
Rol 1 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

EU-commissaris voor 
Binnenlandse Zaken
Je werkt aan oplossingen voor migratie, grenzen 
en veiligheid op EU-niveau. Je riep ministers van 
EU-landen bij elkaar om de situatie in het 
Middellandse Zeegebied aan te pakken.

 "Mensen helpen die op de vlucht 
zijn voor vervolging of conflicten 
maakt deel uit van de Europese 

waarden en 
verantwoordelijkheden."

"De EU heeft sterke buitengrenzen 
nodig, en moet in staat zijn 
migranten zonder verblijfsrecht 
terug te sturen. De EU probeert 
goede relaties op te bouwen met 
de herkomstlanden en de 
transitlanden."

Rol 2 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

Minister van EU-land 1 
Dit is het standpunt van jouw regering.
 

"Veel migranten en vluchtelingen 
komen de EU binnen via ons land. 

Ze kunnen niet allemaal hier 
blijven."

"We staan aan de frontlinie. Om 
deze boten te kunnen laten 
aanmeren, hebben we meer steun 
van de EU nodig."

vouw hiervouw hier
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Ronde 2 - Nationaal

Minister van Arbeid en 
Sociale Zaken
Je bepaalt het arbeidsbeleid en de sociale 
uitkeringen in jouw land.

  
"Werkgevers in ons land moeten 

toegang hebben tot de 
werknemers die ze nodig 

hebben."

  
"Op lange termijn moeten we 
zorgen voor voldoende werk voor 
onze bevolking."

Ronde 3 - Stad

Woordvoerder van het “Law and 
Order”-burgerinitiatief
Jij bent de woordvoerder van een plaatselijke 
organisatie.
 

 "We willen een nette en veilige 
stad waar wetten en regels 

worden nageleefd."

"Een te groot deel van de 
begroting van onze stad gaat 
naar migranten. De 
oorspronkelijke bevolking moet 
op de eerste plaats komen."

Ronde 2 - Nationaal

Vertegenwoordiger 
bevolking II
Je vertegenwoordigt een deel van de bevolking 
dat gekant is tegen migratie. 

 "Ons land heeft al veel migranten 
opgenomen. Nu is het tijd om voor 

onze eigen mensen te zorgen."

"Teveel migranten passen zich 
niet aan onze manier van leven 
aan." 

Ronde 3 - Stad

Eigenaar lokale onderneming 
Je bent eigenaar van een aantal winkels in delen 
van de stad waar veel migranten wonen. Femi 
werkte vroeger in een van jouw winkels. 

 

 "Ik wil mijn winkels exploiteren  
en mijn klanten bedienen,  

wie ze ook zijn."

"Ik wil veiligheid en orde waar 
mijn winkels zijn." 

vouw hiervouw hier
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Rol 3 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

Minister van EU-land 2
Dit is het standpunt van jouw regering. 

 

"EU-landen zouden de 
verantwoordelijkheid om 

vluchtelingen te beschermen 
moeten delen."

"Sommige burgers zijn bezorgd 
over migratie. Ze stemmen voor 
partijen die tegen migratie zijn  
en ze staan sceptisch tegenover 
de EU."

Rol 4 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

Minister van EU-land 3
Dit is het standpunt van jouw regering.

"Onze burgers willen niet dat de 
EU oplegt hoeveel vluchtelingen 

en migranten ons land moet 
opnemen."

"EU-subsidies zijn belangrijk  
voor ons land. Landgenoten die  
in een andere lidstaat werken, 
waarderen het vrije verkeer in de 
EU."

vouw hiervouw hier
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Ronde 2 - Nationaal

Vertegenwoordiger 
bevolking I
Je vertegenwoordigt een deel van de bevolking 
met een positieve kijk op migratie.

"Open staan voor buitenlanders  
is goed voor onze economie."

"Migratie is van alle tijden. 
Mensen hebben zich altijd al 
verplaatst op zoek naar een beter 
leven. Het is normaal dat onze 
samenleving diverser wordt." 

Ronde 3 - Stad

Burgemeester
Je bepaalt in zekere mate het leven in de stad. 
Je dochter leerde Ahmed kennen toen ze als 
vrijwilliger voor een plaatselijke NGO werkte.

