
Apelul unui idealist 

  

În 1623, fără telefon, aparat de fotografiat sau cont pe rețele sociale, John Donne scria deja atunci 

că „Niciun om nu este o insulă” și că „Moartea oricărui om mă 

diminuează, pentru că sunt implicat în omenire”. Astăzi suntem cu toții 

diminuați de atât de multe lucruri greșite sau triste sau înfricoșătoare sau 

de risipa oribilă, dar avem și mijloacele de a comunica, de a ne conecta și 

de a crea o nouă realitate bazată pe valorile pe care atât de mulți dintre noi 

le împărtășim. 

 

Care sunt aceste valori? Tratarea altora așa cum am dori să fim tratați noi 

înșine este un început bun. Dar putem merge dincolo de asta. De exemplu, 

în fiecare țară și fiecare cultură există mulți oameni care ar fi de acord cu 

afirmația de mai jos: „Lucrând cu alții, într-un spirit de generozitate și 

respect reciproc, vreau să ajut la construirea unei lumi, în care toți oamenii să poată duce o viață 

liberă și demnă.” Sau și mai mult: ”Deși cu toții avem ego-uri, părtiniri și opinii și, deși pe rețelele 

de socializare se poate simți adesea ca și cum toată lumea țipă la toți ceilalți, adevărul este că 

numărul lucrurilor asupra cărora majoritatea dintre noi suntem de acord depășește cu mult 

diferențele noastre”. 

 

Ce ne dorim majoritatea dintre noi? Muncă demnă care ar susține o viață demnă. Cartiere sigure, 

asistență medicală bună, o educație inspiratoare pentru toți copiii și o bătrânețe sigură. Aer curat 

și apă curată, o comunitate iubitoare și ceva frumusețe pentru a ne hrăni sufletele. Și, indiferent 

de ce partid sau ideologie ar susține fiecare dintre noi, cei mai mulți dintre noi ne dorim niște 

libertăți de bază, politicieni cinstiți și legi, care s-ar aplica în mod egal pentru fiecare cetățean. 

 

Dar ce zicem de detalii? Având atâtea probleme în atâtea culturi - de la reducerea inegalității 

într-o țară până la protejarea pădurilor în alta - și cu resurse limitate, interese concurente și atâtea 

modalități valide și creative de abordare a fiecărei probleme, nu vom putea fi niciodată de acord 

cu privire la un set de strategii și priorități, care ne-ar atrage pe toți. 

 

Așadar, atunci când visăm la solidaritate globală, sau pur și simplu la un parteneriat local, aici 

adesea ne stopăm. Vedem umanitatea noastră comună. Știm în inimile noastre că este posibilă 

o lume mai bună. (Desigur că este!) Dar apoi ne uităm la toate obstacolele evidente și ne oprim. 

 

Dar dacă nu ne-am opri? Ce s-ar întâmpla dacă, uitându-ne la lume dintr-un alt punct de vedere, 

am putea construi rapid o mișcare, care ne-ar permite să profităm la maximum de ceea ce are de 

oferit fiecare dintre noi? 

 

Când urmărim știrile acum, vedem probleme de tot felul care ne copleșesc. Război, sărăcie, 

corupție, crize financiare, sisteme de educație și sănătate fragmentate ... Aceste probleme, și 

multe altele, sunt mari și complexe și nu putem pur și simplu să ne ridicăm și să le rezolvăm. 

 

Dar hai să ne schimbăm unghiul de vedere pentru o clipă. În loc să ne confruntăm cu acest torent 

de știri, le lăsăm deoparte și urmărim cum acestea curg pe lângă noi timp de un minut sau două. 

Din acest unghi, putem vedea trei provocări cu care se confruntă toate comunitățile și care se 

referă la toate problemele. Aceste provocări sunt ascunse - rareori le veți vedea la știri - dar ele 

ne afectează pe toți. Și dacă le putem depăși, toate celelalte probleme ale noastre vor fi mai ușor 

de rezolvat. 

 



Aceste trei provocări sunt: 

 

1. Un decalaj mare dintre intențiile noastre bune și acțiunile noastre 

În fiecare zi, mulți dintre noi ar dori să răspundă într-un fel la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, 

dar nu o fac din diverse motive. Este posibil să simțim că nu avem timp, resurse, putere sau 

impact. Este posibil să nu știm de unde să începem, ce să facem sau cu cine să lucrăm. S-ar 

putea să ne fie frică de eșec, de ridicol, de ședințe și comitete, de a ne pierde timpul, de a ne 

deprima. 

