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Sumar executiv
Impactul crizei pandemice COVID-19 a fost resimțit asupra mai multor aspecte ale vieții
economice, sociale și politice, afectând disproporțional activismul civic la nivel mondial
și local. Indiscutabil, asupra spiritului de activism al tinerilor și participării acestora la procesul
decizional în localitățile lor, precum și asupra accesului acestora la serviciile destinate tineretului au
avut repercusiuni şi măsurile impuse în vederea stopării răspândirii noului tip de coronavirus.
Această cercetare a analizat impactul crizei pandemice asupra nivelului de implicare civică a
tinerilor din Moldova, în special a dinamicii activismului tinerilor cu o participare înaltă. În baza
unui sondaj de opinie desfășurat pe parcursul lunii Iulie 2020, au fost identificate 3 clustere de tineri
prin prisma implicării lor civice: (i) tineri cu participare înaltă, (ii) tineri cu participare medie, (iii) tineri
cu participare joasă. Astfel, grupul tinerilor care au un comportament consecvent și predictibil cu
privire la implicarea în viața comunitară, reprezintă clusterul de referință în cadrul acestei cercetări.
Ponderea tinerilor cu participare înaltă reprezintă 10% din populația generală analizată.
Restricțiile impuse de situația de criză pe timpul pandemiei a determinat o participare mai
scăzuta a tinerilor. Aproximativ 60% din tinerii caracterizați preponderent printr-o participare
înaltă, au continuat să se implice activ în viața localității în perioada aprilie-iunie a anului curent: au
participat la ședințele de lucru ale ONG-urilor și Centrelor de tineret (54,5%), dar și la ședințe de
luare a deciziilor pentru localitate, asociaţie sau Centru de tineret (58,6%). Această categorie de
tineri, pe timpul crizei, pandemice s-a manifestat în special în acţiuni de sensibilizare a comunității
prin semnarea de petiții (65,5%) și ajutor acordat persoanelor în etate.
Pandemia a cauzat reducerea considerabilă a participării celei mai active categorii de tineri, şi
anume ai celor din grupul de 15-17 ani. Până la declararea stării de urgenţe din cauza pandemiei
provocate de virusul COVID-19, anume persoanele de 15-17 ani s-au manifestat printr-un activism civic
mai sporit comparativ cu celelalte categorii de tineri (constatare evidenţiată de această cercetare).
Activismul acestora este asociat direct cu mediul educativ în care erau antrenaţi zilnic, instituţiile
educaţionale reprezentând un mediu favorabil de dezvoltare a deprinderilor ce influenţează pozitiv
predispunerea acestora de a participa. În contextul sistării activităţii prin întruniri fizice a acestor
instituţii în perioada pandemiei, respectiva măsură s-a răsfrânt într-un mod mai pronunţat asupra
retragerii tinerilor de 15-17 ani din procesul participativ.
Pe de altă parte, pandemia a creat premise ca tinerii de 21-24 ani să aibă o reprezentare mai
mare în rândul activiștilor pe timpul crizei. Cu toate că anterior instaurării situaţiei de urgenţă
în ţară, motivarea pentru participare era mai joasă în rândul acestui grup de tineri, aparent criza
pandemică a inversat situaţia. Astfel, pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2020 tinerii de 21-24 de
ani s-au evidenţiat printr-un activism civic mai sporit. Această situaţie, posibil a fost determinată,
inclusiv de retragerea masivă a categoriei de 15-17 ani din procesul participativ din cauza sistării
activităţii instituţiilor educaţionale.
O formă de participare manifestată în perioada pandemiei a fost utilizarea platformele online
de comunicare și socializare pentru a crește nivelul de sensibilizare și informare privind
metodele de protecție împotriva COVID-19. Perioada crizei pandemice, chiar dacă a impus
bariere privind activismul social al tinerilor, totuși a stimulat inovația în rândul tinerilor prin utilizarea
mai pronunțată a platformelor online și rețelelor de socializare în scopuri civice. Până la 65 % din
tineri au utilizat platformele on-line pentru a informa comunitatea privind metodele de diminuare a
răspândirii virului COVID-19 în rândul populației localității pe care o reprezintă.
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Totodată, cercetarea a evidenţiat că în perioada pandemiei tinerii au accesat mult mai rar
serviciile entităţilor pentru tineret. Astfel, criza pandemica nu doar a scos la iveală, dar şi a
accentuat rata scăzută de accesare a ONG-urilor, Consiliilor şi Centrelor de tineret. Sondajul de
opinie desfăşurat în iulie 2020 a pus în lumină o descurajare pronunţată a tinerilor în a beneficia de
activităţile organizate de instituţiile şi asociaţiile ce activează în interesul tinerilor. Astfel, în ultimul
an sub 10% dintre tineri au beneficiat cel puţin o dată de vreun serviciu oferit de entităţile de tineret
din Moldova – o pondere extrem de mică. În condiţiile restricţiilor impuse în lunile aprilie-iunie
2020, această pondere s-a diminuat considerabil. Tocmai 62% din cei 10% de tineri au indicat că au
beneficiat mai rar sau deloc de serviciile oferite de entităţile date.
În contextul evidenţierii impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra participării tinerilor,
răspunsul de politici trebuie să contureze intervenţii ce vin să abordeze efectele pe termen
lung ale acesteia. În scopul asigurării unei retenţii mai mari a tinerilor în procesul participativ, o
deosebită atenţie urmează a fi acordată şi repornirii tuturor instrumentelor şi mecanismelor care
contribuiau la educarea tinerilor de a se implica în procesul de influenţare a deciziilor, în viaţa socială
atât la nivel local, cât şi naţional. Nu excludem faptul că lipsa intervenţiilor ce vor asigura repornirea
sau regândirea tuturor activităţilor auxiliare ce contribuiau la stimularea tinerilor de a fi mai activi în
viaţa socială, în Moldova se va observa o reducere cronică pe termen lung a nivelului de participare
şi a ponderii tinerilor ce participă. Prin urmare, o atenţie sporită urmează a fi acordată fortificării
tuturor mecanismelor de participare activă şi monitorizării continue a implicării tinerilor şi a efectelor
ulterioare provocate de pandemia COVID-19.
Cercetarea a fost realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul Fondului comun
privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor
din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene
pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Datele ce au
stat la baza elaborării analizei au fost colectate prin intermediul sondajului de opinie desfăşurat de
Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” în perioada 06-24 iulie 2020. Eşantionul
a cuprins un număr de 1010 persoane aflate în segmentul de vârstă 15-24 ani.
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Introducere
Criza pandemică provocată de virusul COVID-19, precum şi măsurile întreprinse la nivel
naţional pentru a combate efectele negative ale acesteia, au produs abateri semnificative în
viața socială, politică şi economică a întregii populaţii, inclusiv a tinerilor.
La nivel global, tinerii cuprinși între 15 și 24 de ani se află printre grupurile cele mai afectate de criza
pandemică. Chiar dacă tinerii nu au fost identificaţi ca şi grup de risc din punct de vedere al infectării
cu virusul COVID-19, totuşi aceştia fac parte din grupul cel mai vulnerabil la efectele crizei pandemice.
Conform unui studiu recent publicat de OECD1, tinerii se află printre categoria cea mai afectată de
creșterea nivelului de șomaj. Acest factor este explicat de lipsa economiilor a acestei categorii de vârstă
a populației. În același timp, tinerii afirmă că pandemia le-a influențat cel mai mult sănătatea mintală,
angajarea, implicarea în educație, precum și a determinat o limitare a libertăților individuale.
Un element important ce urmează a fi monitorizat din perspectiva efectelor crizei pandemice
COVID-19 este participarea tinerilor. Pornind de la premiza că restricțiile impuse de pandemie au
limitat libertatea tinerilor de a se manifesta în toate sferele de activitate, prin intermediul prezentei
cercetări ne-am propus să identificăm cum s-a răsfrânt pandemia asupra procesului de implicare a
tinerilor în activităţile civice şi procesul decizional din Moldova. Și anume, prin a analiza în dinamică
cum a oscilat nivelul de participare a tinerilor până la şi în timpul crizei pandemice.
Ce este participarea? La nivel internaţional şi naţional, în studiile de specialitate specifice ce abordează
situaţia tinerilor în diferite arii de activitate sunt oferite numeroase interpretări ale participării. Pentru
claritate şi o înţelegere a procesului analitic, în cadrul cercetării date participarea tinerilor a fost definită
ca dreptul şi oportunitatea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani de a se implica în activităţi
civice şi de luare a deciziei în scopul promovării intereselor şi necesităţilor acestora, prin a influenţa
pozitiv deciziile luate la nivel local şi naţional, fără a se confrunta cu vreo formă de excluziune.
Definirea participării în alte surse
• Participarea poate fi definită ca un drept și un proces în care copiii și tinerii devin contribuitori
activi în propria lor viaţă și sunt conectaţi la viaţa comunităţilor lor. (Convenţia privind Drepturile
Copilului, Art. 12, 15, 31)*
• Drepturile, mijloacele, spațiul, oportunitatea și sprijinul tinerilor de a participa la viața democratică a oricărui tip de comunitate. (Consiliul Europei)
• Implicarea tineretului în acțiuni inovative și responsabile, care să întrunească atât nevoile autentice
ale tinerilor, cât și oportunitățile pentru planificarea și/sau luarea deciziilor, ce afectează întreaga
societate. (Comitetul National pentru Resurse pentru Tineret din Statele Unite ale Americii)
• Participarea prevede implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultări publice, realizarea de activităţi care se produc în societate şi care îi vizează în mod direct sau indirect. (Legea nr. 215 din 29.07.2016 cu privire la tineret, R. Moldova)

