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1. NEGOCIERE, CONCERTARE SAU MEDIERE?

Şi reţinem din aceastǎ definiţie douǎ elemente : primul este cǎ medierea face apel la terţe
persoane (mijlocire) şi al doilea este cǎ, medierea permite punerea de acord (« medierea
de proiect ») sau reconcilierea (« medierea de conflict »).

Trebuie constatat faptul cǎ, la ora actualǎ, planează o mare confuzie când este vorba
despre desemnarea unui proces de dialog între mai multe pǎrţi.
In acest îndrumar ne propunem sǎ abordǎm următoarele definiţii: negociere, mediere,
concertare. Este vorba despre o propunere provizorie, care poate evolua în funcţie de
experienţe şi de dezbaterea care are loc.

In domeniul protecţiei mediului şi teritoriului, propunem utilizarea termenului de mediere
când este vorba despre intervenţii ale unor terţe persoane « neutre » pentru a coordona un
proces de dialog între pǎrţi. Aceste terţe persoane intervin pentru ca dialogul sǎ aibă loc şi
nu pentru a apăra propriile interese sau cele ale unei alte pǎrţi.

Termenul de « negociere » este, poate cel al cărui definiţie pune cele mai puţine probleme.
Pentru dicţionarul Littré, a negocia înseamnă « a trata o afacere cu cineva », iar pentru
dicţionarul Robert înseamnă « a discuta, a acţiona pentru a ajunge la un acord, pentru a
ajunge la o decizie comunǎ ».

Jean-Eudes Beuret face diferenţǎ între medierea de conflict internǎ sau caldǎ (mediatorul
aparţine societǎţii locale) şi medierea de conflict externǎ sau rece ( mediatorul vine din
exterior).

Din aceste douǎ definiţii vom reţine douǎ elemente importante, şi anume, în primul rând
faptul cǎ negocierea se efectuează direct între pǎrţi fǎrǎ intervenţia unei terţe persoane
mai mult sau mai puţin neutre, şi, în al doilea rând, faptul cǎ negocierea duce la o decizie
comunǎ.
După părerea unor autori, negocierea poate avea loc cu sau fǎrǎ intervenţia unei terţe
persoane. Medierea ar fi « o negociere asistatǎ ». Propunem aici sǎ reţinem termenul de
negociere în cazul în care nu existǎ terţe persoane şi sǎ vorbim despre mediere în
momentul în care intervine o terţǎ persoanǎ. Astfel spus, un proces de mediere cuprinde,
adesea, o fazǎ de negociere, adică o fazǎ unde nu intervine o terţǎ persoanǎ.
Pe când concertarea, ea face obiectul unui consens între dicţionarul Littré şi Robert.
Dicţionarul Littré spune « proiectarea de concerte cu una sau mai multe persoane » iar
Robert « proiectarea împreuna, discutând ».
Se constatǎ faptul cǎ noţiunea de concertare nu duce neapărat la o decizie ; a proiecta nu
înseamnă a decide. în orice caz, dacǎ existǎ decizii, acestea sunt rareori comune pentru
toate persoanele implicate în dialog.
Este cazul des întâlnit al unei colectivitǎţi locale care conduce o concertare împreunǎ cu
asociaţiile şi factorii economici pentru a stabili o schemǎ de amenajare a teritoriului ; în
cele din urmǎ, decizia aparţine aleşilor locali dar aceştia vor trebui sǎ integreze rezultatele
concertărilor.
Cazul contrar este aproape la fel de frecvent : o colectivitate localǎ (sau o organizaţie
regional ǎ ) animǎ o concertare între factorii implicaţi pe plan local pentru a facilita
implementarea unui proiect de către aceste persoane ; decizia aparţine acestor persoane
sau cel puţin unei părţi.
Cazurile precedente (şi în general proiectele finanţate de Fundaţia din Franţa) aratǎ cǎ
acţiunea de concertare este animat ǎ de către o parte, în prezenţa ei sau printr-o
organizaţie mai mult sau mai puţin legatǎ de pǎrţile prezente ( persoanǎ sau organism
« multi-caschetǎ », agent de dezvoltare localǎ). Aceastǎ organizaţie animǎ concertarea,
dar ea intervine şi în dezbatere pentru a-şi face auzite propriile interese.
Termenul de « mediere » s-a răspândit, de puţinǎ vreme, atât de mult încât este folosit
peste tot, de fiecare datǎ când este vorba despre facilitarea relaţiilor între factori implicaţi,
când este vorba despre facilitarea rapoartelor sociale. Se pleacă mai degrabă de la
definiţia din dicţionarul Robert « mijlocire destinatǎ sǎ pună de acord, sǎ concilieze sau sǎ
reconcilieze persoane sau pǎrţi ».
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In democraţia directă, populaţia este cea care alege între diferitele opţiuni elaborate de
către actorii politici cu ajutorul experţilor.

