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EESO ima tri glavne naloge:

Gre za skupno poimenov
anje vseh skupin
in organizacij, ki se na lok
alni, nacionalni
ali evropski ravni ustana
vljajo za dosego
določenega cilja. Delujejo
kot vez med posamezniki in nosilci odloča
nja in ljudem
omogočajo, da z ukrepanje
m na svojih delovnih mestih ali skupnostih
dosežejo želene
spremembe.
Ljudje se pogosto združujejo
na ta način, saj
je hitrejši in bolj neposreden
od glasovanja za
posamezne politične stranke
. Volitve so osnova
predstavniške demokracije,
pri neposrednem
ukrepanju pa gre za t. i. par
ticipativno demokracijo.
EESO v EU zastopa interese
vseh organizacij civilne družbe v Evropi.
© Shutterstock
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Evropski ekonomsko-socialni odbor

Kako deluje Evropska unija? Ali lahko vplivaš na njene odločitve?
Veš, kako se pripravljajo politike, ki vplivajo na tvoje življenje?
Kaj če bi zapletene postopke EU spremenili v igro, ki bi bila zabavna in hkrati
miselna, in bi jo bilo mogoče naložiti na pametni telefon ter na tablični in prenosni
računalnik?
Točno to je naredil Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO): razvil je novo igro,
v kateri se lahko preleviš v člana EESO v Bruslju. V tej vlogi se lahko zavzemaš za
lastne politike, vplivaš na kolege, odgovarjaš na vprašanja in izveš več o EU in
mestu EESO v njej.

Za več informacij:

3. korak

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

Vstopi v sejno dvorano, v kateri so sedeži članov razvrščeni po vrstah.
S klikom na sedež se prikaže:

facebook.com/
YourEuropeYourGame

• član
– če je iz tvoje skupine, je njegova podpora vnaprej zagotovljena
– če je iz druge skupine, bo treba odgovoriti na vprašanje

facebook.com/
YourEuropeYourSay

• številka, ki označuje, koliko članov je „skritih“ na bližnjih sedežih
• zvezdica – čestitke: dobiš vplivnostno točko!
• tortica – ojoj: če imaš kaj vplivnostnih točk, eno izgubiš

Odigraj igro in spoznaj, kaj pomeni
biti član EESO!

4. korak
Če najdeš člana iz druge skupine in pravilno odgovoriš na vprašanje,
pridobiš novega podpornika.

1. korak
Izberi jezik in spol, nato pa še eno od treh skupin Odbora:

Vplivnostne točke lahko uporabiš za pomoč pri težkih vprašanjih. Če
ne veš pravega odgovora, lahko z eno vplivnostno točko kupiš namig.

skupino delodajalcev (modra), ki predstavlja podjetja,
delodajalce in podjetnike,

Svoj napredek lahko spremljaš na zeleno-rdečem prikazu napredka.
Zeleno polje (na levi) se bo povečevalo z vsakim novim podpornikom,
dokler ne dosežeš cilja 75 %.

skupino delojemalcev (rdeča), ki predstavlja približno 80
sindikatov in organizacij delojemalcev, ali
skupino raznih dejavnosti (oranžna), ki predstavlja
širok nabor različnih skupin in nevladnih organizacij, od
potrošniških in mladinskih organizacij do okoljevarstvenih
aktivistov in kulturnih združenj.

Igra ima pet različnih ravni. Vsaka raven ima več sedežev in članov, pa
tudi več zvezdic in tortic! Z drsenjem navzgor in navzdol lahko vidiš
vse sedeže.

2. korak
Izberi temo, za katero se želiš zavzemati. Na voljo so tri
splošne teme:

Med posameznimi stopnjami se bo prikazal zaslon
z zanimivimi podatki o tem mnenju in izbrani temi.

1. zaposlovanje
2. socialne pravice in pravice potrošnikov
3. okolje

S klikom na gumb Nastavitve lahko izbereš več
možnosti:

Vsaka skupina lahko predlaga po eno mnenje na temo.

Pravila igre

Deli z drugimi
Vklop in izklop zvoka

Cilj igre je, da za svoje mnenje pridobiš podporo
vsaj 75 % članov Odbora. Tako bo mnenje
mogoče sprejeti kot politiko EESO in z njim
vplivati na druge institucije EU.

Obilo zabave!
Upamo, da ti bo igra R EU Ready? v izziv in zabavo in da ti bo ponudila več informacij o tem,
kako deluje EU in kako lahko kot del civilne družbe vplivaš na njeno delovanje.

