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Capitolul 4 

 
ROLUL STRATEGIEI ÎN REALIZAREA EGALITĂŢII DE 

ŞANSĂ 
 
 

4.1. Strategie şi gândire strategică 

 
În orice societate, realizarea oricărui obiectiv nu reprezintă ceva 

care se rezolvă uşor, doar din dorinţa unei persoane sau a unui grup 
mic şi cu atât mai puţin nu se rezolvă de la sine. La rândul său, 
obiectivul propus, în marea majoritate a cazurilor, nu reprezintă ceva 
de la sine înţeles sau ceva care întruneşte simpatia, acordul şi sprijinul 
tuturor membrilor societăţii. El reprezintă un deziderat a cărei punere 
în practică necesită eforturi considerabile, parcurgerea unor etape 
contradictorii şi, în mod deosebit, muncă de prezentare şi convingere 
pentru atragerea cât mai multor entităţi constituente ale societăţii. 

Cu atât mai mult, realizarea societăţii multietnice şi interculturale, ca 
societate a şanselor egale, cu efect antidiscriminator, nu înseamnă ceva 
dorit, acceptat şi sprijinit de toată lumea. Ea se confruntă cu interese 
profunde, orgolii, temeri, amintiri, informaţii de toate soiurile, percepţii 
subiective, zvonuri şi influenţe. Opoziţiile apar mai ales din faptul că un 
asemenea obiectiv presupune o serie de eforturi umane, financiare şi 
materiale, consum de timp şi, nu de puţine ori, un şir de privaţiuni pe 
care nu toată lumea este dispusă să le accepte, să le suporte. 

Întotdeauna este absolut obligatoriu să se explice, de exemplu, de 
ce o societate este multiculturală şi ce avantaje reprezintă acest fapt 
pentru respectiva societatea. De ce interculturalismul este necesar, ce 
înseamnă interculturalism, ce avantaje sau realizări au dobândit alţii 
exploatând aceeaşi resursă. 

De multe ori este necesar ca munca să fie organizată în campanie 
şi trebuie arătat cine susţine obiectivul, proiectul, iniţiativa, cine se 
opune şi cine rămâne în zona neutralităţii. 
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Un asemenea inventar este util, deoarece obţinerea acceptului cât 
mai multor membri ai societăţii şi obţinerea sprijinului unei mase de 
oameni cât mai largi din punct de vedere structural, persoane fizice, 
juridice, instituţii şi autorităţi, constituie o necesitate pentru atingerea 
obiectivului propus. 

Pentru aceasta trebuie să procedăm la o serie de demersuri, acţiuni 
sau activităţi, în funcţie de loc şi context, care au menirea să 
depăşească ostilitatea, refuzul, indiferenţa, respingerea ori suspiciunile 
cât mai multor membri ai comunităţii, în vederea obţinerii sprijinului 
pentru realizarea proiectului nostru. 

Pentru exemplificare, ar trebui explicat: 
- de ce este necesară o societate interetnică sau a şanselor egale; 
- cum au procedat alţii pentru a o realiza; 
- ce rezultate au obţinut; 
- ce rezultate am avea noi etc. 
Într-un cuvânt, trebuie să avem perspectiva viitorului, să privim 

înainte sau, mai corect, trebuie să avem o gândire strategică. Pentru a 
fi înţeleasă şi acceptată, o gândire strategică trebuie să se concretizeze 
în ceva accesibil tuturor celor interesaţi sau curioşi, cărora să le ofere 
nu numai perspectiva viitorului, dar şi sentimentul realizatului util. 
O astfel de construcţie o numim strategie.  

Din punctul de vedere al lui F.G.M. Alders, „strategia poate fi 
definită ca plan pentru realizarea unui scop sau pentru realizarea 
problemei, găsirea căilor şi mijloacelor pentru o activitate cât mai 
eficientă. Pe scurt, strategia este un scenariu de acţiune bine reflectat”. 
[F.G.M. Alders, 52] 

În general, oamenii vor să aibă doar rezultatele, fără a face 
eforturile pe care acestea le presupun. Pe de altă parte, oamenii care 
vor rezultatele acum sau cât mai repede şi nu au răbdare. 