2. CE ESTE DIALOGUL TERITORIAL ?

democratia directa

Apariţia practicilor de dialog teritorial corespunde unei reînnoiri a democraţiei. Pentru a ne
da seama de interesul acestei reînnoiri este indicat să reamintim faptul că, în majoritatea
statelor coexistǎ mai multe forme de democraţie ; fiecare stat privilegiing o formǎ sau alta.

actori politici
In schemele următoare sunt reprezentate, intr-o manieră simplificată, cele 4 forme
ale democraţiei. Lucrul care se schimbǎ de la o formǎ la alta este rolul pe care îl ocupǎ
cele 3 componente principale : actorii politici, experţii şi populaţia.

experti

democratia reprezentativa

probleme

diagnostic

optiuni

alegere

actori politici
experti

probleme

diagnostic

optiuni

referendum

populatie

Dezbatere

alegere

In democraţia participativă, populaţia participă la toate etapele de rezolvare a problemelor
colective ; dar decizia finală rămâne în responsabilitatea actorilor politici.
informare

democratia participativa

populatie

actori politici

In democraţia reprezentativă, populaţia este informată vis-à-vis de alegerea actorilor
politici (din care fac parte aleşii locali, desemnaţi de populaţie !)

experti

In democraţia consultativă, populaţia este consultată în ceea ce priveşte posibilele alegeri
înainte ca actorii politici să se decidă.
probleme

democratia consultativa
actori politici

diagnostic

optiuni

optiuni

dezbateri

alegeri

reprezentanti ai populatiei
informare

experti

probleme

diagnostic

populatia
dezbateri

Dialogul teritorial subliniază, în plus, rolul democraţiei participative.
alegere

Aceastǎ subliniere este dorită de majoritatea statelor europene. Mai multe texte stau drept
mărturie.
consultare

populatie
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•

Convenţia de la Aarhus (1998)

Negociată în cadrul Comisiei Economice pentru Europa Naţiunilor Unite. A intrat în vigoare
în Franţa în octombrie 2002.
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Convenţia are la bază 3 principii privind participarea :
-

dezvoltarea accesului publicului la informaţie deţinută de autorităţile publice
favorizarea participării publicului la luarea de decizie având impact asupra mediului
extinderea condiţiilor de acces la justiţie.

•

Directiva Cadru pe Apa (2000)

Comisia Europeana impune Statelor Membre informarea şi consultarea publicului pentru
elaborarea planurilor de management în marile bazine hidrografice (în Franţa, aceste
responsabilităţi revin pentru SDAGE = Schema judeţeană pentru amenajarea şi
gestionarea apelor). Statele sunt invitate să favorizeze o participare activă.
•

Carta mediului înscrisă în Constituţia francezǎ (2005)

