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Dette er en fælles betegnelse
for alle de grupper og organisationer, som bor
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– lokalt, nationalt eller på EUplan – for at nå
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mellem borgerne og beslutn
ingstagerne og
sætter borgerne i stand til at
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Borgerne går ofte sammen
på denne måde,
fordi de opfatter det som
en hurtigere og
mere direkte fremgangsmåde
end at stemme
på politiske partier. Valg er
fundamentet for
det repræsentative demokrati,
mens direkte
medvirken kaldes ”deltagelse
sdemokrati”.
I EU repræsenterer EØSU alle
europæiske civilsamfundsorganisationers
interesser.
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Den Europæiske Union: hvordan fungerer den? Kan du påvirke
beslutningerne? Ved du, hvordan de politikker, som påvirker din
hverdag, bliver til?
Hvad nu, hvis nogle af EU’s komplicerede procedurer blev til et spil – sjovt, men
alligevel udfordrende – som du kunne downloade på din smartphone, tablet eller
bærbare computer?
Det er præcis, hvad Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har gjort:
udviklet et helt nyt spil, hvor du bliver medlem af EØSU i Bruxelles. Du kan kæmpe
for dine egne politikker, påvirke dine kolleger, svare på spørgsmål og lære mere om
EU og om EØSU’s rolle.

Flere oplysninger
findes på:
eesc.europa.eu/
R-EU-READY
facebook.com/
YourEuropeYourGame
facebook.com/
YourEuropeYourSay

Trin 3
Du går ind i udvalgets mødesal, hvor medlemmernes pladser er
arrangeret i rækker. Klik på en plads. Du kan finde:
• et medlem
– hvis det er din egen gruppe, får du automatisk en støtte
– hvis det er en anden gruppe, får du et spørgsmål, som du skal
besvare
• et tal, som angiver, hvor mange medlemmer der er “skjult” på de
tilstødende siddepladser
• en stjerne – tillykke: du vinder et indflydelsespoint!
• en tærte – ups: du mister et indflydelsespoint, hvis du har nogen.

Spil spillet og oplev, hvordan det er
at være medlem af EØSU
Trin 1
Vælg dit foretrukne sprog, og om du ønsker at være en mand
eller en kvinde. Derefter kan du beslutte, hvilken af udvalgets
tre grupper du vil være medlem af:
Arbejdsgivergruppen (blå) – repræsenterer
virksomheder, arbejdsgivere og iværksættere
Arbejdstagergruppen (rød) – repræsenterer omkring 80
fagforeninger og arbejdstagerorganisationer eller
Gruppen Andre Interesser (orange) – repræsenterer
en lang række forskellige grupper og NGO’er, lige fra
forbrugere og ungdomsorganisationer til miljøaktivister og
kulturelle foreninger.

Trin 2
Vælg det emne, du vil kæmpe for. Der er tre overordnede
emner:
1. beskæftigelse
2. sociale rettigheder og forbrugerrettigheder
3. miljø

Trin 4
Hvis du finder et medlem af en anden gruppe og besvarer
quizspørgsmålet korrekt, får du en ekstra støtte.
Hvis du samler indflydelsespoint, kan du bruge dem som hjælp til at
besvare svære spørgsmål. Hvis du ikke kender det rigtige svar, kan du
“købe” et tip med et indflydelsespoint.
Du kan tjekke dine fremskridt på den grøn/røde fremskridtsbjælke. Den
grønne (til venstre) vil vokse, efterhånden som du får flere medlemmer,
der støtter dig, og du nærmer dig målet på 75 %.
Spillet har fem forskellige niveauer. Hvert niveau har flere pladser og
flere medlemmer samt flere stjerner og flere tærter! Ved at scrolle op og
ned, kan du se alle pladser.

Mellem hvert niveau vil du se en informationstavle, der
giver dig interessante oplysninger om udtalelsen og
det valgte emne.
Du kan vælge mellem flere muligheder ved at klikke
på knappen med indstillinger:
Spillets regler

Hver gruppe kan fremsætte en udtalelse pr. emne.

Målet med spillet er at opnå støtte til din udtalelse
fra mindst 75 % af udvalgets medlemmer, så den
kan blive vedtaget som EØSU-politik og blive
brugt til at påvirke de andre EU-institutioner.

Del
Lyd (til/fra)

God fornøjelse!
Vi håber, du finder R EU Ready?-spillet udfordrende og underholdende, og at du lærer
lidt mere om, hvordan EU fungerer, og hvordan du – som en del af civilsamfundet – kan få
indflydelse.

