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ПЕРЕДМОВА 
 

Шановні учасники, 

 

Громадянська освіта відіграє значну роль у навчанні нового покоління демократії та 
участі у політичному житті. Уміння бути політично активним громадянином і брати на 
себе відповідальність за навколишнє середовище висуває особливі вимоги, які можуть 
виходити за межі запам'ятовування фактів і політичних теорій. Насамперед, це 
стосується відчуття демократії на власному досвіді і застосування навичок і професійних 
знань на практиці. Одними з основних характеристик плюралістичного суспільства і 
налагодженої демократії є компроміси та переговори. Однак взаємоузгоджені 
компроміси і ефективні політичні переговори вимагають наявності навичок і особливого 
середовища.  

Моделююча гра є захоплюючим засобом вироблення більш глибокого розуміння 
політики та соціальних процесів з різних точок зору. Метою моделювання «Нашого 
співтовариства» є розвиток стратегій діалогу і чесних компромісів. При цьому також 
надається можливість вирішення питань, пов'язаних з національно-культурною 
самобутністю, участю в політичному житті, молодіжною політикою і громадянською 
активністю. Всі моделюючі ігри створюють ситуації, в яких учасники не тільки дізнаються 
про умови й обговорюють можливі дії та відповідні дії, але також опиняються в ситуаціях, 
в яких від них потрібні навички прийняття рішень і на них впливають вирішення інших 
учасників. Цей збагачуючий досвід самостійного вирішення проблем може сприяти 
майбутньому сталому політичному компромісу і створенню взаємовиграшних ситуацій, 
прийнятних для великої групи суспільства. Участь у моделюючих іграх може полегшувати 
спільне засновування керівних структур і механізмів трансформації конфліктів, таким 
чином, створюючи можливість рівної участі в житті суспільства. 

За допомогою цих проектів CIVIC - Інститут міжнародної освіти та Інститут міжнародних 
відносин (ifa - Institut für Auslandsbeziehungen), які щиро зацікавлені в мирному й 
плідному співіснуванні людей і культур в усьому світі, прагнуть звести разом людей, що 
сприяють діалогу, спрямованого на створення відносин довіри між суб'єктами, які беруть 
участь. Наша діяльність, головним чином, спрямована на молодих активістів 
громадянського суспільства та діючих членів місцевих спільнот, зацікавлених у 
практичному навчанні. За допомогою цих проектів, підтримуваних Федеральним 
міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, разом з 
програмою «Зміцнення співпраці з громадянським суспільством в Україні, Молдові, 
Білорусі та Грузії» ми хочемо сприяти активної участі в житті громадянського суспільства. 
Крім того, ми прагнемо нарощувати місцевий потенціал, і надаємо підтримку учасникам. 
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Приділяючи особливу увагу, головним чином, Україні та Грузії, моделюючі ігри будуть 
проведені в різних містах цих країн у співпраці з місцевими університетами, асоціаціями 
та молодіжними організаціями. Побудова мереж і спільні проекти можуть сприяти 
зміцненню діалогу з Європою та її сусідами.  

Довгі роки співпраці між ifa і CIVIC-інститутом гарантують, що моделюючі ігри будуть 
різноманітними, надихаючими і успішними. Я переконаний, що Ви сприймете цей 
механізм як легкий і незабутній засіб ознайомлення зі складними взаємовідносинами 
співтовариств і суспільства. Ці ігри надають можливість не тільки дослідити і зрозуміти 
процеси прийняття рішень, але також навчитися визнавати і поважати іншу точку зору. 

Скористайтеся можливістю взяти участь у формуванні Вашого суспільства мирним 
шляхом! 

 

Урбан Бекман 

Голова департаменту діалогів 

Інститут міжнародних відносин в галузі культури, ifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Вступ до брошури «Наше співтовариство! Переговори та 
обговорення інтересів і компромісів» 
 

Політика означає створення майбутнього шляхом встановлення обов'язкових правил. 
При авторитарних режимах у встановленні таких правил бере участь тільки дехто 
виходячи зі своїх інтересів, але ці правила впливають на багатьох. У цьому випадку 
більшість немає можливості реалізовувати свої інтереси. Більшість не може забезпечити 
реалізацію своїх інтересів, але вона також не повинна брати на себе відповідальність і за 
правила. Отже, для багатьох існуючі правила байдужі і вони їх не визнають. 

У демократичних державах кожному надається можливість добиватися реалізації своїх 
інтересів, але при цьому кожен повинен брати на себе повну відповідальність за 
майбутнє свого суспільства. Коли при встановленні правил багато хто намагається 
переслідувати свої інтереси, важко реалізовувати свої інтереси окремим громадянам. У 
демократичних державах саме це, як правило, є причиною необхідності знаходження 
компромісів. Це може передбачати відповідальний і жорсткий процес узгодження і 
поступок. Цей процес відомий як «переговори». 

Люди, що займаються політикою, зазвичай не вивчають ведення переговорів. В тій чи 
іншій мірі, ведення переговорів вивчається на власному досвіді. Поряд з деякими цілком 
очевидними перевагами - такими, як можливість для харизматичних від природи 
особистостей домінувати в політичному процесі - для громадян та їх демократичних 
держав корисно зробити крок назад і побачити політику та ведення переговорів з більш 
об'єктивної відстані. У такі моменти деякі інструменти, потреби і функціоналізм політики 
та ведення переговорів можуть стати ясними і зрозумілими. Громадяни та політики 
мають однакову потребу в соціальної   

здатності домовлятися як поєднанні суджень і дій. Цій соціальній здібності, або, іншими 
словами, політичному мистецтву дій і суджень, можна навчитися за допомогою процесу 
моделювання переговорів.  

Моделювання - це не гра, в якій хтось виграє, а хтось програє. Всі учасники можуть 
вчитися на практиці. Також це не відпрацювання моделі конкретних дій, як у рольовій 
грі, коли окрема людина може працювати над своєю здатністю реагувати успішним 
чином. Моделювання в громадянській освіті становить собою створення реалістичних 
конкретних умов, групових процесів і взаємодії між групами з метою знаходження 
обов'язкових правил для спільного майбутнього. Часто моделювання ґрунтується на 
соціальній чи політичній проблемі або завданнях, взятих з реального світу. 

Іноді в якості центральної теми вибираються проблеми процесу демократичного 
роз'яснення своїх переконань. Моделювання «Політика і переговори» належить до цієї 
другої групи. Зокрема, можна дослідити деякі загальні питання демократичного 
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прийняття рішень на тлі різних і суперечливих інтересів, динамічних партійних систем 
або прав меншин і опозиції, а також проблем терпимості, відповідальності або спільних 
інтересів і правил. 

Умови моделюються на основі концепції держави середньої величини в центрі 
Південно-Східної Європи. Муніципальні політики повинні знайти рішення типовою 
муніципальної проблеми. Групи з різними інтересами претендують на використання 
муніципальної землі, і в цьому полягає завдання, яке повинні вирішити обрані політики. 

«Сценарій» поєднує загальні умови і муніципальні завдання. Члени команди 
моделювання (викладачі або інший навчальний персонал) можуть його використовувати 
для того, щоб зрозуміти зміст і процес моделювання в якості підготовки до семінару. 
Самим учасникам він потрібен для того, щоб виконувати свої ролі і завдання. Учасники 
отримують певну роль, включаючи опис ролі та опис групи, в якій вони грають свою роль. 
Кожному учаснику необхідно розуміти, що кожен може працювати з описом в 
поточному моделюванні. В описах містяться конкретні умови для реалістичного 
відтворення ролі у взаємодії з іншими ролями в тій же групі і в інших групах. У цьому 
полягає головна відмінність моделювання від простої рольової гри. Ні учасники, ні члени 
команди моделювання не можуть передбачити, що станеться. Тим не менш, можливі 
деякі варіанти: 

  

a) Нормальна ефективна демократія: 

У першій фазі три політичних групи об'єднуються в коаліцію, формують муніципальний 
уряд і, після проведення переговорів з групами інтересів і всередині парламенту, 
приймають рішення щодо використання муніципальної землі (див. Сценарій) у другій 
фазі. 

По закінченні другої фази результат моделювання може бути проаналізований шляхом 
персонально-емоційної та об'єктивно-абстрактної оцінки. 

b) Уряд без рішень: 

У першій фазі двом політичним групам потрібно підготувати коаліцію для формування 
муніципального уряду. Але протягом другої фази не можуть бути прийняті будь-які 
рішення. 

По закінченні моделювання слід проаналізувати необхідність рішень. Необхідно 
вирішити питання, чи є корисною стабільність лише для суспільства за наявності 
можливості прийняття рішень. 

c) Захоплення влади: 
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У першій фазі три політичні групи створюють коаліцію і формують муніципальний уряд, 
але тим часом, опозиційні партії, що приймають рішення, знаходять спосіб захопити 
владу і продовжують працювати як у варіанті a) або b). 

По закінченні моделювання, поряд з цими частинами оцінки з аналізом варіантів a) і b) 
слід поставити питання про необхідність стабільності і спонтанності демократичних 
систем. 

d) Моделювання не працює: 

П'ять політичних груп не можуть вступити в коаліцію / співпрацю в першій фазі. 

У такому випадку моделювання слід зупинити і проаналізувати дискурсивним способом. 
Після цієї несподіваної і абстрактної перерви можна почати по-новому. 

Посібник з моделювання «Наше співтовариство! Переговори та обговорення інтересів і 
компромісів» містить опис ролей і груп, сценарій, матрицю (перелік завдань) і різні 
матеріали для взаємодії груп. Оцінка необхідна для трансформування набутого досвіду 
в знання про демократичну політику, переговори і громадянські навички дій і суджень. 
Метою проведення оцінок є не тільки фокусування на об'єктивних нормах і процесах, але 
також на суб'єктивних враженнях і переживаннях. Демократії створюються людьми, а не 
машинами. 

У якості вступної методики ми пропонуємо онлайн версію методики, яку опублікував 
Civic - Інститут міжнародної освіти [2] в «Erlebnisraum Europa» [3] і «Einander ANerkennen» 
[4]. Ще очікуються публікації на інших мовах. 

Метою є передача розуміння того, що при демократії процес ведення переговорів і 
укладення угод не обов'язково є негативним явищем. Навпаки, це можливість законної 
реалізації своїх інтересів. Перш за все, це буде невід'ємною частиною відображення 
процесу і результату моделювання. 

[1] В якості вступних матеріалів дивіться, наприклад, Массінг, Пітер (2006), Planspiele und 
Entscheidungsspiele, в: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Methodentraining für den Politikunterricht 
I, 2. Auf., Bonn, p.163- 194. Див. Також: Мікель, Вольфганг В. (2003), Praxis und Methode. Einführung in die 
Methodenlehre der politischen Bildung, Berlin, Cornelsen Verlag, с. 278 і далі. 
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Підпис, дата: 

M 1 Сценарій 
 

У 2011 р. НАШЕ МІСТО проводить вибори в місцеві органи влади. 

НАШЕ МІСТО є столицею НАШОЇ КРАЇНИ. НАША КРАЇНА є державою середньої величини 
в центрі Південної Європи в оточенні інших держав середньої величини. Близько 20 
років тому з деякими з них НАША КРАЇНА побудувала федерацію. Деякі члени 
мажоритарної етнічної групи НАШОЇ КРАЇНИ тепер проживають в декількох сусідніх 
державах. Порівнянну ситуацію можна виявити і щодо міноритарних етнічних груп. Всі 
п'ять етнічних груп живуть в НАШІЙ КРАЇНІ разом, як правило, в мирі та злагоді. Крім того, 
в НАШІЙ КРАЇНІ також розташовані чотири релігійні групи: християни, мусульмани, євреї 
і товариство буддистів. Перші три конфесії традиційно сконцентровані в НАШОМУ МІСТІ, 
столиці. З іншого боку, члени товариства буддистів протягом тривалого часу проживали 
тільки в одному куточку НАШОЇ КРАЇНИ і ще в одній сусідній державі. У результаті 
протиріч між етнічними групами кілька десятиліть тому багато членів товариства 
оселилися в НАШІЙ КРАЇНІ і побудували вражаючий храм в жвавій промисловій зоні 
НАШОЇ КРАЇНИ. 

Під час виборчої кампанії всі партії, що беруть в ній участь, виклали свої аргументи 
відносно варіантів вибору і можливих цілей щодо майбутнього розвитку НАШОГО 
МІСТА. Серед провідних політиків можна було почути обіцянки, засновані на очікуваннях 
різних груп міста, об'єднаних спільними інтересами. Передвиборча кампанія виявилася 
досить сумною. Багато партій зіткнулися з процесом ерозії, втрачаючи своїх найбільш 
активних членів, які переходили в екстремістські групи, що відокремлювалися. У 
результаті в муніципальну раду перейшли п'ять партій. Однак, у зв'язку зі згаданими 
подіями, жодна з цих п'яти партій не була здатна захистити ім'я старої партії від 
нещодавно відокремлених партій. 