Articolul 7 : Orice persoană are dreptul, în condiţiile şi limitele definite de lege, să
aibă acces la informaţiile legate de mediu deţinute de autorităţile publice şi să
participe la elaborarea deciziilor publice care au un impact asupra mediului.
Procesele de participare, de tipul dialogului teritorial, sunt în plină expansiune :
 Este vorba despre facilitarea dialogului între actori cu interese diferite, uneori de
rezolvare a conflictelor ; fie că este vorba despre crearea de infrastructuri,
planificarea gestionării resurselor naturale sau de regularizarea utilizării solului.
 Animarea este asigurată de către stat, autorităţi locale, o asociaţie sau consultanţi
independenţi
 Spaţiul de dialog este un spaţiu de construcţie colectivă doar uneori un spaţiu de
decizie.
In Franţa, cadrul legal al concertărilor pe domeniul apei şi biodiversităţii se poate
rezuma astfel:
 Statul numeşte o comisie locală pluriparticipativă (autorităţi, asociaţii de vânători,
persoane cu responsabilităţi pe probleme de mediu...)
 Această comisie elaborează propuneri de management
 Propunerile sunt aprobate de stat ( UE)
 Implementarea lor este impusă statului, se negociază cu agenţii privaţi.
Democraţia, participarea, concertarea, medierea…,despre ce este vorba?
Înainte de toate este vorba despre rezolvarea problemelor colective prin dialog. Pentru a
rezolva aceste probleme colective, este necesar să depăşim divergenţele de interes
pentru a putea stabili o cooperare între persoanele interesate.
Iniţiativa dialogului poate veni de la o persoanǎ externă din teritoriu (spre exemplu statul),
iar în acest caz această persoană va trebui sǎ fie capabilă să mobilizeze factorii implicaţi
pe plan local ; iniţiativa poate veni şi de la un factor implicat pe plan local care va trebui săşi construiască legitimitatea.
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Schema următoare propune distingerea a 4 niveluri de participare a populaţiei în
rezolvarea şi soluţionarea problemelor colective ; coloana din dreapta permite introducerea
termenului de mediere, care corespunde facilitării unui proces de concertare sau de
negociere de către un terţ neutru.
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Sa decidem
impreuna

Sa proiectam
impreuna

Nivel de participare
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3. CONSTRUIREA UNUI DISPOZITIV DE DIALOG
TERITORIAL

Negocierii
Negocierii
Medieri
Medieri

Decizia publică, componentele unei concertări şi locul pe care îl ocupă
persoanele implicate
Este important ca, în prealabil, să înţelegem faptul că rezolvarea unei probleme colective
prin dialog, în domeniul protecţiei mediului şi a dezvoltării teritoriale, presupune un proces
complex care face să alterneze timpi de participare cu timpi de decizie.
Pentru a ilustra această alternanţǎ participare-decizie, am luat exemplul a douǎ proceduri
europene, aşa cum sunt ele aplicate în Franţa :

Dialogari
Dialogari

Cererea de pareri
inainte de luarea
unei decizii

Consultari
Consultari

Consultari
Consultari

Informare despre
luarea deciziei

Informatii
Informatii

Informatii
Informatii

Obiectiv principal
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PROCESUL DE ELABORARE AL UNEI DECIZII PUBLICE
1- Cazul retelei Natura 2000 in Franta

Fara terti neutrii

Impreuna cu terti
neutrii

Dialogul teritorial corespunde nivelurilor 3 şi 4, adică el înglobează termenii de concertare,
negociere şi mediere. Săgeţile indicǎ faptul că, un proces de dialog teritorial, chiar dacă
privilegiază una dintre modalităţi (concertarea spre exemplu) face adesea apel la timpi de
consultare, informare (vezi mediere).

In acest îndrumar ne vom interesa în mod esenţial asupra celor douǎ rânduri de sus din
acest tabel, adică cele care vorbesc despre instaurarea dialogului între pǎrţi.
Atenţie, un acelaşi proces poate avea mai multe faze ! Sǎgeţile din tabel dau câteva
exemple :
 O concertare poate foarte bine sǎ conţinǎ o fază de mediere, apoi sǎ se termine printro negociere între anumite pǎrţi.
 O concertare poate şi sǎ se axeze parţial pe o consultare sau, mai simplu, pe o
informaţie ; consultarea sau informaţia permit integrarea în concertare a părerilor
factorilor implicaţi care nu sunt prezenţi.

