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Proiectul „Lobby şi advocacy – pentru o
guvernanţă de mediu durabilă şi democratică”
B

una guvernanță în domeniul mediului este un concept
general de management care include instituții mai
bune, politici mai bune, o mai bună participare a cetățenilor
(și a diverșilor actori) pentru creșterea eficienței protecției
naturii și a utilizării resurselor naturale. Guvernanța de
mediu este un domeniu care se regăsește în documentele de
politici de stat, precum Strategia națională de mediu pentru
anii 2014-2023, Acordul de asociere MD-UE etc.

Elaborarea, modificarea și implementarea politicilor publice ce au
un impact asupra resurselor naturale, cum ar fi apa, de exemplu - un
element esențial de viață - sau alte
resurse naturale, au nevoie de o
implicare masivă, profesională și
pro-activă a societății civile. Participarea părților interesate, inclusiv
a grupurilor minoritare, accesul
la informații, finanțarea adecvată,
transparența și responsabilitatea
sunt aspecte esențiale ale bunei
guvernanțe în domeniul mediului.
În Republica Moldova, putem
simți o presiune ridicată din partea
grupurilor de persoane cu interese
înguste, reprezentate de oameni
de afaceri, politicieni, funcționari
publici care fac lobby pentru legi
antiecologice și decizii guvernamentale, decizii ale consiliilor locale și
raionale care dăunează ecosistemelor și care pot duce la consecințe
periculoase pentru societate (în pri-

mul rând, imposibilitatea asigurării
populației locale cu aceste resurse).
Ca exemplu putem enumera cazuri
recente, cum ar fi construirea unei
mini-hidrocentrale la Brânzenii
Noi, raionul Telenești; construirea de hidrocentrale pe Nistru, în
Ucraina - o problemă de securitate
națională și regională; exploatarea
resurselor minerale în arii protejate
de stat etc.
Pe de altă parte, societatea civilă
are încă nevoie de multă pregătire
și consolidarea capacității pentru
a putea face presiune în scopul stopării acestor procese degenerative
în guvernarea mediului și în alte
domenii conexe, cu impact asupra
resurselor naturale. Există, de asemenea, o nevoie puternică de informare continuă a întregii societăți,
despre problemele de mediu cu care
se confruntă Republica Moldova
și despre impactul acestora asupra
vieții cetățenilor. Putem observa o

lipsă de comunicare între autorități
și societate cu privire la problemele
legate de mediu, care amenință
guvernanța de mediu durabilă și
democratică.
Din acest motiv, Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu sprijinul
Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, desfășoară proiectul „Lobby și advocacy – pentru o
guvernanță de mediu durabilă și
democratică”.
Scopul acestui proiect este de a
consolida capacitățile membrilor
activi ai societății civile din Republica Moldova în vederea participării la
procesele de luare a deciziilor legate
de politicile publice de mediu cu
impact la nivel național. Proiectul se
adresează activiștilor, angajaților și
voluntarilor organizațiilor neguvernamentale, grupurilor non-formale
din domeniul protecției mediului și
din alte domenii.
Pentru atingerea acestui scop,
Mișcarea Ecologistă din Moldova a
setat trei obiective:
Obiectivul 1: Dezvoltarea cunoștințelor membrilor
organizațiilor neguvernamentale
în scopul colaborării cu instituțiile
autorităților publice și crearea de
grupuri de presiune capabile să
participe la elaborarea de propu-

neri legislative cu impact asupra
protecției mediului.
Obiectivul 2: Crearea și
îmbunătățirea unei platforme de
dialog între membrii societății
civile și autoritățile publice, pentru
dezvoltarea capacităților de a iniția
parteneriate și de a coopera în procesele de elaborare a politicilor publice
de mediu.
Obiectivul 3: Sensibilizarea și
informarea societății despre problemele de mediu cu care se confruntă
Republica Moldova.
Proiectul se desfășoară pe parcursul unui an (iulie 2019 – iulie 2020)
și va cuprinde o serie de activități
axate pe atingerea scopului propus:
• Organizarea unei serii de 3
instruiri în 3 regiuni ale țării, în
domeniul elaborării și monitorizării
politicilor publice, lobby și advocacy
pentru activiști, angajați și voluntari
ai organizațiilor neguvernamentale,
grupuri neformale.
• Elaborarea unei linii directoare
privind practicile de lobby și advocacy bazate pe specificul protecției
mediului.
• Organizarea a 3 întâlniri de
negociere cu participarea persoanelor instruite în cadrul proiectului și
a autorităților publice din domeniul

