
Role Set 1

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

EU Commissioner for  
Home Affairs
You promote EU-level solutions to migration, 
borders and security. You invited ministers from 
EU countries to address the situation in the 
Mediterranean.

»It is part of European values 
and responsibilities to help 

people who are fleeing 
persecution or conflict.«

»The EU needs to have strong 
external borders, be able to 
return people who don‘t have 
the right to stay and have good 
relations with migrants‘ 
countries of origin and transit.«

Role Set 2

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

Minister in EU country 1
These are the positions of your government:

»Many migrants and refugees 
try to enter the EU through our 

country. They can‘t all stay 
here.«

»We are on the front line. We 
need more support from the EU 
to be able to accept these 
boats.«
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Ensimmäinen kierros – EU-taso

Euroopan komission  
sisäasioiden komissaari
Ajat EU-tason ratkaisuja maahanmuuttoon, 
rajoihin ja turvallisuuteen liittyen. Olet kutsunut 
ministereitä EU-maista käsittelemään Välimeren 
tilannetta.

”Vainoa tai konflikteja 
pakenevien ihmisten 

auttaminen kuuluu 
eurooppalaisiin arvoihin.”

”EU tarvitsee vahvat ulkorajat ja 
sen pitää kyetä palauttamaan 
ihmisiä, joilla ei ole oikeutta 
jäädä, ja pitämään yllä hyviä 
suhteita maahanmuuttajien 
alkuperä- ja kauttakulkumaihin.”

Ensimmäinen kierros – EU-taso

Ministeri EU-maasta 1
Nämä ovat hallituksesi kannat:

”Monet maahanmuuttajat ja 
pakolaiset pyrkivät EU:hun 

meidän maamme kautta.  
He eivät voi kaikki jäädä tänne.”

”Olemme etulinjassa.  
Tarvitsemme EU:lta enemmän 
tukea kyetäksemme 
vastaanottamaan nämä veneet.”

Roolikortti 1

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.

Roolikortti 2

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.



Round 2 - National level

Public II representative 
You represent a section of the public that generally 
opposes immigration.

»Our country has already 
accepted lots of immigrants, it‘s 

time to take care of our own 
people.«

»Too many foreigners simply 
don‘t adjust to our ways of life.«

Round 3 - City level

Local business owner
You run a chain of shops in parts of the city where 
many migrants live. Femi worked in one of your 
shops in the past.

»I want to run my business and 
serve my customers, whoever 

they are.«

»I want a safe and orderly 
environment where my shops 
are.«

Round 2 - National level

Minister of Labour and 
Welfare
You set the direction of policies on employment 
and welfare benefits in your country.

»Employers in our country must 
have access to the workers they 

need.«

»In the long term, we need to 
help our nationals find work.«

Round 3 - City level

Spokesperson for the “Law 
and Order” citizens group
You are the spokesperson for a local grass-roots 
initiative. 

»We want a clean, safe city 
where laws and rules are 

respected.«

»Too much money from the city 
budget is spent on migrants. 
Local citizens should have 
priority.«
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Kolmas kierros – Kaupunkitaso

Paikallisen yrityksen omistaja
Johdat kauppaketjua, jolla on myymälöitä 
kaupunginosissa, joissa asuu paljon 
maahanmuuttajia. Femi työskenteli aikaisemmin 
yhdessä myymälässäsi.

”Haluan pyörittää yritystäni ja 
palvella asiakkaitani, olivat he 

keitä tahansa.”

”Haluan myymälöilleni 
turvallisen ja rauhallisen 
ympäristön.” 

Toinen kierros – Kansallinen taso

Yleisön II edustaja 
Edustat yleisesti maahanmuuttoa vastustavaa 
yleisön osaa.

”Maamme on jo vastaanottanut 
runsaasti maahanmuuttajia.  

On aika huolehtia omista 
kansalaisistamme.”

”Liian monet ulkomaalaiset 
eivät yksinkertaisesti sopeudu 
elämäntyyliimme.”