 

Această listă ar putea continua, dar ideea este că această provocare - sau oportunitate - este 

imensă. Să ne gândim de câte ori ne-am simțit așa. Acum să înmulțim acest lucru cu fiecare 

persoană care ar recunoaște acest sentiment și vorbim despre milioane de oportunități ratate de 

acțiune și colaborare în fiecare zi. 

 

Acest decalaj între intenție și acțiune se aplică nu numai în raport cu persoane, ci și cu instituții 

de orice fel. Multe orașe, școli, afaceri, muzee și spitale, ca să numim doar câteva, ar fi dispuse 

să participe la o inițiativă locală sau să ajute o organizație similară din altă țară, dar din un set 

propriu de motive - inclusiv cel mai simplu, acela că nimeni nu i-a întrebat - de multe ori nu o 

fac. 

 

2. Problemele noastre sunt conectate, dar noi nu suntem conectați 

Există șanse mari ca în acest moment, la diferite etaje ale unui bloc de locuințe undeva în țara 

noastră, două persoane se uită pe ferestre și doresc ca sub geamul lor să existe o grădină sau un 

loc de joacă în loc de o curte goală. Dar a acționa singur/ă poate fi dificil iar, în multe cartiere, 

în ciuda tuturor tehnologiilor din viața noastră, nu există nicio modalitate prin care oamenii să 

știe că nu sunt singuri - că pe stradă, sau la două etaje deasupra sau dedesubtul lor, există și alții 

care ar fi fericit să lucreze cu ei. 

 

Același lucru este valabil și pentru școli, locuri de muncă și alte comunități. Dacă sunteți unul 

dintre cei cinci oameni care ar dori să schimbe ceva într-un anumit loc, cum îi găsiți pe ceilalți 

patru? Și dacă teoretic aveți o modalitate de a-i găsi - bătând la ușă, trimițând un e-mail tuturor, 

postând un pliant - ar fi bine să faceți acest lucru? Există un context bun pentru ca oamenii să-

și aducă ideile și să ajungă la alții, sau ar părea ciudat sau nepotrivit? 

 

Pe lângă toate acestea, mulți dintre noi suntem împărțiți și după naționalitate, religie, politică și 

alte aspecte. Aceste diviziuni, prea des exagerate și manipulate, pot fi atât de adânci încât poate 

fi greu să vedem întreaga umanitate a oamenilor de cealaltă parte și să explorăm cât de mult am 

putea avea în comun în pofida diferențelor noastre. 

 

Problemele noastre sociale și de mediu, pe de altă parte, nu respectă frontierele provocate de om 

și toate - dependența și sărăcia, de exemplu, sau corupția și dezastrele naturale - sunt fericite să 

lucreze împreună și să se întărească reciproc. 

 

3. Lumea este plină de idei bune, dar acestea nu se răspândesc destul de repede 

Hai să alegem o problemă socială sau de mediu specifică și este probabil ca cineva, undeva, să 

fi găsit deja o modalitate bună de a o aborda. Din păcate, oamenii și organizațiile din spatele 

acestor inovații nu au adesea mijloacele necesare pentru a le prolifera mai pe larg. 

 



Drept urmare, oamenii și comunitățile care ar putea beneficia de un număr mare de programe și 

idei s-ar putea să nu audă niciodată despre ele și chiar și atunci când au auzit de ele, s-ar putea 

să nu aibă cunoștințele sau resursele necesare pentru a le adopta. 

 

Ceea ce face cercul complet. Persoana A a implementat un proiect minunat; persoanei B i-ar 

plăcea să-l aducă în comunitatea sa; iar persoana sau organizația C ar fi bucuroasă să ajute dacă 

cineva ar ruga-o. Deci, cum putem face ca acest lucru bun să se întâmple? Cum putem face ca 

noi toți să acționăm mai ușor conform bunelor noastre intenții? Cum obținem situația în care în 

orașe, sate, școli și locuri de muncă să existe un rezervor de idei, la care s-ar conecta apoi toți 

acei oameni și organizații care ar dori să le pună în aplicare? Și cum creăm un context social 

care să facă toate acestea posibile? 

 

Transformând aceste provocări în obiective și construind o mișcare, o rețea, un întreg ecosistem, 

care va: 

• Face ca noi toți să trecem mai ușor de la intenție la acțiune 

• Conecta oameni, organizații și resurse în orice mod posibil 

• Găsi idei bune oriunde s-ar afla și răspândi aceste idei cât mai mult posibil 

 

Pentru început, să ne gândim pentru o clipă pe cât de mult i-am putea aduce la această masă. 

Gândurile, abilitățile, experiența și pasiunea noastră. Oamenii, pe care îi cunoaștem, 

comunitățile la care aparținem și valorile pe care atât de mulți dintre noi le împărtășim. 

