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Trīs svarīgākie EESK uzdevumi

Ar jēdzienu “organizēta pils
oniskā sabiedrība” apzīmē visas grupas un
organizācijas,
kuras cilvēki vietējā, valsts vai
Eiropas līmenī
izveido, lai sasniegtu noteikt
u mērķi. Tās nodrošina cilvēku saikni ar lēm
umu pieņēmējiem un paver cilvēkiem iesp
ēju savā darba
vai dzīves vietā rīkoties, lai pan
āktu vēlamās
pārmaiņas.
Cilvēki bieži vien apvienojas
šādās grupās un
organizācijās, jo tā, viņuprā
t, paveras iespēja
rīkoties ātrāk un tiešāk nekā
gaidīt līdz nākamajām vēlēšanām, kad var
balsot par politiskajām partijām. Vēlēšanas
ir pārstāvības
demokrātijas pamats, savukā
rt tieša rīcība ir
“līdzdalības demokrātijas” izpa
usme.
Eiropas Savienībā EESK pār
stāv visu Eiropas
pilsoniskās sabiedrības org
anizāciju intereses.
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LV
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Kā darbojas Eiropas Savienība? Vai Tu vari ietekmēt lēmumus? Vai Tu
zini, kā top politika, kas ietekmē Tavu dzīvi?
Kā būtu, ja dažas no sarežģītajām ES procedūrām pārvērstu aizraujošā spēlē,
kas prasa arī piepūli un ko Tu vari lejupielādēt savā viedtālrunī, planšetdatorā vai
klēpjdatorā?
Tieši to ir paveikusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK): radījusi
pilnīgi jaunu spēli, kas Tev paver iespēju darboties kā Komitejas loceklim Briselē. Tu
vari rīkot kampaņu paša ierosinātās politikas atbalstam, ietekmēt kolēģus, atbildēt uz
jautājumiem un uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un EESK nozīmi.

Papildu
informāciju Tu
atradīsi internetā:
eesc.europa.eu/
R-EU-READY

Tu ienāc Komitejas plenārsesiju zālē, kur redzēsi rindās sakārtotas
Komitejas locekļu sēdvietas. Ar plaukstas kursoru noklikšķini uz
sēdvietas. Tev parādīsies:

facebook.com/
YourEuropeYourGame

• Komitejas loceklis
– ja tas ir Tavas grupas loceklis, Tu automātiski saņemsi viņa atbalstu;
– ja tas ir citas grupas loceklis, Tev būs jāatbild uz jautājumu;

facebook.com/
YourEuropeYourSay

• skaitlis, kas norādīs, cik daudz Komitejas locekļu ir “paslēpušies”
blakus esošajās sēdvietās;
• zvaigznīte – Apsveicu! Tu iegūsti vienu “ietekmes punktu”!
• torte – Ai! Tu zaudē vienu ietekmes punktu, ja vien Tev tāds ir.

Spēlējot šo spēli, Tu atklāsi,
ko nozīmē būt EESK loceklim!

4. solis
Ja Tu atrodi citas grupas locekli un pareizi atbildi uz jautājumu, Tu
iegūsti šā locekļa atbalstu.

1. solis

Uzkrātos ietekmes punktus varēsi izmantot, lai saņemtu palīdzību,
kad būs jāatbild uz grūtiem jautājumiem. Ja Tu nezini pareizo
atbildi, “maksājot” ar vienu ietekmes punktu, Tu vari saņemt papildu
informāciju.

Izvēlies valodu un norādi dzimumu, pēc tam vari izlemt, kurai
no trim Komitejas grupām vēlies pievienoties:
Darba devēju grupai (zilā krāsa) – pārstāv uzņēmumus,
darba devējus un uzņēmējus,

Augšā kreisajā pusē rādītājs ar zaļu un sarkanu krāsu atspoguļo, kā Tev
sokas. Saņemot citu Komitejas locekļu atbalstu un tuvojoties 75 %
mērķim, zaļais laukums (kreisajā pusē) kļūs aizvien lielāks.

Darba ņēmēju grupai (sarkanā krāsa) – pārstāv aptuveni
80 arodbiedrības un darba ņēmēju organizācijas vai
Dažādu interešu grupai (oranža krāsa) – pārstāv dažādas
grupas un nevalstiskās organizācijas, sākot ar patērētāju un
jauniešu organizācijām un beidzot ar vides aizstāvjiem un
kultūras apvienībām.

Spēlei ir pieci dažādi līmeņi. Katrā nākamajā līmenī pieaug gan sēdvietu
un Komitejas locekļu, gan arī zvaigznīšu un toršu skaits! Nospiežot
kursoru un pārvietojot attēlu augšup un lejup, var redzēt visas sēdvietas.

2. solis

Starp līmeņiem parādīsies informācijas ekrāns, uz
kura atradīsi interesantus faktus par atzinumu un
izraudzīto tematu.

Izvēlies tematu, par ko vēlies rīkot kampaņu. Ir trīs vispārīgi
temati:
1. nodarbinātība;
2. sociālās tiesības un patērētāju tiesības;
3. vide.

Vēl citas iespējas vari izvēlēties, uzklikšķinot uz
pogas “Iestatījumi”:
Šeit atradīsi spēles noteikumus

Katra grupa var iesniegt vienu atzinumu par katru tematu.

Spēles mērķis ir panākt, ka atzinumu atbalsta
vismaz 75 % EESK locekļu. Tad to varēs pieņemt
kā politisku EESK nostāju un izmantot, lai
ietekmētu citas ES iestādes.

3. solis

Šeit vari spēli kopīgot ar draugiem
Šeit var ieslēgt un izslēgt skaņu

Baudi spēli!
Mēs ceram, ka spēle R EU Ready? Tevi gan ieinteresēs, gan liks domāt un ka Tu uzlabosi
zināšanas par Eiropas Savienības darbību un par to, kā Tu, būdams pilsoniskās sabiedrības
pārstāvis, vari to ietekmēt.

