
1. lomu komplekts

Daži padomi par jūsu lomu:

Katras kārtas sākumā iepazīstiniet spēlētājus ar savu tēlu, 
aprakstot to saviem vārdiem.

Sekojiet savas lomas aprakstam un centieties nepaust savus 
personiskos uzskatus. Jūs varat izvēlēties, kurš no diviem 
viedokļiem ir jūsu tēlam visnozīmīgākais.

Diskusijas laikā centieties ietekmēt pārējos spēles dalībniekus, 
lai jūsu ideja tiktu atbalstīta, kā arī ņemiet vērā, ka jums ir 
tiesības mainīt savu viedokli. 
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tiesības mainīt savu viedokli. 

1. kārta – ES līmenis

ES iekšlietu komisāre
Jūs atbalstāt ES līmeņa risinājumus migrācijai, 
robežām un drošībai. Jūs aicināt ES valstu 
ministrus pievērsties situācijai Vidusjūrā.

"Palīdzēt cilvēkiem, kuri bēg no 
vajāšanām vai konfliktiem, ir 
daļa no Eiropas vērtībām un 

pienākumiem."

"ES jābūt drošām ārējām 
robežām, jāspēj atgriezt atpakaļ  
cilvēkus, kuriem nav tiesību 
uzturēties, un jābūt labām 
attiecībām ar migrantu 
izcelsmes un tranzīta valstīm."
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2. kārta – valsts līmenis

Sabiedrības pārstāvis II 
Jūs pārstāvat sabiedrības daļu, kas parasti iebilst 
pret imigrāciju.

"Mūsu valsts jau ir uzņēmusi 
daudz migrantu, un ir pienācis 

laiks rūpēties par saviem 
tautiešiem."

Pārāk daudz ārzemnieku 
nepielāgojas mūsu 
dzīvesveidam."
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daudz migrantu. Jūlija agrāk strādāja vienā no jūsu 
veikaliem.

"Es vēlos vadīt savu uzņēmumu 
un apkalpot savus klientus 
neatkarīgi no tā, kas viņi ir."

"Es gribu drošu un sakārtotu 
vidi vietā, kur atrodas mani 
veikali."
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"Mums ir vajadzīgi migranti. 
Daudzi mūsu tautieši strādā 

ārzemēs, un mūsu darba 
devējiem nav vajadzīgo 

darbinieku."

"Ilgtermiņā mums ir jāatbalsta 
mūsu valstspiederīgo 
nodarbinātība."
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dodas mūsu virzienā."
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2. kārta – valsts līmenis

Migrācijas un integrācijas 
ministrs 
Jūs pārstāvat sabiedrības daļu, kas kopumā 
atbalsta migrāciju. 

"Mums jāsamazina neatbilstīgo 
migrantu skaits mūsu valstī."

"Koncentrēsimies uz to 
personu integrāciju, kurām ir 
tiesisks statuss un kuras jau 
atrodas šajā valstī."
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ministrs 
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3. kārta – pilsētas līmenis

Projekta “Iekļaujošā pilsēta” 
pārstāvis
Jūs esat vietējās iniciatīvas pārstāvis. Jūs nolīgāt 
Sunilu, lai izveidotu savu jauno mājaslapu.

"Dažādu kultūru cilvēki padara 
mūsu pilsētu interesantu. Taču 

apkaimes, kurās daudzi 
migranti dzīvo nabadzībā, kaitē 

mūsu tēlam."

"Nav viegli būt jaunpienācējam. 
Migrantiem ir vajadzīgs 
atbalsts, lai viņi justos kā mājās 
un varētu dot savu ieguldījumu 
mūsu sabiedrībā.”
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“Atvērtība cilvēkiem no 
ārvalstīm nāk par labu mūsu 

sabiedrībai un ekonomikai."

"Arī mūsu cilvēki bēga no 
totalitārisma un meklēja 
labāku dzīvi ārzemēs."
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savā pilsētā. Jūsu meita iepazinās ar Ahmedu, 
brīvprātīgi strādājot vietējā NVO.