mediului și alte domenii relevante,
pentru a promova propuneri și
demersuri legate de probleme de
mediu urgente.
• Campanie de sensibilizare a
publicului cu privire la politicile
de nivel național, decizii la nivel
local și regional, probleme sensibile legate de protecția mediului
în Republica Moldova. Campania
publică va include 3 ediții tematice
în presa scrisă (revista NATURA),
2 conferințe de presă, 5 articole în
presa online, 2 emisiuni radio, precum și promovarea subiectelor de
mediu prin intermediul social media
și difuzarea informațiilor către
membrii organizațiilor neguvernamentale din domeniul de protecție
a mediului prin intermediul unui
buletin informativ săptămânal despre inițiativele legislative curente.
Puteți afla mai multe detalii
despre proiect și rezultatele acestuia
de pe site-ul Mișcării Ecologiste
din Moldova (www.mem.md), la
pagina dedicată proiectului. De
asemenea, puteți urmări progresul
proiectului și activitatea generală
a Mișcării Ecologiste din Moldova
prin intermediul paginii de facebook
a organizației: MiscareaEcologistaDinMoldova.
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ADVOCACY ŞI LOBBY:
TERMENI ŞI DEFINIŢII
Cele mai răspândite
definiţii ale
termenului de
„advocacy”
¾ „Advocacy” este un proces care presupune o serie de acţiuni politice conduse
de cetăţeni organizaţi, în vederea transformării relaţiilor de putere, cu scopul de a
produce schimbări în avantajul populaţiei
implicate în acest proces.
¾ „Advocacy” este un proces politic,
organizat, care implică eforturile coordonate ale oamenilor de a schimba politici,
practici, idei sau valori care perpetuează
inechitatea, intoleranţa și excluziunea. El
crește capacitatea cetăţenilor de a participa la luarea deciziilor și responsabilitatea
instituţiilor.
¾ „Advocacy” este un set planificat de
acţiuni care urmăresc schimbarea legilor,
a politicilor, a programelor instituţiilor,
a credinţelor, atitudinilor și comportamentelor cetăţenilor, pentru realizarea
echităţii sociale.
¾ „Advocacy” înseamnă să lucrezi
pentru și cu cei care nu reușesc să se facă
auziţi, spre a-i ajuta să se organizeze și
să-și exprime nevoile, problemele etc.

Lobby
Încercare a unui grup sau a unui individ de a influenţa deciziile guvernului.
Termenul își are originea în secolul al
XIX-lea, când eforturile de a influenţa deciziile legiuitorilor se depuneau, de obicei,
pe holurile (în engleză - „lobby”, hol) celor două camere legislative. Efortul poate
fi un apel direct făcut către un factor de
decizie legislativ sau executiv sau poate
fi realizat indirect (de exemplu, prin încercări de a influenţa opinia publică). Se
pot folosi metode de convingere orale sau
scrise, contribuţii de campanie electorală, campanii de relaţii publice, cercetări
puse la dispoziţia comitetelor legislative
și mărturii formale depuse în faţa acestor
instanţe. Persoana care face lobby poate fi
un membru al unui anumit grup de interese, un profesionist doritor să reprezinte
orice grup sau o persoană privată. În SUA,
Legea federală de reglementare a lobbyului (1946) cere ca lobby-iștii și grupul pe
care îl reprezintă să se înregistreze și să
declare contribuţiile și cheltuielile făcute.
Enciclopedia Universală Britannica

Grup de presiune
Grup organizat în scopul apărării unor
obiective colective, exercitând – în mod
direct sau indirect – presiuni asupra sistemului politic. Deoarece aceste grupuri
întreţin relaţii specifice cu statul, ele aparţin vieţii publice. În general, sunt reţinute
trei criterii care permit caracterizarea
grupului de presiune:
1. Existenţa unei structuri organizaţionale care reprezintă grupul latent
(ansamblu de indivizi caracterizaţi de
un interes comun) și care asigură astfel
suportul „permanent” al revendicării. În
centrul teoriei acţiunii colective se află
înţelegerea procesului prin care grupurile
latente se transformă în „grupuri de interes” și capătă o organizare pentru apărarea
acestor interese;
2. Apărarea scopurilor colective nu
se referă doar la existenţa intereselor
materiale: grupurile de presiune pot, de
asemenea, să-și atribuie o vocaţie ideologică, pledând pentru cauze morale.
Absenţa unei separări absolute între
aceste două mari clase de obiective face

dificilă orice încercare de alcătuire a unei
tipologii; ea nu înlesnește nici distincţia
dintre grupurile de presiune și mișcările
sociale.
3. Presiunile exercitate asupra autorităţilor publice, indiferent sub ce formă,
vor trebui să fie eficiente. Un eșec la acest
nivel îi poate îndrepta pe membrii grupului
latent spre alte organizaţii, care le pot apăra
mai bine interesele (de pildă, datorită unui
acces mai bun la centrele puterii). Și, dacă
nu sunt stăvilite la timp, aceste abandonări
masive riscă să priveze organizaţia de două
dintre principalele sale forţe de acţiune
(numărul de membri și banii).
Dicţionar de sociologie (Larousse, 1996)

Grup de interese
Noţiunea de „grup de interese” definește o realitate mai largă decât aceea de
„grup de presiune”. Un grup de interese
este o entitate care caută să protejeze
sau să promoveze interesele unui sector
specific al societăţii. Această reprezentare
a grupului se exercită faţă de ansamblul
societăţii și doar faţă de o administraţie
sau un minister. Ea nu se realizează, în
mod obligatoriu, printr-un demers de
presiune.

