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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Kuidas Euroopa Liit toimib? Kas Sina saad otsuseid mõjutada? Kas
tead, kuidas kujundatakse Su elu mõjutavat poliitikat?
Mis saab siis, kui ELi keerulised menetlused muudetakse lõbusaks ja põnevaks
mänguks, mille võid alla laadida nii oma nutitelefoni kui ka tahvel- või
sülearvutisse?
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) on teinud just seda – loonud
uhiuue mängu, kus saad võtta endale Brüsselis tegutseva komitee liikme rolli. Võid
korraldada oma poliitikakampaaniaid, mõjutada teisi kolleege, vastata küsimustele
ja saada rohkem teada nii Euroopa Liidu kui ka komitee rolli kohta selles.

Mängi ja vaata ise, mis tunne
on olla EMSK liige!
1. samm
Vali sobiv keel ja märgi, kas soovid olla mängus mees või
naine. Seejärel otsusta, millisega komitee kolmest rühmast Sa
ühined:
Tööandjad (sinine) – rühm esindab ettevõtteid,
tööandjaid ja ettevõtjaid
Töötajad (punane) – rühm esindab ligikaudu 80
ametiühingut ja töötajate organisatsiooni
Eri elualade esindajad (oranž) – rühm esindab väga
erinevaid rühmi ja valitsusväliseid organisatsioone
alates tarbijatest ja noorteorganisatsioonidest kuni
keskkonnaaktivistide ja kultuuriühendusteni

2. samm
Vali oma kampaania teema. Võid valida kolme üldteema
vahel:
1. tööhõive
2. sotsiaalsed ja tarbijaõigused
3. keskkond

Lisateave:

3. samm

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

Sisened komitee istungitesaali, kus näed liikmete istekohtade ridu.
Kasuta „kätt“ ja klõpsa istekohal. Sulle avaneb üks järgmistest
võimalustest:

facebook.com/
YourEuropeYourGame
facebook.com/
YourEuropeYourSay

• liige
– kui see on Sinu oma rühma liige, võidad automaatselt toetaja
– kui see on mõne teise rühma liige, esitatakse Sulle küsimus
• arv – arv näitab, kui mitu liiget istub selle istekoha vahetus
läheduses
• täht – palju õnne, saad ühe lisapunkti!
• tort – oih, kaotad ühe punkti

4. samm
Kui leiad mõne teise rühma liikme ja vastad viktoriiniküsimusele
õigesti, võidad uue toetaja.
Kogutud punkte saad kasutada õlekõrrena keerulistele küsimustele
vastamisel. Kui Sa ei tea õiget vastust, saad kasutada punkte vihje
„ostmiseks“.
Rohelise/punasega skaalalt saad jälgida, kui suure toetuse oled
kogunud. Roheline väli (vasakul) suureneb, kui Sinu arvamust toetab
rohkem liikmeid ja Sa lähened 75 % eesmärgile.
Mängul on viis taset. Igal järgmisel tasemel on rohkem istekohti ja
rohkem liikmeid, aga ka rohkem tähti ja rohkem torte! Üles ja alla
kerides näed kõiki istekohti.

Iga taseme vahel kuvatakse infotahvel huvipakkuvate
faktidega arvamuse ja Sinu valitud teema kohta.

Lisavalikute tegemiseks klõpsa hammasrattal:
Mängureeglite nupp

Iga rühm võib esitada iga teema kohta ühe arvamuse.

Mängu eesmärk on saada oma arvamusele
vähemalt 75 % komitee liikmete toetus, et see
võetaks vastu komitee ametliku poliitikana ja
et seda kasutataks teiste ELi institutsioonide
mõjutamiseks.

Jagamise nupp
Helinupp

Lõbusat ajaveetmist!
Loodame, et ka Sinu arvates on mäng R EU Ready? ühtaegu nii huvitav kui ka lõbus
ning Sa saad natuke rohkem teada sellest, kuidas EL toimib ja kuidas Sina saad seda
kodanikuühiskonna liikmena mõjutada.