 

Apoi, bazându-ne pe aceste valori, să ne imaginăm pe noi, pe mine și pe toți cei care doresc să 

ni se alăture - venind împreună în cartiere, școli și locuri de muncă pentru a ne concentra pe un 

singur mare obiectiv: să ne ajutăm pe noi înșine și să-i invităm pe toți cei din jurul nostru, să ne 

mișcăm de la intenție la acțiune. 

 

• Să ne imaginăm că fiecare dintre noi întrebăm, descoperim și împărtășim tot despre ce 

ne pasă („o-o-o, vrei și tu să construiești o grădină în curtea noastră?”). Și ce ne 

împiedică să acționăm, dacă există așa ceva, și apoi să ne ajutăm reciproc să facem acest 

prim pas. 

• Să ne imaginăm că folosim orice instrument disponibil - de la aplicații pe telefonul mobil 

până la un panou de anunțuri pe un copac din sat - pentru a potrivi nevoile, ideile și 

oportunitățile cu oamenii, organizațiile și resursele corespunzătoare. 

• Să ne imaginăm că, oriunde ne-am afla, o dată pe lună, pe 7/7, 8/8, 9/9 etc., vom organiza 

Zile ale Idealiștilor, care ar face ca totul să fie în regulă, și mai mult decât în regulă, care 

ar declanșa și ar celebra acțiunea și posibilitatea, libertatea și demnitatea. 

• Să ne imaginăm că citim știrile și că avem un buton „Acțiune”, care ne-ar permite să 

facem ceva în legătură cu ceea ce tocmai citeam. 

• Să ne imaginăm că dacă pe lângă numerele de telefon de asistență pentru situații de 

urgență am avea și un număr de asistență pentru proiecte și vise. 

 

Să ne imaginăm, pe scurt, că împreună am putea reduce decalajul dintre ceea ce este și ceea ce 

ar putea fi - între ceea ce știm în inimile noastre că ar fi posibil și realitatea pe care o vedem în 

jurul nostru - invitând oamenii de pretutindeni să își imagineze lucruri bune, să se conecteze și 

să acționeze: 



• Să ne imaginăm o lume mai bună, o comunitate mai bună și o viață mai bună 

• Să ne conectăm cu ceilalți și să împărtășim idei, abilități și resurse 

• Să acționăm conform bunelor noastre intenții și să-i ajutăm pe alții să acționeze în 

conformitate cu cele ale lor 

 

Pentru a începe să țesem această rețea, pe toate liniile care ne despart, primul lucru de care avem 

nevoie este să ne vedem; să vedem și să arătăm că nu suntem singuri, că peste drum și peste tot 

în lume există mulți alții care doresc și prețuiesc aceleași lucruri pe care le facem noi. 

 

Iar pentru a face acest lucru, există două instrumente pe care le putem folosi: o denumire și un 

simbol. 

De ce avem nevoie de o denumire? Deoarece cuvintele contează, denumirile contează. Dacă 

suntem un profesor din Peru și ne întâlnim cu un alt profesor din Peru, trebuie doar să spunem 

două cuvinte - profesor și Peru - pentru a transmite o viață de experiențe comune. Și dacă dorim 

să creăm un grup pentru profesorii peruvieni, avem cuvintele necesare pentru a face acest lucru. 

 

În cazul nostru oamenii există, dar cuvintele lipsesc. Suntem mulți și suntem peste tot, dar cum 

ne numim noi pe noi înșine? Și dacă nu ne putem numi, cum ne putem conecta împreună? Deci, 

hai să ne asumăm o denumire și să facem ca ea să devină a noastră. O denumire care ar însemna 

„libertate și demnitate, generozitate și respect”. Un pod care ar consta din un singur cuvânt care 

ne-ar permite să ne conectăm în pofida diferențelor noastre religioase, naționale și politice și să 

descoperim cât de mult avem în comun. 

 

Să ne numim pur și simplu idealiști. Și să deținem această denumire și valorile pe care le 

reprezintă aceasta, cu aceeași mândrei și bucurie, care o simțim și în legătură cu alte părți ale 

identității noastre. De îndată ce facem acest lucru și adăugăm acel cuvânt la șirul de substantive 

și adjective care alcătuiesc identitățile noastre infinit de diverse („Sunt soție, mamă, om de 

știință, înotător, cititor ... și idealist”), două lucruri devin posibile. Ne putem conecta, online și 

personal, la fel de ușor ca acei profesori peruvieni. Și putem să ne uităm înapoi la istorie și peste 

toate granițele noastre și să simțim că, pe lângă propriile noastre tradiții naționale sau spirituale, 

suntem și moștenitorii fiecărei persoane, în fiecare cultură și eră, am luptat și am muncit pentru 

mai multă libertate, mai multa demnitate pentru mai mulți oameni. 

