
Tinerii din Europa de Est 
și Asia Centrală: situația 
demografică
În ultimele cinci decenii, țările din Europa de Est și Asia 
Centrală (EEAC) au cunoscut o evoluție semnificativă 
în ceea ce privește numărul tinerilor (cu vârste cuprinse 
între 10 și 24 de ani), al persoanelor de vârstă activă și 
cel al persoanelor în etate raportat la totalul populației. 
Numărul de tineri din regiune a atins apogeul în anul 
2000 și a scăzut ușor în ultimul deceniu, atât în termeni 
absoluți, cât și ca pondere din totalul populației (de la 26% 
la 23%; Figura 1). Către anul 2075, în toate țările EEAC 
se așteaptă ca numărul tinerilor să se stabilizeze în jurul 
valorii de 17% din totalul populației, potrivit scenariului 
fertilității-medii al Perspectivelor Demografice Mondiale 
ale ONU. Pe de altă parte, populația de vârstă activă 
este relativ mare și se așteaptă să crească în continuare în 
următoarele decenii în majoritatea țărilor. Toate țările din 
regiune cunosc, de asemenea, creșterea ponderii populației 
în grupurile persoanelor vârstnice.

În timp ce aceste evoluții au fost observate în întreaga 
regiune, între țări există totuși diferențe, în special în 
ceea ce privește numărul de tineri. Această diversitate 
reprezintă, în primul rînd, rezultatul schimbărilor 
survenite în nivelurile de fertilitate care au scăzut între 
anii 1990 și 2010 în toate țările, deși în ritmuri diferite; 
unele țări manifestând din nou tendințe ascensive în 
ultimii ani.1 

Investirea în Tineret în Europa 
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Figura 1: Populația pe grupuri de vârstă, regiunea EEAC (1990–2011)
Sursa: Perspectivele demografice mondiale ale ONU, 2012

0

5000 0

10000 0

15000 0

20000 0

25000 0

30000 0

35000 0

40000 0

45000 0

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

P
o

p
ul

aț
ia

 (m
ii)

65 ani și mai mult
25-64 ani 
10-24 ani 
0-9 ani

„Niciodată până acum nu au 
existat atât de mulți tineri. 

Este posibil că niciodată nu 
va mai exista un asemenea 
potențial pentru progresul 

economic și social. De 
modul în care răspundem la 
nevoile și aspirațiile tinerilor 

depinde viitorul nostru 
comun.” 

– Dr. Babatunde Osotimehin, 
Directorul executiv al UNFPA 

„Tinerii pot schimba 
modelele sociale negative 

de comportament și 
sparge ciclurile de violență 

și discriminare care se 
perpetuează de la o 
generație la alta!”

– Zilola, 23 ani, Tadjikistan
Acest document a fost elaborat 
de Biroul Regional al UNFPA pen-
tru Europa de Est și Asia Centrală 
în calitate de supliment la Rapor-
tul privind Starea Populației Lumii, 
elaborat în 2014 și intitulat Puterea 
celor 1,8 miliarde. Documentul cu-
prinde cercetările efectuate de către 
Jesus Crespo Cuaresma, profesor 
de economie la Universitatea de 
Economie și Business din Viena și 
contribuțiile lui Wendy Knerr de la 
The Write Effect.
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i  În sensul prezentului raport, subregiunile EEAC sunt definite după cum urnează: Europa  de Sud Est - Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei, România, Serbia, și Turcia, precum și Kosovo (RCSONU 1244); Europa de Est - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Federația 
Rusă și Ucraina; Asia Centrală - Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ponderea populației tinere (10-24 ani)

Tadjikistan

Kârgâzstan

Uzbekistan

Turkmenistan

Azerbaidjan 

Albania

Turcia

Kazahstan

Armenia

Republica Moldova

Bosnia și Herțegovina

FRI a Macedoniei

Georgia

Serbia

Belarus

Federația Rusă

Ucraina

România

Bulgaria

Figura 2: Ponderea populației tinere, țările EEAC, 2010
Sursa: Perspectivele demografice mondiale ale ONU, 2012

Diferența între nivelurile de fertilitate a dus la 
constituirea a două grupuri de țări. Primul grup 
este format din țările din Europa de Est și de Sud-
Esti, care deja au experimentat scăderi puternice ale 
ratelor de fertilitate. De fapt, în multe dintre aceste 
țări, nivelurile curente de fertilitate se află chiar sub 
nivelul de înlocuire – rata la care femeile dau naștere 
la un număr suficient de copii pentru menținerea 
numărului populației (2,1 copii per femeie). Aceste 
țări au relativ mai puțini tineri ca pondere din totalul 
populației. Al doilea grup este format din țările din 
Asia Centrală și Turcia, care abia sunt în proces de 
declin semnificativ al nivelului de fertilitate și, prin 
urmare, au relativ mai mulți tineri ca pondere din 
totalul populației lor (Figura 2). În Tadjikistan, spre 
exemplu, tinerii reprezintă mai mult de un sfert din 
populație, în timp ce în Bulgaria ponderea lor este 
mai joasă de 17%.

O fereastră de oportunități: Valorificarea 
beneficiilor dividendului demografic 
Schimbările demografice din ultimele decenii oferă 
tuturor țărilor din regiune ocazia de a beneficia 
de pe urma așa numitului „dividend demografic”: 
o fereastră de oportunități în care proporția de 
tineri și persoane productive din punct de vedere 
economic este mare (a se vedea caseta). Întrucât 
ratele de fertilitate sunt în scădere, este posibil 
ca țările să înregistreze o creștere automată a 
veniturilor. Iar acest lucru se datorează în primul 
rând faptului că o societate unde ponderea copiilor 
este mai mică își distribuie veniturile în rândul 
unui număr mai mic de persoane inactive (i.e. 
dependente), fapt care duce la creșterea venitului 
pe cap de locuitor. În plus, studiile au arătat că 
reducerea ratelor de fertilitate tinde să aibă loc în 
paralel cu creșterile în productivitatea muncii, care 
de asemenea duc la sporirea ratelor de creștere a 
veniturilor.2  



Totuși, aceste efecte ale dividendului demografic nu 
reflectă decât parțial situația. Pentru a atinge toate 
beneficiile economice potențiale pe care le oferă 
tranziția demografică, țările trebuie să investească 
în generația actuală de tineri. Tinerii de astăzi vor 
constitui cea mai mare parte a forței de muncă 
din următoarele decenii, iar educația, abilitățile și 
sănătatea lor – cunoscute sub numele de capital uman 
– vor fi cei mai esențiali factori determinanți pentru 
creșterea veniturilor țării în viitor. Politicile bazate 
pe dovezi sunt necesare pentru a stimula capitalul 
uman al tinerilor. Acest fapt reprezintă un deziderat 
în sine, ca parte a angajamentelor guvernelor de a 
respecta și a asigura realizarea drepturilor tinerilor, 
așa cum s-a convenit la Conferința Internațională 
privind Populația și Dezvoltarea (CIPD) în anul 
1994 și la Programul Mondial de Acțiune pentru 
Tineret în 1995. Pe de altă parte, stimularea 
capitalului uman al tinerilor, de asemenea, este 
un element cheie pentru dezvoltarea economică 
– și poate contribui la compensarea provocărilor 
determinate de îmbătrânirea populației.  

Calculul beneficiilor dividendului demografic 

Investirea în educația și abilitățile tinerilor
Dovezi din alte regiuni au demonstrat că extinderea 
programelor educaționale reprezintă unul dintre 
vectorii de bază ce asigură nivelului ridicat al 
productivității muncii specific tranziției demografice.3  

Investițiile în educație trebuie, totuși, să meargă dincolo 
de școlarizarea formală. Spre exemplu, îmbunătățirea 
calității învățământului terțiar este vitală pentru creșterea 
potențialului de creare și adoptare a tehnologiilor. Totuși, 
un număr mare de dovezi subliniază că experiențele din 
copilăria timpurie au un impact semnificativ asupra 
rezultatelor sociale. Prin urmare, intervențiile de care 
beneficiază copiii de vârstă pre-școlară sunt foarte 
importante. Acestea includ politici care permit femeilor 
să realizeze un echilibru între viața profesională și cea 
familială, fapt care contribuie la dezvoltarea timpurie 
a copilului și la o participare mai mare a femeilor pe 
piața forței de muncă. (Acest lucru poate contribui, de 
asemenea, la creșterea fertilității în țările cu rate foarte 
scăzute ale natalității.4) Investițiile în educația tinerilor 
trebuie să fie completate cu politici care vizează în mod 
explicit ajustarea programelor educaționale la nevoile 
pieței de muncă. 

Constatările din alte regiuni 
sunt utile, dar este posibil 
de a merge mai departe și de 
a determina nemijlocit în 
regiunea EEAC avantajele 
macroeconomice potențiale 
pe care le oferă investirea 
în educația și abilitățile 
tinerilor, și modalitățile în 
care țările din regiune pot 
beneficia de pe urma acestor 
avantaje. Rezultatele analizei 
demonstrează un efect 
suplimentar al dividendului 
demografic pe care îl pot 
atinge țările din EEAC prin 
intermediul politicilor ce țin 
de ameliorarea în continuare 
a performanțelor educaționale 
și a calității educației 
(pentru detalii cu privire la 
metodologia utilizată a se vedea caseta de la sfârșitul 
acestei publicații).