Lobby şi advocacy
(diferenţe)
De foarte multe ori, cei doi termeni,
„lobby” și „advocacy”, sunt văzuţi ca fiind
sinonime și folosiţi pentru a exprima unul
și același lucru. Nu putem nega legătura
dintre ei, însă, nici nu putem trece cu
vederea diferenţele.
Așadar, „lobby” reprezintă acţiuni de
advocacy menite să influenţeze legislaţia,
în vreme ce „advocacy” cuprinde o paletă
mai largă de activităţi, întregită, în unele
cazuri, de lobby:
¾ Advocacy – nu implică, în mod
necesar, activităţi de lobby;
¾ Lobby – presupune întotdeauna
activităţi de advocacy.
După cum am menţionat anterior,
advocacy acoperă o gamă mai complexă
de activităţi precum: apărarea și sprijinirea unui punct de vedere sau al unui
principiu, fie el individual, general sau
al unei organizaţii; încercarea de a educa
opinia publică cu privire la o iniţiativă
legislativă; sensibilizarea factorilor de
decizie și a publicului larg, la care se
adaugă, în unele cazuri, acele tentative de
a influenţa organul legislativ identificate
cu practica de lobby.
Așadar, lobby-ul poate fi privit ca
parte a unui tot întreg (advocacy), dar
care vizează influenţarea efectivă a deciziei guvernamentale, spre deosebire de
advocacy, care nu presupune, neapărat,
iniţierea unei modificări legislative.
Observăm o altă diferenţă menită
să elimine confuzia stârnită de cei doi
termeni:
¾ Advocacy – prezentarea către opinia
publică și către legiuitor a unui punct de
vedere, fără a solicita, neapărat, schimbarea unei legi;
¾ Lobby – influenţarea factorilor
decidenţi în vederea adoptării legislaţiei
dorite.
Confuzia dintre lobby și advocacy
rezultă din substituţia unui termen
cu celălalt fără a ţine cont de nuanţele
fiecăruia. Practic, așa cum sunt folosite
în unele situaţii, cuvintele „lobby” și
„advocacy” nu au semnificaţii diferite,
utilizarea lor fiind alternativă, fie că se
vorbește despre acţiuni care intră sub
incidenţa lobby-ului, fie că sunt descrise
strategii de advocacy.