Їх можна охарактеризувати наступним чином: 

AA - правоцентристська партія. Основним питанням вважає стратегію ліберального 
ринку, яка одночасно торкається питання соціального балансу, виступає як фракція 
більшості. Слід згадати Президента НАШОЇ КРАЇНИ як найбільш відомого члена партії AA. 

BB - лівоцентристська партія. Ця партія фокусується на ринкових відносинах, але 
одночасно вона зберігає в своїх рядах міцне соціальне крило. Ця партія є другою за 
величиною фракцією. Крім того, партія BB є фракцією більшості в національному 
парламенті НАШОЇ КРАЇНИ. 
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CC - є ринково-ліберальною партією. Виборцями партії CC традиційно є або власники 
великих промислових підприємств, підприємці місцевого та регіонального рівня, або 
члени різних інших груп, пов'язаних зі сферою бізнесу. 

DD - є партією двох етнічних меншин. Партія dd складається з двох колишніх партій, і з 
цієї причини досі має у своїх колах два сильних крила. Партія dd виступає за сильну і чітко 
виражену соціальну політику, приділяючи особливу увагу меншинам в НАШОМУ МІСТІ, 
зокрема етнічним. 

EE - є партією, що визначає себе як рух на захист навколишнього середовища. Вона 
сприймається як про-ринково-ліберальна. Її утворення тісно пов'язане з визнанням 
надзвичайного забруднення навколишнього середовища під час старої федерації. 

Завдання партій та їх членів в муніципальній раді полягає, насамперед, у здійсненні 
підготовчої роботи по визначенню своїх позицій. Цей перший крок повинен бути 
зроблений для того, щоб сформувати стійку коаліцію в якості другого кроку. Щоб 
підготуватися до переговорів по створенню коаліції, кожна партія повинна обговорити і 
визначитися зі своїми робочими принципами. Тільки після цієї процедури і після 
проведення переговорів з членами інших партій як можливими союзниками в якості 
третього кроку, політичні партії мають обрати муніципальну раду, яка буде офіційним 
органом, який приймає рішення. 

Якщо ці завдання будуть виконані, муніципальна рада має ухвалити важливі рішення для 
подальшого розвитку НАШОГО МІСТА як столиці НАШОЇ КРАЇНИ. 

Кілька місяців тому минула муніципальна рада була розпущена муніципальним 
парламентом. Це призвело до дестабілізації, як національного парламенту, так і уряду, і 
до проведення поточних виборів і виборчих кампаній, в результаті чого різко знизилась 
участь виборців. У кінцевому рахунку, можна прогнозувати утворення декількох 
екстремістських організацій, які відокремилися. Нарешті, що не менш важливо, сьогодні 
НАША КРАЇНА зіткнулася з питанням, яке було порушено недавно, а саме, чи буде 
гарантовано існування створених до теперішнього часу партій протягом кількох 
наступних років, або, в якості другої можливості, політична система НАШОЇ КРАЇНИ 
пройде через період фундаментальної трансформації. Перед обраними політиками 
стоїть завдання знайти спосіб ведення переговорів, який передбачає загальне розуміння 
цінностей, і, виходячи з цього, початок політичного спору з повагою і бажанням знайти 
найкращі рішення. 
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M 2 Стратегічний план і тактика для членів партії 
 

Під час першої сесії Вашої партії Ви повинні обрати представника або керівника Вашої 
групи. Він, а також, можливо, інші члени групи, повинен буде ініціювати зустрічі і прямі 
переговори з іншими (партійними) групами. 

По-друге, Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити 
Ваші творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти і показати відмінності від інших партійних груп. 

По-третє, Вам потрібно буде прийняти регламент для проведення сесій Вашої партії. 

Протягом першого спільного засідання парламенту Ваша група намагається зробити 
максимальний внесок у процес  

a)  обрання голови муніципальної ради НАШОГО МІСТА, 

b) обрання, по можливості, заступників голови, 

c) прийняття регламенту муніципальної ради, 

d) пошуку можливих партнерів для коаліції чи співробітництва. 

Обговоріть можливу коаліцію або співпрацю, як Ви її собі уявляєте для Вашої групи. 
Порівняйте концепції інших груп, завдання і цілі. У зв'язку з цим зверніть також особливу 
увагу на включаючі і виключаючі доводи, щоб забезпечити ясність Вашої власної позиції. 
Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у вашій групі. 

До другого засідання парламенту Ваша партійна група повинна знайти партнерів по 
коаліції чи співпраці. Ви повинні підготувати угоду про коаліцію, яка може бути підписана 
під час другого спільного засідання ради. 

Якщо Ви не змогли стати партнером коаліційного уряду, Вам потрібно підготувати Вашу 
опозиційну роботу. Ви можете провести переговори з іншими опозиційними партійними 
групами.  

Подальші завдання: 

- Інформування громадськості шляхом звернення до засобів масової інформації! 

- Вироблення стратегії по можливим додатковим переговорам з іншими групами. 
Сюди входять інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від 
нього інформації. 

-  Встановлення контактів з членами інших партій неофіційним шляхом для 
розуміння їхніх завдань і переконань. 

- Підтримка зв'язку з усіма членами Вашої партии в муніціпальному парламенті та 
збір всієї можлівої інформації. 
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- Як політик Ви можете мати свої власні специфічні цілі. Для їх здійснення Вам 
потрібно вести переговори не тільки з членами Вашої партії, але і з іншими людьми, але 
майте на увазі, що в інших є свої плани. Також Ви можете приховувати деякі свої 
завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 



21 
 

M 3 Матриця завдань 
 

Графік     Партії    Пресса 

п'ятниця 15:30 Введення в моделювання 
Читання ролей і правил 

Субота 9:00 Церемонія відкриття  
Звернення Ради старійшин (lM1) 

9:15 Перші сесії в партійних  

групах 

Перша зустріч з пресою та  

газетні статті 

10:30 Спільна сесія 
Вибори голови муніципального парламенту 

 - Запрошення на 
переговори щодо 
створення коаліції / 
співпраці 

- Друга сесія в 
партійних групах 

- Переговори щодо 
створення коаліції / 
співпраці 

Перші інтерв'ю 

12:30 Обід  

13:30 Друга спільна сесія 
Вибори муніципального 
уряду 

 

  Прес-конференція 

 Третя сесія партійних груп  

16:00 Перерва на каву 

16:30 Перша сесія: Муніципальний парламент з новим 
урядом  

 Заяви Інтерв'ю та новини 

18:30 Заключна зустріч  

 Прийняття рішення за 
заявою 

 

19:00 Прес-конференція або ток-шоу 

Неділя 9:00 Оцінка 
Враження від моделювання 
Результати та труднощі 
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Партійна група AA 
 

Група AA є основною частиною колишньої партії НАШОЇ КРАЇНИ. Ця партія керувала 
нашою країною в різних структурах і коаліціях, головним чином, протягом останнього 
десятиліття. Слід зазначити, що чинний президент міста (мер) є членом групи AA. Іноді у 
нього виникають деякі сумніви в членах його партії щодо підтримки групи AA в 
муніципальній раді НАШОГО МІСТА. Причиною цього є відокремлення частини групи AA, 
що була створена на підставі колишньої партії, та виборчи компанії протягом останніх 
років. На цей раз дане утворення навіть мало не отримало декілька місць у раді замість 
групи AA. Навіть сам президент країни думає про можливість вступу до групи, що 
відокремилася. З іншого боку, члени групи AA перебувають у складній ситуації щодо 
подальших дій, так як вони вважають, що становище досить нетривке. 

У даний час необхідно розробляти стратегії, які спрямовані на створення фундаменту і 
сприяють створенню стабільного муніципального уряду. В якості другої мети, хтось має 
намір агресивно просувати програму партії, щоб повернути назад втрачених виборців. 
Ще одна концепція, у свою чергу, передбачає більш узгоджене бачення, включаючи 
варіант коаліції як майбутнього утворення. Однак у цілому поки що не було потреби у 
прямому просуванні коаліції, доки явна більшість в державному парламенті здається 
стабільною і не викликає сумнівів. Тільки нещодавно партії, що відокремилися, 
недружнім чином раптово внесли неспокій в партійні лави, порушивши досі спокійну 
роботу уряду. 

Одною з основних вимог групи AA є майбутній розвиток приватнопідприємницького 
сектора на рівні малих і середніх підприємств. Крім економічних стратегій в якості 
пріоритету, в обов'язковому порядку розглядається вплив на соціальну і суспільну сфери. 
Ці ідеї подвоюють число потенційно зацікавлених груп всередині суспільства; більше 
того, ця концепція поділяє його виборців на національні категорії. Завдяки цим широко 
поширеним ідеям парламентська більшість уявляється надійною і такою, що не має 
суттєвих розбіжностей. 

Іншою найважливішою вимогою є звернення особливої уваги на сферу освіти, яка 
розглядається як умова виховання майбутніх поколінь НАШОЇ КРАЇНИ. До теперішнього 
часу стратегія партії AA включала освітні концепції для широких цільових груп, а також 
забезпечення для всіх доступу до початкової і, принаймні, середноьої освіті. Друге 
соціальне завдання стосувалося сфери охорони здоров'я. Що стосується питань освіти, 
досягнення певних стандартів для широких верств суспільства також відображає погляди 
AA. 

 

 

 



23 
 

Роль AA 1 
 

Вам близько 35 років, Ви досить освічена людина. 

У політичних поглядах Ви дуже консервативні, тому що не готові до фундаментальних 
змін в існуючому стані. Для Вас важливо зберегти традиції. Це було особливо важливо 
для Вас з тих пір, як кілька років тому країна отримала незалежність. Ви вважаєте, що без 
старих добрих традицій неможливо постійно управляти новою державою. З Вашої точки 
зору, сім'я є основою, на якій тримається держава. Для Вас важливо, щоб сім'я мала одну 
расово-національну і релігійну приналежність. Ви відкидаєте будь яке змішування для 
сім'ї, столиці і держави з точки зору расово-національної та релігійної приналежності. 

Також Ви виступаєте за класичний розподіл ролей в сім'ї. Жінки повинні бути хорошими 
матерями, з іншого боку, батьки повинні бути годувальниками сімей. 

Ви довіряєте існуючій у Вашій країні політичній еліті. На Вашу думку, існуючі лідери партії 
AA успішно привели Вашу країну до незалежності. Також Ви вірите в президента НАШОЇ 
КРАЇНИ. Він є лідером партії і Ви переконані, що у своїх рішеннях він завжди правий! До 
тих пір, поки цей президент НАШОЇ КРАЇНИ перебуває при владі, НАШЕ МІСТО матиме 
яскраве і процвітаюче майбутнє. З Вашої точки зору можливі коаліції з усіма партіями. 
Однак - розмірковуючи про коаліції - також переконайтеся, що ці партії, зокрема, 
захищають Ваші цінності та моральні принципи. Ви не бажаєте займатися 
експериментами. Навпаки, Ви бачите загрозу для майбутнього Вашого міста. Це позиція, 
яку Ви викладаєте іншим людям і засобами масової інформації.  
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти.  

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Роль AA 2 
 

Вам 55 років. Ви були свідком того часу, коли наша країна не була ще незалежною, і Ви 
жваво пам'ятаєте ці обставини. 

Ви вже пережили багато в Вашому житті. За цей час навіть повністю змінилася політична 
система, і Ви у всьому цьому брали участь. У Вас сильне почуття невідомості. Є деякі 
сумніви, що свідчать про те, що Ви не впевнені, що Ваша партія зможе вирішити основні 
проблеми. Ви довіряєте лідерам, але Ви відчуваєте щось дивне в їх поведінці. 

На жаль, Ви досі не могли знайти рішення. На Вашу думку, єдина стратегія на найближче 
майбутнє полягає у включенні всіх політиків в інтенсивне співробітництво - зараз їм 
потрібно об'єднати зусилля. Чим більш згуртованими будуть ці зусилля, тим краще. З 
Вашої точки зору, між собою повинні співпрацювати кілька партій. Всюди величезні 
проблеми! Деякі з них слід підкреслити - економіка повинна розвиватися далі і більш 
інтенсивно, для цього необхідно мотивувати інвесторів. Однак слід зазначити, що 
завдяки особливостям Вашого характеру, у Вас творчий (і потайливий!) Підхід до 
вирішення проблем. Найбільше Ви боїтеся одного факту - поточна криза політичної 
системи може зробити більш сильними потенційних екстремістів у всіх партійних групах. 
Ось чому Ви маєте намір сформувати нову партію з двох або трьох існуючих, щоб знайти 
можливе рішення для стабільних муніципальних урядів! 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Роль AA 3 
 

Потрібно сказати одне - важкі часи. Однак - часи завжди були важкими. Тим не менш, в 
кінцевому рахунку, існують прийнятні рішення; рано чи пізно, вони завжди з'являлися. 
Ви довіряєте лідерам Вашої партії і підтримуєте, насамперед, Вашого президента, і дуже 
його поважаєте. Для Вас головне завдання, на даний момент, полягає в тому, щоб тісно 
згуртуватися в ций важкий час - як в партії, так і в суспільстві. Ви не завжди погоджуєтеся 
з усіма рішеннями Вашої партії. 

