
Adolescenții 
și tinerii
din Europa de Est și Asia Centrală



Pe parcursul ultimului deceniu, 
regiunea Europa de Est şi Asia 
Centrală a trecut prin schimbări 
politice, economice şi sociale 
semnificative, astfel oferind noi 
oportunităţi persoanelor sub 25 
de ani, care reprezintă 22% din 
populaţia regiunii. Dar ritmul 
şi tipul schimbărilor au făcut ca 
adolescenţii (10-19 ani) şi tinerii 
(15-24 ani) să devină extrem 
de vulnerabili la sărăcie, şomaj, 
probleme de sănătate, inclusiv la 
probleme legate de sănătatea se-
xuală şi reproductivă, precum şi 
în ceea ce ține de privarea drep-
tului la vot. Angajamentul de 
a elabora şi a promulga politici 
menite să abordeze necesităţile 
tinerilor de toate vârstele (10-24 
ani) variază mult în întreaga re-
giune, fiind influenţat de aspecte 
ideologice şi politice, precum şi 
de disponibilitatea resurselor.

Rate înalte ale șomajului și sărăciei în rândul tinerilor

Rata şomajului în rândul tinerilor din regiune a crescut în ultimii 10 ani şi este mai 
înaltă decât rata şomajului în rândul adulţilor. În Armenia, Bosnia şi Herţegovina, 
precum şi în Serbia, rata şomajului este de peste 40%. Din această cauză, multe per-
soane tinere sunt determinate să-şi părăsească ţara în căutarea unui  loc de muncă, 
alimentând „exodul de creiere“ din regiune.

Rata înaltă a şomajului este însoţită de rata înaltă a sărăciei. Mai mult de 22 mi-
lioane de tineri din întreaga regiune trăiesc cu mai puţin de 2 USD pe zi, iar 5,8 
milioane de tineri suferă din cauza subnutriţiei.

Niveluri scăzute ale sănătății sexuale și reproductive

Incidența infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) în rândul tinerilor din Europa de 
Est şi Asia Centrală este în creştere, având cea mai mare rată de creştere a epidemiei 
HIV din lume, iar majoritatea persoanelor infectate sunt tinerii. La nivel de regiune, 
32 din 1000 de naşteri sunt înregistrate în rândul adolescentelor cu vârsta cuprinsă 
între 15 şi 19 ani, în comparaţie cu 10 din 1000 de naşteri înregistrate în statele 
membre ale UE. Sarcinile neplanificate şi avorturile nesigure rămân a fi un fenomen 
răspândit, la fel şi inechitățile în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate ma-
ternă şi planificare familială.

Disparități persistente de gen

În regiune persistă căsătoria timpurie şi forţată. În Europa de Sud-Est acest fenomen 
este înregistrat în rândul minorităţilor etnice, iar în Asia Centrală, Caucaz şi Turcia - la 
nivel general. Astfel fetele au posibilităţi limitate de a-şi continua studiile şi de a se 
angaja, expunându-se la riscuri grave de sănătate. Întreaga regiune este caracterizată 
prin creşterea ratei analfabetismului şi reducerea generală a ratei de înscriere în în-
vățământul primar, în mod special în rândul fetelor. Violenţa pe criterii de gen este 
răspândită pe larg, iar traficul de fete şi femei tinere rămâne a fi o problemă.
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Principalele preocupări



La începutul anilor `90, de când UNFPA şi-a început activitatea în regiune, tinerii din Europa de Est şi Asia Centrală sunt mai 
conectaţi şi mai puternici decât au fost vreodată. Activitatea UNFPA privind adolescenţii şi tinerii se axează pe deplina realizare 
a potențialului tinerilor, prin intermediul a cinci strategii principale.

Promovarea educației  
sexuale comprehensive

UNFPA sprijină eforturile ţărilor de 
a oferi acces tinerilor la educație sexu-
ală comprehensivă atât în şcoli, cât şi 
în afara acestora. Un accent deosebit 
este plasat pe alinierea programului 
de învăţământ la standardele interna-
ţionale şi instruirea educatorilor care 
promovează egalitatea de gen şi drep-
turile adolescenţilor şi tinerilor de a 
avea control asupra aspectelor legate de 
sexualitatea lor, inclusiv sănătatea lor 
sexuală şi reproductivă. UNFPA lucrea-
ză cu rețeaua de tineri educatori de la 
egal la egal (Y-PEER) şi utilizează tactici  
inovatoare – inclusiv site-urile web şi re-
țelele de socializare, piesele de teatru so-
cial şi persoanele celebre – pentru a oferi 
tinerilor informații despre sănătatea lor 
sexuală şi reproductivă.

 � Îmbunătățirea nivelului de cunoştințe 
în rândul tinerilor din Rusia despre 
problemele de sănătate sexuală şi re-
productivă cu care se confruntă aceştia 
a contribuit la creşterea ratei de utili-
zare a metodelor de contracepţie, în 
special a prezervativelor. În prezent, 
59% din femeile active sexual, cu vâr-
ste cuprinse între 15 şi 24 de ani, de-
clară că ele sau partenerii lor folosesc 
prezervativul pentru protecția împo-
triva sarcinii şi infectării cu HIV.