Contextul analitic
Cadrul legal cu privire la participarea tinerilor în sfera economică, politică și socială capătă
contur prin abordare sistemică de reglementare. Participarea și protecția drepturilor tinerilor au la
1

OECD 2020 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/

*

https://drepturilecopilului.md/files/publications/CDC_2005_final.pdf
http://cntm.md/sites/default/files/Ghid%20participarea%20tinerilor%20%5Bprint%5D.pdf
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baza cadrul normativ adoptat şi stipulat în 1999 prin aprobarea Legii nr.279-XIV din 1999 cu privire la
tineret. În 2003 cadrul legal a fost completat cu Strategia pentru Tineret, care propune o abordare mai
specifică privind participarea civică a tinerilor, începând cu 20082. Ulterior a fost dezvoltată Strategia
Națională a Tineretului (2009)3 care a proclamat rolul participării tinerilor drept o prioritate națională
și o arie de intervenție pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Strategia Națională de
Dezvoltare a Tineretului a devenit platforma și stimulentul pentru dezvoltarea ulterioară a cadrului legal
prin aprobarea Legii cu privire la voluntariat (2010) și Codul Educației (2014). În prezent, obiectivele și
planul de acțiuni cu privire la dezvoltarea sectorului de tineret sunt stabilite prin intermediul Hotărârii
de Guvern nr.1006 din 2014.4 Totodată, din 2016 a intrat în vigoare noua Lege cu privire la tineret5, în
care participarea a fost evidenţiată drept un principiu de bază al activităţii în domeniul tineretului.
Prezența unui cadrul legal nu este suficientă pentru determinarea tinerilor de a se implica în
procesul decizional. Constatările reliefate atât de rapoartele internaţionale6, cât şi cele naţionale,
ce vin să evalueze prezenţa tinerilor în activităţile civice şi de luare a deciziilor, arată clar un nivel
scăzut de participare. Spre exemplu, Indexul de Tineret din Moldova pentru 20207, instrumentul ce
măsoară disparităţile dintre situația tinerilor în comparație cu populația adultă pe diferite domenii
social-economice (participarea în procesul decizional, vulnerabilitatea economică, activitatea
economică, situaţiile de risc şi sănătatea) a relevat că nivelul de participare al tinerilor în procesele
politice și decizionale la nivel local este cu mult mai mic decât al celor adulți, acesta înregistrând o
valoare de 0,69 puncte (scala de măsurare este de la 0 la 1; valoarea 0 presupune că între grupurile
de comparație nu există decalaje, iar valoarea 1 – că decalajul ia valoarea sa maximă)8.
Participarea poate fi interpretată prin analiza atât a factorilor intrinseci, cât şi ai celor
extrinseci. Factorii intrinseci se referă mai mult la motivaţia tinerilor de a participa la activităţi civice
şi de luare a deciziilor, ce este influenţată totodată şi de percepţia acestora vizavi de dimensiunea
participării, iar factorii extrinseci– la accesul la participare (mediul permisiv de participare în care
se află tinerii, posibilităţile de a se implica). În contextul manifestării crizei pandemice COVID-19
şi al impactului determinat de aceasta asupra tuturor sferelor sociale, efectele pandemiei le putem
cataloga drept un factor extern ce a influenţat inclusiv şi nivelul de participare al tinerilor.
Cercetarea în cauză vine să identifice cum s-a schimbat specificul implicării tinerilor sub
influența crizei pandemice. Este înţeles faptul că pandemia provocată de virusul COVID-19 s-a
răsfrânt atât asupra gradului de implicare a tinerilor din Moldova, cât şi din întreaga lume. În cadrul
acestei analize ne-am propus să evidenţiem în ce măsură efectele crizei şi măsurile întreprinse
pentru combaterea acesteia au impactat decizia tinerilor de a se implica şi posibilităţile acestora de
a participa la viaţa socială şi decizională.
Înţelegerea modului cum pandemia s-a răsfrânt asupra participării tinerilor va permite să fie
identificate măsurile specifice şi relevante de politici publice. Astfel, o atenţie sporită urmează
2

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=31482&lang=ro

3

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=23615&lang=ro

4

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119872&lang=ro

5

Legea cu privire la Tineret http://lex.justice.md/md/366763/

6

OECD, 2018 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/

7

https://moldova.unfpa.org/en/node/51648
https://www.youtube.com/watch?v=HHcqRufwz7U

8

Menţionăm că, autorii Indexului de Tineret au stabilit că la baza calculării valorii pentru acest domeniu au stat doi indicatori: (i) ponderea tinerilor/adulţilor în totalul consilierilor locali şi (ii) ponderea tinerilor/adulţilor care au participat
la vot (alegeri locale). Astfel, decalajul atât de mare (de 0,69 puncte) este influenţat preponderent de nivelul redus de
participare la vot a tinerilor în anul 2019, comparativ cu situaţia adulţilor în acest context.
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a fi acordată măsurilor ce într-un mod imperativ se solicită a fi implementate în scopul diminuării
impactului negativ pe termen lung al pandemiei, ce poate contribui la o reducere cronică a participării
tinerilor din Moldova.
Cercetarea a avut la bază datele generate de sondajul de opinie, desfăşurat în rândul
populaţiei de 15-24 de ani. În condiţiile în care din martie 2020, în Moldova a fost instaurată starea
de urgenţă pentru a diminua impactul nociv al crizei pandemice, iar multe activităţi au fost sistate
sau au fost debusolate, sondajul de opinie desfăşurat în rândul tinerilor de 15-24 de ani ne-a permis
să evidenţiem în ce măsură s-a modificat nivelul de participare al acestora. Urmărirea traiectoriei
de participare a tinerilor, a conturat tabloul general şi specific al influenţei crizei pandemice asupra
accesului şi motivaţiei de participare a persoanelor de 15-24 de ani din Moldova.

Metodologia
Cercetarea a fost elaborată în baza analizei cantitative a rezultatelor sondajului de opinie realizat
în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani. Datele au fost colectate în perioada 06-21
iulie 2020 de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”, iar sondajul de opinie
a cuprins un eşantion de 1010 persoane. Interviurile au fost realizate în baza chestionarul redactat în
limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege varianta.
Metoda de colectare a datelor: sondaj telefonic cu aplicația computerului (CATI).
Criterii de stratificare: 13 regiuni geografice, care coincid cu unităţile administrativ teritoriale de
până la revenirea la raioane, mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 tipuri),
numărul de populaţie ai localităţilor rurale (3 tipuri de localităţi rurale).
Eşantionare: Volumele straturilor urbane şi ale totalului pe regiuni (fostele judeţe), cât şi volumele
straturilor rurale au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele
comunicate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova pentru 01 ianuarie 2020.
Modul de selecție: selecție aleatorie a numerelor de telefon.
Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 15-24 de ani a Republicii
Moldova, cu o eroare maximală de +3,1%.
T1. Structura eșantionului
Total
Genul respondentului:
Vârsta respondentului:

Masculin
Feminin

15-17 ani

18-20 ani
21-24 ani

Elev/ student

Studiile respondentului:

Studii medii incomplete
Studii medii generale

Studii profesional tehnice
Superioare

Număr

%*

1010

100,0

466

52,0

544

48,0

337

29,8

284

28,7

389

41,5

295

27,7

248

23,3

168

17,6

174

18,8

125

12,7
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Limba de comunicare:
Prezenta persoanelor cu dizabilități:
Nivelul socio-economic:
Mediul de reședință:
*

Moldovenească / Română
Rusă
Nu

Da

Nivel scăzut

Nivel mediu
Nivel înalt
Urban
Rural

Număr

%*

868

84,8

142

15,2

905

90,0

105

10,0

252**

26,8

365

38,6

330

34,6

501

48,9

509

51,1

Datele procentuale sunt ponderate, pentru a îmbunătăți calitatea estimațiilor din eșantion și a le face conforme cu
totalurile din populația de referință.