3

Dividendul demografic
Dividendul demografic reprezintă 
creșterea economică potențială 
care poate rezulta din schimbările 
produse în structura pe vârste a 
populației. Acest lucru se întâmplă, 
în primul rând, atunci când pon-
derea populației de vârstă activă 
(între 15 și 64 ani) este mai mare 
decât ponderea populației de vârstă 
inactivă (14 ani și mai puțin sau 65 
ani și mai mult). Potențialul poate 
fi unul masiv dacă se pun în aplicare 
politici economice de suport și dacă 
în capitalul uman, în special în cel al 
tinerilor, se fac investiții strategice și 
substanțiale. Dividendul demografic 
nu poate fi pe deplin realizat fără un 
cadru economic și de politici solid pe 
care să se bazeze.

Investițiile în 
capitalul uman 
al tinerilor prin 

intermediul 
educației poate 

duce la o creștere 
a PIB-ului pe cap 

de locuitor  
de până  

la 1,7% pe an.

“ Pentru a atinge toate beneficiile 
economice potențiale pe care le oferă tranziția 
demografică, țările trebuie să investească în 

generația actuală de tineri.”

Fondul ONU petru Populație
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Creșterea PIB-ului anual pe cap de locuitor: diferența între scenariul extinderii programe
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Figura 3: Creșterile venitului anual pe cap de locuitor în baza previziunilor privind extinderea 
programelor educaționale
Sursa: calculele autorului

Figura 4: Creșterile venitului anual pe cap de locuitor în baza previziunilor privind extinderea 
programelor educaționale vs. fertilitatea
Sursa: Perspectivele demografice mondiale ale ONU, 2012, și autorul



După cum este ilustrat în Figura 3, investițiile în 
îmbunătățirea capitalului uman prin intermediul 
educației duc la creșterea venitului pe cap de locuitor 
pentru toate economiile din regiune. Iar această potențială 
creștere economică este deosebit de ridicată (până la 
1,7% pe an) în țările cu rate de fertilitate relativ mai mari 
și care se preconizează că vor scădea în continuare (Figura 
4). Dar chiar și în țările cu un nivel scăzut de fertilitate, 
beneficiile se ridică la o creștere medie a PIB-ului pe cap 
de locuitor de 0,6% pe an.

Investirea în sănătate 
Ansamblul de beneficii economice ale tranziției 
demografice poate fi pe deplin fructificat numai în cazul 
în care se investește nu doar în educație și abilități, ci 
și în sănătate. De regulă, țările cu rezultate mai slabe în 
domeniul sănătății se descurcă mai greu din punct de 
vedere economic odată cu îmbătrânirea populației lor. 
Comparativ cu alte regiuni, în EEAC în cadrul grupului 
de persoane tinere și în cel al persoanelor mai în vârstă 
speranța de viață este mai joasă, fapt datorat în mare 
parte bolilor non-transmisibile (în special maladii 
cardiace), leziunilor (în special accidente rutiere), precum 
și altor riscuri mortale legate de stilul de viață5.  În ceea ce 
privește speranța de viață la vârste tinere, regiunea rămâne 
cu mult în urma Europei de Vest și de Nord. Dacă în 

Europa de Nord, speranța medie de viață la vârsta de 15 
ani constituie un adaos de 64,6 ani, în regiunea EEAC 
acesta variază între 53,2 ani în Kazahstan și 62,8 ani în 
Albania6.  Rata înaltă de mortalitate a bărbaților de vârstă 
medie în țările din fosta Uniune Sovietică creează un 
mare decalaj de gen în speranța de viață la vârste tinere. 
Astfel, în timp ce numărul mediu de ani de viață rămași, 
prevăzut pentru femeile tinere de 15 ani în Kazahstan și 
Federația Rusă este de aproape 60 ani, pentru bărbații 
tineri același indicator se află sub valoarea de 50 ani 
(Figura 5). De asemenea, trebuie remarcat faptul că 
suicidul în rândul tinerilor din țările EEAC este la fel un 
factor ce cauzează o speranță de viață joasă, iar riscul de 
suicid scade odată cu creșterea nivelului de educație7.
Potențialul de creștere economică rezultat din tranziția 
demografică în Europa de Est riscă să fie afectat în 
mod serios dacă țările din regiune nu vor pune în 
aplicare politici care să abordeze sănătatea precară și 
mortalitatea, punând, în mod particular, accent pe 
tineri. Prin combinarea unor politici adecvate, menite 
să stimuleze educația și competențele tinerilor cu 
politici care să sprijine bunăstarea și sănătatea acestora 
pe parcursul întregii vieți, țările EEAC au cele mai mari 
șanse de a profita la maximum de avantajele pe care le 
oferă tranziția lor demografică.  

5

Fondul ONU petru Populație

Figura 5: Speranța de viață la vârsta de 15 ani (anii de viață rămași), țările EEAC, 2010
Sursa: Perspectivele demografice mondiale ale ONU, 2012; Indicatorii Dezvoltării Mondiale
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Țara Rata șomajului 
în rândul tinerilor 

Șomajul în 
rândul tinerilor 

ca pondere 
din totalul 
șo-majului 
populației 

Bosnia și 
Herțegovina 57.5% 203.9%

Fosta Republică 
Iugoslavă a 
Macedoniei

53.8% 173.5%

Serbia 45.9% 234.2%
Armenia 38.3% 207.0%
Georgia 35.5% 236.7%
Bulgaria 28.2% 229.3%
Albania 26.3% 178.9%
România 22.8% 325.7%
Tadjikistan 21.2% 184.3%
Turkmenistan 21.1% 186.7%
Uzbekistan 21.1% 186.7%
Belarus 20.8% 214.4%
Ucraina 17.3% 224.7%
Turcia 17.0% 184.8%
Kârgâstan 15.4% 183.3%
Rusia 14.9% 270.9%
Azerbaldjan 14.2% 263.0%

Moldova 13.1% 233.9%

Kazahstan 4.2% 79.2%

Figura 6: Cheltuielile de învățământ ca pondere din VNB
Soursa: Indicatorii mondiali de dezvoltare

Tabel 1: Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 
ani), în anul 2012; Șomajul în rândul tinerilor ca 
pondere din șomajul total al forței de muncă, 2012
Sursa: Estimările modelate ale Organizației Internaționale 
a Muncii, accesate prin intermediul Băncii Mondiale 

Politici pentru valorificarea 
dividendului demografic
Strategii pentru îmbunătățirea educației, 
abilităților și accesului la piața forței de 
muncă

Este dificil de estimat cu precizie costurile aferente 
extinderii educației în modurile prevăzute de scenariile 
acestei analize. Cu toate acestea, cele mai multe țări 
din EEAC cheltuie mult mai puțin pe educație în 
comparație cu țările din Uniunea Europeană (Figura 
6), fapt care sugerează că este loc pentru îmbunătățiri. 
Proiecțiile prevăd pentru toate țările din regiune și 
pentru toate grupurile de vârstă o participarea continuă 
a forței de muncă și rate constante ale angajării în 
câmpul muncii. De aceea, factorii de decizie politică 
trebuie să asigure accesul la locuri de muncă productive 
în rândul diferitor grupuri de populație.

În multe țări din regiune, ratele de șomaj și sărăcie 
în rândul tinerilor sunt destul de mari, iar șomajul în 
rândul tinerilor este în general mai mare decât în rândul 
adulților (Tabelul 1). Cu toate acestea, există diferențe 
enorme în ceea ce privește accesul și calitatea educației 
și oportunitățile de angajare în cadrul aceleeași țări și 
între țări, precum și între diferitele grupuri etnice și 
culturale în unele țări.

