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Chestiunea cheie este cum sa construiesti o relatie intre reprezentantii externi ai sindicatelor si reprezentantii 
interni ai lucratorilor, in timp ce se cladeste o AS, astfel incat sa nu fim perceputi ca “intrusi” ce vor sa-si  
impuna punctul de vedere, linia lor, si sa nu fim priviti ca niste straini de catre  membrii CEI, ai Comitetului  
restrans, de catre Presedinte sau Secretar.

Asemenea  probleme,  in  functie  de  rezistenta  manifestata,  pot  fi  rezolvate  doar  prin  autoritatea  si  prin  
valoarea adaugata data de reprezentantii externi, de exemplu de experti sau coordonatori UNI, care sunt in 
masura sa treaca peste doza de scepticism intern.

Aceasta actiune poate fi urmata de dialog si de discutii, care ar putea avea chiar si o dialectica vie, si daca e 
necesar – si de diferite aliante intre diferite tari, intre reprezentanti externi si interni, bazate pe directivele UNI  
impartasite, precum si pe autoritatea mai sus mentionata cucerita pe teren. 

In cel mai rau caz, se poate decide sa se ramana in afara si sa se infiinteze o AS care nu impartaseste sau 
nu participa la anumite activitati si initiative ale CEI-ului, dar care este in masura sa transmita punctul ei de 
vedere si mesajele, inclusiv cele critice, prin propuneri alternative care sa catalizeze forte diferite si ample.

Angajamentul cerut de Directivele UNI Europa trebuie sa ia in considerare RESURSELE umane si financiare 
necesare indeplinirii sarcinilor si a obiectivelor stabilite. O intelegere clara a limitelor resurselor este iarasi 
necesara,  impreuna cu cunoasterea timpului  disponibil  pentru  utilizarea acestor  resurse.  Aceasta uneori  
obliga  la  unirea  rolurilor,  spre  exemplu  cel  al  expertului  tehnic,  al  coordonatorului  politic,  sau  al  
coordonatorului AS.
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A se vedea 2.2.c  Contabilitatea societatii: folosirea manualului
A se vedea 5.3. Anexa cu Glosar despre contabilitatea societatii


