MINISTER FÖR EN DAG
EN SCENARIOBASERAD UTBILDNING
OM SÄKERHETSPOLITIK OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

VÄLKOMMEN TILL
GRÖNA HAVSREGIONEN!

OM UTBILDNINGEN
Utbildningen är kostnadsfri.
Minister för en dag är en simulering där deltagarna får
hantera säkerhetspolitiska dilemman i praktiken. Vi avslutar
med en problematiserande diskussion.
400 klasser i hela Sverige genomför utbildningen varje år.
Vi kommer till din skola och håller i övningen.
I Stockholm välkomnar vi klasser till vår lokal på Armémuseum. Dit
tar man sig enkelt med tunnelbana till Östermalmstorg.
Minister för en dag kräver minst 15 deltagande elever
och tar 3 ½ timme.
Inga förkunskaper krävs.

Öster om den stora bergskedjan Dimmiga bergen ligger
Gröna Havsregionen. Runt det livligt trafikerade Gröna havet
finns fem länder med olika förutsättningar och utmaningar.
I Estigi ledde en tidig demokratisering till ekonomisk framgång
och hög välfärd, medan inbördeskrigen i Amaso skapat
p o l i t i s k oro och instabilitet. I det slutna Bati styr
militären landet med järnhand och slår hårt mot protester på gator och torg. Den forna stormakten Cindro har
svårt att följa med i globaliseringen, medan det krisdrabbade Dometo behöver hitta nya vägar att nå en hållbar utveckling och minska fattigdomen.
Det är nu Ni tar över makten. Fem länder, fem regeringar. Allt som kan hända i verkligheten kan hända i Gröna
Havsregionen.
Välkomna till vår värld!
/Johanna och Johan

Övningen kan genomföras på alla gymnasieprogram.
Många lärare väljer att använda den inom samhällskunskap eller internationella relationer. Utbildningen
kan också vara relevant för ﬂera
andra ämnen,
såsom historia, geograﬁ och religion.
Mer information finns på vår hemsida:
www.folkochforsvar.se

AKTUELLT HÖSTEN 2014
Minister för en dag genomgår just nu en renovering. Den
uppdaterade versionen av utbildningen kommer att börja köras
redan i höst.
Nyhetsbrev! Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev
till lärare. I brevet ﬁnns säkerhetspolitisk omvärldsbevakning och tips om fördjupande läsning.
Säkerhetspolitiskt quiz! Varje månad kan du ladda
hem ett quiz direkt från vår hemsida med 10 frågor om
säkerhetspolitik. Färdigt att dela ut till eleverna!
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