** Din calcul au fost excluse răspunsurile Nu știu/ Nu răspund la aprecierea veniturilor.

Limitări
Lipsa unui nivel de referinţă care ar permite compararea în cadre temporale similare gradul de
participare a tinerilor până la manifestarea pandemiei şi în perioada de manifestare a acesteia.
Cu toate că la nivel naţional sunt desfăşurate diverse sondaje în rândul tinerilor pentru a evidenţia,
inclusiv, nivelul de participare al acestora, totuşi datele relevate de acestea nu oferă posibilitatea de
a analiza comparativ situaţia tinerilor până la declararea stării de urgenţă provocate de pandemia
COVID-19 şi în timpul acesteia, ţinând cont, totodată, şi de definirea distinctă a participării în
contextul cercetării date. Astfel, pentru a identifica cum pandemia s-a răsfrânt asupra deciziei şi
posibilităţii tinerilor de a participa, în cadrul acestei cercetări au fost definite 3 clustere, în funcţie
de nivelul de participare al acestora – clusterul cu participare înaltă, cel cu participare medie şi cu
participare scăzută. Tinerii din clusterul participării înalte reprezintă referinţa pentru cercetarea în
cauză (detalii a se vedea în Abordarea analitică utilizată).
Fenomenul participării nu este caracteristic unui număr mare de tineri, ceea ce a și determinat
ca analiza impactului pandemiei COVID-19 asupra participării acestora să fie desfăşurată mai
mult prin prisma clusterului celor caracterizaţi printr-un activism civic înalt. În contextul în care
ponderea celor mai activi este considerabil mai mică comparativ cu persoanele ce se manifestă
printr-o participare medie și scăzută , o dezagregare multicriterială a datelor pentru a determina
cum pandemia a impactat diferite categorii de tineri în funcţie de caracteristicile socio-demografice
ai acestora (cum ar fi genul, vârsta, nivelul de trai, prezenţa persoanelor cu dizabilităţi în gospodărie
etc.) nu a fost posibil de efectuat pentru toate etapele de analiză.
Orice variaţie a nivelului de participare a tinerilor în perioada aprilie-iunie 2020 a fost atribuită
pandemiei COVID-19. Nu excludem faptul că au fost şi alţi factori ce au influenţat nivelul de activism
civic al tinerilor în această perioadă, dar, totuşi, considerăm că anume pandemia a reprezentat
factorul dominant.
Ținând cont de măsurile de protecţie impuse în perioada de criză pandemică, datele ce au
stat la baza acestei cercetări au fost colectate prin telefon. Aceasta a determinat o reducere
a numărului de subiecte abordate în chestionarul de intervievare. Prin urmare, unele aspecte
adiţionale ce vizează participarea tinerilor şi efectele pandemice asupra acesteia nu a fost posibil
de identificat.
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Abordarea analitică utilizată
Impactul crizei pandemice asupra activității civice a tinerilor va fi analizat prin prisma
participării acestora în procesul decizional comunitar și a accesării serviciilor oferite de
diferite instituții abilitate. Participarea tinerilor a fost determinată prin măsurarea prezenței
acestora în procesul decizional şi implicarea în viaţa comunitară – frecventarea ședințelor/adunărilor
unde s-au luat decizii pentru localitate, organizație, centru de tineret; demonstrațiilor stradale,
mitingurilor, semnarea petițiilor; prezenţa la ședințele de lucru ale ONG/centru de tineret/în calitate
de voluntar şi ajutorul oferit vârstnicilor. Cuantificarea beneficierii de servicii a fost efectuată prin
analiza abordării de către tineri a suportului oferit de ONG-uri, Centre de tineret şi Consilii locale
sau raionale a tinerilor, precum şi accesarea serviciilor de participare şi dezvoltare profesională şi
personală necesare.
Determinarea impactului crizei pandemice necesită identificarea unui nivel de referință
existent până la instituirea restricțiilor de autoizolare și distanțare socială. În lipsa unor date
de referință (baseline) cu privire la participarea tinerilor, ceea ce a constituit o limitare extrem de
importantă în procesul analitic, pe care ni l-am propus, am considerat necesar de a determina
structura populației de tineret prin prisma activismului civic al acestora. Pornind de la ideea că
tinerii nu constituie un grup de persoane omogen, fiecare având o manifestare unică, inclusiv și
când ne referim la domeniul participării, în cadrul acestei cercetări a fost definitivat instrumentul
Activismul Civic, care a permis să fie identificate trei clustere de tineret distincte în funcţie de gradul
implicare, despre care s-a vorbit mai sus.
Activismul Civic al Tinerilor a fost calculat în baza a doi factori: (i) intenția de participare
definită de motivația tinerilor de a se implica în viața civică și percepția acestora față de considerarea
opiniei lor în procesul decizional și (ii) participarea efectivă a tinerilor în ultimele 12 luni (a se vedea
tabelul de mai jos). Pornind de la premiza că intenția determină și participarea de facto, considerăm
că ambii factori au efect asupra activismului civic al tinerilor în egală măsură. Astfel, fiecărui factor
i-a fost atribuită o pondere de 50% din valoarea totală.
T2. Metoda de calcul a Activismului Civic al Tinerilor
Întrebarea

INTENȚIA DE
PARTICIPARE

PARTICIPAREA
EFECTIVĂ
(în ultimele 12 luni)

Conversia opțiunilor de
răspuns

Ponderea
variabilei

1. În ce măsură crezi că este luată în con- În foarte mare măsură – 1
siderație opinia tinerilor?
În foarte mică măsură - 0
2. În opinia ta tinerii sunt motivați să se
implice în procesele decizionale?

DA- 1

3. Ai ajutat persoanele în vârstă din localitate?

DA- 1

50%

NU- 0
NU- 0

4. Ai participat la proiecte, ședințe / adu- DA- 1
nări unde s-au luat decizii pentru localitaNU- 0
te, organizație, centru de tineret?
5. Ai participat la demonstrații stradale,
mitinguri, semnat petiții?

DA- 1

6. Ai participat la ședințele de lucru ale
ONG / centru de tineret / sau în calitate
de voluntar?

DA- 1

50%

NU- 0
NU- 0
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Valoarea Activismului Civic al Tinerilor a fost determinată prin intermediul datelor generate
de sondajul de opinie. Opțiunile de răspuns pentru toate șase întrebări au fost convertite în valori
de 0 și 1, după cum este prezentat în tabelul de mai sus. Prin aplicarea mediei aritmetice a fost
stabilită valoarea finală a Activismului Civic al Tinerilor, care se plasează pe o scală de la 0 la 1, unde:
0-0,33 reprezintă clusterul de tineri cu participare scăzută; 0,34-0,66 – tineri cu participare medie;
0,67-1 - tineri cu participare înaltă.
CLUSTERELE DE
TINERI

PARTICIPARE ÎNALTĂ
(0,67 - 1)

Caracterizați prin:
- Movație înaltă de a se implica
în procesul decizional;
- Predispoziţia de a crede că
opinia nerilor este luată în
considerare în mare măsură;
- Parcipare acvă în acvități
asociate cu acvism civic
(parcipare la ședințe, unde se iau
decizii, demonstrații stradale,
voluntariat etc.)

PARTICIPARE MEDIE
(0,34 – 0,66)

Caracterizați prin:
- Movație relav scăzută de a se
implica în procesul decizional;
- Predispoziţia de a crede că
opinia nerilor este luată în
considerare într-o anumită
măsură;
- Parcipare inconsecventă în
acvități asociate cu acvism
civic.

PARTICIPARE
SCĂZUTĂ (0 -0,33)

Caracterizați prin:
- Lipsa movație de a se implica
în procesul decizional;
- Predispoziţia de a crede că
opinia nerilor este luată în
considerare în mică măsură;
- Recență în implicarea în
acvități asociate cu acvism
civic.

F1. Definirea clusterelor de tineret prin prisma Activismului Civic
Sursa: Abordarea CPD în baza datelor generate de sondajul de opinie din iulie 2020

Grupul de referință de analiză a impactului crizei pandemice asupra activismului civic al
tinerilor va fi grupul tinerilor cu participare înaltă. În pofida faptului că sondajul de opinie a inclus
întrebări divizate prin prisma cadrului temporal (întrebări ce evidenţiază participarea acestora în
ultimele 12 luni, cât şi în ultimele 3 luni), analiza comparativă simplă nu poate fi aplicată, deoarece
posibilitatea de a participa la vreo activitate asociată cu activismul civic cel puţin o dată pe parcursul
a 12 luni este mai mare, decât într-o perioadă de timp mult mai restrânsă, cum ar fi 3 luni. Astfel,
divizarea clusterală a facilitat procesul de evidenţiere a tinerilor ce se caracterizează prin activism
civic sporit (clusterul participării înalte).
Pornind de la ipoteza că activismul tinerilor cu participare înaltă este mai predictibil, datorită faptului
că au o implicare permanentă și consistentă, că sunt mai motivaţi în acest sens, probabilitatea că
anume ei se vor include în activităţi şi pe parcursul ultimelor 3 luni este mult mai mare. Altfel spus,
spre deosebire de alte grupuri la care participarea variază chiar și în lipsa crizei pandemice, tinerii
cu participare înaltă vor manifesta un activism stabil şi pe timpul crizei pandemice. Prin urmare,
constatările conturate în baza dinamicii de participare a acestui cluster în perioada pandemiei pot fi
interpretate drept efectele pandemiei asupra gradului de participare generală a tinerilor din Moldova.
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I. Participarea tinerilor. Caracteristica
generală
Participarea reprezintă un element esenţial atât pentru dezvoltarea tinerilor ca şi personalităţi,
cât şi pentru prosperitatea întregii societăţi. Astfel, o deosebită atenţie la nivel naţional şi local
urmează a fi acordată aspectului implicării şi motivării tinerilor de a participa activ în viaţa comunităţii
ce o reprezintă şi în activităţile ce determină fortificarea capacităţilor personale şi profesionale ale
lor. În special, ne referim la elaborarea şi implementarea mecanismelor eficiente care ar facilita acest
proces şi ar contribui la sporirea numărului de tineri ce beneficiază de drepturile lor în procesul
decizional local/raional şi în activităţile civice.
În ultimul an, mai puţin de 20% dintre tinerii din Moldova au participat la activităţi de
influenţare a procesului decizional. Sondajul de opinie desfăşurat în rândul tinerilor, în perioada
iulie 2020, a evidenţiat că doar a cincea parte dintre tinerii ţării au fost implicaţi în ultimul an în careva
activităţi ce ar determina manifestarea acestora ca şi verigă a procesului decizional. Ne referim
atât la participarea la adunări unde s-au luat decizii, inclusiv pentru comunitate, şedinţe de lucru a
entităţilor pentru tineret, cât şi la demonstraţii stradale/mitinguri etc. În contextul în care Moldova
implementează un cadru specific pentru abordarea problemelor tinerilor, inclusiv a aspectului de
participare a acestora în viaţa socială9, la etapa evidențierii unei rate atât de joase de implicare a
tinerilor, apare întrebarea vizavi de cât de bine şi eficient sunt elaborate aceste mecanisme şi cât de
eficient abordează necesităţile reale ale tinerilor.
Parciparea nerilor în ulmele 12
luni, %
0,9