 "Ik wil dat onze stad floreert, en 
dat het voor iedereen goed is om 

hier te wonen."

"Tijdens de verkiezingen beloofde 
ik om de misdaadcijfers te doen 
dalen. Ik wil herverkozen 
worden."

Ronde 2 - Nationaal

Minister van Migratie en 
Integratie 
Je bepaalt de richting van het migratie- en 
integratiebeleid in jouw land. 
 
 

"Het aantal irreguliere migranten 
in ons land moet dalen."

"Laten we focussen op de 
integratie van migranten die al in 
ons land zijn en hier legaal 
verblijven." 

Ronde 3 - Stad

 Woordvoerder van het 
“Welkom in onze stad”-
burgerinitiatief  
Jij bent de woordvoerder van een plaatselijke 
organisatie. Je zieke grootvader wordt verzorgd 
door Yasmine. 

"Verschillende culturen maken 
onze stad interessant. Maar 

buurten waar veel migranten in 
armoede leven, zijn slecht voor 

het imago van de stad."

"Nieuwkomers hebben het niet 
makkelijk. Migranten hebben dan 
ook onze steun nodig om zich 
thuis te voelen en om te kunnen 
bijdragen." 

.»

vouw hiervouw hier
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Rol 5 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

Minister van EU-land 4
Dit is het standpunt van jouw regering.

"Veel migranten en vluchtelingen 
komen via ons land de EU binnen. 

Ze kunnen niet allemaal blijven."

"Rijkere landen en landen met 
minder migranten zouden ook 
moeten bijdragen."

Rol 6 

Een paar tips over hoe jij je rol kan spelen:

Stel bij het begin van elke ronde in je eigen woorden je rol voor.

Blijf in je rol, probeer niet om je eigen mening te geven. Het kan 
zijn dat je moet kiezen welke van de twee stellingen het beste 
past bij je rol. 

Probeer tijdens de discussie de anderen te overtuigen om voor 
dezelfde optie te stemmen als jij. Vergeet niet dat ook jij van 
mening mag veranderen.

Ronde 1 - Europese Unie

Minister van een EU-land 5
Dit is het standpunt van jouw regering.

 "We hebben vroeger al veel 
vluchtelingen opgenomen.  

Andere landen moeten ook hun 
deel doen."

"Sommige burgers zijn bezorgd 
over migratie. Ze stemmen voor 
partijen die tegen migratie zijn en 
ze staan sceptisch tegenover de 
EU."

vouw hiervouw hier
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Ronde 2 - Nationaal

Leider van de plaatselijke 
oppositiepartij
Je leidt een partij die momenteel in de oppositie 
zit. 

 

"Er zijn al te veel migranten in 
ons land. Onze cultuur is in 

gevaar."

"De media en politici die aan de 
macht zijn, verzwijgen de 
waarheid over de negatieve 
impact van migratie."

Ronde 3 - Stad

Voorzitter van een 
migrantenvereniging
Je vertegenwoordigt migranten die al lang in de 
stad leven en meer inspraak in het bestuur van de 
stad willen.

  "We moeten het imago van 
migranten in onze stad 

verbeteren."

"Er moet iets gedaan worden aan 
het groeiende aantal aanvallen 
van extremistische groepen tegen 
vreemdelingen in onze stad." 

Ronde 2 - Nationaal

Voorzitter van een organisatie 
van het maatschappelijke 
middenveld 
Je leidt een organisatie die migranten helpt te 
integreren.
 

"Migranten maken deel uit van 
onze samenleving. Het is in het 
belang van iedereen dat ze zich 

geaccepteerd voelen."

"Arbeidsmigranten moeten gelijke 
rechten hebben en mogen niet 
gediscrimineeerd worden." 

Ronde 3 - Stad

Leider van de plaatselijke 
oppositiepartij
Je leidt een politieke partij die momenteel in de 
oppositie zit. Je bent tegen de partij van de 
burgemeester en wil hem of haar verslaan bij de 
volgende verkiezingen.

 "De stad verandert te snel door 
migratie. Diensten worden 

overstelpt."

"De oorspronkelijke bewoners 
kunnen niet concurreren met 
migranten, die bereid zijn om 
voor lagere lonen te werken. Ze 
voelen zich niet meer veilig op 
straat."

vouw hiervouw hier
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