2- Exemplul revizuirii SDAGE (Schema Judeteana de amenajarea apelor) (DCE)
(Directiva Cadru pe Apa) in bazinul Loire-Bretagne

N.B. : Jean-Marc Dziedzicki propune utilizarea termenului de « mediere » dacǎ procesul
vizează o decizie comunǎ (« negociere asistatǎ ») şi utilizarea termenului de « facilitare »
când intervenţia unui terţ neutru nu vizează o decizie comunǎ (« concertare asistatǎ »).
In acest îndrumar vom utiliza termenul « dialog » pentru a denumi ansamblul de procese(
concertare, mediere, sau negociere) ; cu excepţia cazurilor în care ne referim strict la un
demers specific.
Iar persoana care conduce un astfel de proces se numeşte « animatorul dialogului » ( în
funcţie de caz, animatorul concertării, mediatorul sau negociatorul).
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In cele ce urmează, ne vom interesa de ceea ce se petrece în cel de-al doilea chenar-cerc
(din fiecare lanţ de decizie de mai jos), intitulat « Concertarea împreună cu actorii », pentru
că în această etapă se desfăşoară partea esenţială a dialogului teritorial, adică construirea
unui proiect comun (spre exemplu elaborarea planului de management).

Întrebarea « Cine (participă) ? » nu este întotdeauna şi cea mai simplă.
Propunem un grafic care să permită clarificarea nivelului de participare pe care dorim să-l
propunem pentru fiecare persoanǎ implicatǎ în parte.

Schema următoare evidenţiază principalele componente din dialogul teritorial (adică cel
de-al doilea chenar-cerc). Putem observa în chenarul din stânga cele trei etape –înaintea
procesului, în timpul şi după (întâlnirile de dialog şi cele trei tipuri de legăturǎ).
•

DIFERITE COMPONENTE DIN DIALOGUL TERITORIAL (DIN CONSULTARI/DIALOG)

LOCUL PERSOANELOR IMPLICATE IN PROCESUL PARTICIPATIV

Legatura cu factorii de decizie

Pregatirea dialogului
(consultarilor) :

Legatura cu expertii
- analiza situatiei
- regruparea cunostiintelor locale
- studii complementare

• Definirea
obiectivului tematic si
geografic

Demersul constă în a scrie numele fiecăruia dintre persoanele implicate/vizate (individ sau
organizaţie) pe un post -it, apoi să poziţionăm fiecare post- it pe ţinta noastră desenată.

Implementare si
monitorizare
(plan de actiune)

1- Identificarea persoanelor implicate prin « brain storming » (examinarea diferitelor
aspecte ale problemelor ridicate)
2- Eventuala subdiviziune a anumitor persoane implicate
3- Alegerea gradului de implicare a fiecarei persoane implicate in fiecare etapa a
procesului

• Clarificarea rolului
institutiilor
Liens avec la
Legatura cu populatia
- informare
- consultari

• Constituirea unei
echipe si completarea
instruirii
• Realizarea unui
diagnostic initial (si
stabilirea contactelor
prealabile)

Conceperea unui
dispozitiv

Evaluarea
procesului

EXPERTI

FACTORI DE
DECIZIE
Informare

Definirea modalitatilor
de legatura cu…
Intalniri de consultari

Consultare

Comitet de coordonare (consultarea strategiei,
diagnostic, plan de actiune)

Co-elaborare
Cocoordonare

Grupuri tematice (contribuie la diagnostic
si la planul de actiune)
Crearea instantelor de dialog
Definirea functionarii lor
Pregatirea unui calendar de lucru

Pentru elaborarea unui dispozitiv de dialog teritorial trebuie să ne punem următoarele
întrebări generice, ajutându-ne de tabelul următor :
De ce ?

Obiective– Rezultate aşteptate/scontate

Ce ?

Obiectiv – Perimetru

Cine ?

Participanţi

Cum ?