Atât rata de școlarizare, cât și gradul de alfabetizare 
prezintă valori ridicate în regiunea EEAC comparativ cu 
mediile globale; în același timp, au fost atestate scăderi 
în calitatea educației și rata de înrolare în învățământul 

Investirea în Tineret în Europa de Est și Asia Centrală 
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Figura 7: Durata medie de 
școlarizare în anul 2010, grupul de 
vârstă 20-24 ani 
Sursa: Centrul Wittgenstein pentru 
Demografie și Capital Uman Global

Figura 8: Ponderea tinerilor (15-24 
ani) cu studii medii sau superioare, 
diferența între migranții în Europa 
de Vest și populația țării sursă
Sursa: Calculele autorului bazate 
pe OECD DIOC 2005/2006 și 
datele Centrului Wittgenstein pentru 
Demografie și Capital Uman Global
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Ponderea tinerilor cu studii medii sau superioare, diferența între emigranții și populația țării sursă

superior. Femeile cu vârste cuprinse între 20-24 ani 
au, de regulă, niveluri mai ridicate de educație decât 
bărbații (cu excepția Azerbaidjanului, Tadjikistanului 
și a Turciei) (Figura 7), dar este nevoie de a ridica 
nivelul de educație și în țările rămase în urmă. Astfel, 
în Turcia spre exemplu, femeile 
de 20-24 ani au în mediu cu 5,2 
ani de școlarizare mai puțin decât 
în Georgia8.  Acest lucru vorbește 
despre faptul că unele țări ar 
trebui să ia în considerare măsuri 
de accelerare pentru extinderea 
oportunităților educaționale 
în regim de urgență. Cu toate 
acestea, creșterea numărului de persoane instruite 
nu este neapărat cea mai importantă componentă a 
expansiunii educaționale necesare în regiune. Sondajele 
Băncii Mondiale asupra Mediului de Afaceri şi 
Performanţelor Investiționale (BEEPS) arată că firmele 
din regiune consideră lipsa de abilități necesare ca fiind 

una din frânele cele mai importante ale creșterii9.  Prin 
urmare, una din prioritățile care ar trebui să guverneze 
schimbările de politici este îmbunătățirea gestionării 
sistemelor de educație din țările EEAC, astfel încât 
acestea să fie capabile să ofere competențele cerute de 

piața muncii.
Unul dintre factorii care determină 
neconcordanțele de competențe 
este „exportul” capitalului uman al 
tinerilor în alte țări, ori așa numitul 
„exod de creiere”. Compararea 
nivelului de educație al tinerilor 
plecați în Europa Occidentală cu 

cei din țările de origine din regiunea EEAC arată că 
tinerii emigranți (cu vârste cuprinse între 15-24 ani) din 
Uzbekistan, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și 
Bulgaria tind sa aibă niveluri mai ridicate de educație 
decât cohorta corespunzătoare în țara lor de origine 
(Figura 8).

“ Sistemele 
educaționale trebuie să 

ofere competențele cerute 
de piața muncii.”

Fondul ONU petru Populație
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Figura 9: Participarea forței de 
muncă, bărbați și femei, vârsta 15 
ani și mai mult
Sursa: Indicatorii mondiali de dezvoltare

Figura 10: Participarea forței de 
muncă în rândul femeilor cu vârste 
cuprinse între 15-24 ani, medii pe 
subregiune 
Sursa: Indicatorii mondiali de dezvoltare
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În special în cazul acestor țări, exodul de creiere este 
de natură să limiteze creșterea economică potențială 
în următoarele decenii. Astfel, politicile care vizează 
concordarea cererii și ofertei de competențe reprezintă 
un factor cheie pentru minimizarea acestor riscuri și 
a problemei generale cauzată de migrația persoanelor 
tinere cu un nivel de educație foarte ridicat.
În timp ce ratele de participare a forței de muncă de 
sex masculin din țările EEAC (cu excepția Republicii 
Moldova) nu diferă foarte mult de cele din țările Uniunii 
Europene, decalajul între rata de participare a femeilor 
și cea a bărbaților este extrem de mare în multe dintre 
economiile din regiune (de exemplu în Turcia, Albania, 
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turkmenistan 
sau Uzbekistan; Figura 9). În rândul tinerilor (cu 
vârste cuprinse între 15-24 ani), participarea femeilor 
pe piața muncii se află în mod constant sub media 
Uniunii Europene și a scăzut în mod semnificativ în 

ultimul deceniu, în special în Europa de Est și de Sud-
Est (Figura 10).
O asemenea evoluție a ratelor de participare a forței 
de muncă pe vârste și sex solicită punerea în aplicare a 
politicilor care ar spori accesul femeilor tinere la piața 
forței de muncă. Acestea pot include politici sociale 
menite să ajute femeile să echilibreze viața de muncă cu 
cea de familie. Având în vedere nivelul relativ înalt de 
educație al femeilor din regiune, țările și-ar putea rata 
potențialul ridicat de creștere economică, în cazul în care 
femeile decid să nu participe pe piața muncii din cauza 
provocărilor legate de combinarea vieții profesionale și 
familiale. De aceea, politicile sociale care abordează această 
situație ar trebui să fie unele dintre cele mai importante 
elemente ale unui portofoliu eficient de politici care 
vizează capitalul uman al tinerilor din regiune.

Investirea în Tineret în Europa de Est și Asia Centrală 



Strategii pentru îmbunătățirea sănătății, 
inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă 

Potențialul de creștere economică rezultat din 
tranziția demografică riscă să fie afectat în mod 
serios în țările EEAC dacă acestea nu vor pune în 
aplicare politici care să abordeze sănătatea precară și 
mortalitatea, punând, în mod particular, accent pe 
tineri. De exemplu, accidentele de circulație rutieră 
și intoxicațiile cu alcool sunt o cauza importantă a 
unui decalaj mare în mortalitate în rândul adulților, 
mai ales în fostele țări sovietice. Acestă situație poate 
fi soluționată prin intervenții care să promoveze un 
stil de viață sănătos în rândul tinerilor – de exemplu, 
intervenții în mediul școlar care au ca scop reducerea 
consumului de alcool și care s-au dovedit a fi eficiente 
conform studiilor de evaluare10.  S-a constatat că 
politicile mai stricte privind conducerea în stare 
de ebrietate, precum și accizele mai mari aplicate 
produselor alcoolice contribuie eficient în regiune la 
reducerea mortalității induse de alcool și a mortalității 
survenite în rândul persoanelor mai tinere. 

Deși este nevoie de niște politici de sănătate per 
ansamblu, țările trebuie să facă un efort deosebit 
pentru a pune în aplicare politici care să sprijine 
în special sănătatea sexuală și reproductivă a 
tinerilor. Politicile menite să asigure planificarea 
familială voluntară și sănătatea reproductivă par a 
fi o modalitate importantă în asigurarea faptului 
că investițiile în educație contribuie la o creștere 
economică reală, favorabilă incluziunii. Acest lucru 
este absolut vital pentru ca tinerii să-și dezvolte 
pe deplin potențialul productiv și să contribuie la 
creșterea veniturilor, atât în prezent, cât și în viitor. Și 
acest lucru este unul imperativ mai ales pentru acele 
țări din regiune în care concentrațiile epidemiilor 
HIV sunt mari și unde măsurile pentru prevenirea 
HIV și accesul la tratamentul antiretroviral lasă 
de dorit (Figura 11). Incidența infecțiilor cu 
transmitere sexuală (ITS) în rândul tinerilor din 
regiunea EEAC sporește continuu, iar ritmul de 
creștere a epidemiilor HIV este aici unul dintre cele 
mai rapide din lume, majoritatea infecțiilor fiind 
raportate în rândul tinerilor.

9

Figura 11: Prevalența HIV (% din populația cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani), țările selectate
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Construirea unei forțe de muncă productive în 
regiune necesită, spre exemplu, prevenirea infecțiilor 
cu transmitere sexuala, inclusiv HIV, oferirea de 
servicii și sprijin legate de sarcinile nedorite în 
rândul femeilor tinere și asigurarea faptului că tinerii 
sunt capabili să ia decizii informate cu privire la 
fertilitatea lor, inclusiv decizii legate de dorința de a 
avea sau nu copii și de timpul potrivit pentru aceasta.

Deși ratele de fertilitate în rândul adolescenților 
din regiunea EEAC au scăzut în ultimele două 
decenii, acestea au rămas totuși constante pe 

parcursul ultimilor zece ani și sunt încă ridicate în 
comparație cu țările Uniunii Europene (Figura 12). 
În regiunea EEAC, 32 din fiecare 1000 de nașteri 
revin adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 
ani, comparativ cu 10 din 1000 în statele membre 
mai vechi ale Uniunii Europene. Sarcinile nedorite și 
avorturile în condiții de nesiguranță rămân la ordinea 
zilei, la fel ca și inechitățile în accesarea serviciilor de 
sănătate maternă și de planificare familială.

O modalitate de a ilustra rezultatele relativ precare în 
domeniul sănătății și mortalității în rândul tinerelor 

10

Figura 12: Rata de fertilitate în rândul adolescenților, media pe subregiuni și în Uniunea Europeană

Figura 13. Riscul de deces matern, medii pe subregiuni și în Uniunea Europeană
Sursa: Indicatorii mondiali de dezvoltare
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din regiunea EEAC este compararea riscurilor de 
deces matern (probabilitatea ca o femeie în vârstă de 
15 ani să moară din cauze materne) din subregiuni 
cu cele din țările Uniunii Europene (Figura 13). În 
timp ce în regiunea EEAC în ansamblul ei nivelul de 
mortalitate maternă este scăzut comparativ cu cifrele 
globale11, în țările din Asia Centrală nivelurile de 
deces matern sunt relativ ridicate. Aceste niveluri se 
datorează în mare parte ratelor înalte din Republica 
Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan, care au 
rămas timp de zeci de ani în mod constant mai mari 
comparativ cu alte regiuni. În ciuda unei scăderi de 
la mijlocul anilor 1990, riscul de deces matern din 
Asia Centrală continuă să rămână de aproape 12 ori 
mai mare decât în Uniunea Europeană. Acest lucru 
vorbeșste despre faptul că femeile din țările Asiei 
Centrale întâmpină dificultăți în ceea ce privește 
accesul la sistemul de sănătate pentru a primi 
serviciile de care au nevoie înainte, în timpul și după 
sarcină. Deși acest lucru este valabil, în principiu, 
pentru toate femeile de vârstă reproductivă din 
regiune, dovezile indică faptul că fetele tinere sunt 
deosebit de dezavantajate în ceea ce privește accesul 
la serviciile de sănătate maternă și a reproducerii12. 