 

Îmbunătățirea accesului  
la servicii de sănătate sexuală  
și reproductivă

UNFPA sprijină factorii de decizie, dar 
şi administratorii şi furnizorii de servicii 
în vederea îmbunătățirii măsurilor de 
sensibilizare a tinerilor şi de consolidare 
a serviciilor de sănătate sexuală şi repro-
ductivă, pentru a asigura disponibilita-

tea şi accesibilitatea acestora pentru ti-
neri. UNFPA şi-a concentrat eforturile 
în Europa de Est şi Asia Centrală asupra 
consolidării capacităților furnizorilor de 
servicii de a oferi servicii integrate de să-
nătate sexuală şi reproductivă/prevenire 
HIV pentru tinerii expuşi la un risc mai 
mare de infectare cu HIV/ITS.

 � Sporirea ratei de acces la contracepţie 
a adolescenţilor din Ucraina, unde 
UNFPA lucrează cu Ministerul Să-
nătăţii la dezvoltarea unui cadru nor-
mativ şi instituţional comprehensiv 
pentru servicii de sănătate prietenoase 
tinerilor, a redus numărul avorturilor 
cu două treimi.

 

Promovarea liderismului  
și participării tinerilor 

Prin intermediul sprijinului financiar 
şi tehnic, UNFPA oferă tinerilor posi-
bilitatea de a fi instruiți şi de a acţiona 
în calitate de lideri, dar şi de a influența 
deciziile care le vor afecta vieţile.

De exemplu, în Kârgâzstan, Fosta Re-
publică Iugoslavă a Macedoniei şi Mol-
dova, UNFPA a înregistrat succese în 
implicarea tinerilor în elaborarea poli-
ticilor şi legislaţiei naţionale cu privire 
la tineret, prin intermediul forumurilor, 
conferințelor şi dezbaterilor publice.

Adițional, UNFPA a organizat întruniri 
ale parlamentarilor din toate cele cinci 
ţări din Asia Centrală cu tinerii activişti, 
în scopul de a discuta politicile de tineret.

 � Membrii rețelei Tinerii Educatori de 
la Egal la Egal (Y-PEER), fondată de 
UNFPA în Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei, au avut un rol activ în 
revocarea adoptării de către parlament 
a unei noi legi despre tineret, până 
când aceasta nu a fost discutată cu 
participarea tinerilor. 

Acces liber la date veridice  
despre tineri

Datele dezagregate pe vârstă şi evaluă-
rile riguroase ale impactului politicilor 
şi programelor de tineret deseori nu 
sunt disponibile în Europa de Est şi 
Asia Centrală. UNFPA compilează şi 
analizează (şi ajută ţările să genereze şi 
să analizeze) date privind populaţia şi 
dezvoltarea, care pot fi utilizate pentru 
promovarea politicilor, programelor şi 
investiţiilor eficiente.

 �  Rezultatele analizei UNFPA privind 
situaţia ocupării tinerilor pe piaţa 
forţei de muncă din Armenia au fost 
luate în calcul la elaborarea noii legi 
privind angajarea în câmpul muncii, 
care a intrat în vigoare în anul 2014.

Activitatea UNFPA în regiune



Incluziunea socială  
a adolescenților  
și tinerilor marginalizați

Femeile tinere şi fetele sunt expuse, de 
obicei, unor riscuri mai mari de a avea o 
sănătate sexuală şi reproductivă precară, 
precum şi de a fi supuse violenţei şi ex-
ploatării, inclusiv prin prostituţie şi că-
sătorii timpurii. În Kârgâzstan, UNFPA 
a contribuit la prevenirea HIV în rândul 
prestatorilor de servicii sexuale. În Eu-
ropa de Sud-Est, UNFPA a înregistrat 
succese în sensibilizarea opiniei publice 

privind căsătoriile juvenile şi sarcinile 
premature în rândul comunităţilor de 
romi.

 �  În rezultatul campaniei UNFPA „Prea 
tânără pentru a mă căsători“, organi-
zată în anul 2012, eliminarea căsători-
ilor juvenile a fost inclusă în Strategia 
de dezvoltare a Kârgâzstanului pentru 
anii 2013-2017.

• Reducerea în continuare a ratei sar-
cinilor în rândul adolescentelor din 
regiune, care chiar dacă are o tendin-
ță de descreştere, totuşi rămâne a fi 
înaltă în unele ţări din Caucaz şi Asia 
Centrală, precum şi în rândul comu-
nităţii romilor. 

• Eliminarea lacunelor din procesul de 
educație comprehensivă sexuală în 
şcoli şi îmbunătățirea programelor, 
care deseori perpetuează prejudecăţi 
şi stereotipuri culturale, în loc să pro-
moveze drepturile omului şi egalitatea 
de gen. 

• Încurajarea guvernelor din regiune să 
facă investiţii inter-sectoriale în sănă-
tatea, educaţia şi angajarea tinerilor în 
câmpul muncii.

• Promovarea largă a inițiativelor de 
educaţie de la egal la egal, pentru a 
satisface mai bine necesitățile tinerilor 
din zonele rurale şi ale altor grupuri 
marginalizate, inclusiv ale adolescen-
telor care sunt expuse riscului de căsă-
torie juvenilă. 

• Sporirea numărului de servicii accesi-
bile şi confidenţiale de sănătate sexua-
lă şi reproductivă, sensibile la nevoile 
tinerilor, şi oferirea unui spectru larg 
de opţiuni de contracepţie. 

• Promovarea participării tinerilor în 
procesul de luare a deciziilor privind 
politicile şi programele care îi afec-
tează.
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UNFPA
Pentru o lume în care fiecare sarcină este 
dorită, fiecare naştere este sigură și fiecare 
tânăr își poate realiza potențialul. 

Priorități pentru viitor