Modalităţi – Durata – Mijloace

Evaluare

Condiţii de elaborare pentru un bilanţ

Urmări

Luarea deciziei – Urmarea concertărilor

GESTIONARI

11

UTILIZATORI

4- Reperarea interesului fiecarei persoane implicate, relatiile intre ele, factori externi

Conceperea unui dispozitiv de dialog teritorial permite construirea unui plan de lucru şi de
derulare a etapelor.
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Iată exemplul de implementare al unui sit Natura 2000 intr-un parc naţional francez :

1- Contactarea principalelor persoane implicate
-Diagnostic iniţial
-Întâlnire cu autoritatile, asociaţii de agricultori, vânători, ecologişti
2- Crearea unei instanţe formale de dialog ; informarea populaţiei
-Primul « comitet de coordonare »
-Primul buletin de informare

Ministerul Echipării, Transporturilor şi Locuinţelor a publicat în 2002 documentul cu
numele :
« Concertation
/
Débat
public,
quelques
leçons
de
l’expérience »(Concertări/Dezbateri publice, câteva lecţii extrase din experienţe), în care
sunt propuse 7 reguli pentru concertare:

PRACTICILE UNEI CONSULTĂRI şi ALE UNEI DEZBATERI PUBLICE
MINISTERUL FRANCEZ AL ECHIPARII, TRANSPORTURILOR şi LOCUINŢELOR
Extras din : Concertări, câteva lecţii extrase din experienţa METL, 2002, 112 p.
7 reguli pentru concertări :

3- Ascultarea tuturor punctelor de vedere; formarea de grupuri mici şi mari
- Întâlnire de informare pe sub-sectoare
-Vizite pe teren şi vizitarea proiectelor similare
-Grupuri de lucru tematice
-Al 2 -lea buletin informativ

1- instalarea unei continuităţi de legăturǎ între beneficiar şi persoanele implicate

4- Trecerea de la consultări la negocieri
-Ultimul « comitet de coordonare » propus către U.E., un proiect de conservare
-Difuzarea unui proiect aprobat
-Negocieri în special între stat şi fiecare persoana implicata

2- elaborarea regulilor jocului
Precizarea obiectivelor concertării, despre ce va fi vorba, modalităţile de schimb de
informaţii, perimetrul, durata, condiţiile de elaborare ale bilanţului, urmarea consultărilor şi
locul lor în procesul de decizie.

In Franţa, douǎ ministere sunt direct interesate de dialogul teritorial : Ministerul Mediului şi
Ministerul Echipării.

3- demonstrarea unei adevărate calităţi de ascultare
O bună înţelegere a motivaţiilor pe care se bazează propunerile, să fim capabili să
detectăm lucrurile care nu se spun …

In 1996, Ministerul Amenajărilor Teritoriale şi Ministerul Mediului au elaborat o cartă
a concertărilor. Vă prezentăm mai jos un rezumat:

CARTA CONCERTARILOR
MINISTERUL MEDIULUI DIN FRANTA (1996)
Articolul 1 : Concertările încep înainte de proiect
Articolul 2 : Concertările sunt foarte vaste
Articolul 3 : Concertările sunt implementate de autorităţile/ puterile publice
(dacă nu este cazul, autoritatea competentă trebuie informată şi trebuie să participe la
definirea modalităţilor de concertare).

…pe lângă momentele forte din concertări.

4- garantarea unui loc pentru controversǎ
Să oferim timpi forte în dezbatere care sǎ permită fiecăruia să elaboreze argumente şi
contra-argumente.
5- dezbaterea diagnosticului înainte de dezbaterea soluţiilor
Să fim pregătiţi, oricare ar fi obiectivul sau momentul de dezbatere, sǎ putem discuta
despre bazele proiectului: diagnostic, probleme ridicate, oportunităţi, evaluarea nevoilor.
6- păstrarea unei flexibilităţi în dispozitive
Sǎ rămânem deschişi în faţa cererii sociale şi experimentării locale; conceperea unui
demers de concertare nu trebuie să ducă la un cadru rigid ci la un sistem clar pentru toată
lumea, care poate evolua.
7- capacitatea de consacrare de timp şi de mijloace necesare intr-o concertare