Grupurile vulnerabile din regiunea EEAC, inclusiv 
adolescenții, de asemenea se confruntă cu obstacole 
serioase când vine vorba de accesarea serviciilor 
de calitate înaltă în domeniul sănătății sexuale 
și reproductive13,  de aceea politicile din regiune 
trebuie în mod special să vizeze aceste grupuri.
Pentru toate grupurile de tineri, politicile trebuie 
să fie proiectate în așa mod încât să îmbunătățească 
atât accesul la serviciile de sănătate, cât și accesul 
la informații și educație, în special sub formă de 
educație sexuală comprehensivă în școli și în afara 
acestora.

Politicile bazate pe dovezi în domeniul 
sănătății sexuale și reproductive necesită o 
mai bună monitorizare

Deși monitorizarea sănătății sexuale și reproductive 
s-a îmbunătățit considerabil în multe părți ale 
regiunii, lacunele care mai persistă în colectarea 
datelor pot estompa nevoia de servicii mai robuste 
și de un acces mai bun la informații pentru tineri. 
Unele țări au date foarte limitate, fie inexistente cu 
privire la disponibilitatea, acoperirea și impactul 
educației sexuale comprehensive. În plus, de multe 

ori datele privind utilizarea contraceptivelor în 
rândul fetelor din grupe de vârstă mai tinere nu sunt 
colectate în mod sistematic, iar cazurile de avort în 
rândul adolescentelor sunt, de regulă, subraportate.
De asemenea, sistemele de monitorizare insuficientă 
nu permit înțelegerea holistică a aspectelor complexe 
și interconectate ce țin de inegalitatea de gen și 
practicile dăunătoare. De exemplu, cele mai multe 
căsătorii în rândul copiilor nu sunt înregistrate 
oficial sau se înregistrează numai în momentul în 
care cel mai tânăr dintre soți împlinește vârsta de 
18 ani, ceea ce complică eforturile de estimare a 
prevalenței și, de asemenea, plasează fetele căsătorite 
într-o poziție vulnerabilă, întrucât acestea nu au 
niciun drept recunoscut în mod legal.
Tinerii reprezintă o populație foarte diversă, chiar 
și în interiorul aceleași țări sau regiuni. Chiar dacă 
datele la nivel național pot indica un nivel înalt 
de bunăstare în rândul tinerilor, ele pot ascunde 
circumstanțele, de multe ori precare, ale diferitelor 
grupuri, cum ar fi grupurile marginalizate din cadrul 
minorităților etnice sau lingvistice, din zonele rurale 
sau care trăiesc în sărăcie.
Lipsa de date cantitative privind sănătatea sexuală și a 
reproducerii în regiunea EEAC limitează capacitatea 
de a dezvolta politici bazate pe dovezi. Monitorizarea 
și colectarea datelor privind rezultatele din domeniul 
sănătății sexuale și reproductive în rândul tinerilor 
ar duce la îmbunătățiri semnificative a capacității 
de evaluare a politicilor incluzive de tineret și de 
cuantificare a efectului lor asupra bunăstării și 
rezultatelor economice.
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Obstacole în calea accesului 
tinerilor la informațiile și 
serviciile privind sănătatea 
sexuală și a reproducerii

Investițiile în educația, abilitățile și sănătatea 
tinerilor – investiții care permit țărilor să beneficieze 
de dividendul demografic – sunt adesea privite ca 
politici separate și sunt adesea abordate de către 
ministere sau sectoare guvernamentale diferite. 
Cu toate acestea, ele sunt profund interconectate 
și interdependente. Pentru a garanta dezvoltarea 
plenară a adolescenților și tinerilor în drumul lor spre 
maturitate, țările trebuie să adopte un set integrat 
de politici și programe care abordează “întreaga 
persoană”. Acestea includ sănătatea sexuală și a 
reproducerii, care este o piatra de temelie a tranziției 
tinerilor spre maturitate.

Sănătatea sexuală și reproductivă a unei persoane 
tinere influențează capacitatea acesteia de a participa 
pe deplin la educație și muncă și de a contribui la 
dezvoltarea familiei și a societății în prezent și pe 
parcursul întregii vieți. Deși politicile și programele 
care vizează îmbunătățirea educației, abilităților și a 
oportunităților de angajare sunt importante, ele se 
pot dovedi a fi ineficiente în cazul în care tinerii au 
probleme de sănătate sexuală și a reproducerii, sarcini 
nedorite, sau nu dispun de informații, resurse sau 
servicii care le-ar permite să facă alegeri conștiente și 
informate în privința sănătății și a deciziei de a naște 
un copil.

În mod similar, educația poate influența sănătatea 
sexuală și reproductivă a unui tânăr. S-a constatat 
că intervențiile care încurajează școlarizarea reduc 
fertilitatea generală în rândul adolescenților. Sărăcia 
și incertitudinea economică continuă, conflictele 
violente (sau urmările lor), cât și ratele ridicate 
ale migrației – probleme sociale de natură urgentă 
în unele zone din regiunea EEAC – pot duce la 
practici dăunătoare precum căsătoria în rândul 
copiilor, practică care afectează sănătatea fetelor și 
perspectivele lor de viitor, precum și capacitatea lor 
de a fi membri productivi ai societății.

Aceste fenomene interconectate constituie o 
bază fermă în favoarea unei abordări holistice și 
intersectoriale pentru investirea în capitalul uman 
al tinerilor, și susțin necesitatea garantării accesului 
tinerilor la servicii și informații privind sănătate 
sexuală și a reproducerii.

Accesul la informații privind sănătatea sexuală 
și a reproducerii

Una dintre cele mai importante bariere în calea 
sănătății sexuale și a reproducerii tinerilor este 
lipsa accesului la informație. Studiile arată că mulți 
adolescenți și tineri sunt activi din punct de vedere 
sexual; dar fără acces la informații despre sănătatea 
sexuală și reproductivă, ei sunt pur și simplu lipsiți 
de mijloacele necesare pentru a se proteja împotriva 
ITS și a sarcinilor nedorite, precum și pentru a face 
alegeri educate cu privire la sănătatea și viața lor.

În multe locuri, tinerilor li se refuză accesul la 
informații din cauza tabuului legat de activitatea 
lor sexuală, sau tabuului legst de discuțiile despre 
sexualitatea văzută în mod pozitiv. Mitul larg răspândit 
conform căruia educația sexuală comprehensivă și 
discuțiile pe această temă determină debutul sexual 
precoce poate fi, de asemenea, o barieră. Acest tabu, 
precum și alte forme de rezistență culturală sau 
socială contra sexualității tinerilor sunt unele din 
motivele pentru care astăzi educația sexuală din școli 
fie este de calitate proastă, fie lipsește cu desăvârșire 
în unele țări. În pofida dovezilor bine documentate 
privind rezultatele comportamentale pozitive 
produse de educația sexuală comprehensivă în 
Europa de Vest – inclusiv debutul sexual mai târziu, 
numărul mai redus de parteneri sexuali și un nivel 
mai mare de utilizare a contracepției – mulți părinți, 
profesori, factorii de decizie politică, entitățile 
religioase etc. încă se mai opun. Chiar și acolo unde 
educația sexuală comprehensivă este disponibilă în 
școli, au fost adoptate legi care permit părinților să 
îngrădească accesul copiilor la această educație. 

Disponibilitatea, calitatea și exhaustivitatea educației 
sexuale variază foarte mult în cadrul EEAC, iar 
curriculumul național privind educația sexuală din 
multe țări nu respectă standardele internaționale. 
În ceea ce privește educația sexuală disponibilă în 
școli, aceasta se axează în special pe biologie, fără 
să abordeze aspectele sociale și psihologice legate de 
sexualitate, concentrându-se în mare măsură mai 
degrabă pe aspectele negative ale dezvoltării sexuale, 
precum boli și riscuri, decât pe cele pozitive, cum ar 
fi dezvoltarea sexuală sănătoasă, plăcerea și alegerea.
Programele de educație sexuală în unele țări EEAC 
nu sunt încorporate în educația pentru sănătate mai 
largă. În schimb, ONG-urile sau grupurile societății 
civile pot oferi educație de la egal la egal, dar acestea, 
de regulă, nu au surse durabile de finanțare și sunt 

Investirea în Tineret în Europa de Est și Asia Centrală 
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Introducerea educației sexuale 
comprehensive în școlile din 
Kârgâzstan
O colaborare de succes realizată între Cen-
trul de Promovare a Sănătății din Kârgâzstan 
din cadrul Ministerului Sănătății, Agenția 
de Stat pentru Învățământul Profesional 
din cadrul Ministerului Muncii, Migrației și 
Tineretului, UNFPA și rețeaua Y-Peer a dus 
la introducerea manualelor despre modul 
sănătos de viață în curriculumul sistemului 
de învățământ profesional.