În ulmele 12 luni ai parcipat vreodată la …. ?
Da

Nu

NȘ/NR

0
18,4
Da
Nu
NȘ/NR

80,7

Proiecte, ședințe, adunări unde s-au luat
decizii pentru localitate, organizație,
centru de neret
Demonstrații stradale, minguri, semnat
peții
Ședințele de lucru al ONG/ centru de
neret/în calitate de voluntar

50
24,4

11,7

19,2

100
75,4

87,1

79,6

0,2

1,2

1,2

F2. Nivelul de auto-apreciere a participării în rândul tinerilor, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

Atunci când ne referim la potenţialele motive ce ar explica rata generală atât de scăzută de
participare a tinerilor, o atenţie sporită acordăm percepției acestora privind considerarea
opiniei lor. Motivația unui tânăr de a aborda un comportament sau altul, ori de a se implica civic
este determinată atât de imboldul lui interior, cât și de factori externi. O condiţie importantă ce
stimulează semnificativ participarea civică a tinerilor, identificată în cadrul acestei cercetări, o
constituie nivelul de considerare a opiniei lor de către instituțiile guvernamentale de luare a deciziilor,
precum și măsura lor de reprezentare. Prin intermediul regresiilor și instrumentelor statistice a fost
demonstrat faptul că participarea tinerilor în influențarea procesului decizional crește odată cu cât
9

A se vedea informaţia cu referire la cadrul legal naţional în domeniu ce a fost reflectat la începutul acestei cercetări.
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ei sunt mai predispuşi să creadă că opinia lor este luată în considerare (a se vedea figura mai jos).
Astfel, cu cât opinia tinerilor este considerată într-o măsură mai mare, cu atât aceștia se implică
mai efectiv civic, prin participarea la ședințe de lucru ale ONG-urilor, centrelor de tineret, cât și
în procesul decizional. Acest fenomen demonstrează că părerile subiective de percepție asupra
incluziunii tinerilor în procesul decizional este unul semnificativ și nu trebuie neglijat în momentul
definirii politicilor publice.
Cercetarea a evidenţiat că mai mult din jumătatea populaţiei tinere intervievate consideră
că opinia acestora este neglijată în procesul decizional. Figura 3 reflectă ponderea tinerilor în
funcţie de percepţia acestora vizavi de subiectul abordat. Astfel, doar 32% sunt de părerea că vocea
tinerilor este auzită.

Au participat în ultimul an la proiecte,
ședințe unde s-au luat decizii pentru
localitate, ONG, Centru de tineret

Opinia nerilor este luată în considerație
40

R² = 0,5624

38

Studii medii
generale

21-24 ani

36

Venit scăzut
Studii medii
incomplete

Venit înalt

18-20 ani

Sunt persoane cu
dizabilita in Tineri
Rural
gospodarie
15-17 aniTinere

34
32

Nu sunt persoane
cu dizabilita în
gospodarie

30
28

20

23,9

19,1

În mică măsură
În foarte mică
măsură

20
15

În mare măsură

Venit mediu

Elev/student
Studii superioare

22

În foarte mare
măsură

8,1

13,2

Urban Studii profesional
tehnice

26
24

În ce măsură crezi că este luată în
considerație opinia nerilor?

25

30

35

35,7

NS/NR

Opinia nerilor este luată în considerație în mare și foarte
mare măsură

F3. Impactul considerării opiniei tinerilor asupra participării lor efective
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

Tinerii de 15-17 ani au avut o implicare mai mare în activităţile civice. Analiza detaliată prin
prisma criteriilor socio-demografice (precum genul, vârsta, mediul de trai, nivelul de venit etc.) a
evidenţiat inegalități mai pronunţate prin prisma criteriului de vârstă. Astfel, datele au relevat că,
odată cu înaintarea în vârstă, tinerii sunt mai puţin activi civic. Figura 4 relevă ponderea tinerilor care
au participat în activități de luare a deciziilor sau de influenţare a acestora. Se observă că cei din
categoria de 15-17 ani predomină în rândul tinerilor celor mai activi. Aceasta se explică prin faptul
că instituțiile școlare reprezintă un mediu favorabil pentru implicarea civică a tinerilor și accesarea
activităților extra-curriculare. Tinerii sunt în căutare de oportunități de dezvoltare a abilităților “soft”
pentru a completa cunoștințele obținute în cadrul programului școlar.
În cazul persoanelor de 21-24 de ani, o explicaţie ce vine să argumenteze implicarea mai
redusă a acestora ţine de faptul că, în majoritatea cazurilor tinerii din această categorie fie sunt
încadraţi în câmpul muncii, fie se află în proces de angajare. Aceştia contribuie la prosperarea
localității prin activitatea lor economică și mai puțin se afiliază unei structuri de tineret,
precum centre de tineret, ONG. Aceste tendințe sunt resimțite şi la nivel internațional, unde
tinerii care sunt înrolați în studii prezintă o rată mai mare de participare în cluburi de tineret.10

10 European Youth Participation Barometer, 2018 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2163_455_ENG
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În ulmele 12 luni au parcipat la....
Proiecte, ședințe, adunări unde s-au luat decizii pentru localitate, organizație, centru de neret
Ședințele de lucru al ONG/ centru de neret/în calitate de voluntar
Demonstrații stradale, minguri, semnat peții
0

10

20

15-17 ani

30

40

30,6

18-20 ani

12,1

25

21-24 ani

50

9,6

70

22,6

14,2

19,6

60

24,1
13,4

F4. Ponderea tinerilor ce au participat în ultimul an la activităţile menţionate, pe criteriul de vârstă, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

În acelaşi timp, cercetarea a evidenţiat că prezenţa persoanelor cu dizabilități în familie nu
influențează negativ predispoziția şi posibilitatea tinerilor de a participa. Analiza participării
tinerilor prin prisma prezenţei sau lipsei persoanelor cu dizabilitaţi în gospodărie a condus la
două constatări importante. Pe de o parte, s-a observat că tinerii ce au persoane cu dizabilităţi
în familie sunt mai implicaţi în procesul decizional (vedeţi figura). Pe de altă parte, la corelarea
criteriului prezenţei sau lipsei persoanelor cu dizabilităţi în familie cu genul respondentului, s-a
identificat apariţia inegalităţilor de gen în participare. Astfel, dacă în cazul familiilor fără persoane cu
dizabilitaţi, decalaje semnificative de gen nu există, atunci în cazul prezenţei acestora, inegalităţile
de gen variază între 6,3pp şi 19,8pp, toate fiind în defavoarea fetelor/femeilor, indiferent de forma
de participare. Aceasta poate fi explicat prin faptul că povara mai mare de îngrijire în familie, în
asemenea cazuri, cade pe umerii tinerelor, fapt ce este alimentat şi de perpetuarea stereotipurilor
de gen în societate vizavi de rolurile femeii şi a bărbaţilor de a se implica în procesul de îngrijire şi
de grijile casnice. Prin urmare, fetele se implică mult mai mult în activităţile date, ceea ce determină
o mai mare excludere a lor din procesul participativ.
Nu au parcipat în ulmele 12 luni la ...

În ulmele 12 luni NU au parcipat la...

