
Набір ролей 1 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Комісар ЄС  
із внутрішніх справ
Ви просуваєте рішення щодо міграції, контролю 
кордонів і безпеки на рівні ЄС. Ви запросили 
міністрів країн-учасниць ЄС, щоб обговорити 
ситуацію в районі Середземного моря.

«Європа зобов’язана допомагати 
людям, які тікають від переслідування 

та збройних конфліктів, адже це 
передбачається європейськими 

цінностями».

«ЄС повинен посилити контроль 
зовнішніх кордонів, мати змогу 
випроваджувати людей, які не мають 
права залишатися на його території, і 
підтримувати гарні відносини з 
країнами походження мігрантів і 
транзитними країнами».

Набір ролей 2 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Міністр країни-учасниці 
ЄС 1
Позиція вашого уряду:

«Ми хочемо допомогти нашим східним 
сусідам, але не можемо розмістити в 

себе всіх біженців».

«Ми впустимо біженців, тільки коли 
решта країн ЄС продемонструють 
достатню солідарність».

  Зігніть тутЗігніть тут
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Використовуйте кольоровий двосторонній друк, виберіть альбомну орієнтацію з короткого краю / горизонтальний друк (передня сторона — непарні сторінки, задня сторона — парні сторінки).Розріжте та зігніть за лініями по краях сторінки.



Раунд 2: рівень країни

Представник 
громадськості II 
Ви представляєте частину громадськості, яка в 
цілому виступає проти імміграції.

«Наша країна вже прийняла багато 
мігрантів. Час потурбуватися про 

власних громадян».

«Завелика кількість іноземців просто 
не зможе підлаштуватися під наш 
стиль життя».

Раунд 3: рівень міста

Місцевий підприємець
Ви володієте мережею магазинів у районах міста, 
де проживає багато мігрантів. В одному з них 
колись працювала Юлія.

«Я хочу вести свій бізнес і 
обслуговувати клієнтів, звідки б родом 

вони не були».

«Я хочу, щоб у районах, де розташовані 
мої магазини, було безпечно та 
панував порядок».

Раунд 2: рівень країни

Міністр праці та добробуту
Ви визначаєте, який напрямок матиме політика 
вашої країни щодо працевлаштування та 
соціальної допомоги.

«Нам потрібні іммігранти. Багато 
наших громадян працюють за 

кордоном, і нашим роботодавцям 
складно знайти необхідних 

працівників».

«Нам слід турбуватися про 
працевлаштування власних громадян у 
довгостроковій перспективі».

Раунд 3: рівень міста

Речник громадської 
організації «Закон і 
порядок»
Ви — речник місцевої громадської ініціативи. 

«Ми хочемо жити в чистому, 
безпечному місті, де поважають 

закони та правила».

«На мігрантів витрачається забагато 
коштів із міського бюджету. Спершу 
слід турбуватися про місцевих 
мешканців».

  Зігніть тутЗігніть тут
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Набір ролей 3 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Міністр країни-учасниці 
ЄС 2
Позиція вашого уряду:

«Країни ЄС мають нести колективну 
відповідальність за захист біженців».

«Деякі наші громадяни стурбовані 
через міграцію. Вони голосують за 
партії, які проти приймання іммігрантів, 
і скептично ставляться до дій ЄС».

Набір ролей 4 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Міністр країни-учасниці 
ЄС 3
Позиція вашого уряду:

«Ми знаємо, як це — бути країною ЄС із 
зовнішнім кордоном. Багато мігрантів і 

біженців і далі прямують до нас».

«Ми можемо прийняти певну кількість 
шукачів притулку зі сходу, але інші 
країни повинні взяти на себе більше 
відповідальності».

  Зігніть тутЗігніть тут
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Раунд 2: рівень країни

Міністр міграції та 
інтеграції 
Ви визначаєте, який напрямок матиме політика 
вашої країни щодо міграції та інтеграції. 

«Нам потрібно скоротити кількість 
нелегальних мігрантів у нашій країні».

«Слід зосередитися на інтеграції тих, 
хто має легальний статус і вже 
перебуває в нашій країні».