Aceste manuale contribuie la soluționarea 
dificultăților pe care le au cadrele didactice în 
oferirea către studenți a informațiilor legate de 
sănătatea sexuală și reproductivă, lucru ce se 
poate dovedi o adevărată provocare din cauza 
sensibilității subiectului și a restricțiilor cultura-
le sau tradiționale privind abordarea în discuții a 
acestui subiect. De asemenea, având în vedere 
că majoritatea studenților din învățământul 
profesional locuiesc în cămine, pentru mentorii 
acestora a fost elaborat un manual special de-
spre prevenirea HIV și a consumului de droguri.

În 2012 aceste manualele au fost testate și pi-
lotate în nouă școli profesionale din capitala 
Bișkek. UNFPA a oferit sprijin tehnic și financiar 
pentru SAVE pe tot parcursul procesului de tes-
tare. Mai târziu, în 2013, programul a fost lansat 
în 15 școli profesionale din provinciile Naryn și 
Talas, iar în anul 2014 în alte 45 de școli din regi-
unile de sud, în Osh, Jalalabad, și Batken.

Testarea pilot a contribuit la succesul pro-
gramului prin implicarea unui grup de lucru 
format din experți care au participat la orele 
privind modul sănătos de viață, au realizat in-
terviuri cu profesorii și au obținut feedback 
din partea studenților în cadrul focus grupu-
rilor organizate. Odată ce materialele au fost 
ajustate ca urmare a fazei pilot, Centrul de 
Promovare a Sănătății și Agenția de Stat pen-
tru Învățământul Profesional au convenit asu-
pra unei strategii pe termen lung în vederea 
integrării programului “Modul Sănătos de 
Viață” în cadrul sistemului de învățământ pro-
fesional pentru perioada 2012-2017.

rareori pe deplin acceptate de către autoritățile 
guvernamentale sau locale. De asemenea, ele ar 
putea să nu dispună de metode robuste de evaluare, 
necesare pentru a convinge autoritățile de eficacitatea 
abordărilor lor. Educația sexuală în afara școlii este 
în principal furnizată și sprijinită de organizațiile 
societății civile și nu de guverne.

În afara orelor de școală, torentul de informații 
disponibile online în mod gratuit a crescut accesul 
tinerilor la informații. Totuși, nu toate aceste 
informații sunt exacte și duc neapărat la o mai bună 
cunoaștere în rândul tinerilor despre sexualitatea 
sănătoasă, inclusiv despre prevenirea sarcinilor 
nedorite și a ITS. 

Mass-media joacă un rol esențial în influențarea 
convingerilor, dar în cele mai multe țări mass-media 
nu aduce dovezi puternice în sprijinirea accesului 
tinerilor la educația sexuală, informații și servicii. Acest 
lucru nu doar conduce la răspândirea dezinformării 
în rândul tinerilor, dar poate consolida, de asemenea, 
rezistența la educația sexuală comprehensivă din 
partea părinților, furnizorilor de servicii medicale și 
a factorilor de decizie politică. Internetul și mass-
media de vârf pot, de asemenea, submina sănătatea 
tinerilor prin consolidarea stereotipurilor și normelor 
de gen dăunătoare cu privire la sex și sexualitate și, în 
unele cazuri, îi pot pune în pericol prin furnizarea de 
informații eronate.

Accesul la serviciile prietenoase tinerilor

Adolescenții și tinerii se confruntă cu unele dintre 
aceleași bariere cu care se confruntă și adulții atunci 
când vine vorba de accesarea serviciilor de planificare 
familială și a contraceptivelor. Acestea includ accesul 
inconsecvent la contraceptive de înaltă calitate, 
dezinformarea și neîncrederea în metodele moderne 
de contracepție, furnizorii de servicii cu un grad 
inadecvat de cunoștințe, atitudini de stigmatizare și 
disponibilitatea limitată a furnizorilor de servicii. 
Cu toate acestea, acolo unde serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă sunt disponibile, s-ar putea 
ca ele să nu fie prea accesibile pentru tineri, aceștia 
confruntându-se cu bariere suplimentare în calea 
obținerii serviciilor de care au nevoie. De exemplu, 
programul de lucru ar putea să nu se potrivească 
cu orarele tinerilor, iar serviciile și produsele de 
bază ar putea să nu fie accesibile, mai ales atunci 
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când tinerii sunt dependenți financiar de părinții 
sau rudele lor. De asemenea, ar putea fi vorba și 
de o lipsă de confidențialitate, în special în sate și 
în orășelele mici. Și furnizorii de servicii ar putea 
fi influențați de propriile convingeri negative cu 
privire la sexualitatea tinerilor sau la sex, în general. 
Acești factori pot diminua la modul serios calitatea 
asistenței primite de tineri, și-i pot descuraja să mai 
caute vreodată servicii. 

În majoritatea țărilor din regiune EEAC serviciile 
prietenoase tinerilor nu sunt instituționalizate și mai 
există încă o dependență foarte mare de comunitatea 
internațională și donatori în vederea asigurării 
furnizării acestor servicii. Acest lucru le face sensibile 
la schimbări privind finanțarea și prioritățile, an 
după an, și nu oferă siguranța faptului că tinerii vor 
avea în mod constant acces la serviciile de care au 
nevoie.

Una dintre provocările cele mai serioase privind 
accesul tinerilor la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă sunt bariere legislative. Acestea includ 
vârsta consimțământului sau vârsta minimă în 
raport cu activitatea sexuală și serviciile de sănătate, 
legi care necesită consimțământul părinților pentru 
accesarea serviciilor și legi care necesită o prescripție 
medicală pentru contraceptive. Toate acestea reduc 
capacitatea și dorința unei persoane tinere de a 
apela la servicii atunci când are nevoie de ele. Legile 
restrictive privind consimțământul părinților pentru 
accesarea serviciilor și produselor de sănătate pot, de 
asemenea, descuraja furnizorii de servicii medicale de 
a oferi tinerilor o îngrijire cuprinzătoare. Furnizorii 
se pot afla în imposibilitatea de a le aduce tinerilor 
la cunoștință toate opțiunile disponibile, cum ar fi 
avortul în condiții de siguranță, deoarece aceasta 
poate fi o încălcare a legii. Dovezile recente arată că 
ratele de sarcină adolescentină sunt în general mai 
mici în țările în care nu este necesar consimțământul 
părinților pentru avort, iar serviciile de sănătate 
sexuală și a reproducerii pentru tineret sunt 
disponibile în toate zonele și contraceptivele sunt 
accesibile pentru tineri, în comparație cu țările în 
care aceste condiții nu sunt îndeplinite14. 

Eradicarea inegalității de gen 

Inegalitatea de gen și disparitățile de gen au efecte 
profunde asupra posibilităților femeilor și fetelor 

de a beneficia de educație și de a participa pe 
deplin în societate pe întreg parcursul vieții lor. 
Mediul juridic, de politici și de reglementare pot 
influența cu fermitate capacitatea fetelor de a-și 
controla sexualitatea și corpurile și de a accesa și 
utliza diverse servicii, inclusiv servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă. Acest lucru este determinat 
preponderent de normele, atitudinile și convingerile 
culturale care acordă prioritate demnității și valorii 
bărbaților și băieților în raport cu cele ale femeilor 
și fetelor, și care se manifestă ca practici dăunătoare, 
cum ar fi căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate și 
violența în bază de gen.

Căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate
Căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate sunt 
persistente în unele țări din regiunea EEAC. 
Căsătoria timpurie, în special, limitează 
oportunitățile fetelor în educație și ocuparea forței 
de muncă și le expune la riscuri serioase de sănătate, 
inclusiv complicații datorate sarcinii timpurii și 
nașterii. Căsătoria copiilor este adesea determinată 
sau perpetuată de lipsa de valoare atribuită educației 
și potențialului de împlinire profesională a fetelor, de 
legăturile trasate între sexualitatea fetelor și femeilor 
și „onoarea” familiei și a comunității, de percepția 
că rolul femeilor trebuie să se limiteze la căsătorie, 
muncă domestică și creșterea copiilor și de așteptarea 
că o „soție bună” este o soție supusă și servilă. În 
anumite comunități care practică căsătoria copiilor 
în regiune (în special romii din Ucraina și Europa 
de Sud-Est și grupurile minoritare din Armenia, 
Georgia și Kazahstan), căsătoria copiilor este văzută 
ca un aspect important al identității culturale. Din 
aceste motive, rezistența femeilor și fetelor la aceste 
practici este una foarte anevoioasă. Este cunoscut 
faptul că ratele căsătoriilor copiilor sunt mult mai 
ridicate în rândul romilor în Europa de Sud-Est și 
Ucraina decât în rândul populației generale. 