Nu sunt persoane cu dizabilități în gospodărie

Tineri

Sunt persoane cu dizabilități în gospodărie
0

Proiecte, ședințe, adunări
unde s-au luat decizii pentru
localitate, organizație, centru
de neret
Ședințele de lucru al ONG/
centru de neret/în calitate de
voluntar
Demonstrații stradale,
minguri, semnat peții

20

40

60

80

100

75,9
70,5
80,2
74
87,7
82,2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80,1

76,6 75,1

88,3 87

Tinere

77,8

86,3

60,3

81,6 78,6

82,2
65,3

Nu sunt pers. Sunt pers. cu Nu sunt pers. Sunt pers. cu Nu sunt pers. Sunt pers. cu
cu dizab. în dizab. în gosp. cu dizab. în dizab. în gosp. cu dizab. în dizab. în gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
Ședințe unde s-au luat decizii
pentru localitate, ONG,
Centru de neret

Demonstrații stradale,
minguri, semnat peții

Ședințe de lucru al
ONG/Centru de neret/în
calitate de voluntar

F5. Ponderea tinerilor ce au participat în ultimul an la activităţile menţionate, în funcţie de prezenţa persoanelor
cu dizabilităţi în gospodărie, %. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020
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II. Participarea tinerilor în perioada
pandemiei
Măsurile instaurate pentru depăşirea efectelor nocive ale crizei pandemice s-au răsfrânt negativ
şi asupra nivelului de participare a tinerilor. Impunerea distanţării sociale, a sistării activităţii
pentru majoritatea entităţilor, inclusiv a instituţiilor educaţionale şi a ale celor ce activează în interesul
tinerilor (ONG-uri, Centre de tineret, consilii de tineret etc.), cu siguranţă au redus posibilităţile
tinerilor de a se implica în activităţi de participare în viaţa socială şi în cele ce le-ar permite fortificarea
capacităţilor în scopul influenţării procesului decizional. Despre aceasta vin să confirme şi rapoartele
internaționale, cu privire la impactul pandemiei asupra participării tinerilor din întreaga lume.11
În context naţional, cercetarea în cauză a permis să identificăm în ce măsură criza a determinat nivelul
de retenţie a tinerilor în cadrul activităţilor asociate cu procesul de participare şi activism civic.
Efectul pandemiei asupra nivelului de participare a tinerilor a fost măsurat prin prisma
dinamicii de implicare ai celor mai activi tineri. Precum a fost menţionat mai sus, lipsa unui nivel
de referinţă care ar permite să fie comparat în cadre temporale similare gradul de participare a
tinerilor până la manifestarea pandemiei şi în perioada de declanşare a acesteia, a constituit o
limitare esenţială în procesul analitic. În scopul depăşirii acestei limitări au fost definite 3 clustere
de tineret: cu participare înaltă, medie şi scăzută. Acceptând premisa că tinerii cu participare înaltă,
sunt cei mai motivaţi şi consecvenţi în procesul de implicare, perioada de pandemie nu ar putea fi
un impediment pentru manifestarea spiritului de activism. Prin urmare, situaţia specifică acestui
cluster poate fi echivalată cu nivelul de referinţă în procesul de stabilire a impactului cauzat de criza
pandemică.
Doar a zecea parte dintre tinerii
Ponderea clusterilor de neret
din Moldova se caracterizează
printr-un nivel de participare
înaltă în procesul decizional
și viața socială a comunității,
determinată de motivația înaltă a
acestora și convingerea că opinia
Parcipare medie - 40%
lor este considerată. În urma
Parcipare scăzută - 50%
Parcipare înaltă - 10%
efectuării
calculelor
primare,
conform
modelului
analitic
prezentat, a fost determinată F6. Ponderea activismul civic al tinerilor din populația generală, %
ponderea fiecărui cluster de Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020
tineret în rândul populației
intervievate. Cea mai semnificativă prevalență o dețin tinerii cu participare scăzută – 50%, urmată
de ponderea tinerilor cu participare medie – 40%. Conform acelorași calcule, doar 10 % din tineri
au în mediu o participare înaltă. În contextul în care la baza identificării ponderilor clusterelor de
tineri au fost întrebările ce reflectă nivelul motivaţiei de a se implica, percepţia faţă de includerea şi
participarea efectivă a lor, aceste ponderi descoperă un tablou ce merită atenția politicilor publice
privind incluziunea tinerilor în procesele decizionale.
Printre motivele ce vin să argumenteze această implicarea activă a doar 10 % de tineri se
enumeră (i) încrederea scăzută a tinerilor în autorităţi şi în faptul cât de mult aceştia sunt orientaţi
să le asculte părerea şi cât de predispuşi sunt ei să intervină cu măsuri ce ar răspunde necesităţilor
11 OECD, 2018 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
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tinerilor;12 (ii) necorespunderea serviciilor oferite tinerilor din comunităţi cu necesităţile acestora; (iii)
complexitatea activităţilor orientate spre dezvoltarea lor profesională şi personală, ceea ce solicită
mai mult timp pentru implicare; (iv) prioritizarea altor responsabilităţi decât cele de participare (griji
de familie, de încadrare în câmpul muncii, cariera profesională) etc.
Analiza pe clustere confirmă predispunerea tinerilor de 15-17 ani de a se implica mai activ în viaţa
socială. Evaluarea prin prisma criteriilor socio-demografice a tinerilor ce fac parte din clusterul asociat
cu participarea înaltă, în comparaţie cu populaţia generală de tineri chestionați, a permis să fie identificat
profilul distinct al celor ce se manifestă printr-un activism civic mai sporit. Precum este reflectat în figura
ce urmează, observăm că elementul cel mai diferenţiat între aceste două populaţii ţine de criteriul de
vârstă. Astfel, în cadrul clusterului participării înalte, ponderea tinerilor de 15-17 ani depăşeşte cu mult
ponderea celor de 21-24 ani chiar dacă în populaţia generală situaţia este inversă. Fiind încadraţi încă în
procesul educativ (fie şcoală, fie colegiu sau şcoală profesională etc.), tabloul creat vine să confirme o
dată în plus faptul că instituţiile educaţionale reprezintă un mediu favorabil adolescenţilor de 15-27 ani
pentru a se manifesta şi a participa la diverse activităţi ce au drept scop sporirea implicării lor.
Adiţional au ieşit în evidenţă şi tinerii din mediul rural, care au o prevalenţă în cadrul acestui
cluster – circa 60% din categoria celor cu participare înaltă sunt reprezentaţi anume de acest
contingent. Chiar dacă în cadrul populaţiei generale, diferenţa dintre persoanele din mediul rural
şi urban nu este atât de semnificativă (2,2pp), în cadrul clusterului cu participare înaltă, tinerii din
mediu rural se evidenţiază. Această situaţie poate fi interpretată ca o necesitate mai mare în rândul
celor din mediul rural de a se asocia cu grupuri de interacţiune, distanţa socială în cadrul localităţilor
rurale fiind mai mică decât în oraşe.
Clusterul nerilor cu parcipare înaltă
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F7. Profilul comparativ al tinerilor din populația generală intervievată şi al celor din clusterul cu participare
înaltă, %. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

Criza pandemică a determinat o retragere considerabilă a tinerilor cu participare înaltă din
activităţile civice. În contextul în care clusterul tinerilor cu participare înaltă reprezintă nivelul de
referinţă ce permite să evidenţiem efectele pandemiei asupra participării tinerilor, datele sondajului
relevă faptul că, din totalul tinerilor din clusterul dat, în ultimele 3 luni s-au implicat în medie doar
60%. Altfel spus, mai mult de 1/3 din tinerii cu participare înaltă s-au retras pe perioada pandemiei din
activităţile de influenţare a procesului decizional. Deşi majoritatea acestora au reuşit să dea dovadă
12 Conform unui sondaj de opinie desfăşurat în 2018 de CPD a fost posibil de identificat nivelul de legitimitate (modul în
care instituțiile și politicile din societatea noastră reflectă într-adevăr interesele și nevoile membrilor societății), inclusiv din perspectiva tinerilor de 18-29 de ani. Astfel, nivelul de neîncredere în autorităţi prevalează în rândul opţiunilor
de răspuns alese de tinerii sondaţi, specific caracteristic pentru fiecare autoritate analizată – Guvern, Parlament, preşedinte, primărie şi partid politic. În medie, peste 75% din tineri sunt de opinia că aceste instituţii nu vin cu măsurile
ce ar determina un grad mai mare de răspuns la necesităţile lor.
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de activism civic şi în perioada aprilie-iunie a.c., punând în prim plan acţiunile de sensibilizare a
populaţiei la diferite probleme prin semnări de petiţii, totuşi faptul că însăşi în rândul acestei categorii
de tineri s-a observat o diminuare drastică a nivelului de participare, extrapolând observaţia dată şi
asupra participării persoanelor din clusterele cu participare mai redusă până la pandemie, induce la
conturarea unui tablou destul de pesimist ce denotă o reducere considerabilă a participării întregii
populaţii de tineret din Moldova în perioada pandemiei.
Ponderea celor ce s-au implicat în
ulmele 3 luni în acvități civice
CLUSTERUL PARTICIPĂRII ÎNALTE
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F8. Ponderea tinerilor din clusterul participării înalte în funcţie de participarea acestora în ultimele 3 luni, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