Articolul 4 : Concertările impun transparenţa
Articolul 5 : Concertările favorizează participarea
Ele au ca scop principal favorizarea dezbaterilor, aducerea la un numitor comun a
diferitelor puncte de vedere…, trebuie studiate alternativele şi variantele.
Articolul 6 : Concertările se organizează pe baza unui plan în 3 timpi forte:
Faza 1 : examinarea oportunităţilor proiectului
Faza 2 : definirea proiectului
Faza 3 : realizarea proiectului
Articolul 7 : Concertările presupun adesea prezenţa unui garant
Articolul 8 : Concertările sunt finanţate de beneficiar
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4. CONCEPEREA SI
DIALOG TERITORIAL
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ANIMAREA ÎNTÂLNIRILOR

DE
DE LA POZITIONARE LA NEVOI

Desfăşurare, trecerea de la poziţii  nevoi,
Ascultarea activǎ, momente dificile

Timpul 1 : prezentarea iniţial a animatorului

Timpul 2 (facultativ) : identificarea şi prioritizarea punctelor care trebuie abordate
Care sunt chestiunile pe care doriţi sǎ le abordaţi ?
Dialogul teritorial se bazează pe principiile de negociere raţională, mai des întâlnitǎ sub
numele de negociere câştig- câştig.
Această formă propune o negociere, dar nu referitoare la poziţiile pe care le ocupǎ fiecare
parte, ci referitoare la interesele sau nevoile acestora. Schema de mai jos reprezintă
diferitele niveluri de exprimare posibile în timpul unei negocieri (sau medieri) ; săgeata
verticalǎ coboară de la nivelul de poziţii la nivelul nevoilor.

Urmatoarea schema face rezumatul
drumuluicare trebuie parcurs in medieri
Partea A

Partea B

POZITII

Timpul 3: prezentarea faptelor/ poziţiilor/ percepţiilor
Care sunt din pct dvs de vedere problemele de rezolvat (in ce
chestiune, pe ce subiect, ce punct) ?
Cum vedeţi dvs situaţia ?

Timpul 4 : trecerea la nevoi/ interese
Nu cred ca v-am înţeles punctul dvs de vedere în ceea ce priveşte….
Puteţi sa reprecizaţi, să dezvoltaţi mai pe larg ?
Ce contează cu adevărat ?
Ce face ca acest lucru să fie important pentru dvs ?
Când vorbiţi despre……, ce vreţi să spuneţi ?

“Noi dorim sa….”

“Pentru noi realitatea
este….”

PERCEPTII

EMOTII

3 criterii posibile în a identifica o nevoie :
Persoana vorbeşte la pers I singular « eu »
Informaţia furnizatǎ pare sǎ fie suficient de precisǎ pentru a găsi o
soluţie
Regăsiţi una dintre nevoile de pe lista dvs (piramida lui Maslow sau
altele )

“Noi simtim ca…”

“Noi avem nevoie
de ..”

NEVOI

Terenul de intelegere = Nevoi comune
Dupa:

Pentru animatorul dialogului teritorial nu este întotdeauna uşor să conducă participanţii
către o exprimare a nevoilor lor. Iată câteva sugestii pentru a reuşi:

15
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Instrumentul esenţial în acest demers este ceea ce se numeşte « ascultarea activǎ ».
Tabelul următor prezintă principalele elementele ale ascultării active, având în vedere
faptul că cel mai important lucru este practicarea ei.

ASCULTAREA ACTIVĂ şi REFORMULAREA

Îndrumar pentru gestionarea consultată a proiectelor

Pentru a conduce aceste întâlniri, animatorul trebuie să determine şi care sunt etapele
succesive pe care le va propune. Mediatorii de conflict ne propun un instrument foarte
pertinent pe care l-am adaptat câmpului de dialog teritorial.
Pentru a desfăşura etapele propuse în acest articol sub forma unui curcubeu, este necesar
să se prevadă cel puţin 2 întâlniri. Experienţa ne-a demonstrat că trebuie prevăzute cel
puţin 3 întâlniri.

1- O modalitate de a asculta, printre altele :
Modalitatea cea mai indicatǎ în negocierile de tip câştig- câştig.