 

Și acesta nu este un lucru mic. Dar dacă denumirile sunt utile, simbolurile pot fi și mai puternice. 

Să ne gândim la impactul pe care l-au avut logo-ul de reciclare și steagul curcubeu în întreaga 

lume. Acum să ne imaginăm dacă libertatea și demnitatea ar avea o siglă. Un simbol vesel care, 

într-un fulger de culoare, ne-ar permite să spunem: „Sunt aici și vă împărtășesc cele mai 

profunde valori. Și dacă veți susține libertatea și demnitatea, eu voi fi alături.” 

Cu doar câteva decenii în urmă ar fi fost greu să ne imaginăm o astfel de mișcare și chiar mai 

greu să o construim. Dar astăzi avem tot ce este necesar pentru a ne apropia unii de alții, a gândi 

și a crea și a învăța împreună și a ne sărbători și a ne susține reciproc pe măsură ce mergem 

înainte. 

 

Și pentru că toate acestea sunt foarte posibile - pentru că nu există nicio îndoială că putem face 

acest lucru - ar trebui să ne gândim și la orice rău pe care îl putem provoca și să încercăm să-l 

atenuăm înainte de a începe. De ce să aducem asta în discuție? Deoarece suntem oameni și viața 

este complicată și toate acțiunile, în special cele ale unui număr mare de oameni, pot avea 

consecințe neintenționate. Acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să acționăm, dar ar fi minunat 

dacă pe măsură ce ne reunim ne-am putea angaja cu toții în trei reguli simple: 



• Fără acțiuni violente 

• Fără acțiuni împotriva oricărei persoane sau grup pe baza identității lor 

• Fără acțiuni despre tine fără tine (adică să nu „ajutăm” pe nimeni fără a-i cere mai întâi 

permisiunea). 

 

Dacă aceste principii au sens pentru dvs. și dacă, de asemenea, credeți că fiecare persoană și 

fiecare comunitate are ceva valoros de contribuit, atunci împreună putem dezlănțui un val de 

energie și creativitate precum lumea nu a mai văzut-o niciodată. Putem face acest lucru și îl 

putem face acum. Trebuie doar să începem. Dar, pentru început, trebuie să știm încotro mergem. 

Iată deci întreaga idee în câteva cuvinte: 

• Ce vrem noi? Să schimbăm lumea, din temelii. 

• Cum? Prin închiderea decalajului dintre intenție și acțiune. 

• Da, dar cum, mai concret? Invitând oamenii de pretutindeni să-și imagineze un viitor, 

să se conecteze și să acționeze și susținând dreptul lor de a face acest lucru. 

• Cine va face acest lucru să se întâmple? Idealiștii lumii. 

• Idealiștii? Da. Visători practici care vor să ajute la construirea unei lumi în care toți 

oamenii să poată duce o viață liberă și demnă. 

• Și ar face-o? Să promovăm și facilităm acțiunea și colaborarea folosind toate mijloacele 

disponibile. 

• Cum începem? Conștientizând umanitatea noastră comună. 

• Iar apoi? Apoi ne organizăm, creăm grupuri locale, planificăm următoarea Zi a Idealistă 

și îi invităm pe toți cei din jur să ne imaginăm, să ne conectăm și să acționăm. 

• Iar încă mai apoi…? Zi de zi, lună de lună, continuăm să construim un întreg ecosistem 

de posibilități - acel buton Acțiune, acel număr de telefon direct, un meniu de idei și 

soluții, pe care oricine le poate folosi și adapta - astfel încât nicio ocazie de acțiune sau 

colaborare să nu fie ratată sau irosită. 

 

Iar în timp ce facem acest lucru, vom întâmpina tot felul de provocări. Unele dintre acestea vor 

fi mai dure decât altele, dar adevărul despre noi, oamenii, este că, odată ce ne-am angajat în un 

obiectiv mare - în acest caz, construirea unei lumi mai bune prin reducerea decalajului dintre 

intenție și acțiune - suntem foarte buni în a afla cum vom ajunge acolo. 

 

Oriunde ne vom afla, putem face acest lucru și împreună și putem împinge limitele în a ceea ce 

pare posibil în viața noastră și în comunitățile noastre. 

 

Cat de departe? Hai să aflăm. 

 
Elena Bivol, Coordonator instruire,  

AO BIOS 

 