Pandemia a influenţat diferit nivelul de participare a tinerilor şi a tinerelor, cele din urmă resimţind
mai pronunţat efectul negativ a acesteia. Interpretarea datelor sondajului specifice pentru perioada
corespunzătoare instaurării măsurilor de distanţare socială şi sistare a activităţilor mai multor entităţi, au
reliefat un tablou divers atunci când rezultatele sunt analizate prin prisma criteriilor socio-demografice.
Astfel, s-a observat că în perioada respectivă tinerelor le-a fost caracteristică o retenţie mai mică în
activităţile civice comparativ cu situaţia specifică băieţilor. Din totalul populaţiei feminine tinere, ce se
manifestă printr-un activism civic sporit până la instaurarea măsurilor restrictive, în perioada pandemiei
doar 40% din ele au avut posibilitatea să se implice în activităţi civice (a se vedea figura 9). Această
dinamică poate fi explicată prin efectul inegal din perspectiva de gen care s-a resimțit la nivelul divizării
responsabilităţilor casnice și supervizarea copiilor. Astfel, femeile, inclusiv tinerele, au utilizat mai mult
timp pentru a pregăti mâncare, a face curățenie și a ajuta membrii mai mici ai familiei în procesul de
studii la distanţă,13 ceea ce nu a permis participarea civică a lor în accesași măsură ca bărbații.
Pandemia, pe de o parte, a determinat retragerea tinerilor de 15-17 ani din activităţile civice, iar
pe de altă parte, a favorizat manifestarea celor de 21-24 ani în acest sens. În perioada pandemiei
doar 1 din 3 tineri de această vârstă (din clusterul participării înalte) au reuşit să fie implicaţi în activităţi
civice. Totodată, aparent pandemia a reprezentat o pistă pentru tinerii de 21-24 de ani ca să aibă
o implicare mai mare. Această inversare de situaţie poate fi explicată prin următoarele: (i) sistarea
activităţii instituţiilor educaţionale a influenţat drastic retragerea tinerilor: elevi/studenţi din procesul
participativ, acestea fiind mediul cel mai favorabil ce oferă oportunităţi de implicare, (ii) necesitatea
de interacţiune şi asocierea la vreun grup de persoane a determinat ca tinerii de 21-24 de ani să se
implice în diverse activităţi, în special online, în perioada instaurării măsurilor de carantină.
Aparent, persoanele cu venituri înalte au fost mai reticente de a participa în această perioadă.
Doar a treia parte din cei activi cu venituri înalte au fost implicaţi în şedinţe de lucru a ONG-urilor, a
Centrelor de tineret ori s-au manifestat în calitate de voluntar.

13 https://moldova.unwomen.org/ro/noutati-si-evenimente/noutati/2020/06/covid19-impact-assessment

16

COVID-19 ȘI TINERII: EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA PARTICIPĂRII TINERILOR

TINERII DIN CLUSTERUL PARTICIPĂRII ÎNALTE
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clusterul parcipării înalte
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

60,0

40,0

Tineri

Tinere

29,3

Acvismul tinerilor din clusterul
parcipării înalte în ulmele 3 luni

37,0

34,0

28,7

15-17 ani 18-20 ani 21-24 ani

Venit
scazut

41,0

30,7

Venit Venit înalt
mediu

42,3

58,0

Urban

Rural

F9. Ponderea tinerilor din clusterul participării înalte ce au participat în ultimele 3 luni, din totalul populației
clusterului dat %. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020

Măsurile impuse pe perioada pandemiei au determinat ca tinerii să aloce până la 6 ore pe zi,
uneori şi mai mult, pentru activităţile desfăşurate pe platforme online. În baza datelor specifice
populaţiei generale de tineret ce a participat în sondajul de opinie s-a observat că preponderent
aceştia au alocat mai mult timp pentru activităţile de pe reţelele de socializare şi lecţiile online în
perioada pandemiei (a se vedea figura de mai jos). În cazul când tinerii au fost lipsiți de interacțiunea
fizică cu semenii lor, utilizarea acestor mijloace pentru a socializa au reprezentat o soluţie optimă în
perioada distanţării sociale. Din cauza sistării activităţii instituţiilor de educaţie, procesul educativ
s-a desfăşurat online, solicitând de la elevi şi studenţi mai mult timp pentru a reuşi să asimileze
materialul educativ conform curriculumului. Suprasolicitarea studiilor formale prin intermediul
platformelor online este un fenomen ce a afectat dorința tinerilor de a participa la seminare/ateliere
online, ceea ce i-a şi determinat să aloce un număr mai mic de ore pentru alte activităţi.
O formă de participare în perioada pandemiei a reprezentat-o implicarea tinerilor în informarea
persoanelor despre măsurile de protecţie, inclusiv prin apelarea la reţelele de socializare.
Fiind important procesul de informare a populaţiei cu privire la virusul COVID-19 şi a măsurilor ce ar
diminua riscul de contaminare, mai mulţi tineri au manifestat deschiderea şi iniţiativa de a disemina
repere relevante despre pandemie. Astfel, în medie circa jumătate dintre tinerii din Moldova, au
contribuit la informarea mai multor persoane despre metodele de protecţie, inclusiv publicând
informaţie şi pe reţelele de socializare utilizate (a se vedea figura 11).
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Totodată, în această perioadă tinerii s-au implicat activ în oferirea suportului social vârstnicilor
din localitatea unde trăiesc. Din totalul tinerilor, 80% au manifestat deschidere pentru a susţine
persoanele în etate în perioada respectivă. În contextul în care vârstnicii au fost identificaţi ca
grupul cel mai vulnerabil în faţa efectelor drastice ale virusului COVID-19, activitatea de informare
şi ajutorare a acestora prin diverse activități de voluntariat a fost identificată drept o formă de
implicare, pe care tinerii şi-au asumat-o. Datele reflectate mai jos arată o distincţie pronunţată în
profil teritorial. Astfel, în mediul rural tinerii au avut o implicare mai mare, ceea ce se explică prin
faptul că în sate fenomenul comunitar și de ajutor al celor din mahala este mai pronunțat, distanţa
socială fiind mult mai mică comparativ cu situaţia din urbe.
În ulmele 3 luni au realizat următoarele acvități civice
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F12. Ponderea tinerilor ce au realizat activitaţile civice enumerate în ultimele 3 luni, pe criteriile socio-demografice, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA, iulie 2020
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III. Accesul la instituții
La această etapă de analiză ne-a preocupat să înţelegem în ce măsură activitatea instituţiilor
orientate spre reprezentarea intereselor tinerilor şi serviciile oferite de acestea, determină nivelul
de participare al tinerilor, şi cum pandemia s-a răsfrânt asupra deciziei acestora de a beneficia de
serviciile propuse.
Cercetarea a arătat că persoanele tinere beneficiază la un nivel redus de serviciile entităţilor
orientate spre reprezentarea drepturilor acestora. În medie, 87% dintre tineri nu au beneficiat
niciodată în ultimul an de serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale, de Consiliile pentru
tineret şi nici de Centrele de tineret ce activează în teritoriu. Figura de mai jos relevă o posibilitate
mai mică a tinerilor de a fi implicaţi în activităţile prestate de Centrele de Tineret – doar 7,7% din
tineri au indicat că în 12 luni au beneficiat de serviciilor acestora.
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F13. Ponderea tinerilor în funcţie de beneficierea de servicii oferite de instituţiile ce le reprezintă interesele, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

Rata joasă de beneficiere este influenţată de factori precum accesul, complexitatea activităţilor
propuse, corespunderea serviciilor oferite cu necesităţile tinerilor etc. Aceasta este confirmat
de analiza dezagregată a datelor în funcţie de criteriile socio-demografice ale respondenţilor. În
figurile ce urmează sunt prezentate ponderile tinerilor ce nu au beneficiat niciodată în ultimul an
de vreun serviciu/activitate/proiect oferit de ONG-uri, Consilii sau Centre de tineret. Astfel, s-a
observat că tinerii de 15-17 ani şi cei din mediul rural au beneficiat în proporţie infimă de activităţile
organizate de ONG-uri. Întrucât, această categorie de persoane, în majoritatea cazurilor, este
încadrată în procesul educativ, ponderea mică de implicare ar fi un indicator pentru complexitatea
mai mare a serviciilor pe care le oferă acestea (proiecte desfăşurate pe o perioadă mai îndelungată,
ce solicită participarea constantă a tinerilor). Rata mică de implicare ai celor din mediul rural ar fi
un indicator fie pentru lipsa acestor instituţii în comunităţile rurale, fie pentru necorespunderea
serviciilor prezente la necesităţile tinerilor. Totodată, datele au relevat că elevii (de 15-17 ani) sunt
mai mult orientaţi spre activităţi de consultare/interacţiune oferite de Centrele şi Consiliile de tineret
şi care solicită o frecvenţă mai lejeră/la necesitate. La fel, s-a observat că tinerii care au persoane
cu dizabilităţi în familie au beneficiat într-o proporţie mai mare de activităţile şi serviciile propuse
de Centrele şi Consiliile de tineret, ceea ce poate fi calificat drept o formă de asociere cu un grup,
favorizând astfel participarea lor în viaţa comunitară (a se vedea figura 14).
Cercetarea permite să afirmăm că inegalitatea faţă de tinere este mai mare în contextul
beneficierii de serviciile entităţilor. Corelarea aspectului de gen cu alte criterii socio-demografice
a respondenţilor a evidenţiat că, indiferent de caracteristica demografică, decalajele de gen în
rândul celor ce nu au beneficiat de serviciile date sunt în majoritatea cazurilor în defavoarea fetelor.
Decalajele cele mai mari se observă la implicarea în activităţile oferite de ONG-uri, inclusiv specifice
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pentru tinerele din mediul urban, acolo unde, de fapt, sunt concentrate mai multe organizaţii de
acest fel. În special, aceasta se referă la tinerele cu studii superioare şi cele cu un nivel socioeconomic scăzut. Situaţia dată ar putea fi explicată prin predispunerea mai mare în rândul tinerelor
de a aloca timp pentru responsabilităţile de familie, decât pentru cele de participare sau dezvoltare
profesională.
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ulmele 12 luni de ONG-uri
0

