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Röviden az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságról

Az EGSZB küldetése az, hogy a hazai polgárok 

véleményének közvetítésével elérje, hogy az 

európai politikák és szabályok demokratiku-

sabbak, hatékonyabbak legyenek és jobban 

illeszkedjenek a mindennapok valóságához. 

Az EGSZB-t 350 tag alkotja, akik mind az EU 

28 tagállamának valamelyikéből érkeznek. 

Ők nem politikusok vagy köztisztviselők, 

hanem egyszerű emberek, akik saját foglal-

kozásuk mellett részt kívánnak venni Európa 

alakításában: a „szervezett civil társadalmat” 

képviselik.

Mi a „szervezett civil társadalom”?
Összefoglaló néven így hívjuk azokat a cso-portokat és szervezeteket, amelyeket a pol-gárok valamely konkrét cél elérése érdekében hoznak létre helyi, nemzeti vagy európai szinten. Ezek jelentik a kapcsolódási pontot az egyének és a döntéshozók között, és lehe-tővé teszik, hogy az emberek munkahelyü-kön vagy közösségeikben kiálljanak azért, hogy megvalósuljanak az általuk kívánt változások.

Az emberek sokszor azért fognak össze, mert úgy tartják: így gyorsabb és közvetlenebb módon lehet eredményeket elérni, mint az-zal, hogy valamelyik politikai pártra szavaz-nak. A választások a képviseleti demokrácia alapját jelentik, a közvetlen fellépés pedig a „részvételi demokrácia” kulcsa. 
Az EU-ban az EGSZB képviseli az európai civil szervezetek érdekeit.

Az EGSZB három fő feladata:  

• tanácsadás az Európai Parlament, a Ta-

nács és az Európai Bizottság számára az 

új szabályokról, szakértői „vélemények” 

készítésével,

• a politikusok és a helyi szint közötti kom-

munikáció javítása,

• a civil szervezetek támogatása Európában 

és szerte a világban. 
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Ismered az Európai Unió működését? Van lehetőséged arra, hogy 
befolyásold a döntéseket? Tudod-e, hogyan készülnek a Te életedre is 
kiható szabályok?   

Mi lenne, ha egyes bonyolult uniós eljárások egy szórakoztató, de kihívást jelentő 
játék formáját öltenék, amit letölthetsz a telefonodra, tabletedre vagy laptopodra?    

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) már meg is valósította ezt: vadonatúj 
játékával egy Brüsszelben dolgozó EGSZB-tag bőrébe bújhatsz! Kiállhatsz a számodra 
fontos politikák mellett, befolyásolhatod a kollégáidat, kérdésekre válaszolhatsz, és 
még többet megtudhatsz az EU-ról és az EGSZB szerepéről. 

1. lépés

Válaszd ki, hogy milyen nyelven, illetve hogy férfi vagy női 
játékossal szeretnél játszani. Ezután eldöntheted, hogy az 
EGSZB három csoportja közül melyikhez csatlakozol:

Munkaadók (kék) – cégeket, munkaadókat és 
vállalkozókat képvisel,

Munkavállalók (piros) – mintegy 80 szakszervezetet és 
munkavállalói szervezetet képvisel, illetve

Különféle érdekcsoportok (narancssárga)
– számos különféle csoportot és NGO-t (fogyasztói és 
ifjúsági szervezeteket, zöld mozgalmakat, kulturális 
egyesületeket stb.) képvisel.

2. lépés

Válaszd ki, hogy milyen témában szeretnél kampányolni. 
Három átfogó jellegű témát ajánlunk:   

1. foglalkoztatás, 
2. szociális és fogyasztói jogok, 
3. környezetvédelem.  

Mindegyik csoport témánként egy véleményt terjeszthet elő.  

A játék célja: az EGSZB-tagok legalább
75%-ának támogatását meg kell szerezned a 
véleményedhez, hogy elfogadják és EGSZB-
szakpolitika legyen belőle, amivel hatást lehet 
gyakorolni a többi uniós intézményre.

Kezdődjék a játék, kóstolj bele egy 
EGSZB-tag munkájába! 

3. lépés

Az ülésterembe lépsz, ahol a tagok székeit látod sorokba rendezve. 
A kéz alakú kurzorral kattints valamelyik székre. Azon az alábbiak 
valamelyikét találhatod:

• egy tagot,   
– Ha a te csoportodhoz tartozik, automatikusan szerzel egy 

támogatót.
– Ha más csoporthoz tartozik, meg kell válaszolnod egy kérdést.

• egy számot, ami azt jelzi, hány tag „rejtőzik” a környező székeken, 

• csillagot – Gratula! Nyertél egy „hatáspontot”! 

• tortát – Hoppá! Ha volt hatáspontod, most elvesztettél egyet!
 
4. lépés

Ha a kiválasztott széken egy másik csoport tagja ül és te helyesen 
megválaszolod a kérdését, azzal szerzel egy támogatót.   

A gyűjtött hatáspontokat segítségként használhatod a nehéz kérdések 
megválaszolásához. Ha nem tudod a választ, egy hatásponttal „meg-
vásárolhatsz” egy tippet.  

Az eredményt a zöld/piros grafikonon követheted nyomon. Minél több 
tag támogatását szerzed meg, a zöld (bal oldali) mutató annál közelebb 
kerül a 75%-os célhoz.

A játék öt szintből áll. Ezeken egyre több széken egyre több tagot 
kell megtalálnod, ám több az elrejtett csillag és torta is! A képernyő 
görgetésével tudsz a székek között válogatni.

Ha teljesítesz egy szintet, azzal további érdekes 
információkhoz juthatsz az általad választott 
véleményről és témáról.

A beállításokat a különböző gombokra kattintva 
tudod módosítani:

Itt olvashatod el a játékszabályokat                      Ezzel pedig másokat is meghívhatsz játszani

                                          Ezzel a zenét kapcsolhatod ki vagy be

Jó szórakozást!
Reméljük, hogy az R EU Ready? játék kihívást jelent és szórakoztat, valamint új információkkal 
szolgál arról, hogy miként működik az EU és hogy Te, mint a civil társadalom tagja, miként 
befolyásolhatod döntéseit. 

További 
információ: 

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