Orice cedare din aceste puncte de vedere, orice promisiune în 
acest sens, înseamnă sinucidere ca persoană sau instituţie şi, desigur, 
eşecul problemei supuse soluţionării. În acelaşi timp, cedarea în-
seamnă compromiterea scopului prin nerealizarea obiectivului sau 
realizarea sa deformată, incompletă. 

Lucrurile trebuie abordate raţional, organizat, eşalonat pe etape şi 
paşi. Aşa cum am mai spus, este necesară o abordare strategică. 

Abordarea strategică a unei probleme este posibilă, dacă se 
gândeşte strategic şi se elaborează o strategie. 
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În accepţiunea prezentelor rânduri, prin strategie înţelegem un 
ansamblu ordonat de acţiuni, demersuri şi activităţi, în urma cărora 
unul sau mai mulţi oameni, una sau mai multe instituţii ori autorităţi 
reuşesc să atragă, să canalizeze, să organizeze, să gestioneze şi să 
conducă oameni, mijloace materiale şi financiare, simboluri, idealuri, 
interese şi idei, pentru atingerea unor scopuri şi obiective, în vederea 
obţinerii unui mai bine personal sau colectiv. 

 

4.2. Etapele strategiei 

 
Regula strategică ne învaţă că nu trebuie să te repezi la ... sarcină 

şi, în general, nu trebuie să te repezi la nimic. Nici când abordezi o 
problemă, nici când analizezi o situaţie sau faci o caracterizare, nici 
când faci propuneri ori concluzionezi. 

La rândul său strategia nu înseamnă o apariţie blitz. Ea se clădeşte 
în timp, are oscilaţii şi meandre pentru a se întrupa pas cu pas, în timp, 
pe etape mai mult sau mai puţin distincte, mai mult sau mai puţin 
specifice, fiindcă ele curg una dintr-alta, formând un continuum. 
Pentru o mai clară înţelegere ne vom opri asupra a trei părţi ale 
strategiei apreciate ca fiind cele mai importante [A. Chandler Jr]: 
viziunea, misiunea şi implementarea sau realizarea strategiei propriu-
zise, adică transpunerea sa în practică. Fiecare dintre aceste părţi are 
rolul şi locul său bine stabilit, fiecare are importanţa sa şi presupune 
elaborarea şi urmarea unor reguli şi etape de a căror respectare 
depinde succesul acţiunii. 

 
4.2.1. Importanţa şi geneza viziunii 

 
Orice strategie debutează printr-un gând, printr-o străfulgerare a 

minţii, cu privire la modul de rezolvare a unei probleme, de îmbunătăţire 
a unei situaţii sau de tratare a unui fapt social [É. Durkheim, 57]. Numai 
că o asemenea străfulgerare nu „loveşte” pe oricine şi oricând. Ea apare 
în urma unor frământări, a unor căutări asidui de soluţii, de metode, de 
mijloace, într-un cuvânt, de posibilităţi. 

Cu siguranţă I. Newton nu a fost singurul om de pe pământ căruia, 
într-o zi liniştită, fără vânt, i-a căzut un măr în cap. Dar, spre deosebire 
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de ceilalţi, care s-au ales doar cu cucuie, dureri ori sperieturi, Newton 
a descoperit Legea atracţiei universale. 

Această străfulgerare reprezintă partea strategiei pe care o numim 
viziune şi constituie partea sa cea mai importantă, pentru că reprezintă 
momentul care declanşează acţiunea, determină şi dă sens căutărilor, 
în vederea identificării şi adoptării celor mai adecvate şi favorabile 
resurse, mijloace şi metode de realizare.  