Pregătirea campaniei de advocacy
Etapele
preparatorii ale
campaniei de
advocacy
Pentru a vă asigura că faceţi tot ceea ce
este necesar atunci când
iniţiaţi o campanie de
advocac y, trebuie să
recurgeţi numaidecât la
planificare. Doar așa veţi
putea reuși ceea ce v-aţi
propus.
În continuare, vom
surprinde câteva aspecte Doar prin informare şi şcolarizare putem utiliza
legate de organizarea unei instrumente moderne, precum advocacy şi lobby
campanii de advocacy.
În vederea colectării de informaţii pentru conţiSecretul este s-o împărţiţi în secvenţe ușor de
coordonat, însă, nu uitaţi că o astfel de operaţiune nutul unei agende legislative, se apelează la cerceeste un proces continuu și interactiv, care trebuie tare și este fundamental ca aceasta să fie efectuată
corect. De regulă, pentru a identifica problemele
adaptat din mers.
prioritare, sunt utilizate două tehnici de cercetare:
O definiţie a „campaniei de
chestionarul și focus-grupul. Bineînţeles, este posiadvocacy”
bilă combinarea celor două metode.
„Campania de advocacy” reprezintă un cumul de
Elementele unei agende
activităţi prin intermediul cărora sunt promovate
legislative
propuneri pentru rezolvarea anumitor probleme
ª Rezumatul – o introducere scurtă; prezenidentificate în societate. Astfel, se încearcă influenţarea procesului de elaborare și implementare tarea foarte clară a principalelor obstacole+soluţii
a politicilor publice. În consecinţă, o campanie concrete propuse pentru eliminarea acestora; o
de advocacy implică: informare și colectare de concluzie;
opinii; consultare și educare publică; construire de
ª Cuprinsul – alcătuirea sa ajută la parcurgerea
parteneriate între societatea civilă, factorii politici cu ușurinţă a agendei;
și sectorul privat. Rolul ei este de a semnala crezuª Introducerea – ar trebui să explice ce reprerile, drepturile și intenţiile unui grup de interese
zintă agenda legislativă, care este valoarea ei, cine
al societăţii civile.
a participat la elaborarea sa;
Cu ce începem?
ª Capitolele – fiecare capitol ar trebui să prePrima etapă în acest proces constituie desem- zinte obstacolele concrete și recomandările propuse
narea unui grup de iniţiativă. Se recomandă ca pentru fiecare problemă de politici publice.
numirea membrilor să nu fie una protocolară –
Un sfat …
este substanţial ca persoanele selectate să se dedice
Nu toţi itemii semnalaţi de membrii organizaţiei
cu adevărat cauzei. Ele trebuie să aibă capacitatea trebuie să se regăsească și în agenda legislativă.
de a construi echipe, să deţină calităţi de lider, să Încercaţi, pe cât este posibil, să eliminaţi problemele
fie orientate spre soluţii și depășire de obstacole, susţinute de un număr mic de persoane sau pe acesă fie familiare cu problema și să cunoască meca- lea pentru care nu dispuneţi de resurse financiare/
nismul legislativ. Ar fi un plus, desigur, să aibă logistice/umane suficiente.
conexiuni cu decidenţi politici relevanţi. Grupul
Selectarea priorităţilor
de iniţiativă este un pilon important al întregului
proces de advocacy, fiind cel care coordonează
Felul în care este efectuată selecţia, de obicei,
eforturile membrilor organizaţiei.
respectă următoarele criterii generale:
ª Există un număr semnificativ de membri
Ce se întâmplă mai departe?
afectaţi
de problemă;
Următoarea etapă constă în elaborarea agendei
ª Aveţi resursele necesare pentru a susţine
legislative a organizaţiei. Prin intermediul ei, puteţi
atrage atenţia publicului cu privire la barierele demersul de advocacy;
care-i obstrucţionează activitatea și problemele
ª Problema se află deja în atenţia decidenţilor
care îi afectează membrii. Crearea ei mobilizează publici;
organizaţia pentru a-și folosi capacitatea de influª Soluţii viabile și posibil de pus în aplicare
enţare a politicilor publice prin stabilirea unor
însoţesc problema;
priorităţi legislative și prin comunicarea acestora
ª Rezolvarea sa aduce beneficii membrilor
către factorii de decizie.
Agenda legislativă reprezintă, practic, o sinteză organizaţiei;
ª Problema are un suport documentar;
a problemelor pe care organizaţia le întâmpină și-n
baza căreia solicită modificări ale cadrului legislaª Există un inventar al poziţiilor publice pretiv/politicilor publice corespunzătoare sectorului mergătoare, în legătură cu subiectul în cauză.
de activitate. Astfel, pornind de la o enumerare
Ulterior, agenda legislativă va lua forma unei
de impedimente și dificultăţi, cei care alcătuiesc
publicaţii care va fi trimisă membrilor, decidenţilor,
agenda legislativă, transformă diversele nemulţufactorilor politici, mass-mediei, publicului avizat,
miri, dorinţe, preocupări și obstacole într-un raport
tuturor celor cu care organizaţia se află în relaţie de
profesionist. Acesta va prezenta clar chestiunile cu
cooperare. Ajunsă în postura de document strategic
care se confruntă membrii organizaţiei și soluţiile
de advocacy, ea va fi revizuită și actualizată periodic
pentru eliminarea acestora, susţinute de o listă de
în funcţie de fluxul de nevoi al membrilor.
acţiuni ce pot fi întreprinse în acest sens și date
Tema campaniei de advocacy
statistice. Un asemenea document va demonstra
voinţa grupului de a lupta pentru apărarea inteOrice campanie de advocacy se centrează pe
reselor sale.
o temă care va fi aleasă cu grijă din tot arsenalul
de probleme menţionate în
agenda legislativă. Principalele
lucruri de care trebuie să ţineţi
cont atunci când optaţi pentru
subiectul campaniei se referă
la: măsura în care acesta este
o prioritate pentru membrii
organizaţiei, capacitatea internă de expertiză asupra temei,
impactul asupra factorilor
politici, sprijinul ce poate fi
obţinut din partea mediului
extern, starea de spirit a opiniei publice vizavi de subiectul
Implicarea şi participarea contribuie
în cauză. Tema trebuie să fie
la rezolvarea problemelor de mediu
realistă și fezabilă.
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Campania de
advocacy în 6 paşi
Desfăşurarea unei campanii de advocacy
necesită parcurgerea următoarelor etape:

1. Identificarea problemei
Regizaţi un „dialog”, cu problema, încercând să
răspundeţi la următoarele întrebări:
 De ce este o problemă?
 Care sunt obstacolele care împiedică
rezolvarea ei?
 De ce vă doriţi schimbarea?
 Ce s-ar putea întâmpla dacă nu va fi rezolvată?
 Cine sunt cei mai afectaţi de aceasta?
 Ar putea fi rezolvată printr-o campanie de
advocacy?
La finalul „dialogului” trebuie să fiţi capabili
să enunţaţi problema într-o formă clară, concisă
și completă.