Toinen kierros – Kansallinen taso

Työ- ja sosiaaliministeri
Asetat maasi linjaukset työllisyys- ja 
sosiaalitukipolitiikassa.

”Maamme työnantajien on 
saatava tarvitsemansa 

työvoima.”

”Pitkällä aikavälillä meidän on 
autettava omia kansalaisiamme 
löytämään töitä.”

Kolmas kierros – Kaupunkitaso

”Laki ja järjestys” 
-kansalaisryhmän edustaja
Olet paikallisen ruohonjuuritason hankkeen 
edustaja. 

”Haluamme siistin ja turvallisen 
kaupungin, jossa kunnioitetaan 

lakia ja sääntöjä.”

”Liian suuri osa kaupungin 
budjetista kulutetaan 
maahanmuuttajiin. Paikalliset 
kansalaiset pitäisi asettaa 
etusijalle.”



Role Set 3

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

Minister in EU country 2
These are the positions of your government:

»EU countries must share 
responsibility for protecting 

refugees.«

»Some of our citizens are 
worried about migration. They 
vote for parties that reject 
immigrants and are sceptical 
about the EU.«

Role Set 4

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

Minister in EU country 3 
These are the positions of your government:

»Our citizens don’t want the EU 
to tell them how many refugees 

and migrants we should 
receive.«

»EU funding is important for our 
country. Our citizens who work 
abroad appreciate the freedom 
of movement inside the EU.«
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Ensimmäinen kierros – EU-taso

Ministeri EU-maasta 2
Nämä ovat hallituksesi kannat:

”EU-maiden on jaettava vastuu 
pakolaisten suojelusta.”

”Osa kansalaisistamme on 
huolestunut maahanmuutosta. 
He äänestävät puolueita, jotka 
vastustavat maahanmuuttoa ja 
suhtautuvat skeptisesti EU:hun.”

Ensimmäinen kierros – EU-taso

Ministeri EU-maasta 3 
Nämä ovat hallituksesi kannat:

”Kansalaisemme eivät halua 
EU:n määräävän, kuinka monta 
pakolaista ja maahanmuuttajaa 

meidän pitäisi vastaanottaa.”

”EU-rahoitus on maallemme 
tärkeää. Ulkomailla 
työskentelevät kansalaisemme 
arvostavat EU:n sisäistä 
liikkumisvapautta.”

Roolikortti 3

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.

Roolikortti 4

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.



Round 2 - National level

Minister for Migration and 
Integration 
You set the direction of migration and integration 
policies in your country. 

»We need to reduce the number 
of irregular migrants in our 

country.«

»Let’s focus on integrating 
those who have legal status and 
are already in this country.«

Round 3 - City level

Spokesperson for the 
“Welcoming City” project
You are the spokesperson for a local grass-roots 
initiative. Your sick grandfather is being taken care 
of by Yasmine.

»People of different cultures 
make our city interesting. But 
neighbourhoods where many 

migrants live in poverty are bad 
for our image.«

»It’s not easy to be a newcomer. 
Migrants need support to feel at 
home and to be able to 
contribute to our society.«

Round 2 - National level

Public I representative 
You represent a section of the public that broadly 
favours migration. 

»Being open to people from 
abroad is good for our society 

and the economy.«

»People have always moved 
around the world for better 
opportunities. It‘s normal that 
our society is getting more 
diverse.«

Round 3 - City level

Mayor 
You decide about different aspects of life in your 
city. Your daughter got to know Ahmed while 
volunteering for a local NGO.

»I want our city to prosper and 
be a good place to live for all.«

»During the elections, I 
promised to reduce crime in the 
city. I want to get re-elected.«
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Toinen kierros – Kansallinen taso

Maahanmuutto- ja 
kotoutusministeri 
Asetat maasi linjaukset maahanmuutto- ja 
kotouttamispolitiikassa. 

”Meidän on vähennettävä 
maassamme säännösten 

vastaisesti oleskelevien 
henkilöiden määrää.”