Viziunea reprezintă elementul care asigură mobilizarea grupului, 
pentru că oferă certitudinea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, 
ne asigură că ele sunt posibile, iar proiectul pe care dorim să-l punem în 
practică este fezabil. Viziuna este partea strategiei care ne indică 
posibilitatea realizării scopului, oferindu-ne informaţii asupra modului de 

realizare a respectivului scop. De aceea, viziunea trebuie prezentată 
extrem de bine şi de atent echipei cu care lucrăm şi grupului mare, a 
celor din jur.  

Pentru prezentare este recomandabil să se aleagă locul şi mo-
mentul cel mai prielnic, pentru a câştiga atenţia şi interesul 
auditoriului şi, în consecinţă, a dobândi cât mai rapid aderenţi şi în 
număr cât mai mare. Prezentarea viziunii este bine să se facă cât mai 
clar şi cât mai convingător, folosindu-se atât tehnici raţionale de 
persuasiune, cât şi emoţionale. 

Cunoaşterea şi utilizarea intereselor, normelor şi obiceiurilor 
grupului reprezintă elemente de care însuşirea şi adoptarea viziunii de 
către grup, şi apoi continuarea, perfecţionarea, cuantificarea şi transpu-
nerea sa în planuri şi machete, depind în mod esenţial. De cunoaşterea şi 
utilizarea corectă a acestor norme şi interese depinde sprijinul şi suportul 
comunităţii (societăţii), acceptarea şi sprijinul strategiei de întregul grup. 
Viziunea trebuie astfel prezentată încât, în cele din urmă, ea, şi strategia 
în ansamblu, să devină a grupului, să apară ca o invenţie, o contribuţie, 
un ideal, o valoare comună a acestuia.  

Deosebit de eficientă, clasică din punctul nostru de vedere, pentru 
modul de a transmite o viziune şi a obţine aderenţă maximă a mem-
brilor comunităţii, ne apare experienţa luptătorului pentru drepturile 
populaţiei afro-americane din Statele Unite ale Americii, pastorul 
Martin Luther King. El a reuşit să transmită viziunea sa, de fapt 
gândul său de emancipare şi eliberare socială a afro-americanilor 
(persoanelor de culoare din S.U.A.), bazându-se, în primul rând,  pe  o 
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excelentă cunoaştere a obiceiurilor, normelor, dorinţelor şi aspiraţiilor 
membrilor comunităţii în care trăia şi slujea.  

În calitatea sa de părinte spiritual într-o parohie de afro-americani, 
Luther King avea ocazia să afle multe aspecte din viaţa şi problemele 
enoriaşilor săi. Pastorul a observat că un element important în viaţa 
comunităţii pe care o slujea îl reprezenta visele şi interpretarea lor.  

Pentru a afla semnificaţia visului pe care l-au avut, enoriaşii 
obişnuiau să-l povestească pastorului, iar acesta îl interpreta, îl 
tălmăcea enoriaşilor, făcând eventuale recomandări pentru împlinirea 
viselor bune şi evitarea semnificaţiilor rele. 

La momentul potrivit, Martin Luther King a folosit această 
obişnuinţă, această practică a comunităţii, pentru a vesti mulţimii 
venită la slujbă că şi el  a avut un vis. Când a rostit ”I had a dream!” a 
reuşit să capteze nu numai atenţia mulţimii aflată în biserică, ci şi 
interesul acesteia, care a descoperit, în acel moment, că chiar şi 
pastorul are vise la fel ca şi ea, ca şi oamenii de rând. Astfel, a fost 
posibil să-şi expună visul său de emancipare a populaţiei de culoare 
din S.U.A., de stopare a batjocurei, discriminării şi umilinţei la care 
era supusă. „Visul” său a prins rapid şi profund mase întregi de afro-
americani din toate statele republicii, mobilizându-i până a devenit 
realitate, fiindcă aceasta a fost viziunea ce a declanşat acţiunile, 
demersurile şi programele ce au asigurat egalitate în drepturi şi în faţa 
legii a tuturor cetăţenilor americani. 

