
Geachte dames en heren ministers, hartelijk welkom op deze Europese
Ministerraad in .... Ik ben blij u als Minister van Migratie van uw land te
mogen verwelkomen. We hebben vandaag een belangrijk punt op de
agenda. 

In Europa komen vele vluchtelingen aan. Zij komen uit landen waar het
op dit moment heel slecht is om te leven en zoeken veiligheid en
onderdak in de Europese Unie.

Het is belangrijk dat vluchtelingen geholpen worden, maar dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Europese Commissie stelt daarom
voor dat het aantal vluchtelingen verdeeld moet worden over alle
landen van de EU.

De Europese Commissie mag deze wet niet zomaar opleggen aan de
landen. Daarvoor moeten de landen hun akkoord geven. Als de
meerderheid van de landen ‘akkoord’ gaat, dan wordt dit een Europese
wet. De Europese Commissie zal dit dan verplichten en controleren. Als
de meerderheid ‘niet akkoord’ gaat, wordt dit geen Europese wet.

Voorstel van de Europese Commissie 

1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en
“Hoeveel stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (Noteer dit op notitieblad)

2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die
heb je van de regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.” 

3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even
door.”

4. Zeg: “Ik laat jullie een voor een aan het woord en zal de mening van je land noteren. Lees
de mening van jouw land voor die je vindt op het blad dat voor je ligt.”



België

Goeiedag 
 Bonjour 

 Guten Tag

Inwoners: 11,7 miljoen
Oppervlakte: 30 528 km² 
Taal: Nederlands, Frans, Duits

België vangt al jaren veel vluchtelingen op. Alle landen hier aan tafel
moeten dit goed beseffen.

Elk land van de Europese Unie moet zoals ons zijn steentje bijdragen.

België gaat akkoord. 



Bulgarije is een arm land. Wij hebben het geld niet om alle vluchtelingen
goed te kunnen helpen. 

Wij zouden daarom graag hebben dat vluchtelingen verdeeld worden
over alle landen van de Europese Unie.

Bulgarije gaat akkoord.
 

Bulgarije
Inwoners: 7,2 miljoen
Oppervlakte: 110 996 km² 
Taal: Bulgaars

Zdrasti



Cyprus

 Yasou  

Inwoners: 1,2 miljoen
Oppervlakte: 9 251 km² 
Taal: Grieks, Turks

Cyprus is een eiland dichtbij Turkije. 

Hierdoor komen vele vluchtelingen vanuit Turkije naar ons land toe. 

Wij kunnen niet alle vluchtelingen goed helpen. 

Cyprus gaat zeker akkoord! 



 Hejsa  

Denemarken
Inwoners: 5,8 miljoen
Oppervlakte: 43 098 km² 
Taal: Deens

Wij willen geen vluchtelingen meer opnemen. 

Wij denken dat te veel vluchtelingen tegelijk in ons land
veiligheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Denemarken gaat niet akkoord. 



Duitsland

  Guten Tag

Inwoners: 83,2 miljoen
Oppervlakte: 357 569 km² 
Taal: Duits

Vluchtelingen zijn ook mensen zoals wij en we moeten ze allemaal
helpen.

Duitsland neemt de meeste vluchtelingen op van alle landen in de
Europese Unie. Ze moeten dringend verdeeld worden over andere
landen.

Duitsland gaat akkoord. 



Estland

Tere

Inwoners: 1,3 miljoen
Oppervlakte: 45 336 km² 
Taal: Ests

Via deze Europese wet zouden wij ineens veel meer vluchtelingen
moeten opnemen.

Wij willen alleen vluchtelingen opnemen die meerdere talen spreken of
moeilijke jobs kunnen doen.

Estland gaat niet akkoord. 



Finland

Hei 

Inwoners: 5,5 miljoen
Oppervlakte: 338 411 km² 
Taal: Fins, Zweeds

Vluchtelingen in Europa zijn welkom in ons land. 

Maar de Europese Unie moet ook meer geld geven aan landen buiten
Europa om daar de vluchtelingen te helpen.

Finland gaat akkoord.



Frankrijk

 Bonjour  

Inwoners: 67,3 miljoen
Oppervlakte: 551 500 km² 
Taal: Frans

We moeten iedere vluchteling helpen. 

Dit zou niet met een Europese wet verplicht moeten worden. 

Het is een mensenrecht!

Daarom zouden landen dit vrijwillig moeten doen.

Frankrijk gaat niet akkoord. 



Griekenland

 Yasou

Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 131 957 km² 
Taal: Grieks

Op de vele Griekse eilanden komen veel bootjes met vluchtelingen aan.

Griekenland heeft andere grote problemen en kan niet alle
vluchtelingen goed helpen.

Griekenland gaat zeker akkoord. 



Hongarije

Szia

Inwoners: 9,7 miljoen
Oppervlakte: 93 012 km² 
Taal: Hongaars

Hongarije houdt vluchtelingen tegen door een hek bij de grens. 

Wij willen dat vluchtelingen tegengehouden worden.

Hongarije gaat zeker niet akkoord.



Ierland

Dia Dhuit

Inwoners: 4,9 miljoen
Oppervlakte: 69 947 km² 
Taal: Iers, Engels

Wij liggen ver van het vasteland. Daardoor heeft ons land weinig
vluchtelingen. 

Met deze Europese wet zouden wij veel vluchtelingen moeten
opnemen. Dit willen wij niet.

Wij gaan niet akkoord. 



Italië

 Ciao

Inwoners: 60,5 miljoen
Oppervlakte: 302 073 km² 
Taal: Italiaans

In Italië komen vele vluchtelingen aan met bootjes vanuit Afrika. Wij
kunnen ze niet allemaal goed helpen.