2. Cercetarea situaţiei
Se urmărește obţinerea unei perceperi comune
a situaţiei. Cei implicaţi trebuie să-și facă o idee
exactă despre problema a cărei rezolvare reprezintă
subiectul campaniei de advocacy. Așadar, veţi
organiza întâlniri cu toţi membrii grupului și
veţi discuta între voi, concentrându-vă asupra
următoarelor întrebări:
 Ce a împiedicat rezolvarea problemei?
 Cum puteţi evita obstacolele?
 În ce mod puteţi valorifica realizările
din trecut referitoare la problema care trebuie
rezolvată?
 Ce soluţii ar putea fi înaintate?
 Care sunt ţintele și ce oportunităţi de a le
influenţa aveţi?
 Care sunt posibilii susţinători sau opozanţi?
 Există potenţial de coalizare?
 Ce impact va avea rezolvarea problemei?
Asupra cui?

3. Luarea deciziei
O viziune explicită atât pe termen lung – scop,
cât și pe termen scurt – obiective specifice, este
decisivă pentru succesul procesului de advocacy.

4. Planificarea
Se referă la crearea unui plan de acţiune cu
următoarea structură:
 Definirea contextului și a problemei;
 Stabilirea scopului și a obiectivelor;
 Identificarea ţintelor;
 Schiţarea sectoarelor de intervenţie și a
direcţiilor de acţiune (metode, tehnici);
 Ordonarea cronologică a activităţilor;
 Desemnarea responsabililor;
 Stabilirea unor indicatori de măsurare a
rezultatelor.

5. Punerea în practică
(implementarea)
În postura de iniţiatori ai unui demers de
advocacy, trebuie să demaraţi activităţi care să fie
în concordanţă cu misiunea și viziunea asumată de
organizaţia pe care o reprezentaţi, cu obiectivele
stabilite, cu idealurile și nevoile grupului în numele
căruia derulaţi campania. Puteţi alege următoarele
tipuri de programe:
 Programe care se adresează direct grupului
de beneficiari;
 Programe care se adresează factorilor de
decizie și care urmăresc influenţarea guvernării și
instituţiilor publice pentru rezolvarea diverselor
probleme;
 Programe care urmăresc influenţarea opiniei
publice (campanii de informare, de conștientizare,
campanii formatoare de opinii).

Mesajul campaniei de advocacy
O

campanie de advocacy folosește
mai multe canale de comunicare,
mass-media fiind doar unul dintre
ele. Pentru ca transmiterea mesajului
prin acest mijloc de informare să fie
eficace, trebuie luate în considerare
anumite exigenţe de structură și
diseminare.
Prin urmare, mesajul
trebuie:
; să rezume problema vizată de
campanie.
Acesta trebuie să reflecte problema
ce se dorește a fi rezolvată. El trebuie să
sublinieze precis și imediat toate aspectele
care pun în lumină subiectul procesului
de advocacy. Fără o definire riguroasă a
cazului pe care vrem să-l susţinem, însă,
nu putem transmite un mesaj coerent.
; să fie atractiv pentru media.
Pentru a-i convinge pe jurnaliști că
subiectul este unul interesant și important, ceva mai mult decât încă un titlu de
știre, trebuie să construim mesajul în jurul
unei idei originale, captivante…care să-l
determine pe ziarist să vrea să-l prezinte
publicului larg.
; să aibă caracteristica adresabilităţii.
Se recurge la o personalizare a mesajului în funcţie de audienţă. De exemplu,
dacă vrem să ne adresăm politicienilor,
transmitem un mesaj care să graviteze
în jurul conceptelor de ordin financiar
și electoral. Dacă, din contra, avem în
vizor aliaţii și susţinătorii cauzei noastre,
construim un mesaj axat pe valori și sentimente. Astfel, vor fi proiectate mesaje
specifice, adecvate fiecărei categorii de

Discuţii pentru o bună guvernare de mediu

public afectat de campanie…de la suporteri, mass-media, sectoare neutre până la
opozanţi și decidenţi.
; să fie clar, scurt și ușor de înţeles.
Este de preferat ca un mesaj să fie clar,
simplu, direct și lipsit de ambiguităţi.
Transmiterea sa trebuie executată „dintrun foc, nu dintr-o rafală de gloanţe”, adică
înţelesul trebuie să te lovească din prima.
Fără un conţinut care să poată fi înţeles
imediat, mesajul nu reţine atenţia.
; să fie vizual și emoţional.
Trebuie să atingă coarda sensibilă a
audienţei-ţintă prin conţinut și printr-un
mod abil de prezentare.
; să fie testat înainte de lansare.
Înainte de a fi diseminat, un mesaj
trebuie „verificat”, pentru a analiza dacă

; să fie un slogan.
Mesajul trebuie să transmită imediat
esenţa campaniei de advocacy. El nu trebuie să fie unul încărcat, ci cât mai simplu
și ușor de remarcat.
; să fie credibil.
Această ultimă caracteristică este greu
de îndeplinit. Diversele categorii de public
pun la îndoială mesajul, mai ales atunci
când pare ușor exagerat sau este, într-o
anumită măsură, „forţat”.