”Keskitytään niiden 
kotouttamiseen, joilla on jo 
laillinen asema ja jotka ovat jo 
maassamme.”

Kolmas kierros – Kaupunkitaso

”Vastaanottavainen kaupunki” 
-hankkeen edustaja
Olet paikallisen ruohonjuuritason hankkeen 
edustaja. Yasmine hoitaa sairasta isoisääsi.

”Eri kulttuureja edustavat ihmiset 
tekevät kaupungistamme mielen-

kiintoisen. Mutta asuinalueet, 
joissa monet maahanmuuttajat 

asuvat köyhyydessä, ovat haitaksi 
maineellemme.”

”Uuden tulijan elämä ei ole 
helppoa. Maahanmuuttajat 
tarvitsevat tukea tunteakseen 
olonsa kotoisaksi ja kyetäk-
seen antamaan panoksensa 
yhteiskuntaamme.”

Toinen kierros – Kansallinen taso

Yleisön I edustaja 
Edustat yleisöä, joka puoltaa maahanmuuttoa 
laajasti. 

”Avoimuus ulkomailta tulevia 
ihmisiä kohtaan on hyväksi 

yhteiskunnallemme ja 
taloudelle.”

”Ihmiset ovat aina liikkuneet 
ympäri maailmaa parempien 
mahdollisuuksien perässä. 
Yhteiskuntamme 
monimuotoistuminen on 
normaalia.”

Kolmas kierros – Kaupunkitaso

Pormestari 
Päätät elämän eri osa-alueista kaupungissasi. 
Tyttäresi tutustui Ahmediin tehdessään 
vapaaehtoistyötä paikallisessa kansalaisjärjestössä.

”Haluan kaupunkimme 
vaurastuvan ja olevan kaikille 

hyvä paikka asua.”

”Vaalien alla lupasin vähentää 
rikollisuutta kaupungissamme. 
Haluan tulla valituksi uudelleen.”



Role Set 5

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

Minister in EU country 4
These are the positions of your government:

»Many migrants and refugees 
try to enter the EU through our 

country. They can‘t all stay 
here.«

»Richer countries and those 
with fewer immigrants should 
accept their share.«

Role Set 6

A few tips on how to play your role:

At the start of each round, introduce your role in your own 
words.

Stick to your role, try not to represent your personal views. You 
may have to choose which of the 2 positions seems more 
important for your role.

During the discussion, try to influence others to vote your way 
and remember that you may change your mind as well.

Round 1 - EU level

Minister in EU country 5
These are the positions of your government:

»We‘ve already accepted many 
refugees in the past. Other 

countries should also share the 
load. «

»Some of our citizens are 
worried about migration. They 
vote for parties that reject 
immigrants and are sceptical 
about the EU.«
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Ensimmäinen kierros – EU-taso

Ministeri EU-maasta 4
Nämä ovat hallituksesi kannat:

”Monet maahanmuuttajat ja 
pakolaiset pyrkivät EU:hun 

meidän maamme kautta. He 
eivät voi kaikki jäädä tänne.”

”Rikkaampien ja niiden maiden, 
joissa on vähemmän 
maahanmuuttajia, pitäisi 
vastaanottaa oma osansa.”

Ensimmäinen kierros – EU-taso

Ministeri EU-maasta 5
Nämä ovat hallituksesi kannat:

”Olemme jo aikaisemmin 
vastaanottaneet runsaasti 
pakolaisia. Muiden maiden 

pitäisi myös jakaa taakkaa.”

”Osa kansalaisistamme on 
huolestunut maahanmuutosta. 
He äänestävät puolueita, jotka 
vastustavat maahanmuuttoa ja 
suhtautuvat skeptisesti EU:hun.”

Roolikortti 5

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.

Roolikortti 6

Muutama vihje roolisi pelaamiseen:

Esittele roolisi omin sanoin kunkin kierroksen alussa.