Căsătoria timpurie a fetelor întruchipează și menține 
un ciclu de discriminare de gen și de marginalizare a 
femeilor. Mai mult decât atât, revenirea la tradițiile 
și practicile vechi în unele țări este considerată a 
fi o contribuție majoră la ratele înalte de sarcină 
adolescentină în regiunea EEAC. Normele restrictive 
sociale și culturale, stigmatizarea și tabuul în jurul 
sexualității adolescenților poate determina unii 
tineri sau familiile lor să privească căsătoria copiilor 
și procrearea drept protecție, de multe ori fără a 
conștientiza riscul înalt, pe care acest lucru îl poate 
aduce tinerei mirese sau mame. 
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Mobilizarea schimbărilor privind 
căsătoria copiilor în Kârgâzstan
Cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor 2014, 
UNFPA s-a alăturat vice-prim-ministrului Af-
acerilor Sociale din Kârgâzstan, membrilor 
Parlamentului și tinerilor, pentru a face apel 
la o acțiune împotriva căsătoriilor copiilor și 
la  responsabilitate din partea factorilor de 
decizie. Ca urmare, guvernul a inclus prob-
lema căsătoriei copiilor ca parte a strategiei 
sale.

Apelul la acțiune a inclus lansarea unei 
expoziții de fotografie înfățișând narațiunile 
personale ale fetelor kirghize căsătorite 
împotriva voinței lor, la vârste fragede, 
întitulată „Prea tinere pentru căsătorie: 
copilăria vândută”. Apelul a mai implicat 
publicarea lucrării „Căsătoria timpurie: 
Dezavantaje fără avantaje”, care a profilat 
poveștile reale a șase fete din Kârgâzstan – 
o mărturie vie a consecințelor dramatice și 
uneori tragice a căsătoriei precoce. 
 
Guvernul Kârgâstanului, de asemenea, a co-
laborat cu UNFPA pentru crearea și consoli-
darea rețelelor de tineret și pentru înzes-
trarea acestora cu abilități pentru a aborda 
violența pe criterii de gen și HIV. Acest lu-
cru a implicat sesiuni de informare privind 
modificarea normelor de gen în societate și 
mobilizarea bărbaților, femeilor, fetelor și 
băieților în calitate de agenți ai schimbării. 
Obiectivul final a fost de a pune capăt prac-
ticilor dăunătoare, cum ar fi căsătoriile co-
piilor și răpirea mireselor, chiar începând cu 
această generație. 

Deoarece conservatorismul religios joacă 
un rol important în creșterea numărului 
de căsătorii a copiilor în Kârgâzstan, UN-
FPA sprijină, de asemenea, dezvoltarea și 
diseminarea informațiilor și materialelor 
educaționale în rândul grupurilor religio-
ase. Aceste materiale au ca scop educa-
rea comunităților religioase cu privire la 
efectele negative ale practicilor, precum 
căsătoria copiilor, asupra sănătății repro-
ducerii adolescentelor și asupra viitorului 
lor potențial.  

Violența pe bază de gen
Inegalitatea de gen se manifestă sub formă de 
acceptare a violenței de gen și a nivelurilor ridicate 
a acesteia, precum și sub formă de trafic de fete 
și femei tinere. Există și alte forme de exploatare 
sexuală și de gen; sărăcia și lipsa de oportunități 
pentru fete și femei tinere făcându-le mai vulnerabile 
la exploatare și, totodată, mai vulnerabile la sarcini 
nedorite și alte riscuri pentru sănătate. Pe termen 
lung, violența bazată pe gen nu este doar o încălcare 
gravă a drepturilor fetelor și femeilor, dar poate 
restricționa serios capacitatea lor de a contribui ca 
membri productivi ai societății.

Combaterea marginalizării și discriminării

Barierele legate de informare și servicii afectează 
în mod disproporționat adolescenții și tinerii 
marginalizați și contribuie la rate înalte de sarcini 
nedorite și avorturi în rândul acestor populații, 
precum și la o incidență tot mai mare de infectare 
cu ITS și HIV în regiune. Acești tineri pot fi 
izolați social și / sau geografic, ceea ce exacerbează 
vulnerabilitatea și incapacitatea lor de a avea acces 
la servicii.
Sarcina la adolescente în regiunea EEAC 
afectează unele subgrupuri de populație în mod 
disproporționat: adolescenții căsătoriți, tinerii care 
provin din minorități lingvistice, etnice și religioase, 
inclusiv tinerii romi, adolescenții din grupurile 
cu venituri mici sau zonele rurale, migranții sau 
persoanele strămutate în interiorul țării, tinerii 
neșcolarizați, copiii străzii și alte grupuri vulnerabile 
și marginalizate. 
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Noua politică de tineret a  
Georgiei militează pentru 
sănătatea sexuală și reproductivă 

“Politica reflectă pe deplin angajamen-
tul guvernului de a se asigura că tinerii 

au acces la serviciile de sănătate sexuală 
și reproductivă și informații prietenoase 

tinerilor.”
– Lela Bakradze, UNFPA Reprezentant 

Adjunct în Georgia

Noua Politică Națională de Tineret a 
Georgiei reflectă principiile adoptate 
la CIPD, solicitând ca problemele de 
sănătate sexuală și reproductivă să fie 
integrate în educația atât formală, cât 
și non-formală, cum ar fi programele de 
educație de la egal la egal. 

UNFPA și UNICEF au sprijinit Minister-
ul Afacerilor Sportive și de Tineret din 
Georgia în elaborarea politicii. „Am aju-
tat la crearea unui mediu favorabil și am 
generat voință politică pentru a face 
din dezvoltarea tinerilor o prioritate 
în Georgia”, a declarat Lela Bakradze, 
Reprezentant Adjunct UNFPA în Geor-
gia. „Și grație liderismului guvernului și 
puternicului sentiment de răspundere 
la nivel național acest lucru a fost trans-
format într-un succes.”

Noua Politica Națională a Tineretului a 
fost semnată de către guvern la 28 mar-
tie 2014. UNFPA a mai sprijinit Minis-
terul Afacerilor Sportive și de Tineret la 
finalizarea unui plan național de acțiune 
pentru punerea în aplicare a politicii.

Politici și programe axate 
pe tineret în țările EEAC
Cele mai multe țări și teritorii din regiune EEAC au 
pus în aplicare sau au elaborat politici, programe sau 
strategii pentru a răspunde nevoilor adolescenților 
și tinerilor, potrivit unui sondaj efectuat în rândul 
guvernelor din regiune pentru a evalua progresele 
înregistrate privind implementarea Programului 
de acțiune adoptat la CIPD în 1994. Programele 
specifice se întâlnesc mai frecvent decât politicile 
axate pe tineret. O cercetare care analizează politicile 
de tineret în șapte țări din EEAC (Armenia, 
Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Belarus, Republica 
Moldova și Federația Rusă), publicată de Consiliul 
Europei și Uniunea Europeană, a constatat că una 
dintre asemănările cele mai evidente în obiectivele 
și prioritățile politicilor de tineret este accentul pus 
pe aspectele sociale, cum ar fi ocuparea forței de 
muncă, locuințe și sprijin pentru familiile tinere15.  

Mai mult de jumătate dintre țări au ministere 
responsabile de tineret (de exemplu, Ministerul 
Tineretului și Sportului în Azerbaidjan, sau 
Ministerul Tineretului, Muncii și Ocupării forței 
de muncă în Kârgâzstan). O serie de țări au bugete 
alocate pentru Ministerul sau autoritatea lor de 
tineret, variind de la 29.000 USD (Albania), la 
mai mult de 600 milioane USD (Federația Rusă), 
potrivit unui studiu de pe youthpolicy.org. Nu este 
clar cât de mult din aceste bugete este cheltuit pentru 
soluționarea celor mai presante probleme de tineret, 
pentru că ministerele sau entitățile implicate acoperă 
de multe ori o gamă largă de domenii în plus față de 
tineret, cum ar fi, bunăoară, sportul. 

Studiul CIPD “Dincolo de 2014” a constatat că cele 
mai multe țări i-au inclus pe toți tinerii în grupul-
țintă, inclusiv tinerii defavorizați (săraci, femei, 
persoane cu dizabilități, văduvi / orfani, indigeni 
etc.). Cu toate acestea, cercetarea din cele șapte țări, 
publicată de către Consiliul Europei, a constatat 
că unele țări utilizează definiții analitice pentru 
diferitele subgrupuri de tineri (de exemplu, tineret 
urban și rural, tineri refugiați, imigranți etc.)16.   
Potrivit analizei de pe youthpolicy.org în multe țări 
se observă un decalaj între teorie și practică, țările 
având legi aprobate, dar care nu sunt puse în aplicare 
sau executate, precum și puține exemple de evaluare 
a eficienței politicilor.
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Asigurarea participării semnificative a 
tinerilor din Armenia

În Armenia, rețeaua Y-PEER desfășoară for-
marea tinerilor instituționalizați și a tinerilor 
defavorizați în afara capitalei Erevan. UN-
FPA a sprijinit Y-PEER pentru a îmbunătăți 
recrutarea și menținerea voluntarilor, pen-
tru a implica voluntarii în procesul de luare 
a deciziilor, precum și pentru a-i instrui în 
vederea dezvoltării abilităților lor.