5 obiective posibil de îndeplinit printr-o campanie de advocacy
„ Advocacy” este procesul prin care societatea civilă
influenţează activ deciziile publice cu scopul de a ameliora
calitatea vieţii cetăţenilor unei ţări sau membrilor unei
comunităţi. În consecinţă, advocacy este mecanismul prin care se
pot obţine schimbări durabile și pozitive. Așadar, nu este vorba
de orice fel de schimbare, ci una care rezultă într-un progres
vizibil pe diverse paliere – politic, economic, social etc.
În linii mari, un program de advocacy se focalizează pe
următoarele 5 obiective:

1. Redistribuirea puterii în favoarea celor
care nu o deţin.
Putem privi procesul de advocacy ca pe un joc de redistribuire
a puterii, în urma căruia, cei care nu o deţin direct (cetăţenii și
organizaţiile lor), încearcă s-o câștige, pentru a influenţa decizia
autorităţilor și pentru a obţine schimbarea dorită. Rezultatul
scontat este echilibrul de putere.

2. Promovarea egalităţii de şanse, a
toleranţei şi a incluziunii sociale.

eliminate. Este esenţial ca astfel de cazuri să ajungă și la urechile
legiuitorilor, pentru a fi rezolvate.

3. Responsabilizarea decidenţilor şi a
instituţiilor publice.
Chiar dacă se recurge la acţiuni de întărire a capacităţii
societăţii civile, acest lucru nu înseamnă că instituţiile statului
nu rămân la fel de puternice și de responsabile. Sunt derulate
programe de monitorizare a bunei guvernări, alături de
programe care urmăresc creșterea transparenţei procesului
decizional și asumarea răspunderii pentru hotărâri de interes
public.

4. Creşterea nivelului de participare publică
în luarea deciziilor.
Construirea mecanismelor care să asigure și să stimuleze
implicarea activă a cetăţenilor este extrem de importantă. Astfel,
se apelează la consultări ale populaţiei privind problemele cu
care se confruntă și la studii de evaluare a impactului pe care
l-au avut diverse decizii publice asupra vieţii lor.

Se fac eforturi pentru ca problemele de interes public,
precum discriminarea, marginalizarea și favoritismul, să fie

6. Monitorizarea şi evaluarea
rezultatelor
O evaluare obiectivă vă plasează într-o poziţie
de control, adică vă ajută să „corectaţi”, dacă e
cazul, lucrurile, cât nu e prea târziu. Este indicat să
vă „opriţi” din când în când, să vă uitaţi în urmă și
să examinaţi care sunt aspectele ce nu funcţionează,
pentru a interveni în timp util asupra lor. Atenţie!
Strategia trebuie permanent monitorizată și
ajustată, pentru a-și atinge ţelul.

produce impactul „comunicaţional” dorit
asupra publicului-ţintă și dacă este lesne
de înţeles. Testaţi mesajul în cadrul unui
grup de persoane neimplicate direct în
campanie. În funcţie de opiniile lor (și nu
numai), decideţi dacă mesajul merită a fi
transmis în formula dată sau, din contra,
trebuie îmbunătăţit/restructurat.

Jurnaliştii de mediu, promotori ai participării publice

5. Întărirea capacităţii societăţii civile de a
influenţa deciziile publice.
În acest sens, sunt
lansate programe de
instruire, informare
ș i m o t i v a r e p e nt r u
cetăţeni, cu scopul de
a - i d e te r m i n a s ă - ș i
exprime opiniile
vizavi de problemele
care-i afectează. Prin
procesul de advocacy se
urmărește schimbarea
modului în care cetăţenii
percep puterea și rolul
lor în relaţia cu aceasta,
însoţită de o creștere
a încrederii în forţele
proprii. Ba mai mult,
se dezvoltă capacitatea
grupurilor dezavantajate
de a avea un cuvânt de
spus cu privire la diferite
politici.
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Ce fac specialiştii
în lobby?

S

pecialiștii în lobby monitorizează dezvoltarea
politicilor publice, identifică autorii de politici
și factorii de decizie ce merită abordaţi în chestiuni
care vizează preocupări ale organizaţiei sau ale
clientului lor. Aceștia sunt capabili să-și prezinte
campaniile cu argumente bine puse la punct și pot
explica subiecte complexe în cuvinte lesne de înţeles.
Se poate spune că lobby-iștii acţionează ca o portavoce a cerinţelor organizaţiei pe care o reprezintă
pe coridoarele puterii. Armele pe care le au la îndemână sunt comunicarea, negocierea și persuasiunea.
O parte din activităţile pe care aceștia le îndeplinesc
sunt următoarele:

Planifică şi implementează
campanii de advocacy
Campaniile de advocacy sunt principalele acţiuni
prin se fac remarcaţi, fiind o modalitate optimă de
a servi un interes.

Dezvoltă relaţii cu mass-media
Eforturile specialiștilor în lobby se îndreaptă
spre mediatizarea și promovarea intereselor a căror
reprezentanţi sunt. În consecinţă, cultivarea și
menţinerea relaţiilor cu mass-media este un aspect
esenţial în misiunea lor. Cu ajutorul presei, ei se asigură că problema pe care o susţin ajunge în atenţia
factorilor de decizie relevanţi și a publicului larg.