20

40

60

NU au beneficiat de Consiliile
Locale sau Raionale de Tineret

80

100

15-17 ani

0

88,3

18-20 ani

85,1

Venit scăzut

81,3

Venit mediu

86,9

Venit înalt

86,6

Urban

81,1

Rural

89

40 60

15-17 ani

81,9

21-24 ani

20

NU au beneficiat de Centrele de
Tineret

80 100

0

82,9

20 40

60 80 100

15-17 ani

86,4

18-20 ani

87,5

18-20 ani

87,2

21-24 ani

88,7

21-24 ani

93,1

Nu au persoane cu
dizabilități
Au persoane cu
dizabilități

87,3
80,6

Nu au persoane cu
dizabilități
Au persoane cu
dizabilități

90
84

F14. Ponderea tinerilor ce NU au beneficiat niciodată de serviciile oferite de entităţile enumerate, %
Sursa: Sondaj CPD şi UNFPA

Menţionăm că pe criteriul de vârstă nu au fost observate decalaje semnificative de gen în acest
context, acestea nefiind incluse în figura de mai jos
Inegalitățile de gen în rândul celor ce NU au beneficiat niciodată în ulmul an de serviciile ...
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F15. Decalajele de gen în rândul celor ce nu au apelat la serviciile oferite de entităţile pentru tineret
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

Analiza prin prisma clusterială, relevă că tinerii asociaţi cu participarea înaltă au beneficiat într-o
proporţie mai mare de aceste oportunităţi, manifestând mai mult interes pentru activităţile organizate
de consiliile locale sau raionale pentru tineri. Datele au arătat că, deşi tinerii asociaţi cu clusterul
participării înalte reprezintă ponderea cea mai mică din populaţia totală a tinerilor, anume aceştia sunt
mai predispuşi de a beneficia de serviciile oferite de entităţile de tineret. Astfel, putem presupune că,
inclusiv implicarea mai consistentă în activităţile Consiliilor locale sau raionale de tineret, a Centrelor de
tineret şi ONG-urilor contribuie favorabil la dezvoltarea nivelului mai înalt de participare civică a tinerilor.
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Ponderea celor care în ulmele 12 luni au beneficiat de serviciile oferite
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F16. Reprezentarea apelării tinerilor la serviciile instituțiilor prin prisma clusterelor, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

Impactul crizei pandemice asupra abordării entităților de tineret
Criza pandemică nu doar a evidenţiat, dar a şi accentuat oportunităţile scăzute ale tinerilor de a
beneficia de serviciile organizaţiilor ce le reprezintă interesele. Precum a fost reflectat în capitolul
precedent, în ultimul an, în medie, doar 9,7% din populaţia totală de tineri au beneficiat de cel puţin
un serviciu oferit de ONG-uri, Consilii şi Centre de tineret. În contextul impunerii măsurilor pentru
combaterea efectelor pandemiei COVID-19, sondajul a reliefat că această rată s-a micşorat şi mai mult.
Astfel, 62% dintre aceştia au indicat că în aprilie-iunie 2020 au beneficiat mai rar sau deloc de serviciile
şi activităţile acestor entităţi (a se vedea figurile). Prin urmare, se observă pregnant efectul negativ al
pandemiei în acest context. Aceasta o confirmăşi faptul că însăşi tinerii asociaţi cu o participare înaltă
au fost impactaţi negativ de efectele crizei pandemice, reducându-se vizibil ponderea celor ce au
beneficiat de serviciile entităţilor date. În contextul în care comparativ cu populaţia generală de tineret
s-a observat o diminuare de beneficiere în ambele cazuri, concludem că odată cu instaurarea măsurilor
de protecţie, chiar dacă entităţile au reuşit să-şi menţină sau adapteze într-o oarecare măsură serviciile
ce le prestează, totuşi acestea nu au răspuns la toate necesităţile tinerilor.
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F17. Frecvenţa beneficierii de servicii în ultimele
3 luni, %. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la
comanda CPD şi UNFPA
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F18. Ponderea neraportată la cei ce au beneficiat de
servicii în ultimul an,%

Se observă că pandemia a amplificat inegalitatea de gen în rândul beneficiarilor de servicii,
tinerele fiind mai defavorizate. Figura de mai jos arată ponderea tinerilor ce în ultimele 3 luni
au beneficiat mai rar sau deloc de serviciile oferite de instituţiile abilitate, în funcţie de criteriile
socio-demografice. Astfel, în cazul în care până la manifestarea pandemiei, fetele se caracterizau
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printr-o pondere mai mică comparativ cu băieţii în a beneficia de serviciile şi activităţile ONG-urilor,
Consiliilor şi Centrelor de tineret, atunci rezultatele observate pe parcursul ultimelor luni arată clar
o agravare a situaţiei (66,8% fete au indicat aceste opţiuni de răspuns). Respectiva situaţie poate
fi explicată, inclusiv prin alocarea unui număr mai mare de ore pentru lecţiile on-line din partea
tinerelor, comparativ situaţiei tinerilor (a se vedea figura de mai jos).
Cât mp ai dedicat pentru lecții online
mp de o zi în ulmele 3 – 4 luni?

Frecvența beneficierii de serviciile entăților
Au beneficiat în 12 luni
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F19. Frecvenţa beneficierii de serviciile entităţilor în ultimele 3 luni, în funcţie de criteriul de gen şi vârstă, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

Pandemia s-a răsfrânt negativ şi asupra situaţiei tinerilor din mediul rural. Astfel, circa 70% dintre
tinerii ce locuiesc în comunităţile rurale au indicat o diminuare a frecvenţei de implicare în activităţile
organizate de entităţi. În contextul sistării activităţii instituţiilor de educaţie, a instaurării carantinei
şi a distanţei sociale etc., tinerii din mediul rural au avut mai puţine oportunităţi de a beneficia de
serviciile oferite. Totodată, trebuie să ţinem cont şi de faptul că în mediul rural infrastructura civică
este mult mai slab dezvoltată decât în urbe. Astfel, sistarea activităţii entităţilor care şi aşa sunt în
deficienţă, a avut un efect vizibil nefavorabil asupra tinerilor din comunităţi.
În aceeaşi ordine de idei, observăm că şi tinerii ce au declarat venituri înalte au fost mai puţin
predispuşi de a beneficia de servicii. Mai mult de 75% dintre aceştia au relatat o beneficiere mai
redusă sau absentă pe perioada pandemică (a se vedea figura de mai jos).
Frecvența beneficierii de serviciile entăților de neret
Au beneficiat în ulmele 12 luni
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F20. Frecvenţa beneficierii de serviciile entităţilor în ultimele 3 luni, în funcţie de criteriul studii, venit și mediul
de reşedinţă, %. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA
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IV. Accesul la servicii
Dorinţa de a beneficia de servicii de abilitare a fost manifestată doar de a cincea parte dintre
tineri. Cercetarea a evidenţiat o necesitate mai mare de activităţi orientate spre dezvoltarea
personală şi profesională – instruiri tematice de informare, servicii de abilitare economică, şi mai
puţin spre servicii de participare a tinerilor (a se vedea figura de mai jos).
Totodată, s-a constatat, că doar jumătate dintre persoanele care au avut necesitatea de
servicii de dezvoltare au şi beneficiat de ele. Pe lângă faptul că sub 20% din tineri au manifestat
interes şi au simţit necesitate de a fi implicaţi în activităţi orientate spre fortificarea capacităţilor,
atât profesionale, cât şi personale, dintre aceştia, doar 53% au reuşit să se implice în ele. Din figurile
de mai jos se observă, că mai mulţi tineri au reuşit să participe la seminare tematice şi activităţi
de voluntariat – acţiuni ce au loc în mare parte prin asocierea tinerilor în diverse grupuri cu interes
comun. În contextul în care situaţia specifică tinerilor din clusterul participării înalte arată un decalaj
esenţial dintre necesitate şi beneficiere (în medie 2/3 dintre aceştia au beneficiat efectiv de servicii),
această situaţie ar putea avea la bază doi factori structurali, şi anume accesul la aceste servicii (în
special prin prisma amplasării şi accesibilităţii acestora), dar şi opţiunile de servicii oferite care să
se alinieze la necesităţile de facto ale solicitanţilor. În situaţia în care chiar şi în rândul tinerilor care
se manifestă printr-un activism civic sporit această discrepanţă este vizibilă, motivaţia tinerilor ar
avea o pondere mai mică ca şi factor de influenţă.
CLUSTERUL TINERILOR CU PARTICIPARE ÎNALTĂ
În ulmele 12 luni ..... de servicii
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F21. Ponderea celor ce au avut nevoie şi cei ce au beneficiat de servicii, %
Sursa: Sondajul de opinie CPD şi UNFPA