"Es vēlos, lai mūsu pilsēta 
uzplaukst un kļūst par labu 

vietu, kur visiem dzīvot."

"Vēlēšanu laikā es apsolīju 
samazināt noziedzību pilsētā. 
Es vēlos tikt ievēlēts atkārtoti."
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5. lomu komplekts

Daži padomi par jūsu lomu:

Katras kārtas sākumā iepazīstiniet spēlētājus ar savu tēlu, 
aprakstot to saviem vārdiem.

Sekojiet savas lomas aprakstam un centieties nepaust savus 
personiskos uzskatus. Jūs varat izvēlēties, kurš no diviem 
viedokļiem ir jūsu tēlam visnozīmīgākais.

Diskusijas laikā centieties ietekmēt pārējos spēles dalībniekus, 
lai jūsu ideja tiktu atbalstīta, kā arī ņemiet vērā, ka jums ir 
tiesības mainīt savu viedokli. 
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tiesības mainīt savu viedokli. 

1. kārta – ES līmenis

ES valsts ministrs 4
Šīs ir jūsu valdības nostājas:

"Daudzi migranti un bēgļi no 
austrumiem jau ir ieradušies 

mūsu valstī."

"Mēs uzņemsim vairāk tikai 
tad, ja redzēsim pietiekamu 
solidaritāti no citām ES 
valstīm."
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lai jūsu ideja tiktu atbalstīta, kā arī ņemiet vērā, ka jums ir 
tiesības mainīt savu viedokli. 

1. kārta – ES līmenis

ES valsts ministrs 5
Šīs ir jūsu valdības nostājas:

"ES vajadzētu aizsargāt bēgļus. 
Mēs jau iepriekš daudzus esam 

uzņēmuši."

"Mūsu tautieši noteikti ir 
noraizējušies par migrāciju. 
Viņi balso par partijām, kas 
noraida migrantus un 
skeptiski vērtē ES."
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2. kārta – valsts līmenis

Pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas prezidents
Jūs vadāt organizāciju, kas palīdz migrantiem 
integrēties uzņemošajā sabiedrībā. 

"Migranti ir daļa no mūsu 
sabiedrības. Ja viņi jutīsies 

pieņemti un gaidīti, tas nāks par 
labu visiem."

"Jāaizsargā viesstrādnieku un 
viņu ģimeņu tiesības, viņus 
nedrīkst diskriminēt."
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nedrīkst diskriminēt."

3. kārta – pilsētas līmenis

Vietējās opozīcijas partijas 
līderis 
Jūs vadāt partiju, kas pašlaik ir opozīcijā mēra 
partijai, un vēlaties uzvarēt mēru nākamajās 
vēlēšanās.

"Mūsu pilsētā mēs nevēlamies 
migrantu geto, kā tas ir 

Rietumeiropā."

"Vietējie iedzīvotāji nevar 
konkurēt ar migrantiem, kuri 
saņem zemākas algas. 
Vietējie vairs nejūtas droši 
mūsu pilsētas ielās."
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2. kārta – valsts līmenis

Opozīcijas partijas līderis 
Jūs vadāt partiju, kas pašlaik ir opozīcijā pārējo 2 
ministru pārstāvētajai valdībai.

"Mūsu kultūras saglabāšana ir 
svarīgāka par ekonomisko 

izaugsmi."

"Plašsaziņas līdzekļi un 
valdošā šķira nestāsta 
cilvēkiem patiesību par 
migrācijas negatīvo ietekmi."
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3. kārta – pilsētas līmenis

Migrantu asociācijas vadītājs 
Jūs pārstāvat migrantus, kuri jau ilgu laiku dzīvo 
pilsētā un vēlas vairāk izteikties par to, kā tā tiek 
vadīta.

"Mums jāuzlabo ārzemnieku 
tēls šajā pilsētā."

"Jādara kaut kas, lai šajā 
pilsētā novērstu pieaugošos 
ekstrēmistu grupējumu 
uzbrukumus ārvalstniekiem."
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