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Dwar il-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew

Il-missjoni tal-KESE hija li jgħin biex il-politiki u 

l-liġijiet Ewropej ikunu iktar demokratiċi, iktar 

effettivi u iktar adatti għar-realtajiet ta’ ħajjet 

in-nies, billi jgħaddi l-fehmiet tal-persuni fil-

pajjiżi ta’ oriġini tagħhom. 

Il-Kumitat huwa magħmul minn 350 membru 

mit-28 Stat Membru kollha tal-UE. Dawn 

mhumiex politiċi jew ħaddiema taċ-ċivil – 

dawn huma nies ordinarji b’impjiegi, li jridu 

jaqdu rwol fil-mod kif l-Ewropa qiegħda 

tiżviluppa. Dawn jirrappreżentaw lis-“soċjetà 

ċivili organizzata”

X’inhi s-soċjetà ċivili organizzata?
Dan huwa l-isem kollettiv għall-gruppi u l-organizzazzjonijiet kollha li jistabbilixxu n-nies – lokalment, nazzjonalment jew madwar l-Ewropa – sabiex jilħqu għan speċifiku. Jaġixxu bħala ħolqa bejn l-individwi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u jippermettu lin-nies sabiex jieħdu azzjoni fil-post tax-xogħol jew fil-komunitajiet tagħhom sabiex jiksbu l-bidliet li jridu jaraw.

In-nies ta’ spiss jiltaqgħu flimkien b’dan il-mod, għaliex isibuha eħfef u iktar dirett milli jivvotaw għall-partiti politiċi. L-elezzjonijiet huma s-sisien tad-demokrazija rappreżentattiva, filwaqt li l-azzjoni diretta hija magħrufa bħala “demokrazija parteċipattiva”. 
Fl-UE, il-KESE jirrappreżenta l-interessi tal-organizzazzjonijiet kollha tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa.

Il-KESE għandu tliet kompiti 

ewlenin:   

• li jagħti pariri lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea 

dwar politiki u liġijiet ġodda billi jfassal 

“opinjonijiet” mill-esperti,

• li jtejjeb il-komunikazzjoni bejn il-politiċi u 

l-livell lokali, u

• li jappoġġja l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili fl-Ewropa u madwar id-dinja. 
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L-Unjoni Ewropea: kif taħdem? Tista’ tinfluwenza d-deċiżjonijiet? Taf 
kif jitfasslu l-politiki li jaffettwaw ħajtek?    

X’jiġri jekk xi wħud mill-proċeduri kkumplikati tal-UE jinbidlu f’logħba – divertenti 
iżda fl-istess ħin fiha sfida – li tista’ tniżżel fuq l-ismartphone, tablet jew laptop 
tiegħek?     

Fil-fatt, hekk għamel il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE): fassal logħba 
ġdida li ttik l-opportunità ssib ruħek fir-rwol ta’ membru tal-Kumitat fi Brussell. Tista’ 
tagħmel kampanja għal politiki tiegħek stess, tinfluwenza kollegi oħra, twieġeb 
mistoqsijiet u titgħallem iktar dwar l-UE u l-ħidma tal-KESE fiha. 

L-1 Pass

Agħżel il-lingwa li tippreferi u jekk tixtieqx tkun raġel jew mara, 
u mbagħad tista’ tiddeċiedi ma’ liema wieħed mit-tliet gruppi 
tal-Kumitat se tingħaqad:

Min Iħaddem (blu) – li jirrappreżenta lin-negozji, lill-
impjegaturi u lill-intraprendituri.

Ħaddiema (aħmar) – li jirrappreżenta madwar 80 
trejdjunjin u organizzazzjoni tal-ħaddiema, jew

Interessi Varji (oranġjo) – li jirrappreżenta firxa 
wiesgħa ta’ gruppi u NGOs differenti, minn konsumaturi u 
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ sa attivisti ambjentali u 
assoċjazzjonijiet kulturali.

It-2 Pass

Agħżel il-kwistjoni li tixtieq tagħmel kampanja dwarha. 
Hemm tliet temi ġenerali:    

1. l-impjieg 
2. id-drittijiet soċjali u tal-konsumatur 
3. l-ambjent 

Kull grupp jista’ jressaq opinjoni waħda għal kull suġġett. 

L-għan tal-logħba huwa li tikseb l-appoġġ ta’ 
mill-inqas 75% tal-membri tal-Kumitat għall-
Opinjoni tiegħek, sabiex din tiġi adottata bħala 
politika tal-KESE u tintuża biex tinfluwenza 
l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE.

Ilgħab il-logħba u ara int stess xi 
jfisser li tkun membru tal-KESE!  

It-3 Pass

Inti tidħol fl-awla tal-Kumitat, fejn tara siġġijiet ta’ membri rranġati 
f’ringieli. Uża s-simbolu tal-id biex tikklikkja fuq siġġu. Tista’ ssib:

• membru    
– jekk il-membru jappartjeni għall-istess grupp tiegħek int 

awtomatikament tikseb l-appoġġ tiegħu
– jekk huwa minn grupp differenti jkollok twieġeb mistoqsija

• numru, li jindika kemm hemm membri “moħbija” fis-siġġijiet tal-
madwar 

• Stilla – prosit: irbaħt punt ta’ “influwenza”! 

• Qassata – ħeqq: tlift punt ta’ influwenza, jekk għandek.
 
Ir-4 Pass

Jekk issib membru ta’ grupp differenti u twieġeb il-mistoqsija tal-
kwiżż korrettament, tikseb sostenitur ieħor.   

Jekk takkumula l-punti ta’ influwenza, tista’ tużahom biex jgħinuk 
twieġeb mistoqsijiet diffiċli. Jekk ma tafx it-tweġiba t-tajba, tista’ “tixtri” 
ħjiel b’punt ta’ influwenza. 

Tista’ tara x’progress għamilt fl-iżbarra tal-progress ħadra/ħamra. 
L-aħdar (fuq ix-xellug) se javvanza hekk kif tikseb iktar membri biex 
jappoġġjawk u tilħaq il-mira ta’ 75 %.

Il-logħba għandha ħames livelli differenti. Kull livell għandu iktar 
siġġijiet u iktar membri, kif ukoll iktar stilel u iktar qassatat! Billi tiskrollja 
’l fuq u ’l isfel tista’ tara s-siġġijiet kollha.

Bejn kull livell se tara skrin ta’ informazzjoni, li jagħtik 
fatti interessanti dwar l-opinjoni u dwar it-tema li 
għażilt.

Tista’ tagħżel iktar għażliet billi tagħfas fuq il-
buttuna tas-settings:

Dan is-simbolu jgħidlek ir-regoli tal-logħba               Dan huwa s-simbolu biex tikkondividi

                                              Dan is-simbolu jixgħel jew jitfi l-ħoss

Iddeverti!
Nisperaw li l-logħba R EU Ready? ssibha ta’ sfida u divertenti, kif ukoll li titgħallem ftit iktar 
dwar kif taħdem l-UE u dwar kif inti – bħala parti mis-soċjetà ċivili – tista’ tgħin tinfluwenzaha.

Għal iktar 
informazzjoni,
ara:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