Pysy roolissasi, ja koita olla esittämättä henkilökohtaisia 
mielipiteitäsi. Saatat joutua valitsemaan kahdesta kannasta 
sen, joka tuntuu tärkeämmältä esittämällesi roolille.

Pyri keskustelun aikana vakuuttamaan muut äänestämään 
kantasi mukaisesti ja muista, että myös oman roolisi kanta voi 
muuttua.



Round 2 - National level

President of a civil society 
organisation
You run an organisation that helps migrants 
integrate into the host society. 

»Migrants are part of our 
society. If they feel accepted and 

welcome, it will be better for 
everybody.«

»The rights of migrant workers 
and their families must be 
protected and they can‘t be 
discriminated against.«

Round 3 - City level

Leader of the local opposition 
party 
You lead a party currently in opposition to the 
mayor’s party and want to beat the mayor in the 
next elections.

»The city is changing too fast 
due to immigration. Services are 

getting overloaded.«

»Local citizens can’t compete 
with immigrants who accept 
lower wages. And they don’t feel 
safe on the streets of our city 
anymore.«

Round 2 - National level

Leader of the opposition party 
You lead a party that is currently in opposition to 
the government represented by the 2 ministers.

»There are too many 
immigrants in the country 

already. Our culture is in 
danger.«

»The media and the ruling class 
don’t tell people the truth about 
the negative impacts of 
migration.«

Round 3 - City level

Leader of a migrant 
association 
You represent immigrants who have lived in the 
city for a long time and want to have more say in 
how it is run.

»We need to improve the image 
of immigrants in this city.«

»Something needs to be done 
about the growing number of 
attacks by extremist groups 
against foreigners in this city.«
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Toinen kierros – Kansallinen taso

Kansalaisjärjestön johtaja
Johdat organisaatiota, joka auttaa maahan-
muuttajia kotoutumaan vastaanottavaan 
yhteiskuntaan. 

”Maahanmuuttajat ovat osa 
yhteiskuntaamme. On kaikille 

parempi, jos he tuntevat olonsa 
hyväksytyksi ja tervetulleeksi.”

”Siirtotyöläisten ja heidän 
perheidensä oikeuksia on 
suojeltava, eikä heitä saa syrjiä.”

Kolmas kierros – Kaupunkitaso

Paikallisen oppositiopuoleen 
puheenjohtaja 
Johdat tällä hetkellä pormestarin puolueeseen 
nähden oppositiossa olevaa puoluetta ja haluat 
voittaa pormestarin seuraavissa vaaleissa.

”Kaupunki muuttuu liian 
nopeasti maahanmuuton takia. 

Palvelut ovat ylikuormittuneita.”

”Paikalliset kansalaiset eivät voi 
kilpailla matalampia palkkoja 
hyväksyvien maahanmuuttajien 
kanssa. Eivätkä he tunne oloaan 
enää turvalliseksi kaupunkimme 
kaduilla.”

Toinen kierros – Kansallinen taso

Oppositiopuoleen 
puheenjohtaja 
Johdat puoluetta, joka on tällä hetkellä 
oppositiossa kahden ministerin edustamaan 
hallitukseen nähden.

”Media ja valtaapitävä luokka 
eivät kerro ihmisille totuutta 
maahanmuuton negatiivisista 
vaikutuksista.”

”Maassa on jo nyt 
 liikaa maahanmuuttajia. 

Kulttuurimme on vaarassa.”

Kolmas kierros – Kaupunkitaso

Maahanmuuttajayhdistyksen 
puheenjohtaja 
Edustat maahanmuuttajia, jotka ovat asuneet 
kaupungissa pitkään ja haluavat enemmän 
sanavaltaa siihen, miten sitä johdetaan.

”Meidän on parannettava 
maahanmuuttajien imagoa 

tässä kaupungissa.”

”Jotain on tehtävä ääriryhmien 
lisääntyville hyökkäyksille 
ulkomaalaisia kohtaan tässä 
kaupungissa.”