Dit is onze oproep aan alle andere lidstaten van de Europese Unie. Jullie
moeten ons helpen! 

Italië gaat akkoord. 



Kroatië

 Bok

Inwoners: 4,1 miljoen
Oppervlakte: 56 594 km² 
Taal: Kroatisch

In Kroatië komen vele vluchtelingen aan. Wij willen niet dat ze allemaal
in ons land blijven.

Daarom sturen wij een deel van de vluchtelingen naar ons buurland
Slovenië.

Kroatië gaat akkoord. 



Letland

Sveiki 

Inwoners: 1,9 miljoen
Oppervlakte: 64 586 km² 
Taal: Lets

Wij hebben dezelfde mening als Estland en Litouwen. 
 
Wij willen enkel vluchtelingen opnemen die met kinderen toekomen in
ons land of de moeilijkste jobs kunnen doen.

Letland gaat niet akkoord.



Litouwen

Labas 

Inwoners: 2,7 miljoen
Oppervlakte: 65 284 km² 
Taal: Litouws

Met deze Europese wet moeten wij te veel vluchtelingen opnemen.

Wij willen enkel vluchtelingen opnemen die veel talen kunnen spreken
ofde moeilijkste jobs kunnen doen.

Litouwen gaat niet akkoord. 



Luxemburg

 Bonjour 
 Guten Tag

Inwoners: 0,6 miljoen
Oppervlakte: 2 586 km² 
Taal: Frans, Duits, Luxemburgs

Wij hebben dezelfde mening als Nederland en België.
 
Wij zijn een rijk land en hierdoor kunnen wij vluchtelingen
gemakkelijker hulp geven.

Luxemburg gaat akkoord. 



Malta

Bongu 

Inwoners: 0,5 miljoen
Oppervlakte: 316 km² 
Taal: Maltees, Engels

Malta is het kleinste land van de Europese Unie. Het ligt dichtbij Afrika
waardoor veel vluchtelingen met bootjes naar ons komen.

Wij kunnen niet alle vluchtelingen onderdak geven.

Malta gaat zeker akkoord.



Nederland

Goeiedag  

Inwoners: 17,5 miljoen
Oppervlakte: 41 543 km² 
Taal: Nederlands

Nederland twijfelt.

Als we moeten stemmen, volgen we de mening van onze buurlanden.

Nederland gaat akkoord.



Oostenrijk

  Guten Tag

Inwoners: 8,8 miljoen
Oppervlakte: 83 878 km² 
Taal: Duits

In Oostenrijk worden vluchtelingen goed gecontroleerd bij de grenzen.

Wij willen een verdeling, maar zolang zij niet goed worden
gecontroleerd in andere landen, zullen wij onze grenzen streng
bewaken.

Oostenrijk gaat akkoord. 



Polen

Czesc 

Inwoners: 38,5 miljoen
Oppervlakte: 312 679 km² 
Taal: Pools

De Europese Unie moet meer geld uitgeven aan de grensbewaking van
al onze landen.

We moeten beter samenwerken met de landen waar de vluchtelingen
vandaan komen.

Polen gaat niet akkoord. 



Portugal

Olá 

Inwoners: 10,3 miljoen
Oppervlakte: 92 227 km² 
Taal: Portugees

Portugal geeft geld uit aan voedsel, kleren en onderdak voor
vluchtelingen. 

Met deze Europese wet blijven er minder vluchtelingen in ons land. Dit
zal ons geld besparen. 

Portugal gaat akkoord.



Roemenië

Bună ziua 

Inwoners: 21,3 miljoen
Oppervlakte: 238 398 km² 
Taal: Roemeens

In Roemenië is er veel armoede in vergelijking met andere landen.

Wij hebben het geld niet om vluchtelingen goed te kunnen helpen.
Daarom moeten we samenwerken.

Roemenië gaat akkoord. 



Slovenië

Zivijo

Inwoners: 2,1 miljoen
Oppervlakte: 20 273 km² 
Taal: Sloveens

In Slovenië wonen weinig mensen. 

Wij zijn bang dat er met deze Europese wet te veel vluchtelingen naar
ons land komen.

Slovenië gaat niet akkoord.



Slovakije

Ahoj

Inwoners: 5,4 miljoen
Oppervlakte: 49 035 km² 
Taal: Slovaaks

Wij hebben dezelfde mening als Hongarije, Slovenië en Polen.
 
Ons land wil liever geen vluchtelingen opvangen.

We denken dat het hierdoor onveilig kan worden.

Slovakije gaat niet akkoord. 



Spanje

Hola

Inwoners: 47,3 miljoen
Oppervlakte: 505 983 km² 
Taal: Spaans

Spanje ligt dichtbij Afrika waardoor vele vluchtelingen naar ons komen.

Alle landen van de Europese Unie moeten hetzelfde doen.

Geef deze mensen onderdak, voedsel, kleren en onderwijs.

Spanje gaat akkoord. 



Tsjechië

Ahoj 

Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 78 871 km² 
Taal: Tsjechisch

Er komen bijna geen vluchtelingen naar Tsjechië.

Wanneer ze wel komen, moeten ze verplicht voor hun opvang geld
betalen aan ons.

Tsjechië gaat niet akkoord. 



Zweden heeft altijd al vele vluchtelingen opgenomen.

Wij zijn een rijk land waardoor we vluchtelingen goed kunnen helpen.

De kinderen van vluchtelingen moeten naar school kunnen gaan.

Zweden gaat akkoord. 

Zweden

Hej

Inwoners: 10,2 miljoen
Oppervlakte: 447 424 km² 
Taal: Zweeds