Viziunea ne arată cum să realizăm ceea ce vrem. În exemplul 
nostru, scopul este reprezentat de realizarea unei societăţi deschise, 
tolerante, capabilă să asigure respectarea, păstrarea şi consolidarea 
identităţii specifice fiecărui grup al său, accesul egal la resurse şi o 
viaţă decentă. 

La început, viziunea ne apare ca o imagine, ca o construcţie 
mentală vagă, în care elementele, de multe ori, se suprapun, se 
amestecă fără a avea o identitate clară. Este momentul în care ne 
sensibilizăm şi începem să avem încredere că soluţionarea este 
posibilă. Ne este din ce în ce mai clar că avem la îndemână mijloace şi 
tehnici, metode şi procedee suficiente, deşi nu cu mult timp în urmă, 
nu ne dădeam seama, nu le întrevedeam sau le subestimam valenţele. 

Altfel spus, viziunea ne arată felul în care se percepe o problemă, 
care-i sunt punctele importante (tari sau slabe) şi ce să facem sau cum 
trebuie să procedăm pentru soluţionarea sa. 
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Viziunea nu-şi poate atinge scopul, nu se poate realiza şi împlini, 
fără eficacitatea politicii, iar aceasta este direct legată de calitate. Când 
există calitate, există şi suport public, deoarece calitatea politicii 
creează şi stimulează încrederea, fără de care suportul public, propriu-
zis, nu prea există. 

Important este ca problema să fie recunoscută. De aceea voinţa  
politică este deosebit de importantă, iar mediatizarea largă, variată, 
inteligentă, nu este decât modalitatea prin care voinţa politică se face 
cunoscută maselor largi, adică celor din partea cărora se cere şi se 
aşteaptă suportul şi acordul pentru acţiune. 

 
4.2.2. Rolul misiunii 

 
Treptat, pe măsură ce comunicăm şi discutăm viziunea, lucrurile 

încep să se clarifice, să capete contururi mai pronunţate, creându-se 
posibilitatea de a analiza elementele viziunii din perspectiva necesa-

rului şi posibilului. Scopurile şi obiectivele, la rândul lor, devin mai 
clare şi pot fi evidenţiate separat.  

Când ai scopuri şi obiective, trebuie să le organizezi, să le 
ierarhizezi. 

Elementele viziunii sunt îmbogăţite şi ordonate pe măsură ce creşte 
contribuţia aderenţilor. În acest mod se creează posibilitatea şi se impune 
elaborarea unei balanţe a necesarului şi existentului. Se caută şi se 
definesc resursele, se prezintă mai concret şi mai motivat scopurile, 
avantajele şi eventualele dezavantaje, se evidenţiază dificultăţile şi priva-
ţiunile inerente, se conturează şi anticipează rezultatele, se întocmesc 
machete. 

Toată această activitate teoretică, transpusă în formă scrisă, în care 
se prezintă variante şi se optează pentru soluţii, reprezintă misiunea 
sau proiectul strategiei. 

Teoreticienii problemei apreciază că misiunea ne arată ceea ce 
trebuie realizat, dar noi apreciem că acest aspect era cunoscut, dorit, 
simţit înainte de viziune şi constituia frământarea care a generat 
viziunea. Această etapă sau parte a strategiei, de fapt, trebuie să ne 
arate cu ce este posibil să realizăm ceea ce ne-am propus, până la 
amănunt, inclusiv costurile reale. 

Deci misiunea este etapa care face legătura dintre viziune şi 
implementare, evidenţiind şi asigurând necesarul de resurse materiale, 
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financiare şi umane, calculând costurile, trasând sarcinile şi atenţio-
nând asupra riscurilor, fără a pierde din vedere alternativele. 

Pasul următor îl constituie implementarea proiectului, punerea în 
practică sau realizarea concretă a strategiei. 