Formează coaliţii
Lobby-iștii sunt orientaţi spre a dezvolta coaliţii
în sprijinul cauzei pentru care lucrează.

Iniţiază dezbateri, audieri sau/şi
consultări publice
Audierea este unul dintre instrumentele prin
care specialiștii în lobby își adună argumentele cu
ajutorul cărora modifică legi. Prin intermediul ei,
orice structură de interese (de la autoritate publică,
ONG-uri, coaliţii, alianţe, organizaţii) își poate
aduce contribuţia în actul decizional al politicilor
publice.

Redactează documente
Redactează documente de poziţie, amendamente
și analize legislative, scrisori și memorandumuri,
comentarii și articole, rapoarte și briefinguri, fișe
sintetice ale proiectelor și propunerilor legislative.
Toate aceste acte trebuie redactate cu profesionalism și responsabilitate, elaborarea lor realizându-se
în funcţie de situaţia care se vrea a fi soluţionată.
În plus, ele „trebuie lansate public, într-un context
favorabil, atunci când problema abordată de grupul
legitim de interese devine prioritară și pentru decidentul politic, pentru că este dezbătută public, fiind
pe agenda media și a cetăţeanului”.

Stabilesc, dezvoltă şi menţin
relaţii cu decidenţii şi autorii de
politici publice
„Specialiștii în lobby aduc contribuţii la dezvoltarea strategiilor politice și/sau economice și atragerea
sprijinului formaţiunilor politice și altor tipuri de
decidenţi pentru atingerea obiectivului urmărit. În
acest scop, participă activ la evenimentele organizate de decidenţii publici, stabilesc contacte directe
cu reprezentanţii puterii legislative sau executive,
transmit factorilor decizionali documente specifice,
argumentează intervenţiile în faţa lor”.
Contactele cu factorii de decizie se stabilesc selectiv, în conformitate cu principiile de etică personală/
profesională, în funcţie de poziţia legiuitorului faţă
de ţelul urmărit și de nevoile grupurilor legitime
de interese. Dincolo de percepţia negativă potrivit
căreia practicanţii de lobby sunt văzuţi drept „niște
speculanţi care vorbesc la urechea politicienilor prietenoși, în spatele ușilor închise”, munca lor pare a fi
de un real folos pentru decidenţi. Aceștia din urmă
au ocazia, astfel, să obţină din partea experţilor
informaţii precise și argumente solide, ce pot servi
ca bază în luarea unor decizii.
Ediţie specială realizată de Mişcarea Ecologistă din
Moldova în cadrul proiectului „Lobby şi advocacy
- pentru o guvernanţă de mediu durabilă şi
democratică”, susţinut de Programul de Granturi al
Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova

IMPLICĂ-TE, PARTICIPĂ

Decalogul unui lobby-ist

Sfaturi
pentru o
activitate
de lobby
eﬁcientă

1. Fii proactiv.
Cu cât intervii mai repede în
procesul legislativ, cu atât vei fi
mai eficient. Pentru aceasta e
nevoie să cultivi relaţii cu factorii
de decizie. Menţinerea contactului cu ei este una dintre cele mai
valoroase unelte ale arsenalului
unui lobby-ist.

¾ Fiţi transparenţi – sinceritatea
este crucială!;

2. Fii înţelegător.
Ca lobby-ist, trebuie să încerci Comunicarea cu publicul larg aduce aliaţi
să empatizezi cu opinia decidenţi- în soluţionarea problemelor de mediu
lor, să vezi care este punctul lor de
experţi reprezintă principalul tău punct
vedere asupra problemei, prin prisma intede plecare. Include-i în abordarea ta și le
reselor pe care le au. Doardacă îi cunoști, vei
avea șansa să-i mobilizezi în direcţia dorită vei câștiga respectul. Apelarea la eșalonul
politic superior va fi productivă când ai de-a
și să le influenţezi deciziile.
face cu un blocaj, cu rea voinţă în a rezolva o
3. Studiază-ţi opozanţii.
problemă sau cu mize politice importante”.
Dacă știi ce spun opozanţii, vei putea Șansele de succes pot fi crescute dacă nu ne
să-ţi construiești contraargumentele și, concentrăm doar pe „vârful” aisbergului.
implicit, vei etala, în contextul potrivit, o
7. Persuadează prin
pledoarie mai convingătoare. Un lobby-ist
credibilitate.
trebuie să cunoască nu doar cazul în sine,
Credibilitatea dictează nivelul de răsci și poziţia altora în legătură cu subiectul
puns
din partea decidentului. Aceasta poate
susţinut.
fi dobândită dacă ești un bun profesionist,
4. Formează alianţe.
ceea ce-nseamnă că trebuie să cunoști
Presupune să lucrezi cu ceilalţi care au îndeaproape problema, să știi cum se iau
interese similare. Mai mulţi oameni poate deciziile, să oferi informaţii transparente
însemna mai multă putere. Decidenţii vor fi și date suplimentare care nu au legătură cu
frustraţi să audă în repetate rânduri același interesele tale directe.
lucru, dar cu alte cuvinte.