Y-PEER a creat trei grupuri de activități – 
mass-media și comunicații, formatori și 
management și dezvoltare de proiecte – și 
a ales voluntarii pentru fiecare din aceste 
grupuri conform experienței și intereselor 
lor. Voluntarii au reușit să aplice mai bine 
experiența lor în raport cu Y-PEER și au fost 
stimulați să rămână implicați, pentru că 
erau antrenați în activități care se potrivesc 
cu interesele lor.

UNFPA a creat un mediu favorabil pentru 
ca voluntarii Y-PEER să se angajeze activ 
în discuții, ceea ce a dus la dezvoltarea 
inițiativelor de către și pentru tineri. Aceas-
ta a inclus crearea unui personaj de desene 
animate ca un simbol al Zilei Internaționale 
a Fetelor, vizionarea unui scurt film despre 
migrația tinerilor, programe de instruire 
pentru refugiați și alte proiecte.

Pe parcursul inițiativei, rețeaua a cooperat 
cu organizațiile guvernamentale, locale 
non-guvernamentale și internaționale. 
Ministerul Sportului și Tineretului a fost de 
acord să implice voluntarii Y-PEER în discuții 
despre problemele legate de tineri. UN-
HCR a aflat despre activitățile rețelei și și-a 
exprimat interesul în organizarea sesiunii 
de instruire pentru tinerii refugiați sirieni-
armeni. Și ONG-ul de tineret Solidaritatea 
Generațiilor a implicat Y-PEER Armenia în 
proiectele sale legate de sănătatea repro-
ducerii și a drepturilor tinerilor, în special 
pentru cursuri de formare și ateliere pentru 
tineri vulnerabili.

Participarea tinerilor

Participarea este unul dintre principiile directoare 
ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, 
iar dreptul tinerilor la participare este recunoscut 
în Programul de acțiune al CIPD. Din cele 18 țări 
și teritorii analizate din regiune, toate raportează 
instituirea unor proceduri și mecanisme concrete 
pentru participarea adolescenților și tinerilor la 
planificarea, implementarea și evaluarea activităților 
de dezvoltare care au un impact direct asupra vieții lor. 
Două treimi (67%) au declarat că au bugete alocate 
pentru a asigura participarea tinerilor. Raportul 
publicat de către Consiliul Europei care analizează 
situația în șapte țări din regiune a constatat că, în 
majoritatea țărilor, strategiile și programele au fost 
elaborate fără consultări corespunzătoare cu sectorul 
de tineret.

Șomajul și sărăcia în rândul tinerilor 
Șomajul în rândul tinerilor a fost cea mai frecvent 
invocată prioritate de către majoritatea țărilor 
analizate. Șaptesprezece dintre cele 18 țări și teritorii 
au raportat crearea de oportunități de angajare 
pentru tineri printr-o politică, program sau strategie 
existentă, majoritatea alocând un buget pentru 
a sprijini aceste eforturi. Cu toate acestea, în ceea 
ce privește evaluarea progresului, numai 10 țări 
au apreciat situația lor actuală ca fiind „conform 
programului”, în timp ce Kosovo (RCSONU 1244), 
Kârgâzstan, Rusia, și Ucraina au raportat progresul 
lor ca „deficient” sau „în întârziere de cauză”.

Unsprezece din 17 țări și teritorii care au creat 
oportunități de angajare pentru tineri au invocat 
exemple specifice. Acestea includ, de exemplu, o 
inițiativă națională pentru tinerii din mediul rural 
în Kazahstan, programe de schimb de muncă a 
tinerilor din Kârgâzstan, târguri anuale de locuri 
de muncă pentru tinerii din Republica Moldova, 
un plan de acțiune pentru tineret și o politică de 
creștere a ocupării forței de muncă, susținută de 
centrele publice de formare profesională în Albania 
și un program de stat pentru promovarea ocupării 
forței de muncă în România.

Sărăcia în rândul tinerilor
Mai mult de trei sferturi din țările studiate au luat 
măsuri pentru combaterea efectelor negative ale 
sărăciei în rândul adolescenților, aproximativ 60% 
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dintre acestea au alocat, de asemenea, bugete pentru 
aceste eforturi. Toate țările care au alocat bugete au 
luat, de asemenea, măsuri concrete de implementare. 
Unele țări au abordat sărăcia în rândul tinerilor prin 
politici, programe și/sau strategii care au un accent 
economic național, cum ar fi Azerbaidjanul (prin 
intermediul Programului de Stat privind reducerea 
sărăciei și dezvoltarea durabilă), Bulgaria (printr-un 
obiectiv național de reducere a sărăciei, cu o sub-
țintă privind copiii), și Serbia (Strategia de reducere 
a sărăciei). Birocrația și bugetele au fost invocate ca 
bariere principale comune pentru implementarea 
cu succes a politicilor și programelor de combatere 
a sărăciei.

Măsuri specifice luate pentru a combate sărăcia 
în rândul tinerilor includ regulamentul Armeniei 
privind securitatea socială pentru tinerii șomeri, 
formarea profesională a șomerilor, precum și un 
proiect privind apartamente la prețuri accesibile; 
înființarea de case de tineret în Azerbaidjan; 
adoptarea unui obiectiv național pentru a reduce 
sărăcia, cu o sub-țintă privind copiii, în Bulgaria; și 
un cadru strategic și juridic pentru tineret în Serbia.

Violența și exploatarea

Marea majoritate a țărilor au abordat violența 
împotriva copiilor, adolescenților și tinerilor, 
precum și exploatarea și abuzul acestora (inclusiv 
exploatarea sexuală). Cu toate acestea, aproximativ 
un sfert din aceste țări fie n-au alocat bugete pentru 
aceste eforturi, fie au un statut bugetar neclar, în 
conformitate cu youthpolicy.org. 
Cinci din cele 18 țări studiate au raportat înregistrarea 
progreselor specifice în protejarea tinerilor împotriva 
violenței și a exploatării. Acestea includ extinderea 
codului penal pentru a răspunde la violența 
împotriva tinerilor în Armenia; adoptarea unui plan 
național de prevenire a violenței împotriva copiilor 
în Bulgaria; măsuri de reducere a violenței în familie 
și adoptarea unei strategii naționale anti-trafic în 
Albania; și un plan de acțiune împotriva pedofiliei 
în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Asigurarea accesului la serviciile de 
sănătate sexuală și reproductivă

Aproape toate țările din regiune EEAC au raportat 
luarea de măsuri pentru a se asigura că adolescenții 

și tinerii au aceleași drepturi și acces la serviciile 
de sănătate sexuală și reproductivă ca și adulții, 
inclusiv la serviciile de prevenire HIV. Acest lucru 
a fost demonstrat de politici, programe și strategii 
specifice – de exemplu, legea Armeniei privind 
sănătatea și drepturile reproductive și „Programul 
național pentru combaterea HIV/SIDA”. Trei 
sferturi din țări au alocat bugete pentru sănătatea 
sexuală și reproductivă, iar majoritatea lor au luat 
măsuri concrete pentru a asigura accesul tinerilor la 
serviciile de sănătate a reproducerii. Excepție au făcut 
Bosnia și Herțegovina, unde situația este incertă, 
și Azerbaidjanul care a raportat că adolescenții și 
tinerii au deja aceleași drepturi și acces la serviciile de 
sănătate sexuală și reproductivă ca oricine altcineva 
în temeiul legislației sale.
Unele dintre țări au menționat exemple specifice 
de progres. De exemplu, Georgia a introdus servicii 
de sănătate a reproducerii prietenoase tinerilor; 
Kazahstan a deschis centre de sănătate pentru tineri; 
iar Kârgâzstan a ajuns la o proporție semnificativă a 
lucrătorilor sexului comercial. 

Monitorizarea și colectarea datelor

Deși există date cu privire la ocuparea forței de 
muncă și educația în rândul tinerilor în regiunea 
EEAC, acestea sunt destul de limitate (și dificil 
de obținut) pentru aspecte mai sensibile cum ar fi 
sănătatea sexuală și reproductivă, precum și violența 
sau abuzul. Statisticile referitoare la sărăcia în 
rândul tinerilor și adolescenților sunt de asemenea 
insuficiente. În jur de trei sferturi din țări au raportat 
că colectează date cu privire la statutul socio-
economic al adolescenților dezagregate pe vârstă și 
sex, dar numai aproximativ jumătate au un buget 
specific alocat pentru acest tip de monitorizare. 
Niciuna dintre țările participante EEAC nu a 
menționat colectarea datelor cu privire la adolescenți 
și tineri printre problemele lor prioritare pentru 
următorul deceniu.
Raportul publicat de Consiliul Europei cu privire 
la politicile de tineret în șapte țări din regiune a 
constatat că niciuna dintre țări nu are un sistem 
eficient de monitorizare și evaluare a politicilor de 
tineret, a programelor și cheltuielilor bugetare pentru 
tineret. Acestea din urmă, în special, contribuie la o 
lipsă de transparență în finanțarea programelor de 
tineret.17  
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Concluzii
Schimbările demografice din ultimele decenii, în 
special creșterea populației de vârstă activă și ratele 
de fertilitate în scădere, au deschis o fereastră de 
oportunitate pentru țările EEAC. Cu condiția 
realizării investițiilor necesare și schimbărilor 
de politici, aceste țări pot profita de avantajele 
dividendului demografic – potențialul creșterii 
economice care poate rezulta din schimbările 
produse în structura pe vârste a populației, atunci 
când avem mai multe persoane, proporțional, de 
vârstă activă și există puține persoane nelucrătoare 
aflate în întreținere. 