ETAPELE INTALNIRILOR DIN DIALOGUL TERITORIAL
2- Atitudinea empaticǎ :
Sǎ întâmpinǎm cuvântul celuilalt, sǎ înţelegem (= luare asupra lui) ;sǎ fim
deschişi şi la
alte concepţii decât cele proprii
3- Reformularea
 Reformulare – extras : sǎ repetaţi fraza care vi se pare esenţialǎ
Ex. : « Pentru dvs, zgomotul este insuportabil ?»

a II-a intalnire

DESPRE CE ESTE
VORBA?
Pozitii

Crearea
Identificarea

Ex. : « Dacǎ am înţeles eu bine, vǎ jenează f mult faptul cǎ….
4- Riscurile reformulării:
Sǎ evitǎm sǎ judecǎm, sǎ interpretǎm sau sǎ răspundem anticipat.

campului

si prioritizarea

 Reformulare – sintezǎ : sǎ încercaţi sǎ faceţi o sintezǎ a ceea ce tocmai

punctelor posibile

a fost
spus

CUM SE PUNEM
DE ACORD?

Nevoi

de dezbatere

Inceputul
procesului

Alegerea celor
mai
adaptate solutii
Informatii
Prealabile (misiune,
reguli, activitati)

Redactare acordului

Cel mai mare risc : sǎ aducem elemente de soluţionare fără ca, măcar sǎ fi lăsat
persoana sǎ exprime ce are de zis, adică« esenţialul ».
5- Validarea
 Validarea personalǎ : să ne asigurǎm cǎ reformularea convine şi
persoanei după
care a fost reformulată.
Ex : « Aşa este ? »

Spatiu de reuniune
Iplementare
si monitoring

Conceperea dispozitivului
Pregatirea dialogului

Dupa:

 Validarea colectivǎ :să ne asigurǎm cǎ toţi participanţii au înţeles bine
punctele esenţiale
Ex. : « Este clar pentru toata lumea ? »

Este foarte important de a reformula şi de a valida nevoile/ interesele.

Cele mai importante lucruri în dialogul teritorial sunt întâlnirile de lucru la care participǎ
persoanele interesate, care sunt direct interesate de problema care trebuie rezolvată. în
timpul acestor întâlniri, animatorul practică ascultarea activǎ şi trecerea de la poziţii la
nevoi.
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a III-a intalnire

de solutii
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5. POZITIONAREA ANIMATORULUI ÎNTR-UN DIALOG
TERITORIAL

Concertarea este animata de mai multe parti
prezente (sau mai multe organizatii legate de
partile prezente)

Un proces de dialog teritorial poate fi animat de una dintre părţile participante sau, de un
terţ neutru (un mediator).Intre aceste două cazuri extreme mai existǎ şi alte posibilităţi şi
cazuri. Schemele următoare propun încă 5 cazuri. Sunt clasate în funcţie de neutralitatea
iniţială a animatorului în raport cu părţile participante, intr-o ordine crescătoare.

V

W

X = A1

Y = A2

Litera A vine de la animator ; literele X,Y,Z,V,W simbolizează diferitele părţi care iau parte
la proces (care au un interes) ; CL înseamnă colectivitate locală (o comună sau mai multe
comune împreună).

Concertarea (sau negocierea) este animata de o
persoana prezenta

Y

X

Z=A

Concertarea este animata de o colectivitate locala

Concertarea este animata de o organizatie
externa dar este legata de una dintre parti
prezente

Y

X

Y

X

Z

CL = A
A
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CADRUL DIALOGULUI TERITORIAL
MEDIEREA ESTE ANIMATĂ DE O TERŢĂ PERSOANĂ
CARE ESTE NEUTRĂ

Aspectul Nr 1:
Gestionarea timpului

Un element esenţial este poziţionarea animatorului în raport cu interesele puse în joc în
dialogul teritorial şi cu părţile participante dar acesta nu este singurul lucru important.
Poziţionarea sa depinde de toate interacţiunile pe care le poate stabili sau pe care le va
stabili cu diferitele persoane implicate. El depinde şi de funcţiile pe care şi le va asuma în
timpul procesului.