8. Atenţie la detalii.

5. Joacă după principiul
reciprocităţii.
Nu lua niciodată fără să dai. De cele mai
multe ori, decidenţii se sprijină pe surse
multiple. Lobby-istul este un „izvor” care
răspunde nevoii sale cronice de a se alimenta cu informaţii referitoare la punctele de
vedere și interesele diferitor grupuri-ţintă.

6. Respectă principiul
ierarhiei reale în procesul
legislativ.

Acest lucru presupune să monitorizezi
atent evoluţia procesului legislativ și să
înţelegi factorii decizionali.

9. Abordează cu obiectivitate
problemele.
Atașamentul emoţional nu este recomandabil.

10. Nu ieşi din spaţiul
argumentării.

„Majoritatea legislaţiei, în anumite
etape, este scrisă de către experţi și oficiali
de la un nivel inferior. În multe cazuri, acești

Evită manipularea și nu încerca să obţii
beneficii legislative de pe urma acordării de
avantaje materiale decidenţilor. Respectă
limitele legale ale acestora.

¾ Fiţi parte din procesul decizional și legislativ – monitorizaţi
procesul de elaborare a legislaţiei și politicilor publice;
¾ Înţelegeţi procesul legislativ și
tehnicile sale – acest lucru vă va
ajuta să expuneţi la momentul
potrivit, argumentele potrivite;
¾ Empatizaţi cu decidenţii –
încercaţi să înţelegeţi problemele din punctul de vedere al
decidenţilor, prin intermediul
scopurilor pe care le au;
¾ Utilizaţi toate canalele de
comunicare relevante – mediatizaţi și promovaţi interesele
pe care le reprezentaţi;
¾ Stabiliţi obiective clare și realiste – adaptaţi-vă din mers la
schimbările care pot să apară;
¾ Faceţi cunoștinţă cu o varietate
de oameni care vă pot ajuta –
concentraţi-vă, însă, asupra
factorilor de decizie care sunt
relevanţi campaniei;
¾ Aprofundaţi înţelegerea problemei pe care doriţi s-o rezolvaţi – asiguraţi-vă că știţi care
este poziţia altora în legătură cu
subiectul propus;
¾ Fiţi creativi și memorabili – de
la început până la sfârșit, atrageţi atenţia asupra mesajului
pe care doriţi să-l transmiteţi.

Greşeli frecvente ale celor care
desfăşoară activităţi de lobby
Lipsa monitorizării
Monitorizarea proiectelor
de acte normative este esenţială pentru toţi cei care sunt
interesaţi de politicile publice.
Momentul intervenţiei în procesul legislativ influenţează
eficienţa activităţilor de lobby
și, din acest motiv, specialiștii
în domeniu ar trebui să trateze
cu seriozitate evoluţiile politice și legislative. Obţinerea de
informaţii în timp util va fi o
provocare majoră pentru ei.

Lipsa argumentelor
De multe ori, interesele
importante nu ajung în atenţia autorităţilor, pentru că cei
afectaţi nu știu cum să le exprime public, iar dacă, totuși o
fac, nu sunt, neapărat, capabili
să le argumenteze temeinic.
A prezenta factorilor de
decizie cifre și date concrete
este nu numai o dovadă de

profesionalism, ci este și o
bună strategie. În asemenea
cazuri, decidenţii sunt predispuși să dea un alt răspuns
decât doar „da” sau „nu”,
întrucât vor vedea că cele
enunţate sunt susţinute de
informaţii documentate. În
felul dat, se poate câștiga respectul factorilor decizionali
și pot crește șansele ca aceștia
să ofere un răspuns favorabil
solicitării voastre. Problemele scoase în evidenţă trebuie
întotdeauna acompaniate de
soluţii palpabile, de recomandări convingătoare și practice.

Lipsa obiectivelor
Planificarea intervenţiilor și gândirea strategică
sunt cruciale în demersul
de influenţare a politicilor
publice și a schimbărilor din
societate. Deseori, lobby-iștii
se concentrează mult prea
mult pe cadrul general și mult

Societatea civilă poate influenţa deciziile publice

prea puţin pe punctele-cheie
pe care vor să le comunice.
Obiectivele clare și precise
sunt de preferat în defavoarea enunţării unor probleme
generale.

Lipsa strategiei de
comunicare
Comunicarea constantă și
perseverentă cu cei care decid

sau au puterea de a influenţa
o anumită decizie este absolut
necesară pentru desfășurarea
procesului de lobby. Este dezirabilă construirea unei relaţii
pe termen lung cu aceștia, o
legătură bazată pe încredere,
în care grupurile de interese
și autorităţile să fie parteneri,
nu adversari.
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