Un element important în realizarea dividendului 
demografic este asigurarea faptului că actuala 
generație de tineri – circa 23% din populația regiunii 
– este dotată cu educație, abilități și sănătate de care 
are nevoie pentru a ajuta la traducerea realităților 
demografice de astăzi în prosperitatea economică și 
socială mâine. Investirea în tineri nu este doar un 
imperativ pentru drepturile omului; ea poartă și un 
profund sens economic.

Potrivit studiului făcut pentru această publicație, 
doar îmbunătățirea educației poate duce la un 
impuls semnificativ în PIB-ul pe cap de locuitor în 
țările EEAC. Creșterile preconizate sunt deosebit de 
puternice în țările în care fertilitatea înaltă este în 
scădere (mai ales în Asia Centrală, dar și în Turcia și 
Albania), cu rate de creștere de până la 1,7% pe an. 
Dar chiar și în țările cu un nivel scăzut de fertilitate 
este preconizată o medie anuală de creștere de 0,6% 
a PIB-ului pe cap de locuitor. 

Politicile care vizează îmbunătățirea sănătății tinerilor, 
inclusiv sănătatea lor sexuală și reproductivă, sunt, 
de asemenea, mecanisme vitale care asigură faptul 
că progresele în domeniul educației duc la creșterea 
productivității și creșterea economică. În timp ce 
educația, competențele și sănătatea sunt adesea văzute 
ca obiective separate, vizate de ministere și bugete 
separate, ele sunt, de fapt, interdependente. Politicile 
și programele care vizează îmbunătățirea educației, 
competențelor și a oportunităților de angajare pot fi 
ineficiente în cazul în care tinerii suferă, de exemplu, 
de pe urma sănătății sexuale și reproductive precare 
și a sarcinilor nedorite. De asemenea, s-a dovedit 
că educația îmbunătățește rezultatele în domeniul 
sănătății sexuale și reproductive. 

În regiunea EEAC s-au înregistrat progrese 
semnificative în vederea sprijinirii sănătății sexuale 
și reproductive a tinerilor. Cu toate acestea, ratele 
de fertilitate precum și ratele sarcinilor nedorite și 

a avorturilor nesigure în rândul adolescenților sunt 
încă mari în comparație cu țările Uniunii Europene. 
Educația sexuală comprehensivă este foarte rar parte 
a programelor școlare obligatorii, și există foarte 
puține programe pentru difuzarea informațiilor 
pentru tinerii în afara școlii. Serviciile de sănătate 
sunt adesea dificil de accesat pentru tineri și acest 
lucru poate fi exacerbat de bariere legislative, inclusiv 
de legile privind vârsta de consimțământ, vârsta 
minimă și consimțământul părinților referitoare 
la accesarea serviciilor de sănătate. Practicile 
dăunătoare, cum ar fi căsătoriile copiilor și cele 
forțate, precum și violența în bază de gen continuă 
să împiedice tinerii în realizarea potențialului lor.

Din fericire, un studiu recent a arătat că cele 
mai multe țări și teritorii din regiune EEAC au 
implementat sau elaborat o politică, program sau 
strategie pentru a răspunde nevoilor și bunăstării 
tinerilor. Țările EEAC care continuă acest impuls 
prin punerea în aplicare a politicilor bazate pe dovezi 
pentru a sprijini tinerii sunt de natură să cunoască 
cel mai mare potențial de culegere a avantajelor 
economice ale dividendului demografic în deceniile 
următoare.

Recomandări pentru țările EEAC

• Adoptarea unui set integrat de politici și 
programe care să abordeze tinerii holistic, 
inclusiv educația, competențele și sănătatea lor, 
și care implică în mod semnificativ tinerii în 
dezvoltarea de politici.

• Creșterea cheltuielilor pentru educație și 
consolidarea competențelor și îmbunătățirea 
gestionării sistemelor de învățământ, astfel încât 
acestea să livreze competențele cerute de piața 
forței de muncă.

• Asigurarea accesului la locuri de muncă 
productive pentru diferitele grupuri de populație, 
inclusiv politici care să sporească accesul femeilor 
tinere la piața forței de muncă, cum ar fi politicile 
menite să ajute femeile să echilibreze timpul 
petrecut la muncă și în familie.

• Abordarea migrației tinerilor din țările EEAC 
(de exemplu, „exodului de creiere”) – de 
exemplu, prin politici care să îmbunătățească 
oportunitățile de muncă și alte aspecte ale 
bunăstării și potențialului viitor al tinerilor.

• Prevenirea problemelor esențiale din domeniul 
sănătății prin intervenții care promovează un stil 
de viață sănătos în rândul tinerilor – de exemplu, 
intervenții în mediul școlar care vizează reducerea 
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consumului de alcool, politici mai stricte privind 
șofajul în stare de ebrietate, precum și creșterea 
impozitelor la alcool.

• Implementarea politicilor care să sprijine 
sănătatea sexuală și reproductivă a tinerilor, 
în special: abordarea ITS, inclusiv HIV, 
îmbunătățirea serviciilor și sprijinul legat de 
sarcinile nedorite în rândul tinerelor femei și 
capacitatea tinerilor de a face alegeri informate 
cu privire la fertilitatea lor, precum și politici 
care să asigure o educație comprehensivă asupra 
sexualității în școală și în afara acesteia.

• Eliminarea legilor care prevăd o vârstă de 
consimțământ sau vârsta minimă pentru 
activitatea sexuală și accesul la serviciile de 
sănătate și acordul părinților pentru accesarea 
serviciilor. 

• Adoptarea și aplicarea legilor care promovează 
egalitatea de gen și combaterea practicilor 
dăunătoare care afectează tinerii, cum ar fi 
căsătoria copiilor, căsătoria forțată și violența în 
bază de gen.

• Depunerea eforturilor speciale pentru eliminarea 
discriminării și asigurarea accesului la serviciile și 
informațiile de sănătate sexuală și reproductivă 
pentru tinerii din grupurile marginalizate, cum 
ar fi romii și cei din mediul rural.

• Îmbunătățirea monitorizării și colectării de 
date cu privire la rezultatele sănătății sexuale 
și reproductive a tinerilor și utilizarea acestora 
pentru crearea unor politicilor eficiente și 
evaluarea politicilor centrate pe tineret.

Note privind Metodologia
Am evaluat proiecțiile venitului pe cap de locuitor pentru țările EEAC 
(cu excepția Kosovo și Uzbekistan, pentru care nu există date 
disponibile) pe baza a varii ipoteze în ceea ce privește capitalul uman 
și evoluțiile demografice în următoarele decenii. Pe baza proiecțiilor 
demografice existente18,  am definit o valoare de referință la mijloc-de-
drum pentru regiune și am comparat-o cu un scenariu care presupune 
un nivel mai ridicat de performanțe în educație (bazat pe îmbunătățirile 
asociate reușitei educaționale observate în Coreea de Sud). Scenariul 
de mijloc-de-drum presupune traiectorii de fertilitate convergente, care 
se aseamănă cu cele ale evaluării ONU 2010 (deși la o rată mai mică 
de fertilitate totală pe termen lung de 1,75) și îmbunătățirea speranței 
de viață. Expansiunea educațională în continuare în acest scenariu 
se presupune că va avea loc în conformitate cu așa-numitul scenariu 
Global Education Trend (GET) (Tendința educațională la nivel mondial). 
Conform acestui scenariu, ratele de progresie la niveluri de învățământ 
superior sunt estimate pe baza datelor care acoperă informații pentru 
un eșantion global de țări în ultimele patru decenii.
Pentru a cuantifica potențialele câștiguri economice din investițiile 
ulterioare în capitalul uman în țările EEAC, proiecțiile venitului pe cap 
de locuitor bazate pe criteriul de referință sunt comparate cu cele 
corespunzătoare scenariul alternativ cu un nivel educațional superior. 
(În paralel, scenariul presupune o traiectorie de fertilitate, care este 
cu 20% sub nivelul scenariului de referință și o traiectorie a speranței 
de viață care implică creșteri de câte un an pentru fiecare deceniu 
deasupra nivelului de referință. În contextul proiecțiilor demografice 
utilizate pentru evaluarea schimbărilor climatice în cadrul Comitetului 
interguvernamental pentru schimbările climatice, referința noastră 
corespunde scenariului Căilor socio-economice comune 2 [SSP2], iar 
scenariul nostru de expansiune a educației este descris de scenariul 
SSP1. 19, 20)  
Folosind modele econometrice pentru proiecțiile venitului bazat pe 
dinamica populației21,  diferențele de creștere a venitului anual per 
capita între cele două scenarii sunt calculate pentru un orizont de 
proiecție extins până în 2050, presupunând că nu se va produce nicio 
schimbare în ratele de participare a forței de muncă.
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