У великій народної партії існують, і завжди повинні існувати різні думки. Для Вас традиції 
мають дуже велике значення. Однією з головних традицій Вашої країни є боротьба за 
свободу віросповідання і плідне співіснування різних етнічних груп. 

Ви ще остаточно не визначилися і не переконані, що політичні коаліції є ефективним 
способом роботи та реалізації політичних поглядів. Сукупність коаліцій нерідко викликає 
гостру необхідність в серйозних компромісах. Але з Вашої точки зору всі головні і суттєві 
принципи Вашої партії дуже важливі і є прийнятними. 

Таким чином, Ви з великими труднощами погоджуєтеся з процесом пошуку коаліції. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Роль AA 4 
 

Часи завжди були важкі. Але проблеми можна вирішувати. Такий Ваш девіз. Часи 
змінилися і тому партія повинна адаптувати свої стратегії до існуючих умов. В інших 
європейських країнах Ви бачили, що політичні позиції партій можуть мінятися частково 
або повністю. Іншими словами, це можна назвати розвитком. Ви виступаєте за відкриту 
дискусію всередині партії. Які цілі в майбутньому, і які рішення може запропонувати 
партія? 

Щодо деяких питань Ви дотримуєтеся досить широких, і, можливо, прогресивних 
поглядів. Як можна модернізувати традиції? Зокрема, як Ви можете надихнути молодь 
на працю у партії? Як можна мотивувати молодших людей і давати партійні доручення 
молоді? Тому кілька запитань становлять собою ширший інтерес. Необхідно брати до 
уваги людей іншої віри! І останнє, але не менш важливе - як можна збільшити 
пропорційне представництво жінок? 

Це питання, на які Ви хочете знайти відповіді. Рішення може бути прийняте тільки в тому 
випадку, якщо партії потрібні партнери для входження до коаліції. По суті, Ви відкриті 
для нових ідей. Ви намагаєтеся спонукати членів Вашої групи слідувати Вашим 
переконанням. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Роль AA 5 
 

У свої 30 з гаком років Ви є прагматичною людиною, Ви закінчили різні програми 
навчання і під час навчання провели пів року за кордоном. 

Для Вашої партії Ви вимагаєте зсуву вліво. Озираючись назад, останні роки можна 
вважати історією успіху, але обставини постійно змінюються, а не залишаються 
незмінними, як у колишні часи. Ви відчуваєте необхідність в знаходженні нових рішень 
нових проблем. Процес оновлення є способом руху вперед з кращою перспективою, і 
Вашій партії потрібні нові напрямки. Ви бачите потребу в змінах у соціальній сфері, яка 
більше не виконує свої функції. Подібним чином нових стимулів і стратегій вимагає 
економічна політика. Ви з заздрістю дивитеся на інші партії, у яких є чіткі і прийнятні 
рішення проблем, що визначаються. 

Але Ви не впевнені, чи зможете знайти більшість у Вашій партії для впровадження змін. 
З'ясуйте в ході дискусії, чи є інші члени партії, які, можливо, подібним чином, теж не 
задоволені ситуацією, що склалася. 

Ви роздумуєте аналітично. Для Вас коаліції не є коренем проблеми, вони є результатом 
стратегічного мислення для досягнення Ваших цілей. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Роль AA 6 
 

Ви рішуче вимагаєте зсуву вліво для Вашої партії. Ви відчуваєте потребу в знаходженні 
нових відповідей на нові питання. Основною частиною проблем, з Вашої точки зору, є 
старі члени партії. Вони повинні змінити свої переконання. 

Партії необхідний новий напрямок. Ви бачите необхідність у зміні соціальної та 
економічної політики. Ви дивитеся з заздрістю на інші партії, у яких є гарні рішення 
проблем. Ви не впевнені, чи зможете знайти у Вашій партії більшість для змін. 

З'ясуйте в ході дискусії, чи готові інші члени довіритися іншим партіям. Співпраця 
посилить дискусію всередині партії. Якщо не буде змін, тоді, можливо, Вам доведеться 
вийти з партії. 

Залишайтеся послідовним у своїх діях. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Роль AA 7 
 

З великою стурбованістю Ви спостерігаєте за змінами у Вашій партії. Традиції та цінності 
для Вас складають основу і обговоренню не підлягають. Це основна частина, яку 
неухильно дотримується суспільство Вашої країни. Нові часи принесли нові проблеми. 
Темпи економічного зростання падають, багато сімей розпадається, молодь думає про 
еміграцію і дехто вже залишає країну. Неможливо навіть змінити цілі партії. Це було б 
сприйнято неправильно. 

Ви відчуваєте велику симпатію до тих членів партії, які вийшли з партії раніше. Але вони 
відкрито не загрожували партії виходом. Для Вас це був би останній крок. 

Постарайтеся спростувати доводи модернізаторів. Вони застосовують несправедливі 
методи навіть усередині партії. Але для Вас все гаразд - для Вас важлива мета. При цьому 
методи мають другорядне значення і є несуттєвими. 

Нікому не дозволяйте ввести Вас в оману! Ви шукаєте істину. Ви найпослідовніший 
чоловік в групі. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами. Потім Вам потрібно дати 
назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші творчі здібності). Назва 
завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі. Тільки 
після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести до 
міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації. Візьміть до відома, що не всі члени 
партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами міської ради. У міру входження 
вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в міській раді. 
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Прес-секретар партії 
 

Вітаємо, ви були обрані, щоб бути спікером вашої групи. Вам належить серйозне 
завдання. 

Ви керівник своєї групи, і ви представляєте її перед громадськістю. Ви особливо 
відповідальні за вирішення майбутніх проблем. 

Спочатку ви обговорюєте і обираєте відповідне ім'я для своєї групи. Разом ви 
розробляєте партійну програму і опрацьовуєте рекламу своєї групи. 

Ви також представляєте свою групу перед пресою. Ви зацікавлені в постійному контакті 
з пресою в будь-який час. 

На дуже важливій фазі коаліційних переговорів ви повинні діяти розумно для своєї групи. 
Важливо разом з вашою групою проводити бесіди з усіма іншими групами, а потім разом 
обговорити і вибрати групи, з якими ви хотіли б співпрацювати. 

Звичайно, важливі не тільки особисті відносини. Ви повинні краще пізнати, з ким у вас є 
щось спільне, що стосується вашої програми, і з ким ви можете реалізувати свої політичні 
цілі. Ви повинні використовувати розумну тактику і спробувати отримати максимальну 
вигоду для своєї групи. Продайте себе за вигідною ціною. 

Також продовжуйте шукати тісні контакти з групами, що представляють інтерес для 
міста. Для вас дуже важливо мати підтримку з боку громадян міста, щоб мати можливість 
отримати більше підстав для прийняття і реалізації майбутніх рішень. 
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Партійна група BB 
 

Група BB має дуже своєрідну партійну традицію - вона еволюціонувала і отримала 
незалежність від партії, яка правила колишньої федерацією. З часу незалежності НАШОЇ 
КРАЇНИ, вона кілька разів входила в уряд держави. В даний час це найбільша група в 
державному парламенті. 

Група BB втратила багато виборців на користь більш радикально орієнтованої групи, яка 
більш за все критикує спосіб, яким в останні роки приватизуються місця громадського 
користування та громадські підприємства. Група BB має намір і намагається повернути 
тих колишніх виборців і членів партії! 

Група BB твердо вірить в систему вільного ринку, з оптимальними правилами для захисту 
конкурентів від недобросовісної конкуренції та працівників від несправедливого 
поводження. Сюди входить критичне усвідомлення нездорової ситуації щодо 
забруднення навколишнього середовища в результаті транспортних і промислових 
викидів. Група BB вважає себе партією, що дослухається до будь-яких проблем. 

Права працівників, як і раніше, є важливою політичною проблемою. Тільки якщо всі 
люди в країні матимуть відчуття, що вони мають справедливий і належний рівень життя, 
країна зможе мати яскраве політичне майбутнє. Таким чином, для вашої політичної 
роботи принцип справедливості також є основним. Для Вас поняття демократії і 
соціалізму не є суперечливими. Слід згадати ще одну подію, що відбулася за останній 
місяць - концепція охорони навколишнього середовища також набуває у Вашій партії все 
більш важливе значення. 
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Роль BB 1 
 

Вам більше 50 років, Ви людина, якій ніколи не сидиться вдома. 

Ви знаєте політичне життя дуже добре і з близької відстані. Ви активно займаєтеся 
політикою вже багато років, точніше десятиліття. Навіть у часи федерації Ви мали 
політичні мандати. Політичні зміни не заподіяли Вам шкоди. «Не все було погано» - ось 
у що Ви вірите. Але багато речей у минулому також не були гарні, думаєте Ви сьогодні. 

Економіка повинна розвиватися далі, і важливим завданням стала приватизація. Країна 
потребує капітали та інвестиції з-за кордону. Однак такі заходи завжди вимагають 
належного контролю. Такий контроль може здійснювати Ваша партія. 

Ви впевнені, що Вам потрібні політичні партнери. Коаліція з великим партнером була б 
найлегшим рішенням і найкращою перспективою реалізації Ваших намірів. Ви знаєте, що 
уряд, який може розраховувати на підтримку політичного центру, може досягти 
найбільшого успіху. 

Ви хочете боротися за цей успіх. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль BB 2 
 

Хтось у віці 40 років з невеликим - прямий характер. 

Ви бачите себе в якості представника Вашої партії. Ви вже / ще з великим зацікавленням 
стежите за політикою в Вашому оточенні, і Ви вчитеся у нього заради Вашої країни. Ви 
цікавитеся політикою з моменту утворення Вашої держави. Ви обіймаєте посаду у Вашій 
партії протягом п'яти років. Навіть до цього Ви відстоювали права трудящих. 

Завод, з яким Ви співпрацювали, був успішно приватизований. Цей приклад повністю Вас 
переконав. Однак Ви все ще є членом Вашої партії. Але Ви також знаєте, що в минулому 
не кожна приватизація була успішною. У політичному плані Ви співпрацюєте з партіями, 
які підтримують економіку. Але Ви також знаєте, що виборці поставляться до цього 
критично. Тим не менше, Ви впевнені в цій стратегії і готові обговорювати її публічно, Ви 
думаєте про майбутнє. 

Широкі коаліції є найбільш стійкою концепцією реформ, це Ваша основна позиція, яку Ви 
відкрито обговорюєте. Представте її і проведіть дискусію з потенційними партнерами. 

Боріться за свою позицію. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль BB 3 
 

Людина у віці близько 45 років, досить розсудлива. 

Ви не підтримуєте політичний центр. Ви бачите себе представником робітничого класу в 
цілому. Права і захист робочих є одними з Ваших основних цілей і мотивів. Це головна 
мета Вашої політичної роботи. Ви ні за яких обставин не погоджуєтеся на коаліцію з будь-
якою іншою партією. Якщо потрібно взяти до уваги співробітництво, Ваша партія повинна 
бути переможницею, що стосується прийняття на себе провідної ролі. З Вашої точки зору, 
Ваші виборці не підтримують будь-якої коаліції. Це, в деякій мірі, є обставиною, що трохи 
Вас турбує. Спочатку потрібно визначити переваги співпраці. Вибір лідерства в коаліції є 
спірним питанням, в яке необхідно внести ясність. 

Нарешті, в результаті коаліції з іншими партіями, виграти повинні робітники. Для 
вирішення ситуації, що склалася, можлива і більш широка коаліція, але відкрито 
обговорювати її ще занадто рано. Краще Ви дізнаєтеся позиції можливих партнерів і 
обговорите можливі концепції співпраці та коаліції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення. Розробіть стратегію для можливих 
переговорів з іншими групами. Сюди входять інструкції для представника і бажані для 
групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль BB 4 
 

Неупереджений і надактивний чоловік. 

З раннього дитинства Ви провели багато років за кордоном. Протягом декількох років Ви 
були активним членом партії. Ваш батько теж був членом цієї партії. Ви знаєте, як було 
важливо боротися за права робітників, і Ви не забували, що існують незахищені люди. 
Партії потрібен новий і сучасний імідж. Фактично, сучасні виборці більше не вірять в старі 
цілі як достатню задачу для створення майбутнього. 

