
 

Oplæg til gruppe 1: 
I er nu rådgivere for USA’s udenrigsminister, Antony Blinken 

Antony Blinken er på flere planer bekymret over udviklingen i Myanmar. For det første er han 

bekymret over den stadig mere skærpede konflikt mellem juntaen og oppositionen – herunder 

selvfølgelig de almindelige borgeres sikkerhed. Kan situationen udvikle sig til en egentlig 

borgerkrig, hvor Myanmars mange etniske minoriteter vil få en rolle? 

For det andet er Blinken bekymret for ikke mindst Kinas rolle i konflikten. Herunder ikke mindst 

hvilken rolle Kina i fremtiden vil kunne spille politisk og økonomisk.  

Blinken overvejer derfor mulighederne for at løse konflikten i Myanmar. Herunder mulighederne for 

et frugtbart samarbejde med eksempelvis EU og FN – men også om det er muligt på en konstruktiv 

måde at inddrage Kina?   

Blinken har derfor bedt jer, hans asiatiske rådgivere, om at udarbejde et politisk notat om de 

problematikker (både de internationale og de interne burmesiske), som kan udfordre en fredelig 

løsning af konflikten i Myanmar.  

Blinken vil også gerne have to-tre forslag til, hvilke muligheder USA har for at handle? Disse 

forslag skal gerne pege på løsninger, der sikrer, at Myanmar kommer ind på en mere demokratisk 

kurs og fastholder en positiv økonomisk udvikling i landet baseret på markedsøkonomi.  

Blinken er opmærksom på, at alle løsninger vil indeholde både plusser og minusser. Derfor vil han 

også gerne have kendskab til både de respektive fordele og ulemper. 

Endelig vil han gerne have jeres endelige anbefaling til, hvilken vej I vil anbefale USA at gå. 

Anthony Blinken har travlt, så han vil gerne have, at jeres notat holder sig under 3 sider. 

  



 

Oplæg til gruppe 2: 
 

I er nu rådgivere for Kinas udenrigsminister, Wang Yi 

Wang Yi er på flere planer bekymret over udviklingen i Myanmar. For det første er han bekymret 

over den stadig mere skærpede konflikt mellem juntaen og oppositionen – herunder selvfølgelig de 

almindelige borgeres sikkerhed. Kan situationen udvikle sig til en egentlig borgerkrig, hvor 

Myanmars mange etniske minoriteter vil få en rolle? 

Kan den udvikling true de mange kinesiske investeringer i Myanmar og stabiliteten ved den 

kinesisk-myanmarske grænse? 

For det andet er Wang bekymret for USA’s rolle i konflikten. Ikke mindst hvordan USA vil kunne 

bruge udviklingen i Myanmar som middel til at samle international støtte til mulige sanktioner mod 

Kina.  

Wang overvejer derfor mulighederne for at løse konflikten i Myanmar. Wang vil rigtig gerne flytte 

forhandlingerne ind i FN-regi, og han vil gerne bruge disse forhandlinger som anledning til at 

forbedre forholdet til USA og EU.  

Wang har derfor bedt jer, hans asiatiske rådgivere, om at udarbejde et politisk notat om de 

problematikker (både de internationale og de interne burmesiske), som kan udfordre en fredelig 

løsning af konflikten i Myanmar.  

Ligeledes vil Wang også gerne have to-tre forslag til, hvilke muligheder Kina har for at handle? 

Disse forslag skal gerne pege på løsninger, der sikrer at Myanmar kommer ind på en stabil kurs. 

En kurs, der fastholder en positiv økonomisk udvikling i landet, hvor Kinas virksomheder fortsat har 

en privilegeret adgang til Myanmar.  

Wang er opmærksom på, at alle løsninger som oftest vil indeholde både plusser og minusser. 

Derfor vil han også gerne have kendskab til både de respektive fordele og ulemper. 

Endelig vil han gerne have jeres endelige anbefaling til, hvilken vej I vil anbefale Kina at gå. 