 

4.3. Obiectivele şi scopurile strategiei. 

Trăsăturile scopurilor 

 
Din câte am văzut, strategia se află la intersecţia a ceea ce dorim 

să facem, cu ceea ne trebuie pentru a face şi ceea ce este posibil  să 
facem pentru atingerea scopului. Grafic, imaginea celor trei părţi 
teoretice şi a corespondentelor lor practice este oferită de figura 4.1. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 
 

Corespunzător, putem vorbi şi de un triunghi strategic circumscris 
strategiei. Elementele care generează triunghiul menţionat, dă de fapt 
consistenţă şi existenţă strategiei. Reprezentarea o facem ca mai jos 
(figura 4.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 
 

Pentru realizarea strategiei este întotdeauna nevoie de un cadru 
adecvat, este nevoie de sprijin. În general, singuri, fără sprijin, 
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oamenii nu pot realiza ceea ce şi-au propus, mai ales când au proiecte 
mari, care să satisfacă nevoi ale comunităţii şi, de aici, multe exigenţe. 

În funcţie de scopuri şi anvergura lor, este nevoie de ajutorul 
guvernului, al societăţii, al instituţiilor sau autorităţilor. Uneori este 
nevoie de colaborare interguvernamentală, internaţională. 

Important este ca activităţile evidenţiate în misiune, în momentul 
implementării, să fie şi să rămână legate direct de viziune, aşa cum au 
trebuit să rămână şi pentru elaborarea misiunii. Acest aspect reprezintă 
garanţia neabandonării scopurilor. 

Organizarea trebuie să se raporteze întotdeauna şi strict la scopuri 
şi obiective.  

F.G.M. Alders defineşte scopul ca „realizarea anumitor schimbări 
într-o situaţie problematică”, disfuncţională, inacceptabilă [F.G.M. 
Alders, 63].  

De cele mai multe ori, într-o strategie de politică socială, obiec-
tivul cel mai important devine eliminarea stereotipurilor. În acest sens, 
acolo unde există interes, se organizează campanii de eliminare a 
stereotipurilor. Acţiunea se face după reguli şi metode riguroase, cu 
eforturi considerabile şi multă, foarte multă perseverenţă. 

Modul de elaborare strategică presupune abordarea problemei şi 
realizarea scopului propus pas cu pas. 

Lipsa de idei şi informaţii poate fi compensată prin utilizarea 
brainstorming-ului şi utilizarea capacităţilor şi calităţilor colegilor de 
echipă, partenerilor, colaboratorilor etc., în vederea realizării celei mai 
bune şi adecvate organizări. 

De elaborarea strategică ţine şi continua confruntare cu viziunea, 
în vederea conformării la aceasta. Proiectele din afara viziunii, oricât 
de tentante ori facile ar fi, se lasă deoparte, se ignoră pur şi simplu, nu 
ne preocupăm de ele. Trebuie să avem tot timpul în vedere scopurile şi 
obiectivele care au generat viziunea şi au fost definite de aceasta. 

F.G.M. Alders apreciază că, pentru înţelegerea şi realizarea mai 
bună a activităţilor sau pentru creşterea siguranţei în realizarea 
obiectivelor, este necesară „formularea cât mai simplă a scopurilor 
activităţilor în termeni de activităţi concrete sau rezultate care trebuie 
obţinute” [F.G.M. Alders, 55]. De aceea un  obiectiv trebuie să fie: 

– abordabil, adică fezabil, posibil de realizat cu mijloacele şi 
resursele pe care reuşim să le mobilizăm. Dacă scopul nostru nu este 
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fezabil din anumite motive, fie renunţăm, fie redefinim, fie aşteptăm 
crearea condiţiilor necesare propice; 

– înţelept, adică să nu ne propunem mai mult decât este posibil de 
realizat. Dacă scopurile sunt foarte mari, atunci şi resursele, 
mijloacele, nevoile de tot felul, trebuinţele de relaţionare şi parteneriat 
sunt foarte mari. Limitele, la rândul lor, sunt mari, iar obstrucţiile mai 
multe. Realizarea devine grea, uneori, până la imposibil; 