Ви шукаєте відповіді на декілька питань, коротко, наступних: За допомогою яких 
стратегій можна створювати нові робочі місця? Як можна уникнути скорочення штатів? 
Як можна зменшити проблеми гігієни праці? Як можна залучити в Вашу країну нового 
інвестора? 

Старі рішення і старі партії більше не підходять для вирішення існуючих проблем. 
Потрібні свіжі ідеї і непорочні думки. Для Ваших колег по партії Ви є іноді підозрілим. У 
Ваших ідеях занадто багато критики і, крім того, вони здаються занадто 
інтелектуальними. Крім усього цього, Ви згодні відкрито співпрацювати з силами, які 
виступають за охорону навколишнього середовища. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді 
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Роль BB 5 
 

Ви людина приблизно 35-річного віку. Чесно кажучи, Ви знаходитесь в розгубленості. 
Ваша партія шукає вирішення ключових проблем Вашої держави. Люди все ще вірять 
Вам. Але Ви вважаєте, що, враховуючи недавні події, партія знаходиться на шляху до 
тупику. Однак - неможливо бути відкритим для всіх напрямів. 

Бажання народу є чіткою позицією. Вашій партії часто не вистачає цієї позиції, особливо 
протягом останніх місяців. Ви не згодні продовжувати з гаслом «Діло робиться в будь-
якому випадку». «Де є майбутнє?», «Хто є майбутнє?», «Які теми майбутнього?» 
Перспективна партія повинна бути здатною знайти і пояснити відповіді на ці питання. 
Якщо партія одна не достатньо сильна, щоб знайти ці відповіді, тоді партії потрібні 
партнери. Ось про що Ви думаєте - про активне сприяння пошуку потенційних партнерів. 

Для коаліційного уряду важливо, щоб Ви думали про майбутнє. Збереження статусу-кво 
неприйнятне. Ви особливо зацікавлені в маленькій партії, тому що в цьому випадку Ви 
зможете взяти на себе керівну роль у коаліції. Партія EE здається оптимальним 
кандидатом, тому Ви організовуєте переговори, але нікому не повідомляєте про Ваші 
плани. 

Постарайтеся розробити стратегію для Вашої позиції. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль BB 6 
 

Людина у віці 50 років з гаком, яка добилася всього сама 

Ви є підприємцем, який бере участь у різних інвестиційних проектах і має великі 
міжнародні зв'язки. Ви отримуєте свій дохід за рахунок орендних платежів та 
енергетичних проектів у секторах у сфері величезних парків вітрових і сонячних 
установок. Можна сказати, Ви людина, яка добилася всього сама і, нарешті, досить 
незалежна. Тому для Вас важливе питання економічної політики. Для Вашої країни 
економіка - це ключ до відновлення в усіх відношеннях. Але користь від цього повинна 
бути для всіх, для широких верств населення Вашої країни, і результат, насамперед, 
повинен бути стійким. Для Вас також важливо, щоб була забезпечена можливість участі 
малого та середнього бізнесу. Іноземні інвестиції важливі, але національна незалежність 
відносно економіки є головною метою, а іноземні інвестиції можуть приходити, та іноді 
швидко зникати. Однак навіть регіональні діючі малі та середні підприємства повинні 
дотримуватися сучасних стандартів. Відповідно до Вашої концепції необхідно сприяти 
цим компаніям, особливо тим, які дотримуються високих стандартів охорони 
навколишнього середовища, мають жінок на керівних посадах, забезпечують захист 
прав меншин і справедливу оплату праці. 

Центральним питанням є співпраця з іншими партіями. Але не забувайте про Вашу 
приналежність до етнічної меншини у Вашій країні, і про Вашу релігію, яку більшість 
населення не поділяє. Ви берете участь у багатьох проектах, пов'язаних з новими 
джерелами енергії і житловим будівництвом у центральних районах міста в близькості 
до природи. У цьому відношенні Ви є потужною і фундаментальної силою, яка виступає 
за коаліцію з партією EE! Зосередьтеся на цьому аспекті під час Ваших розмов з іншими 
членами, приділивши особливу увагу можливим конфігураціям коаліції. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Прес-секретар партії 
 

Вітаємо, ви були обрані, щоб бути спікером вашої групи. Вам належить серйозне 
завдання. 

Ви керівник своєї групи, і ви представляєте її перед громадськістю. Ви особливо 
відповідальні за вирішення майбутніх проблем. 

Спочатку ви обговорюєте і обираєте відповідне ім'я для своєї групи. Разом ви 
розробляєте партійну програму і опрацьовуєте рекламу своєї групи. 

Ви також представляєте свою групу перед пресою. Ви зацікавлені в постійному контакті 
з пресою в будь-який час. 

На дуже важливій фазі коаліційних переговорів ви повинні діяти розумно для своєї групи. 
Важливо разом з вашою групою проводити бесіди з усіма іншими групами, а потім разом 
обговорити і вибрати групи, з якими ви хотіли б співпрацювати. 

Звичайно, важливі не тільки особисті відносини. Ви повинні краще пізнати, з ким у вас є 
щось спільне, що стосується вашої програми, і з ким ви можете реалізувати свої політичні 
цілі. Ви повинні використовувати розумну тактику і спробувати отримати максимальну 
вигоду для своєї групи. Продайте себе за вигідною ціною. 

Також продовжуйте шукати тісні контакти з групами, що представляють інтерес для 
міста. Для вас дуже важливо мати підтримку з боку громадян міста, щоб мати можливість 
отримати більше підстав для прийняття і реалізації майбутніх рішень. 
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Партійна група CC 
 

Група CC має одне головне загальне переконання: громадяни повинні самі вирішувати, 
як вони хочуть жити, і яким чином вони хочуть займатися бізнесом. 

Ваша партія є класичною ліберальною партією, що захищає цивільні права для всіх і 
підтримує принципи вільного ринку. Для Вас вирішальним питанням є економіка 
вільного ринку, яка домінує в усіх аспектах Вашої політики. На людей повинна бути 
покладена відповідальність і, таким чином, надана можливість вирішувати за самих 
себе. З іншого боку, держава повинна забезпечити відповідну систему, яка гарантує 
відсутність обмежень свободи особистості. Ви відкидаєте будь-які вимоги більш 
широких соціальних прав для робітників. Це було б єдиною критичною перешкодою для 
вільного розвитку економіки. Пізніше від цього розвитку виграють усі. 

Ви підтримуєте самостійну підприємницьку діяльність і щиро зацікавлені в тому, щоб 
заохочувати це. Для Вас велике значення мають роздрібні торговці і ремісники. Ви є 
прихильником того, щоб надати більше прав усім видам меншин. При цьому нові права 
меншин не повинні зашкоджувати економічному розвитку. Тільки ефективне та 
інтенсивне сприяння економічному розвитку приносить людям користь. Для Вас ідея 
свободи пов'язана, насамперед, з економічною свободою людей. Також свобода для Вас 
означає повернення людям їхніх грошей. Повинен бути знижений рівень оподаткування 
і збільшена купівельна спроможність населення. Таким чином, держава буде брати 
менше грошей. Соціальне забезпечення в майбутньому має бути збережене. Ви 
виступаєте за сучасну державу. Мінімальне, але ефективне державне управління має 
регулювати необхідні речі. Потрібно заохочувати вирішення громадянами своїх справ. 

Для Вашої партії традиції не грають особливої ролі в соціальному житті. Якщо хтось хоче 
дотримуватися традиції, це його особиста справа. 

Однак Ви не визнаєте будь якого подальшого впливу традицій на Вашу політичну 
стратегію. У кінцевому рахунку, традиції знижують ефективність економіки, і це було б 
непродуктивно для ідеалу Вашої партії. 
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Роль CC 1 
 

Для Вас важливо, щоб суди вершили правосуддя і не піддавалися ризику корупції. Перед 
судом всі люди рівні. Для Вас важливо, щоб в професійному плані жінки і чоловіки були 
повністю рівні. Само собою зрозуміло, щоб преса була вільною, і кожен міг говорити все, 
що бажає. Для Вас не так вже й важливо, щоб поважалися різні релігії, і щоб кожному 
громадянину дозволялося вільно вибирати релігію. Для Вас також не має значення, чи 
вірить хто-небудь у що-небудь. На вашу думку, релігія не повинна грати ніякої ролі 
всередині держави. На рівні суспільства кожному дозволяється жити разом з людиною, 
яка йому подобається. Більше немає необхідності в офіційній реєстрації шлюбу. 

Ліберальна діяльність для Вас означає, насамперед, дружність по відношенню до 
економіки. Ви переконані, що це добре. Свобода всіх громадян і дотримання 
верховенства права не можуть бути важливішими. Також традиції не повинні 
обмежувати функціонування ринкової економіки! Ви починаєте займатися громадською 
діяльністю заради прав економіки. З цих причин Ви є членом цієї партії. Однак Ви 
звернули увагу, що у Вашій партії є інші тенденції. Це дає підставу вважати, що Ви 
насправді не задоволені. Тому Ви хочете боротися - всередині партії і за її межами. 

Ви знаєте, що Вам потрібно буде піти на компроміси, щоб сформувати коаліцію. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль CC 2 
 

Ви починаєте займатися громадською діяльністю, насамперед, заради прав економіки. 
З цих причин Ви стали членом цієї партії. Для Вас важливо, щоб суди виконували свою 
роботу належним чином і не були схильні до корупції. Всі люди повинні бути рівні перед 
судом. Ліберальна діяльність означає для Вас, насамперед, дружність по відношенню до 
економіки. Це добре. Свобода всіх громадян і дотримання верховенства права не 
можуть бути важливіше. Традиції не повинні обмежувати функціонування ринкової 
економіки! 

Також для Вас важливо, щоб жінки і чоловіки були рівні в професійному плані. Для Вас 
важливо, щоб преса була вільною, і кожен міг говорити все, що бажає. Для Вас не так 
важливо, щоб релігії поважалися, і щоб кожному громадянину дозволялося вільно 
вибирати релігію. Також для Вас не важливо, якщо хтось не сповідує ніякої релігії. 

На Вашу думку, релігія не повинна грати ніякої ролі в державі. Кожному дозволяється 
жити разом з людиною, яка подобається. Нікому не потрібно укладати шлюб. 

Однак Ви звернули увагу на те, що у Вашій партії є інші тенденції. Деякі члени не 
задоволені тим, що економіка вільного ринку відіграє таку центральну роль. Через це Ви 
готові боротися як усередині партії, так і за її межами. 

Ви знаєте, що Вам потрібно буде піти на компроміси, щоб утворити коаліцію. Вашим 
майбутнім партнерам буде не дуже легко з Вами співпрацювати. Ваші умови щодо 
коаліційного уряду дуже вимогливі. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль CC 3 
 

Ліберальна діяльність для Вас означає, звичайно ж, дружню політику відносно 
економіки. Це добре. Але ще важливіше для Вас свобода всіх громадян і повагу 
верховенства права в країні. Для Вас важливо, щоб суди виконували свою роботу 
належним чином і не були схильні до корупції. Щоб Всі люди були рівні перед судом. 
Для Вас важливо, щоб жінки і чоловіки були рівні. Преса повинна бути вільною і кожен 
повинен говорити все, що хоче. Для Вас також важливо, щоб релігії поважалися, і щоб 
кожному громадянину дозволялося вільно вибирати релігію. Ці права Ви відкрито 
відстоюєте. З цих причин Ви є членом цієї партії. 

Однак Ви звернули увагу на те, що у Вашій партії є інші тенденції. Це означає, що Ви не 
задоволені. За це Ви готові боротися як усередині партії, так і за її межами. Для Вас 
принцип вільної ринкової економіки не є виправданням обмежень основних прав 
людини. 

Ви знаєте, що Вам потрібно йти на компроміси, щоб утворити коаліцію. Чи є у Вас якісь 
можливості компромісу? 

Не будьте упередженим стосовно членів інших груп, і постарайтеся домогтися для Вашої 
групи найкращих умов. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль CC 4 
 

Ліберальні дії означають для Вас, звичайно ж, дружню політику відносно економіки. Це 
добре. Але ще важливіше для Вас свобода всіх громадян і дотримання верховенства 
права в країні. Для Вас важливо, щоб суди виконували свою роботу належним чином і не 
були схильні до корупції. Щоб усі люди були рівні перед судом. 