POZITIONAREA ANIMATORULUI -MODERATORULUI

Aspectul Nr 2:
Scop si tematici

1- Conceperea, definirea funcţiilor intr-un proces de dialog teritorial
(= locul său pe hartǎ)

INSTANTELE DE
DIALOG
TERITORIAL

Aspectul Nr 3:
Reguli: respect
mutual,
confidentialitate,
…

 cele 3 funcţii frecvente ale animatorului: animare, expertiza, gestionarea
proiectelor
 animatorul, garant al cadrului

Aspectul Nr 4: Repartizarea
responsabilitatilor, animare,
rezumat, aport de cunostinte

2- Rapoartele sale, interacţiunile sale cu diferite categorii de actori/persoane
implicate

Animatorul trebuie sǎ:

Comandatar

Angajator + colegi

Parteneri co-pilot
1- co-definească cadrul împreunǎ cu participanţii la dialog

Oameni care iau decizii

Parţi participante

El însuşi (scop, conflict)
 Legitimitatea animatorului
 riscurile care planează asupra neutralităţii

2- respecte cadrul de-a lungul procesului (cu o anumitǎ dozǎ de flexibilitate)

3- sǎ-l adapteze, dacǎ este nevoie, cu acordul participanţilor.
Pentru a-şi reuşi misiunea, animatorul trebuie să fie legitim în ochii persoanelor prezente.
Legitimitatea poate fi delegată, socială sau profesională sau poate combina 2 sau 3 forme.
Ea este complet evolutivǎ, aşa cum indică şi schema de mai jos.
Pe de-o parte, animatorul poate întări legitimitatea înainte de a începe dialogul : pe de altǎ
parte, legitimitatea sa va creşte sau descreşte, în funcţie de modul în care va fi condus
dialogul.

Când îşi exercită funcţia de animator (în sensul strict), animatorul are ca rol esenţial de a fi
garant al cadrului de dialog teritorial. Acest cadru poate fi simbolizat prin 4 aspecte care
vor permite instanţelor de dialog (grupuri tematice, comitet de coordonare…) de a lucra
într-un mod eficient pentru a rezolva problema ridicată respectând în acelaşi timp nevoile
fiecărei parţi.
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LEGITIMITATEA ANIMATORULUI DIALOGULUI TERITORIAL
1- Cele 3 tipuri de legitimitate
- legitimitate delegata : autoritatile fac apel la acest moderator
- legitimitate sociala : actorii/persoanele implicate au incredere in el
- legitimitate profesionala : cunostiintele moderatorului sunt recunoscute
2- Evolutia legitimitatii
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Grad de legitimitate
Greseli de animare

Alegerea unui camp(luarea partii)
Obtinerea unui mandat
Construirea unui parteneriat

Multi-partialitate

Formarea/instruirea
Eficienta in demers

Faza de pregatire

Faza de dialog

Legitimitatea animatorului este determinatǎ, în mare parte, de capacitatea lui de a rămâne
neutru (sau multiparţial) când îndeplineşte funcţia de animator, neutru faţǎ de conţinutul
dialogului şi în raport cu părţile participante (chiar dacǎ are legăturǎ cu una dintre parţi). în
momentul în care îşi asumǎ aceastǎ funcţie de animare, nu poate interveni decât în nume
propriu.
Animatorul trebuie, aşadar, sǎ fie conştient de toate aceste ameninţări care planează
asupra neutralităţii şi trebuie sǎ se pregătească sǎ le înfrunte.
A M E N IN T A R IL E C A R E P L A N E A Z A A S U P R A N E U T R A L IT A T II

A g r e s iu n e v e r b a la
d in p a r te a u n e i p a r ti

P r e s iu n e d in p a r te a
u n e i p a r ti

R e s p e c ta r e a
in te r e s u lu i
g e n e ra l

N E U T R A L IT A T E

C e r c e ta r e a a
ceea ce
e s te e c h ita b il

R a p o rt c u
c o m a n d a ta r u ll

S u b ie c tiv ita te a
m e d ia to r u lu i
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