Раунд 3: рівень міста

Речник проєкту «Привітне 
місто»
Ви — речник місцевої громадської ініціативи. Суніл 
створює для вас новий сайт.

«Завдяки представникам різних 
культур наше місто стає цікавішим. 

Але бідні райони, де проживає 
більшість мігрантів, псують нашу 

репутацію».

«Починати нове життя непросто. 
Мігрантам потрібна наша підтримка, 
щоб вони почувалися як удома та 
стали повноцінними членами 
суспільства».

Раунд 2: рівень країни

Представник 
громадськості I 
Ви представляєте частину громадськості, яка 
активно підтримує міграцію. 

«Відкрите ставлення до іноземців 
вигідне для нашого суспільства й 

економіки».

«Наш народ також потерпав від 
тоталітаризму та шукав кращого життя 
за кордоном».

Раунд 3: рівень міста

Мер 
Ви приймаєте рішення щодо різних сфер життя у 
вашому місті. Ваша донька познайомилася з 
Ахмедом, коли була волонтеркою в місцевій 
недержавній організації.

«Я хочу, щоб наше місто процвітало та 
було комфортним для всіх людей».

«Однією з моїх виборчих обіцянок було 
знизити рівень злочинності в місті. Я 
хочу, щоб мене вибрали на наступний 
термін».

  Зігніть тутЗігніть тут
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Набір ролей 5 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Міністр країни-учасниці 
ЄС 4
Позиція вашого уряду:

«Багато мігрантів і біженців зі сходу 
вже потрапили на територію нашої 

країни».

«Ми впустимо нових біженців, тільки 
коли решта країн ЄС продемонструють 
достатню солідарність».

Набір ролей 6 

Кілька порад щодо вашої ролі:

На початку раунду опишіть вашу роль своїми словами.

Відігравайте роль, намагайтеся не керуватися власними 
поглядами. Можливо, вам потрібно буде вибрати одну з 2 
позицій, що здаватиметься важливішою для вашої ролі.

Упродовж дискусії намагайтеся схилити інших на ваш бік, 
але пам’ятайте, що ви також можете змінити свою думку.

Раунд 1: рівень ЄС

Міністр країни-учасниці 
ЄС 5
Позиція вашого уряду:

«ЄС мусить захищати біженців. Ми вже 
приймали їх у минулому».

«Деякі наші громадяни стурбовані 
через міграцію. Вони голосують за 
партії, які проти приймання іммігрантів, 
і скептично ставляться до дій ЄС».

  Зігніть тутЗігніть тут
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Раунд 2: рівень країни

Президент громадської 
суспільної організації
Ви очолюєте організацію, яка допомагає 
мігрантам влитися в місцеве суспільство. 

«Мігранти є частиною нашого 
суспільства. Якщо вони 

почуватимуться бажаними, від цього 
всім буде краще».

«Необхідно захищати права іноземних 
працівників і їхніх сімей, а також 
боротися з дискримінацією».

Раунд 3: рівень міста

Лідер місцевої опозиційної 
партії 
Ви очолюєте партію, що наразі протистоїть партії 
мера та хоче перемогти на наступних виборах.

«Ми не хочемо влаштовувати в нашому 
місті гето з мігрантами, як у Західній 

Європі».

«Місцеві жителі не можуть конкурувати 
з іммігрантами, які погоджуються 
працювати за низьку плату. І вони 
більше не почуваються в безпеці на 
вулицях свого міста».

Раунд 2: рівень країни

Лідер опозиційної партії 
Ви очолюєте партію, що наразі протистоїть уряду, 
який представляють два інші міністри.

«Збереження нашої культури 
важливіше, ніж зростання економіки».

«ЗМІ та влада не розповідають людям 
правду про негативні наслідки 
міграції».

Раунд 3: рівень міста

Лідер асоціації мігрантів 
Ви представляєте інтереси іммігрантів, які давно 
живуть тут і бажають брати більше участі в 
керуванні містом.

«Нам необхідно підвищити репутацію 
іноземців у цьому місті».

«Слід щось робити зі зростанням 
кількості нападів екстремістських груп 
на іноземців у цьому місті».

  Зігніть тутЗігніть тут
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