Також для Вас важливо, щоб в професійному плані жінки і чоловіки були рівні. Для Вас 
дуже важливо, щоб преса була вільна, і кожен міг говорити все, що бажає. Для Вас не так 
важливо, щоб поважалися релігії, і щоб кожному громадянину дозволялося вільно 
вибирати релігію. Також для Вас не має значення, якщо хтось не сповідує ніякої релігії. 
На Вашу думку, релігія не повинна грати ніякої ролі в державі. Кожен має право жити 
разом з людиною, яка подобається. Нікому немає необхідності укладати офіційний 
шлюб. 

Ці права Ви відкрито відстоюєте. З цих причин Ви є членом Вашої партії. Однак Ви 
звернули увагу на те, що у Вашій партії є інші тенденції. Це означає, що Ви не задоволені. 
За це Ви хочете боротися всередині партії і за її межами. Принцип вільної ринкової 
економіки для Вас не є виправданням прийняття будь-яких обмежень основних прав 
людини. Ви знаєте, що Вам потрібно йти на компроміси, щоб утворити коаліцію. На 
даному етапі Ви налаштовані дуже критично. Ці основні права для Вас не підлягають 
обговоренню. Ви дуже енергійно намагаєтеся переконати інших політиків. 

Відстоюйте Вашу позицію зі всією Вашою енергією. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль CC 5 
 

Для Вас важливо, щоб суди відправляли правосуддя і не були схильні до корупції. Щоб 
усі люди були рівні перед судом. Також для Вас важливо, щоб жінки і чоловіки були рівні 
в професійному плані. Для Вас важливо, щоб преса була вільною, і кожен міг говорити 
все, що бажає. Для Вас не так важливо, щоб релігії поважалися, і щоб кожному 
громадянину дозволялося вільно вибирати релігію. Також для Вас не має значення, якщо 
хтось не сповідує ніякої релігії. На Вашу думку, релігія не повинна грати ніякої ролі в 
державі. Кожен може жити разом з людиною, яка подобається. Нікому немає 
необхідності укладати офіційний шлюб. 

Ліберальна діяльність для Вас означає, звичайно ж, дружню політику відносно 
економіки. Це добре. Але ще важливіше для Вас свобода для всіх громадян, а також 
дотримання верховенства права в країні. Ви публічно відстоюєте ці права. З цих причин 
Ви є членом цієї партії. Однак Ви помітили, що у Вашій партії є інші тенденції. Це означає, 
що Ви не задоволені. Саме за ці цілі Ви хочете боротися всередині партії і за її межами. 
Принцип вільної ринкової економіки для Вас не є виправданням обмеження основних 
прав людини. Ви знаєте, що Вам потрібно йти на компроміси, щоб створити коаліцію. На 
даному етапі Ви налаштовані дуже критично. Ці основні права для Вас не підлягають 
обговоренню. Якщо всередині партії буде неможливо дійти згоди, Ви також могли б 
допустити вихід з Вашої партії; кілька переговорів у цьому напрямку можуть допомогти 
Вам у пошуку рішень. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Прес-секретар партії 
 

Вітаємо, ви були обрані, щоб бути спікером вашої групи. Вам належить серйозне 
завдання. 

Ви керівник своєї групи, і ви представляєте її перед громадськістю. Ви особливо 
відповідальні за вирішення майбутніх проблем. 

Спочатку ви обговорюєте і обираєте відповідне ім'я для своєї групи. Разом ви 
розробляєте партійну програму і опрацьовуєте рекламу своєї групи. 

Ви також представляєте свою групу перед пресою. Ви зацікавлені в постійному контакті 
з пресою в будь-який час. 

На дуже важливій фазі коаліційних переговорів ви повинні діяти розумно для своєї групи. 
Важливо разом з вашою групою проводити бесіди з усіма іншими групами, а потім разом 
обговорити і вибрати групи, з якими ви хотіли б співпрацювати. 

Звичайно, важливі не тільки особисті відносини. Ви повинні краще пізнати, з ким у вас є 
щось спільне, що стосується вашої програми, і з ким ви можете реалізувати свої політичні 
цілі. Ви повинні використовувати розумну тактику і спробувати отримати максимальну 
вигоду для своєї групи. Продайте себе за вигідною ціною. 

Також продовжуйте шукати тісні контакти з групами, що представляють інтерес для 
міста. Для вас дуже важливо мати підтримку з боку громадян міста, щоб мати можливість 
отримати більше підстав для прийняття і реалізації майбутніх рішень. 
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Партійна група DD 
Ваша партія нещодавно утворена і є дуже сучасно орієнтованою партією. Це, наприклад, 
видно з першого погляду, оскільки це партія, створена в результаті злиття двох менших 
етнічних утворень, кожне з яких навіть мало в НАШІЙ КРАЇНІ свою власну партію. Таке 
поєднання є унікальним для сучасної НАШОЇ КРАЇНИ. Однак слід пам'ятати, що в інших 
країнах малося більше таких прикладів, які надихнули Вас на створення даного 
«експерименту», як деякі називають Вашу Партію, з метою довести її перспективність і 
надійність. Члени цих партій визначили для себе, що боротьба за права етнічних меншин 
не повинна обмежуватися штучно встановлюваними партійними кордонами. Фактично, 
це основний, загальний і безперечний підхід. Гасло «Разом ми сильні» є головним 
гаслом партії. Не дивно, що вже на останніх виборах Ваша партія могла пишатися тим, 
що отримала значну підтримку виборців НАШОЇ КРАЇНИ. 

Незважаючи на інші можливі інтерпретації, Ваша партія не представляє у Вашій країні 
особливі інтереси тільки однієї групи. Це не тільки стратегія того, як уникнути 
експлуатації. Ви заснували об'єктивні правила, в яких всі етнічні групи та релігії 
вважаються рівними. У минулому, особливо невеликим етнічним групам і релігійним 
спільнотам доводилося стикатися з негативними факторами у Вашій країні, і досі їх 
проблемам не приділяється належної уваги. Ваша партія виступає проти дискримінації 
меншин, оскільки Ви розумієте, що це може негативно, якщо навіть не катастрофічно, 
відбитися на економічному розвитку країни. Для Вас економічний розвиток також є 
вирішальним аспектом, хоча Ви уникаєте сприяння якій-небудь певній сфері. Ще один 
аспект полягає в тому, що перспективний економічний підйом повинен бути 
реалізований також за межами столиці, не тільки тому, що більшість членів меншини як 
і раніше  проживає в сільських районах, головним чином, у віддалених прикордонних 
районах країни.   

Там також необхідно мотивувати і починати відновлення. Це єдиний спосіб уникнути 
міграції в столицю. 

Очевидно, що Ви підтримуєте малозабезпечених людей, і що Ви хотіли б зламати 
соціальні бар'єри. Подібним чином, Ви твердо дотримуєтеся стратегії, спрямованої на 
підтримку прав та участі меншин на рівні муніципалітетів. Приєднання до державної 
підтримки розглядається як двигун реорганізації структур суспільства, а також як імпульс 
для тих, хто пасивно чекає змін у подальших подіях. При наявності такої можливості, сили 
повинні бути тісно об'єднані. Категорична заборона дискримінації має першорядне 
значення. 

Для (все ще) невеликої партії потрібно утворити коаліції, щоб чинити політичний вплив. 
Поза всяким сумнівом, коаліції означають співпрацю на основі компромісу щодо 
спільних інтересів. Це дуже важко для Вас, так як Ваша партія знаходиться в процесі 
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формування свого статусу. Обговоріть основні позиції Вашої партії і з'ясуйте, в яких 
областях можна піти на поступки. 
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Роль DD 1 
 

Усі чоловіки і жінки рівні - попри етнічне походження або релігію. Це твердження є 
головним для Вашої політичної діяльності. Ви поважаєте правила різних спільнот. Однак 
Ви також шукаєте спільні погляди, які можуть поважати всі спільноти. Вам потрібен 
«суспільний договір», що створює рівність навічно. 

Більш конкретно, Ви маєте справу з майбутнім Вашої столиці. Вашою метою є побудова 
європейської столиці без дискримінації. Це вимагає, в певній мірі, ліквідації старих 
традицій і залежностей, якщо вони несуть суперечливі елементи. Інша ідея, яку Ви 
відстоюєте, полягає в тому, що всі професійні посади повинні бути доступні для всіх 
людей. Мовне розмаїття всіх громадян має поважатися адміністрацією і заохочуватися. 
Релігійні свята будь-яких віросповідань також повинні прийматися до уваги. 

Ви знаєте, що потрібно йти на компроміси. Але не будь-якою ціною. Дізнайтеся, де 
знаходяться Ваші кордони. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль DD 2 
 

Усі чоловіки і жінки рівні - попри етнічне походження або релігію. Це твердження є 
головним для Вашої політичної діяльності. Ви поважаєте правила різних спільнот. Однак 
Ви також шукаєте спільні погляди, які можуть поважати всі спільноти. Вам потрібен 
«суспільний договір», що створює рівність навічно. Більш конкретно, Ви маєте справу з 
майбутнім Вашої столиці. Вашою метою є побудова європейської столиці без 
дискримінації. Це вимагає ліквідації старих традицій і залежностей. 

Для Вас гендерна рівність - між чоловіками і жінками - особливо важлива. Справжня 
справедливість можлива тільки тоді, коли жінки і чоловіки мають рівні права. Однак дане 
питання може бути не безперечним. Для досягнення цього рівня у Вашій країні ще багато 
чого потрібно зробити. Не всі члени партії бачать це таким чином. Відмінності всіх 
громадян повинні поважатися адміністрацією і заохочуватися. Відправлення релігійних 
обрядів також повинно прийматися до уваги. 

Ви переконані, що потрібно йти на компроміси, щоб знайти ефективний спосіб роботи. 
Дізнайтеся, де знаходяться Ваші кордони, і які можливості, ймовірно, Вам пропонуються. 

Однак не забувайте Ваші принципи. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль DD 3 
 

У Ваші 20 з гаком років Ви є студентом, який дуже цікавиться політикою. До теперішнього 
часу Ви засвоїли одну річ: всі чоловіки і жінки рівні - попри етнічне походження або 
релігію. Це твердження є основним для всієї Вашої політичної діяльності. Однак Ви 
працюєте, головним чином, заради прав двох етнічних груп, що утворили Вашу партію. 
Якщо інші етнічні групи теж захочуть мати переваги, вони теж можуть створювати 
політичні партії. Шанс буде упущений, якщо брати до уваги інтереси інших етнічних груп. 
Йдеться про Ваші права і права людей, які завжди були соціально незахищеними у Вашій 
країні. Інші групи ігнорували Ваше становище, принаймні, протягом декількох 
десятиліть. 

Ще Ви хочете керувати. З Вашої точки зору всі інші думки не мають сенсу. Ви не можете 
це зробити без поступок. Ви це чітко розумієте і саме за це Ви боретеся. 

Будьте сміливіше і реалізуйте Ваші запити і принципи. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль DD 4 
 

Людина у віці 40 років з невеликим, Ви багато років були політичним активістом при 
різних обставинах. Усі чоловіки і жінки рівні - попри етнічне походження або релігію. Це 
твердження є основним для всієї Вашої політичної діяльності. Однак Ви працюєте, 
головним чином, заради прав двох етнічних груп, що утворили Вашу партію. Якщо інші 
етнічні групи теж захочуть мати переваги, вони теж можуть створювати політичні партії. 
Шанс буде упущений, якщо брати до уваги інтереси інших етнічних груп. Йдеться про 
Ваші права і права людей, які завжди були соціально незахищеними у Вашій країні. 

Ви знаєте, що співпраця з іншими партіями можлива тільки за умови поступок. Але Ви 
знаходитесь в цій партії не для того, щоб робити поступки після виборів. Ви боретеся 
проти цього! 

Можливі невеликі компроміси. Однак профіль Вашої партії мінятися не повинен! Майте 
це на увазі, іноді члени Вашої партії занадто стримані і спокійні в цьому сенсі. 

Боріться за зміст Вашого руху. Ви впевнені, що Ваша політика стане майбутнім? 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль DD 5 
 

Права меншин можуть успішно здійснюватися тільки тоді, коли за них також голосує 
більшість. Ви в цьому переконані. Тому Ви повинні подбати про те, щоб права меншин 
не створювали нових меншин. Ви усвідомлюєте крихкість відносин між меншістю і 
більшістю. 

Під час останніх виборів Ви з Вашою партією мали великий успіх. Тепер Вам потрібно 
виробити розумну політику, щоб підготувати клімат для продовження цього успіху. Це 
означає, що Ви не можете підвищувати вимоги на всіх рівнях. Вам потрібно добре 
переконувати, щоб всі інші партії визнали, що Ваші вимоги справедливі. Ви не є партією 
протесту і «партією одного питання». У Ваших лавах є фахівці в галузі економіки та 
екології. Ось на що Ви завжди звертаєте увагу. Вашу партію рекомендують як надійного 
партнера по коаліції по всіх напрямах. Для Вас прийнятна коаліція трьох невеликих 
партій. Ви пропонуєте, щоб коаліцію очолив представник меншини. Це був би хороший 
знак для громадськості! 