Wang Yi har travlt, så han vil gerne have, at jeres notat holder sig under 3 sider. 

  



 

Oplæg til gruppe 3: 
 

I er nu rådgivere for EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender (EU’s 

udenrigsminister), Josep Borrell 

Josep Borrell er på flere planer bekymret over udviklingen i Myanmar. For det første er han 

bekymret over den stadig mere skærpede konflikt mellem juntaen og oppositionen – herunder 

selvfølgelig de almindelige borgeres sikkerhed. Kan situationen udvikle sig til en egentlig 

borgerkrig, hvor Myanmars mange etniske minoriteter vil få en rolle? 

For det andet er Borrell bekymret for ikke mindst Kinas rolle i konflikten. Herunder ikke mindst 

hvilken rolle Kina i fremtiden vil kunne spille politisk og økonomisk.  

Borrell overvejer derfor mulighederne for at løse konflikten i Myanmar. Herunder mulighederne for 

et frugtbart samarbejde med eksempelvis USA og FN – men også om det er muligt på en 

konstruktiv måde at inddrage Kina.   

Borrell har derfor bedt jer, hans asiatiske rådgivere, om at udarbejde et politisk notat om de 

problematikker (både de internationale og de interne burmesiske), som kan udfordre en fredelig 

løsning af konflikten i Myanmar.  

Ligeledes vil Borrell også gerne have to-tre forslag til, hvilke muligheder EU har for at handle? 

Disse forslag skal gerne pege på løsninger, der sikrer, at Myanmar kommer ind på en mere 

demokratisk kurs og fastholder en positiv økonomisk udvikling i landet baseret på 

markedsøkonomi.  

Borrell er opmærksom på, at alle løsninger vil indeholde både plusser og minusser. Derfor vil han 

også gerne have kendskab til både de respektive fordele og ulemper. 

Endelig vil han gerne have jeres endelige anbefaling til, hvilken vej I vil anbefale EU at gå. 

Josep Borrell har travlt, så han vil gerne have, at jeres notat holder sig under 3 sider. 

 

  



 

Oplæg til gruppe 4: 
 

I er nu rådgivere for FN’s generalsekretær, António Guterres  

António Guterres er på flere planer bekymret over udviklingen i Myanmar. For det første er han 

bekymret over den stadig mere skærpede konflikt mellem juntaen og oppositionen – herunder 

selvfølgelig de almindelige borgeres sikkerhed. Kan situationen udvikle sig til en egentlig 

borgerkrig, hvor Myanmars mange etniske minoriteter vil få en rolle? 

For det andet er Guterres bekymret for, hvordan eksempelvis USA, Kina og EU vil reagere på 

konflikten. Guterres er særligt bekymret for, om situationen i Myanmar vil kunne skærpe den i 

forvejen tilspidsede konflikt mellem Kina og USA. 

Guterres overvejer derfor mulighederne for at løse konflikten i Myanmar. Herunder FN’s 

muligheder for at bringe USA, Kina og EU sammen om en fælles løsning til gavn for befolkningen i 

Myanmar. 

Guterres har derfor bedt jer, hans asiatiske rådgivere, om at udarbejde et politisk notat om de 

problematikker (både de internationale og de interne burmesiske), som kan udfordre en fredelig 

løsning af konflikten i Myanmar.  

Ligeledes vil Guterres også gerne have to-tre forslag til, hvilke muligheder FN har for at handle? 

Disse forslag skal gerne pege på løsninger, der sikrer, at Myanmar kommer ind på et mere 

fredeligt spor – og hvor også de etniske minoriteters sikkerhed i Myanmar forbedres.  

Guterres er opmærksom på, at alle løsninger vil indeholde både plusser og minusser. Derfor vil 

han også gerne have kendskab til både de respektive fordele og ulemper. 

Endelig vil han gerne have jeres endelige anbefaling til, hvilken vej I vil anbefale FN at gå. 

António Guterres har travlt, så han vil gerne have, at jeres notat holder sig under 3 sider. 