– concret şi, pe cât posibil, singular, astfel încât un obiectiv măcar 
să se întrevadă, pentru ca rezultatul să poată fi apreciat. „Dacă se 
pleacă de la scopuri concrete, posibil de evaluat, se vor putea evita 
scopurile irealizabile” [F.G.M. Alders, 58]; 

– să stimuleze iniţiativa personală şi colectivă în realizarea schim-
bărilor pentru situaţiile pe care majoritatea oamenilor, comunitatea, 
grupul sau cvasitotalitatea sa ori societatea să le perceapă ca fiind 
problematice;  

– măsurabil. În acest mod, scopul poate fi evaluat în fiecare etapă, 
poate fi raportat, comparat etc. La fel şi obiectivele prin care se 
realizează; 

– acceptabil (realist). Nu avem prea mari sorţi de izbândă, dacă ne 
propunem scopuri fanteziste ori ridicole, în afara nevoilor, normelor 
sau valorilor comunităţii. Nu avem susţinere, nu avem sprijin, suntem 
repede părăsiţi de parteneri şi lipsiţi de mijloacele necesare; 

– timpul reprezintă una dintre dimensiunile esenţiale ale vieţii. 
El ne ghidează acţiunile şi ne defineşte în raport cu ceilalţi. Totodată 
timpul înseamnă şi o importantă constrângere pentru activitatea uma-
nă. De aceea încadrarea în timp, trebuie să fie un element imposibil de 
ignorat în stabilirea oricărui scop. 

Se spune că scopul trebuie să îndeplinească, cel puţin, semni-
ficaţia atribuită literelor care compun cuvântul SMART. În limba 
engleză cuvântul înseamnă isteţ, dar nu despre asta este vorba, deşi… 
putem spune că dacă scopurile noastre îndeplinesc, cel puţin, aceste 
calităţi ele se pot numi isteţe, în sensul că avem o garanţie a 
îndeplinirii lor. Dar semnificaţia literelor menţionate este următoarea: 

 S = specific, adică să se refere la ceva concret şi singular; 
 M = măsurabil, adică să poată fi apreciat, evaluat; 
 A = abordabil, adică fezabil, posibil; 

R = realist, adică să nu fie fantezist sau ridicol; 
T = încadrabil în timp. 
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Realizarea unei strategii este comparabilă cu navigarea prospectivă, 
într-o zonă sau pe lângă un ţărm necunoscut. Orice mişcare pripită, orice 
grabă „poate lovi corabia de stânci submarine, de gheţari, de corali” etc. 

Regula strategică ne povăţueşte să nu ne repezim la sarcină. Trebuie 
să ne organizăm, să lucrăm în echipă. În acest mod este posibil să 
reuşeşti să faci o corectă distribuţie a sarcinilor pe oameni, instituţii, 
firme, sectoare etc., să eviţi interferenţele, să stabileşti şi să controlezi 
circuitul informaţiei, să depistezi contactele contraproductive (mai ales 
cele ce vin din exteriorul viziunii), să soluţionezi efectul bruiajelor. 

Strategia trebuie să rămână rezultatul celor trei w: what (ce trebuie 
făcut?), why (de ce trebuie făcut într-un anumit mod şi nu într-altul?), 
how (cum identificăm, cum găsim cea mai bună cale?). Răspunsurile 
sunt simple: analizând şi evaluând ceea ce am realizat, reflecând 
asupra propriilor greşeli, cât şi asupra greşelilor comise de alţii 
înaintea noastră, utilizând experienţa altora, folosind brainstorming-ul. 
În cazul în care avem semnale de la început că lucrurile vor merge 
prost şi nu le vom putea îndrepta, trebuie să avem puterea de a 
renunţa, de a nu forţa nota dincolo de rezonabil. 

Adaptarea continuă la condiţii, în funcţie de moment, de etapă şi 
cerinţele ivite, fără a renunţa la scopul care a generat viziunea, oferă 
strategiei ceea ce se numeşte flexibilitate. 