Ви вважаєте, що більшості є чому повчитися у меншості. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Прес-секретар партії 
 

Вітаємо, ви були обрані, щоб бути спікером вашої групи. Вам належить серйозне 
завдання. 

Ви керівник своєї групи, і ви представляєте її перед громадськістю. Ви особливо 
відповідальні за вирішення майбутніх проблем. 

Спочатку ви обговорюєте і обираєте відповідне ім'я для своєї групи. Разом ви 
розробляєте партійну програму і опрацьовуєте рекламу своєї групи. 

Ви також представляєте свою групу перед пресою. Ви зацікавлені в постійному контакті 
з пресою в будь-який час. 

На дуже важливій фазі коаліційних переговорів ви повинні діяти розумно для своєї групи. 
Важливо разом з вашою групою проводити бесіди з усіма іншими групами, а потім разом 
обговорити і вибрати групи, з якими ви хотіли б співпрацювати. 

Звичайно, важливі не тільки особисті відносини. Ви повинні краще пізнати, з ким у вас є 
щось спільне, що стосується вашої програми, і з ким ви можете реалізувати свої політичні 
цілі. Ви повинні використовувати розумну тактику і спробувати отримати максимальну 
вигоду для своєї групи. Продайте себе за вигідною ціною. 

Також продовжуйте шукати тісні контакти з групами, що представляють інтерес для 
міста. Для вас дуже важливо мати підтримку з боку громадян міста, щоб мати можливість 
отримати більше підстав для прийняття і реалізації майбутніх рішень. 
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Партійна група EE 
 

Група EE є частиною руху громадян НАШОГО МІСТА та інших міст НАШОЇ КРАЇНИ. В 
НАШОМУ МІСТІ індустріалізація проходила більш тривалий період часу без належної 
поваги до людей, які працюють в місті і які проживають у його околицях, і з тяжкими 
наслідками для води, повітря і грунту. Сьогодні більшу частину сільськогосподарської 
продукції доводиться завозити в НАШЕ МІСТО з віддалених регіонів, а деякі товари 
доводиться навіть імпортувати. 

У минулі роки члени EE співпрацювали з групами, у яких були набагато більш радикальні 
позиції, ніж позиції групи EE в даний час. Під час виборчих компаній останніх років, 
найбільш радикальні групи одна за одною відділилися від партії EE. На останніх виборах 
ці групи схилили на свій бік деяких виборців, які до того моменту перебували «у списку» 
партії EE. Партія EE не є групою з гаслами на кшталт: «Назад в Кам'яний вік»! Навпаки, 
вони сприяють переходу до зеленого і сонячного майбутнього. Виходячи з цієї 
перспективи, партія EE займає чітку про-індустріальну позицію, що сприяє інвестиціям. 
До теперішнього часу партія EE ніколи не мала можливості внести свої ідеї в 
муніципальний парламент. Під час виборчої компанії вони пропагували коаліцію з 
групою BB, але у відношенні «промислових змін» у них є сумніви, і деякі члени групи EE 
більш схильні до коаліції з групою AA або з представниками групи CC. У всякому разі, у 
членів партії EE немає жодних проблем з групою DD! 

Одною з основних вимог групи EE є екологічне відновлення головної річки НАШОГО 
МІСТА. Основні роботи повинні бути заплановані від центральної частини міста до лісу. 

Іншими основними вимогами є рішення для промислової зони з підприємствами, які 
використовують фізичну працю, а також право громадян звертатися зі своїми вимогами 
безпосередньо до муніципальної ради. Деякі члени групи EE вважають, що це також є 
рішенням триваючих суперечок між сторонами і відсутності стабільного муніципального 
уряду. 

Партія вважає себе відкритою для всіх релігій і етнічних рухів. Також партія підтримує 
інтеграцію і імміграцію. Також вона визнає реальну можливість людей з сусідніх країн 
приїжджати в НАШУ КРАЇНУ для постійного проживання. Важливим принципом їх партії 
є: «Краще разом, ніж один проти одного!» 
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Роль EE 1 
 

Вам близько 40 років. Ви народилися і виросли в селі, приблизно в 30 милях від столиці. 
Після смерті батька Вам дісталася в спадок стара ферма, і Ви часто проводите там вихідні. 
Ваша сім'я забезпечила Вам можливість вивчати природничі науки за кордоном. 

Закінчивши навчання, Ви повернулися в свою країну, і тепер Ви живете зі своєю сім'єю в 
столиці. Під час Вашого навчання Ви підтримували активні зв'язки з екологічним і 
народним рухом за кордоном, і сьогодні ці цілі дуже важливі для Вас. Ви дуже чітко 
бачите, як знищується природа як джерело засобів до існування у Вашій рідній країні. Ви 
є свідком постійного руйнування навколишнього середовища, надмірного споживання, 
а також зростаючої радикалізації населення. Вони не проти інвестицій. 

Ви не проти промисловості. Однак розвиток має бути екологічно стійким. Природні 
ресурси повинні бути захищені. От за що Ви виступаєте, і навіть готові за це боротися. Що 
стосується цих питань, Ви не готові до компромісів. 

Друзі характеризують Ваші політичні погляди як радикальні. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль EE 2 
 

Ви молодий член партії. Ви дуже швидко досягли успіху на шляху до вершини партії. Ви 
провели все життя в НАШІЙ КРАЇНІ і дуже добре знайомі з її політичними структурами. 
Люди, зацікавлені в охороні навколишнього середовища, досі чомусь вважаються 
дивними. Тому Ви обережні. Також Ви знаєте, що радикальні вимоги зелених мають 
мало шансів на успіх. Шлях змін довгий. Іноді маленький крок також є великим успіхом. 
Для Вас дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що охорона навколишнього середовища 
важлива. 

На жаль, ці зміни коштують недешево. Але, тим не менше, Ви переконані, що охорона 
навколишнього середовища - це єдиний і правильний шлях до справедливого 
майбутнього. Стати членом уряду - не найважливіше, найважливіше - охорона 
навколишнього середовища. Ви відстоюєте свої ідеали, але не як борець, Ви досить 
спокійні, але, тим не менш, твердо вірите в свої ідеї. 

Не переставайте боротися за Ваші цілі. Це не перша боротьба у Вашому житті, в якій Ви 
граєте провідну роль. Дотепер Ви завжди перемагали. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль EE 3 
 

Ви любите свою країну. Ви прожили в НАШІЙ КРАЇНІ більше 60 років. Ви на власному 
досвіді переконалися, що за останні 20 років правлячі партії не досягли успіху. Високий 
рівень безробіття. Розчарування слід розглядати як велику проблему для всієї Вашої 
країни, і соціальні стандарти як і раніше низькі. Умови роботи на промислових 
підприємствах чинять негативний вплив на здоров'я і навколишнє середовище. 

Ця ситуація повинна змінитися. Тим не менше, Ви любите свою батьківщину, і Ви 
пишаєтеся великою історією. Також Ви пишаєтеся тим, що всі люди живуть разом мирно. 
Ви хочете, щоб наша країна стала економічно сильною країною. Але це неодмінно має 
бути країна, де люди можуть вести здоровий спосіб життя. Хто свою країну любить, той 
її захищає. 

«Здорова політика» захищає країну, а також людей, які живуть на її території. Ви боретеся 
і за те, і за інше, і Ви розумієте, що якщо при цьому можливі зміни, потрібно бути готовим 
до компромісів. В іншому випадку більшість отримати важко. Тому Ви обговорюєте це 
питання з іншими членами партії, особливо з тими, хто відповідає за інші напрямки, щоб 
дізнатися, наскільки вони здатні і готові йти на компроміси. 

Ви хочете бути творцем політики, і тому Ви шукаєте компроміси і намагаєтеся переконати 
Ваших колег! 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Роль EE 4 
 

Ви знаєте політичне життя. Майже 30 років Ви активно займалися політикою - 10 років 
Ви тісно пов'язані з цією партією. Для Вас важливо стати членом уряду. Тільки уряди 
можуть правити і творити за допомогою ініціатив і рішень. Опозиція є тільки 
спостерігачем, що не має влади що-небудь міняти або розвивати. Вони знають, що Ви 
повинні піти на компроміс. Компроміс - це пропозиція і отримання. Проте основні 
принципи партії на переговорах обговоренню не підлягають! 

Права жінок, права меншин, захист навколишнього середовища, мирне співіснування є 
основоположними цілями. Їх реалізація - і є створення майбутнього, якого потребує 
країна. Але часто перший крок зробити легше, ніж впровадити реформи на більш 
широкому рівні. Тому Ви швидше прагматичні, ніж налаштовані войовничо. У 
довгостроковій перспективі це здається найбільш ефективною стратегією. 

Постарайтеся встановити контакт з групою, що підтримує меншини. Тут Ви можете 
побачити найбільший потенціал для успішної співпраці. 
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Завдання: 

Під час Вашої першої партійної сесії Вам потрібно обрати представника або керівника 
Вашої групи. Він і, можливо, деякі інші члени групи, повинні будуть ініціювати негайне 
проведення зустрічей і прямих переговорів з іншими групами.  

Потім Вам потрібно дати назву Вашій групі (абревіатури дозволяють Вам проявити Ваші 
творчі здібності). Назва завжди важлива, так як вона дає можливість відобразити 
програмні аспекти. 

Подальші завдання: 

Обговоріть можливість коаліції або співпраці для Вашої групи у відповідності з Вашими 
уявленнями. Порівняйте ідеї, цілі і завдання інших груп. У зв'язку з цим зверніть також 
особливу увагу на включаючі і виключаючі доводи для забезпечення ясності Вашої 
позиції. Не забудьте проголосувати за спільну позицію за списком у Вашій групі.  

Тільки після успішного завершення переговорів по створенню коаліції, Ви можете внести 
до міської ради пропозицію для прийняття рішення.  

Розробіть стратегію для можливих переговорів з іншими групами. Сюди входять 
інструкції для представника і бажані для групи способи отримання від нього інформації.  

Візьміть до відома, що не всі члени партій, що входять в коаліцію, можуть стати членами 
міської ради. У міру входження вашої групи в коаліцію, постарайтеся отримати місце в 
міській раді. 
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Прес-секретар партії 
 

Вітаємо, ви були обрані, щоб бути спікером вашої групи. Вам належить серйозне 
завдання. 

Ви керівник своєї групи, і ви представляєте її перед громадськістю. Ви особливо 
відповідальні за вирішення майбутніх проблем. 

Спочатку ви обговорюєте і обираєте відповідне ім'я для своєї групи. Разом ви 
розробляєте партійну програму і опрацьовуєте рекламу своєї групи. 

Ви також представляєте свою групу перед пресою. Ви зацікавлені в постійному контакті 
з пресою в будь-який час. 

На дуже важливій фазі коаліційних переговорів ви повинні діяти розумно для своєї групи. 
Важливо разом з вашою групою проводити бесіди з усіма іншими групами, а потім разом 
обговорити і вибрати групи, з якими ви хотіли б співпрацювати. 

Звичайно, важливі не тільки особисті відносини. Ви повинні краще пізнати, з ким у вас є 
щось спільне, що стосується вашої програми, і з ким ви можете реалізувати свої політичні 
цілі. Ви повинні використовувати розумну тактику і спробувати отримати максимальну 
вигоду для своєї групи. Продайте себе за вигідною ціною. 

Також продовжуйте шукати тісні контакти з групами, що представляють інтерес для 
міста. Для вас дуже важливо мати підтримку з боку громадян міста, щоб мати можливість 
отримати більше підстав для прийняття і реалізації майбутніх рішень. 
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R 6 Прес-група (ЗМІ НАШОЇ КРАЇНИ) 
 

У всьому світі важливість засобів масової інформації в політиці постійно збільшується. 
Обидві сфери між собою тісно пов'язані, як у «класичній друкованій газеті» або в її 
електронних версіях, так і в передачах по радіо і телебаченню, або в Інтернеті. Іноді їх 
роль можна розуміти навіть як четверту владу в політичних системах. Такі ж тенденції 
можна спостерігати і в НАШІЙ КРАЇНІ. Функція ЗМІ полягає, головним чином, в цільових 
повідомленнях і стратегічній інформації. Це навіть ще важливіше, оскільки діяльність 
осіб, які приймають рішення, висвітлюється рідко, за винятком, як правило, досить 
поверхової інформації в рекламних матеріалах або навіть в таких публікаціях як 
юридичні та офіційні документи. 

