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Om Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén

EESK:s uppdrag är att bidra till att göra EU:s 

politik och lagstiftning mer demokratisk, mer 

effektiv och bättre anpassad till människornas 

liv genom att förmedla de vanliga människor-

nas åsikter. 

EESK består av 350 ledamöter från samtliga 28 

EU-länder. De är inte politiker eller tjänstemän 

– de är vanliga människor med ett eget arbete 

som vill påverka EU:s utveckling. De företräder 

det “organiserade civila samhället”.

Vad är det organiserade civila 
samhället?
Det är samlingsnamnet på alla de grupper och organisationer som människor har inrättat – på lokal, nationell eller europeisk nivå – för att uppnå ett särskilt mål. De fungerar som en bro mellan enskilda människor och beslutsfattare och ger människor möjlighet att vidta åtgärder på sin arbetsplats eller i sitt lokalsamhälle för att uppnå de förändringar som de vill åstadkomma.

Människor samlas ofta på detta sätt eftersom de tycker att det går snabbare och är mer direkt än att rösta på politiska partier. Val är grunden för den representativa demokratin, medan direkta åtgärder kallas “deltagardemokrati”. 
Inom EU företräder EESK intressena hos alla organisationer i det civila samhället i Europa.

EESK har tre huvuduppgifter:   

• Att ge råd till Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om ny politik och lagstiftning 

genom att utarbeta “yttranden” som bygger 

på sakkunskap.

• Att förbättra kommunikationen mellan 

politikerna och gräsrotsnivån.

• Att stödja det civila samhällets organisationer 

i Europa och runt om i världen. 



Hur fungerar EU? Kan du påverka besluten? Vet du hur politiken 
som påverkar ditt liv utformas?     

Tänk om några av EU:s komplicerade förfaranden gjordes om till ett spel – roligt, 
men också utmanande – som du kan ladda ner till din smarttelefon, surfplatta 
eller bärbara dator?        

Det är precis vad Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har gjort – 
skapat ett splitternytt spel som låter dig spela kommittéledamot i Bryssel. Du kan 
propagera för dina egna ståndpunkter, påverka andra ledamöter, svara på frågor och 
lära dig mer om EU och EESK:s plats i EU-arbetet. 

Steg 1

Välj språk och om du vill vara man eller en kvinna, och sedan 
kan du välja vilken av kommitténs tre grupper du vill vara 
medlem i:

Arbetsgivare (blått) – företräder företag, arbetsgivare och 
entreprenörer

Arbetstagare (rött) – företräder runt 80 fackföreningar och 
arbetstagarorganisationer

Övriga intressegrupper (orange) – företräder ett brett 
spektrum av olika grupper och icke-statliga organisationer, 
från konsument- och ungdomsorganisationer till 
miljöaktivister och kulturföreningar

Steg 2

Välj den fråga som du vill engagera dig för. Det finns tre 
allmänna ämnen:   

1. Sysselsättning 
2. Sociala rättigheter och konsumenträttigheter 
3. Miljö 

Varje grupp kan lägga fram ett yttrande per ämne. 

 
Målet med spelet är att få stöd för ditt yttrande 
från minst 75 % av kommittéledamöterna så 
att det kan antas som en EESK-ståndpunkt och 
användas för att påverka de andra
EU-institutionerna.

Spela och upptäck hur det är att vara 
EESK-ledamot!   

Steg 3

Du kommer in i kommitténs sammanträdeslokal, där ledamöternas 
platser är ordnade i rader. Använd pekdonet för att klicka på en plats. 
Du kan hitta följande:

• En ledamot     
– Om personen tillhör din egen grupp får du automatiskt stöd
– Om personen tillhör en annan grupp får du en fråga som du måste 

svara på

• En siffra, som visar hur många ledamöter som “är gömda” på 
platserna intill 

• En stjärna – Grattis! Du vinner en inflytandepoäng 

• En paj – Hoppsan! Du förlorar en inflytandepoäng, om du har några
 
Steg 4

Om du hittar en medlem i en annan grupp och svarar rätt på frågan 
får du stöd från denna person.    

Om du samlar ihop inflytandepoäng kan du använda dem för att få 
hjälp att svara på svåra frågor. Om du inte kan det rätta svaret kan du 
“köpa” en ledtråd med en inflytandepoäng.  

Du kan kontrollera hur du ligger till på den grön-röda framstegsmätaren. 
Den gröna delen (till vänster) blir större ju fler ledamöter som stöder dig 
och ju närmare du kommer målet på 75 %.

Spelet har fem olika nivåer. Varje nivå har fler platser och flera ledamöter 
samt fler stjärnor och fler pajer! Genom att rulla uppåt och nedåt kan du 
se alla platser.

Mellan varje nivå visas en informationsruta med 
intressanta fakta om det yttrande och det ämne som 
du valt.

Du kan välja fler alternativ genom att klicka på 
inställningsknappen:

                                    Spelregler                                                                           Delningsknapp

                                  Ljud på eller av

Ha det så roligt!
Vi hoppas att du kommer att tycka att R EU Ready? är ett utmanande och underhållande 
spel och att du kommer att lära dig mer om hur EU fungerar och om hur du – som en del av 
det civila samhället – kan bidra till att påverka EU.

För mer 
information,
gå till: 

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