Функція ЗМІ як законодавців думок і поглядів, грунтується на їх постійній присутності. 
Таким чином, в демократичних системах вони виконують важливу функцію щодо 
забезпечення прозорості політики. З іншого боку, засоби масової інформації не тільки 
впливають на громадську думку, але також роблять сильний вплив на прийняття 
політичних рішень. У цьому плані, «політична» влада ЗМІ зростає, що - у зв'язку з 
відсутністю політичної легітимації - схоже, іноді заміняє головних дійових осіб. 
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Повідомлення для ЗМІ 
 

Шановні представники засобів масової інформації Нашої Країни! 

У новому майбутньому у вашій країні, і особливо у вашій столиці, повинні бути прийняті 
кілька рішень великої важливості. Успішна до теперішнього часу політика уряду, схоже, 
більше не є стабільною. Очевидні ознаки та інші показники, що відображають деякі 
тенденції конфліктів, вказують на можливі зміни. 

Головний редактор доручив вам провести інформаційну кампанію. З його точки зору, 
прийшов час оживити «вашу» публіку - читачів вашої газети.  

У ваші обов'язки входить висвітлення процесів, що відбуваються у вашій країні, 
загальнодоступний виклад подій та підтримка участі в них населення Нашої Країни. 
Основним завданням є підтримка інформаційної відкритості шляхом інформування не 
тільки в загальних рисах, але також шляхом поширення докладної інформації серед 
партій та представників. 

Розподіліть різні завдання всередині вашої редакторської групи, визначте графік 
присутності у вирішальні моменти в потрібних місцях. По всій імовірності, Ви будете 
перебувати в різних місцях подій, але також будете повертатися в Ваш офіс, щоб 
проінформувати колег і написати свої статті. 

Ніколи не забувайте про те, що Ваші повідомлення, запитання та коментарі, або навіть 
сам факт Вашої появи де-небудь, можуть вплинути на осіб, які приймають рішення, і 
відбитися на подіях. Пам'ятайте про цю відповідальність. 

Як досвідчений журналіст, Ви можете виробити різні стратегії зі збору та 
розповсюдження інформації. Подумайте про різні групи можливих читачів і постарайтеся 
запропонувати широку інформаційну кампанію! 

Ми бажаємо Вам успіху! 

Ваші редактори 
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1-а роль – преса 
 

Ви працюєте на найбільшу газету в Нашій Країні. Це незалежна газета, хоча деякі її 
власники пов'язані з політикою і мають тісні зв'язки з членами уряду. У Вашої газети 
широка читацька аудиторія, від досить добре освічених до більш простих частин 
населення Нашої Країни. Тому стиль викладу і комунікаційні стратегії повинні бути 
зрозумілими. 

Ви маєте намір постійно інформувати населення. Експерименти небезпечні і деколи 
«імпортуються» з-за кордону. Подбайте про те, щоб Ваш стиль викладу був відповідним 
для населення нашої країни. 

 

Завдання: 

- Ви намагаєтеся підтримувати постійний зв'язок з політиками 

- Інформуєте громадськість 

- Регулярно публікуєте гасла 

Подальші завдання: 

- Постарайтеся бути свідком переговорів щодо можливих коаліційних проектів 

- Прагніть організувати якомога більше особистих бесід 

- Підтримуйте зв'язок зі «старим» урядом, щоб уникнути протиріч 
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2-я роль – преса 
 

Газета, на яку Ви працюєте, є найстарішою в країні, зі своїми традиціями, що виникли 
десятиліття тому, коли НАША КРАЇНА ще не була незалежною державою. З тих пір Ваша 
команда редакторів значно змінилася, змінилися і Ваші читачі. В даний час Ви 
звертаєтеся, головним чином, до досить інтелектуальної публіки, добре освічених 
людей, що працюють у сфері освіти. Багато аналітиків, що пишуть для Вас, з самого 
початку працювали в університетах і в науковій сфері. 

Ви хочете зрозуміти умови і мотиваційні аспекти процесу прийняття політичних рішень. 
Тому Ви підтримуєте постійний зв'язок з політичними представниками. Незважаючи на 
те, що особливу увагу Ви приділяєте високоякісній журналістиці, Ви хочете, щоб у Вас 
була більш широка читацька аудиторія. 

 

Завдання: 

- Ви намагаєтеся підтримувати постійний зв'язок з політиками 

- Інформуйте громадськість про події загального характеру 

- Регулярно публікуйте короткі статті 

Подальші завдання: 

- Постарайтеся бути свідком переговорів щодо можливих коаліційних проектів 

- Прагніть організувати якомога більше особистих бесід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Третя роль – преса 
 

Ви є представником найменшої газети. Вона була заснована одною з етнічних меншин і 
в суспільстві адресується, насамперед, цій групі. Само собою зрозуміло, це має 
припускати виключення інших етнічних і релігійних меншин. Навпаки, Ви намагаєтеся 
надати в Вашій газеті певне місце всім різноманітним меншинам Нашої Країни. 

 

Завдання: 

- Ви намагаєтеся підтримувати постійний зв'язок з політиками,   

   особливо тими, які надають допомогу у вирішенні проблем меншин 

- Інформуйте громадськість про події, що відбуваються, згадуючи про 

   небезпеки і надії 

- Регулярно публікуйте статті про події, що відбуваються 

Подальші завдання: 

 - Постарайтеся бути свідком переговорів щодо можливих коаліційних     

   проектів і майбутніх планів 

 - Прагніть організувати якомога більше особистих бесід 
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R 7 Група лобіювання: «Співпраця Всіх видів спорту НАШОГО 
МІСТА і НАШОЇ КРАЇНИ» 
 

Ви є керівником «Всіх видів спорту НАШОГО МІСТА і НАШОЇ КРАЇНИ». Президент НАШОЇ 
КРАЇНИ (з групи AA) є членом Вашої «Співпраці»! Спорт важливий для величезної 
кількості людей! Ви сприймаєте Вашу «Співпрацю» як голос всіх любителів спорту! 

 

Опис ролі групи лобіювання 

Як у представника групи лобіювання, Ваші повноваження строго обмежені Вашої 
можливістю інформувати обраних політиків і ЗМІ. Ви не обрані на публічних виборах. Це 
не означає відсутність демократичних прав участі! Це просто визначає Вас як особу або 
члена групи, якого не обрано в законодавчий орган або, іншими словами, до 
парламенту. Тим не менш, сучасні демократії потребують інформацію та участі фахівців і 
соціальних групах, які беруть участь на професійній основі або мають особисту 
зацікавленість. 

Це той момент, коли Ви намагаєтеся вплинути на обраних політиків! Ви хочете, щоб вони 
зрозуміли Вашу позицію і проголосували за неї. 

Тому Ви говорите з тими партіями і членами парламенту і уряду, чиї позиції досить 
близькі до Ваших позицій. Можливо, вони поділяють Вашу думку! Дайте їм зрозуміти, 
що члени Вашої групи підтримують їхню партію, можливо, що Ваші члени є виборцями 
цих партій, і вони можуть бути розчаровані, якщо партія не зможе досягти найкращих 
результатів. Але обрані політики перебувають у стані переговорів, який означає, що їм 
потрібно знайти більшість для великої кількості позицій, і тому вони, ймовірно, бажають 
піти на компроміси! Ви зовсім не проти компромісів, але Ви сприяєте тільки одній 
позиції: ось чому Вас називають однотемною групою! 

Природно, Ви говорите не тільки з тими політиками, яких Ви будете підтримувати. Що, 
як ті партії, яких Ваші члени, ймовірно, не підтримають, виявляться при владі? Ваші члени 
хочуть, щоб Ви зробили все можливе для Вашої позиції! Всі обрані політики повинні 
знати Вашу позицію. Для інформування і надання тиску Ви підтримуєте постійний зв'язок 
із засобами масової інформації. Також Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дати 
громадськості зрозуміти, що Ваша позиція є найкращою для майбутнього НАШОГО 
МІСТА! 

Для підтримки Вашої позиції може бути корисним знання і розуміння позиції інших груп 
лобіювання! 

Коли новий уряд буде при владі, Ви внесете в парламент і уряд НАШОГО МІСТА Ваше 
звернення (одне з lM 2-6). 
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R 8 Група лобіювання: «Федерація промисловості» НАШОГО МІСТА 
 

Ви є президентом Федерації! Промисловість виробляє блага, надає робочі місця і 
платить заробітну плату. Ви вважаєте, що промисловість є початком всього. 

 

Опис ролі групи лобіювання 

Як у представника групи лобіювання, Ваші повноваження строго обмежені Вашої 
можливістю інформувати обраних політиків і ЗМІ. Ви не обрані на публічних виборах. Це 
не означає відсутність демократичних прав участі! Це просто визначає Вас як особу або 
члена групи, якого не обрано в законодавчий орган або, іншими словами, до 
парламенту. Тим не менш, сучасні демократії потребують інформацію та участі фахівців і 
соціальних групах, які беруть участь на професійній основі або мають особисту 
зацікавленість. 

Це той момент, коли Ви намагаєтеся вплинути на обраних політиків! Ви хочете, щоб вони 
зрозуміли Вашу позицію і проголосували за неї. 

Тому Ви говорите з тими партіями і членами парламенту і уряду, чиї позиції досить 
близькі до Ваших позицій. Можливо, вони поділяють Вашу думку! Дайте їм зрозуміти, 
що члени Вашої групи підтримують їхню партію, можливо, що Ваші члени є виборцями 
цих партій, і вони можуть бути розчаровані, якщо партія не зможе досягти найкращих 
результатів. Але обрані політики перебувають у стані переговорів, який означає, що їм 
потрібно знайти більшість для великої кількості позицій, і тому вони, ймовірно, бажають 
піти на компроміси! Ви зовсім не проти компромісів, але Ви сприяєте тільки одній 
позиції: ось чому Вас називають однотемною групою! 

Природно, Ви говорите не тільки з тими політиками, яких Ви будете підтримувати. Що, 
як ті партії, яких Ваші члени, ймовірно, не підтримають, виявляться при владі? Ваші члени 
хочуть, щоб Ви зробили все можливе для Вашої позиції! Всі обрані політики повинні 
знати Вашу позицію. Для інформування і надання тиску Ви підтримуєте постійний зв'язок 
із засобами масової інформації. Також Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дати 
громадськості зрозуміти, що Ваша позиція є найкращою для майбутнього НАШОГО 
МІСТА! 

Для підтримки Вашої позиції може бути корисним знання і розуміння позиції інших груп 
лобіювання! 

Коли новий уряд буде при владі, Ви внесете в парламент і уряд НАШОГО МІСТА Ваше 
звернення (одне з lM 2-6). 
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R 9 Група лобіювання: Групи охорони навколишнього середовища 
«Врятуйте НАШУ КРАЇНУ» 
 

Ви є представником груп охорони навколишнього середовища. 

Навколишнє середовище - це те, що необхідно всім. Разом з красою природи НАШОЇ 
КРАЇНИ, здоров'я і благополуччя так важливі для жителів НАШОГО МІСТА, гостей і 
туристів! Ви сприймаєте Ваші групи, як голос всіх людей, які бажають вести здоровий 
спосіб життя. 

Опис ролі групи лобіювання 

Як у представника групи лобіювання, Ваші повноваження строго обмежені Вашої 
можливістю інформувати обраних політиків і ЗМІ. Ви не обрані на публічних виборах. Це 
не означає відсутність демократичних прав участі! Це просто визначає Вас як особу або 
члена групи, якого не обрано в законодавчий орган або, іншими словами, до 
парламенту. Тим не менш, сучасні демократії потребують інформацію та участі фахівців і 
соціальних групах, які беруть участь на професійній основі або мають особисту 
зацікавленість. 

Це той момент, коли Ви намагаєтеся вплинути на обраних політиків! Ви хочете, щоб вони 
зрозуміли Вашу позицію і проголосували за неї. 

Тому Ви говорите з тими партіями і членами парламенту і уряду, чиї позиції досить 
близькі до Ваших позицій. Можливо, вони поділяють Вашу думку! Дайте їм зрозуміти, 
що члени Вашої групи підтримують їхню партію, можливо, що Ваші члени є виборцями 
цих партій, і вони можуть бути розчаровані, якщо партія не зможе досягти найкращих 
результатів. Але обрані політики перебувають у стані переговорів, який означає, що їм 
потрібно знайти більшість для великої кількості позицій, і тому вони, ймовірно, бажають 
піти на компроміси! Ви зовсім не проти компромісів, але Ви сприяєте тільки одній 
позиції: ось чому Вас називають однотемною групою! 

Природно, Ви говорите не тільки з тими політиками, яких Ви будете підтримувати. Що, 
як ті партії, яких Ваші члени, ймовірно, не підтримають, виявляться при владі? Ваші члени 
хочуть, щоб Ви зробили все можливе для Вашої позиції! Всі обрані політики повинні 
знати Вашу позицію. Для інформування і надання тиску Ви підтримуєте постійний зв'язок 
із засобами масової інформації. Також Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дати 
громадськості зрозуміти, що Ваша позиція є найкращою для майбутнього НАШОГО 
МІСТА! 

Для підтримки Вашої позиції може бути корисним знання і розуміння позиції інших груп 
лобіювання! 

Коли новий уряд буде при владі, Ви внесете в парламент і уряд НАШОГО МІСТА Ваше 
звернення (одне з lM 2-6). 
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R 10 Група лобіювання: Суспільство торговців НАШОГО МІСТА 
 

Ви є власником одного з кращих магазинів в НАШОМУ МІСТІ. Магазини та жвава 
центральна частина міста, на Вашу думку, найважливіше для майбутнього НАШОЇ 
КРАЇНИ. У цьому контексті Ви є голосом майбутнього! 

 

Опис ролі групи лобіювання 

Як у представника групи лобіювання, Ваші повноваження строго обмежені Вашої 
можливістю інформувати обраних політиків і ЗМІ. Ви не обрані на публічних виборах. Це 
не означає відсутність демократичних прав участі! Це просто визначає Вас як особу або 
члена групи, якого не обрано в законодавчий орган або, іншими словами, до 
парламенту. Тим не менш, сучасні демократії потребують інформацію та участі фахівців і 
соціальних групах, які беруть участь на професійній основі або мають особисту 
зацікавленість. 

Це той момент, коли Ви намагаєтеся вплинути на обраних політиків! Ви хочете, щоб вони 
зрозуміли Вашу позицію і проголосували за неї. 

Тому Ви говорите з тими партіями і членами парламенту і уряду, чиї позиції досить 
близькі до Ваших позицій. Можливо, вони поділяють Вашу думку! Дайте їм зрозуміти, 
що члени Вашої групи підтримують їхню партію, можливо, що Ваші члени є виборцями 
цих партій, і вони можуть бути розчаровані, якщо партія не зможе досягти найкращих 
результатів. Але обрані політики перебувають у стані переговорів, який означає, що їм 
потрібно знайти більшість для великої кількості позицій, і тому вони, ймовірно, бажають 
піти на компроміси! Ви зовсім не проти компромісів, але Ви сприяєте тільки одній 
позиції: ось чому Вас називають однотемною групою! 

Природно, Ви говорите не тільки з тими політиками, яких Ви будете підтримувати. Що, 
як ті партії, яких Ваші члени, ймовірно, не підтримають, виявляться при владі? Ваші члени 
хочуть, щоб Ви зробили все можливе для Вашої позиції! Всі обрані політики повинні 
знати Вашу позицію. Для інформування і надання тиску Ви підтримуєте постійний зв'язок 
із засобами масової інформації. Також Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дати 
громадськості зрозуміти, що Ваша позиція є найкращою для майбутнього НАШОГО 
МІСТА! 

Для підтримки Вашої позиції може бути корисним знання і розуміння позиції інших груп 
лобіювання! 

Коли новий уряд буде при владі, Ви внесете в парламент і уряд НАШОГО МІСТА Ваше 
звернення (одне з lM 2-6). 
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R 11 Група лобіювання: Товариство буддистів 
 

Ви є представником товариства. Ваше товариство є частиною НАШОГО МІСТА вже багато-
багато років, а інші релігійні групи є Вашими хорошими друзями! Члени Вашої групи є 
звичайними людьми з найрізноманітнішими інтересами і думками. Саме тому Ви не 
звичайна група лобіювання. Але у Вас є одна особлива потреба! Нове місце для Вашого 
Храму! 

 

Опис ролі групи лобіювання 

Як у представника групи лобіювання, Ваші повноваження строго обмежені Вашої 
можливістю інформувати обраних політиків і ЗМІ. Ви не обрані на публічних виборах. Це 
не означає відсутність демократичних прав участі! Це просто визначає Вас як особу або 
члена групи, якого не обрано в законодавчий орган або, іншими словами, до 
парламенту. Тим не менш, сучасні демократії потребують інформацію та участі фахівців і 
соціальних групах, які беруть участь на професійній основі або мають особисту 
зацікавленість. 

Це той момент, коли Ви намагаєтеся вплинути на обраних політиків! Ви хочете, щоб вони 
зрозуміли Вашу позицію і проголосували за неї. 

Тому Ви говорите з тими партіями і членами парламенту і уряду, чиї позиції досить 
близькі до Ваших позицій. Можливо, вони поділяють Вашу думку! Дайте їм зрозуміти, 
що члени Вашої групи підтримують їхню партію, можливо, що Ваші члени є виборцями 
цих партій, і вони можуть бути розчаровані, якщо партія не зможе досягти найкращих 
результатів. Але обрані політики перебувають у стані переговорів, який означає, що їм 
потрібно знайти більшість для великої кількості позицій, і тому вони, ймовірно, бажають 
піти на компроміси! Ви зовсім не проти компромісів, але Ви сприяєте тільки одній 
позиції: ось чому Вас називають однотемною групою! 

Природно, Ви говорите не тільки з тими політиками, яких Ви будете підтримувати. Що, 
як ті партії, яких Ваші члени, ймовірно, не підтримають, виявляться при владі? Ваші члени 
хочуть, щоб Ви зробили все можливе для Вашої позиції! Всі обрані політики повинні 
знати Вашу позицію. Для інформування і надання тиску Ви підтримуєте постійний зв'язок 
із засобами масової інформації. Також Ви використовуєте будь-яку можливість, щоб дати 
громадськості зрозуміти, що Ваша позиція є найкращою для майбутнього НАШОГО 
МІСТА! 

Для підтримки Вашої позиції може бути корисним знання і розуміння позиції інших груп 
лобіювання! 

Коли новий уряд буде при владі, Ви внесете в парламент і уряд НАШОГО МІСТА Ваше 
звернення (одне з lM 2-6). 
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LM 1 Звернення Ради старійшин 
 

Шановні колеги, пані та панове, представники преси, 

У нашого міста славна історія! І страшні часи йому довелося пережити теж! 

Ми подолали часи Комунізму і придбали досвід столиці вільної і незалежної держави. 
Ми встановили демократію. Це «влада народу, здійснювана народом і для народу!». 
Давайте ми всі будемо завжди пам'ятати, що ми тут сидимо не для нашого власного 
благополуччя, а для суспільного благополуччя! 

Дійсно, в минулі роки, у нас, як політиків, були гострі конфлікти. Я не буду згадувати всі 
ті великі і маленькі сутички. Жителі НАШОГО МІСТА були свідками того, як обрані ними 
політики були нездатні управляти! 

Тепер люди знову проголосували за парламент, який повинен використовувати свої 
права і приймати рішення в інтересах міста та його громадян! Але знову менша кількість 
виборців скористалася цією можливістю! Що якщо одного разу наша демократія, 
заснована на здоровому глузді, втратить свою основу, демос, народ! 

Давайте цього разу виберемо стабільний міський уряд! Не заради стабільності, а заради 
хорошого уряду! 

(Використайте також кілька слів від себе!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер давайте почнемо наші перші сесії в наших однопартійних групах, але давайте 
ніколи не забувати, що ми були обрані заради загального благополуччя НАШОГО МІСТА 
та його громадян! 
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LM 2 Звернення Товариства буддистів 
 

до муніципального уряду і парламенту НАШОГО МІСТА 

 

 

Ми просимо муніципальний уряд і парламент НАШОГО МІСТА виділити місце загального 
користування на великому Ринку в центрі НАШОГО МІСТА – яке зараз використовується 
в якості автостоянки - нашому товариству для будівництва нового Храму. 

Місто отримає вигоду від привабливої архітектурної пам'ятки в самому його центрі, а 
промисловий район НАШОГО МІСТА отримає необхідне нарощування виробничих 
потужностей. 

Ми віримо, що вільне і готове до співпраці суспільство НАШОГО МІСТА здатне, після 
багатьох десятиліть, примирити всі релігійні групи НАШОЇ КРАЇНИ в центрі своєї столиці. 

Ми пропонуємо місту майновий комплекс «старого Храму» в обмін на територію 
автостоянки. 

 

 

З повагою, 

Товариство буддистів НАШОГО МІСТА 
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LM 3 Звернення Товариства торговців НАШОГО МІСТА 
 

до муніципального парламенту і уряду 

 

 

НАШЕ МІСТО прямо змагається з іншими великими містами в нашій частині Європи. 
Привабливість НАШОГО МІСТА відстає! 

 

НАШЕ МІСТО, його громадяни, інвестори і власники магазинів однаково потребують 
додаткового простору для великого торгового центру, який зможе конкурувати з іншими 
столицями! 

 

Місто повинно надати місце загального користування на великому Ринку, яке вже 
використовується як парковка для покупців, під будівництво нового і сучасного торгового 
центру! 

 

Місту необхідний цей архітектурний пам'ятник сучасності і процвітання! 

 

Місту потрібна інтегрована автостоянка всередині нового і сучасного торгового центру! 

 

Місту потрібні ці цінні сотні нових робочих місць! 

 

Власники магазинів негайно починають з рекламної кампанії в засобах масової 
інформації, якщо уряд і парламент НАШОГО МІСТА не зупинять цю кампанію за краще 
майбутнє! 
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LM 4 Звернення груп з охорони навколишнього середовища 
«Врятуйте НАШУ КРАЇНУ» 
 

до муніципального уряду і парламенту НАШОГО МІСТА 

 

Групи з охорони навколишнього середовища НАШОГО МІСТА разом працювали 
впродовж 10 років в якості організації «Врятуйте нашу країну», щоб відновити в столиці 
повітря, здоров'я і сприятливі умови життя! 

 

Зараз прийшов час зберегти решту громадської території для громадян! 

 

Привабливість НАШОЇ КРАЇНИ добре відома на всьому континенті, але вона також 
знаменита і своїм забрудненим навколишнім середовищем! 

 

Місту потрібно прийняти рішення за планом про повернення природи в серці столиці 
НАШОЇ КРАЇНИ! Тому на берегах річки повинно бути відновлене природне середовище, 
і повинний бути створений зв'язок з лісом! 

 

Це зробить наше місто знову привабливим для людей, що живуть в центрі, для його 
землевласників, що інвестують в будівництво нового житла, знаючи, що інвестиції 
принесуть прибуток, для родин і для магазинів, де родини будуть робити свої покупки! 

 

Якщо НАШЕ МІСТО втратить залишок своєї краси і природи, всі інші питання, що 
стосуються його майбутнього, стануть менш актуальні! 
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LM 5 Звернення «Федерації промисловості» НАШОГО МІСТА 
 

до муніципального уряду і парламенту НАШОГО МІСТА 

 

Майже десятиліття втрачено! Виробнича сфера НАШОГО МІСТА потребує додаткового 
простору для нових та існуючих інвесторів! 

Територія так званого «старого Храму» була б ідеальним розширенням вже існуючої 
промислової зони! Переговори «Федерації промисловості» з «Товариством буддистів» 
вже принесли б результат, якби парламент і уряд НАШОГО МІСТА теж прийняли свої 
рішення! 

НАШОМУ МІСТУ потрібні працездатні муніципальна рада і уряд, і йому потрібні 
правильні рішення! 

- Для сфери оподаткування, 
- для необхідних робочих місць, 
- для нових інвесторів! 

 

Ми, «Федерація промисловості», вимагаємо необхідний простір для розширення! В 
іншому випадку, плани з розвитку промисловості будуть недоречні! 

 

Уряд повинен діяти зараз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

LM 6 Звернення «Співпраці всіх видів спорту НАШОГО МІСТА І 
НАШОЇ КРАЇНИ» 
 

до муніципального уряду і парламенту НАШОГО МІСТА 

 

«Міжнародний світ спорту» уважно стежить за НАШИМ МІСТОМ! Світ чекає подачі 
заявки НАШОГО МІСТА на проведення наступного Міжнародного чемпіонату спорту! 

 

Ми готові до цього виклику, а також готовий народ НАШОЇ КРАЇНИ і всі наші сусіди! 

 

І тепер НАШЕ МІСТО повинно скористатися цією можливістю, щоб стати новим, сучасним 
центром світового спорту! 

 

Для цього тільки потрібно, щоб муніципальна рада і уряд надали «Співпраці всіх видів 
спорту» місце поблизу від великого Ринку під будівництво нового сучасного 
Центрального стадіону! 

 

Якщо НАШЕ МІСТО не скористається цією можливістю, іншої такої можливості не буде 
ніколи! 

 

Виборці є спортивними уболівальниками! Спортивні уболівальники хочуть, щоб ми 
побудували нову визначну пам'ятку для славного майбутнього НАШОГО МІСТА! 
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