Îngrijorează faptul că tinerii care au în gospodărie persoane cu dizabilităţi au beneficiat mai
puţin de serviciile de care au avut nevoie. Graficele prezentate în continuare reflectă ponderea
tinerilor care au avut nevoie de anumite servicii de dezvoltare profesională şi personală şi a celor
care au reuşit să beneficieze de acestea. Analiza în funcţie de criteriile socio-demografice a relevat
faptul că tinerii ce au indicat că fie ei, fie cineva din familie sunt cu dizabilităţi au fost cei mai neglijaţi
în acest context. Explicaţia în acest sens este atribuită preponderent nivelului de accesibilitate şi
adaptabilitate a serviciilor date la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi14, dar şi alocării a mai mult
timp pentru îngrijirea de membrii cu dizabilitaţi.
Totodată, s-au evidenţiat în acest context şi decalajele ce afectează mai mult tinerii de 15-17
ani. Astfel, cu toate că au simţit necesitatea de a fi implicaţi în asemenea sesiuni, în special în cele
de participare a tinerilor, totuşi includerea de facto nu a fost în aceeaşi proporţie. Astfel, întrebarea
14 Majoritatea dintre aceste tipuri de instituţii şi structuri (Centre de Tineret, Conslii locale de tineret, ONG-uri) nu au servicii specializate pentru persoanele cu dizabilități, şi nici nu au capacitate umana, infrastructura necesară și functiile
necesare pentru un asemenea serviciu.
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cu privire la corespunderea serviciilor ce sunt oferite şi sunt disponibile tinerilor cu necesităţile de
participare a acestora persistă.
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F22. Decalajele dintre persoanele ce au avut nevoie de un serviciu şi tinerii care au beneficiat de acestea, pe
criteriile socio-demografice. Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

Impactul crizei pandemice asupra beneficierii de serviciile de abilitare
În perioada crizei pandemice, aparent tinerii au manifestat interes pentru activităţile civice
şi de instruire. Datele sondajului au arătat că în această perioadă unii tineri au avut nevoie mai
mult de a fi implicaţi în activităţi de instruire, voluntariat etc. Astfel, din totalul tinerilor intervievaţi,
6% au indicat că mai des au accesat servicii orientate spre abilitarea economică şi orientarea în
carieră, activităţi de voluntariat, instruiri de abilitare economică şi ghidare în carieră (vedeţi figura).
În contextul restricţiilor de deplasare impuse în perioada crizei pandemice, o probabilitate mare este
că tinerii au simţit lipsa de a socializa cu semenii lor. Astfel, participarea la aceste activităţi pare a fi
soluţia pe care au identificat-o în scopul satisfacerii necesităţii de interacţiune şi socializare.
Din abundența de servicii şi instruiri desfăşurate pe platformele online în perioada pandemiei,
se pare că tinerii au acordat o atenţie sporită conţinutului serviciului propriu-zis şi mai puțin
prestatorilor care au organizat activitatea în cauză. Aceasta ar putea explica de ce în perioada
pandemiei este mai mare ponderea celor care au indicat că au apelat mai rar la entităţi (constatare
reflectată în capitolul precedent), comparativ cu o situaţie inversă în cazul serviciilor (au apelat mai
des), chiar dacă valorile ponderale în sine nu reprezintă mari diferenţe. În perioada de carantină,
majoritatea organizaţiilor şi-au sistat activitatea, ulterior prezentându-şi serviciile (ateliere, trening,
prelegeri etc.) în versiune online. Se creează impresia că tinerii, accesând multitudinea de servicii,
oferite de diverse organizaţii, s-au concentrat pe conținuturi, fără a distinge organizatorul activităţii.
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F24. Ponderea neraportată la cei ce au beneficiat în
ultimul an, %

În ultimele 3 luni cel mai des de aceste servicii au beneficiat tinerii ce până la manifestarea
pandemiei aveau o implicare civică mai redusă. În contextul în care analiza situaţiei prin prisma
clusterului de tineri cu participare înaltă a relevat că, de fapt, aceştia mai rar au apelat în ultimele 3
luni la servicii de abilitare (întrucât au beneficiat de asemenea servicii înainte de pandemie). Tabloul
conturat în rândul populaţiei generale de tineri arată că tinerii mai pasivi din punct de vedere civic
au constituit categoria preponderentă ce s-au implicat în activităţi de abilitare în perioada aprilieiunie 2020. Figurile de mai jos vin să confirme aceasta, dar şi să evidenţieze profilul tinerilor care în
lunile aprilie-iunie au solicitat şi au beneficiat mai des de servicii de capacitare, abilitare economică,
ghidare în carieră şi de participare. Astfel, o accesare mai mare a serviciilor în perioada de carantină
a fost din partea tinerelor, a celor de 21-24 de ani şi a tinerilor cu venituri mici.
POPULAȚIA GENERALĂ DE TINERI
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F25. Frecvenţa accesării serviciilor de participare şi abilitare în funcţie de criteriile socio-demografice, %
Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UNFPA

COVID-19 ȘI TINERII: EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA PARTICIPĂRII TINERILOR

25

Constatări principale
Pandemia provocată de virusul COVID-19 a influenţat activismul tinerilor evidențiind participarea
redusă a acestora, fenomen care poate avea un efect îndelungat. În contextul instituirii măsurilor
de protecţie pentru diminuarea efectelor negative ale pandemiei, precum distanţarea socială, sistarea
activităţilor instituțiilor educaţionale în perioada aprilie-iunie 2020, s-a observat o retragere şi
descurajare a tinerilor, reducând interesul acestora pentru a se implica în procesul participativ. De
asemenea, a influențat negativ și sistarea activității organizaţiilor care oferă servicii orientate spre
capacitarea şi reprezentarea intereselor tinerilor. Pe timpul pandemiei doar 6 % din tineri au continuat
să beneficieze de serviciile acestor instituții. Tendință de diminuare a interesului pentru participare
a fost analizată pentru o perioadă de 3 luni, însă extrapolată pentru perioada de 12 luni ar putea
evidenția un efect și mai profund, cu o reducere drastică a participării civice a tinerilor.
Categoria tinerilor de 15-17 ani a fost cea mai afectată de pandemie din punct de vedere al
nivelului de participare. În cadrul acestei analize a fost posibil de identificat că persoanele cu
vârsta cuprinsă între 15-17 ani manifestă un interes mai sporit de a se implica în activităţi civice
în comunităţile pe care le reprezintă, având un spirit de activism mai pronunţat comparativ cu
alte categorii de tineri. În ultimul an, în mediu doar 10% din totalul tinerilor din această categorie
de vârstă au beneficiat de serviciile oferite de structurile ce organizează activităţi orientate spre
capacitarea tinerilor şi încurajează participarea. Activismul mai accentuat al acestora se datorează
instituţiilor educaţionale, care reprezintă un mediu favorabil pentru implicarea civică a tinerilor și
accesarea activităților extra-curriculare, ceea ce le permite să se dezvolte atât pe plan personal,
cât şi profesional. Astfel, reducerea implicării acestei categorii de tineri în procesul participativ în
perioada aprilie-iunie 2020 poate fi direct asociat cu diminuarea implementării mecanismelor de
încurajare a acestora ce erau asigurate în mediul educativ.
Totodată, inegalitatea de gen în rândul tinerilor cu o reprezentare mai mică s-a accentuat
exponenţial în perioada pandemică. Cercetarea a evidențiat că fetele beneficiază mai puțin de
serviciile entităților de capacitare a tinerilor. Pe timp de carantină, acestea s-au regăsit şi mai puțin
în rândul celor ce au participat civic, cât şi în rândul beneficiarilor de serviciile ONG-urilor, centrelor
și consiliilor de tineret. Tinerii băieți însă pe timpul pandemiei au devenit grupul evident majoritar
atât la nivel de participare, cât și de accesare a serviciilor pentru tineret. Această situație denotă
faptul că grupul de tineri ce tinde să fie în minoritate cu participare scăzută, la apariția unor factori
externi, precum ar fi și criza pandemică, vor simți dublu sau triplu efectul acestora.
Inegalitățile de capacitare și finanțare a structurilor de tineret din mediul rural față de cele
din mediul urban se accentuează pe timpul crizelor pandemice. Acest studiu a evidențiat
prezența unui decalaj dintre participarea efectivă a tinerilor din mediul rural și serviciile care sunt la
dispoziția acestora. Tinerii din mediul rural și urban tind să participe aproximativ în egală măsură în
viața comunității lor, însă pe timpul crizei pandemice se observă o participare sporită a tinerilor din
mediul rural. Acest fenomen demonstrează impactul exponențial ce îl are proximitatea și relațiile mai
neformale ale celor din mediul rural în timpul instaurării unor crize. În același timp, tinerii din mediul
rural sunt cei care beneficiază mai puțin de serviciile de abilitarea și dezvoltare. Acest decalaj dintre
participare și beneficiere de servicii poate sugera faptul că în mediul rural, deși motivația tinerilor
de a participa este înaltă totuși, nu sunt suficiente resurse financiare direcționate spre a consolida
și extinde suportul oferit tinerilor din localități.
Mecanismul de oferire a accesului la servicii tinerilor din gospodăriile cu persoane cu dizabilități
în cazul situațiilor de criză nu este suficient de consolidat. Această analiză a demonstrat faptul
că prezența sau absența persoanelor cu dizabilități în gospodărie are un impact semnificativ asupra
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participării acestora. Cu atât mai mult acest factor influențează accesul și beneficierea de servicii
în timpul unor crize pandemice prin faptul că acești tineri sunt mai implicați în acordarea ajutorului
membrilor familiei dependenți de suport. Astfel, acțiunile de răspuns apariției crizei pandemice
la nivel național a considerat mai puțin disproporționalitatea populației și necesitățile specifice
gospodăriilor cu persoane cu dizabilități.
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Recomandări
În contextul evidenţierii efectului mai mult negativ al pandemiei COVID-19 asupra deciziei şi
posibilităţii tinerilor de a fi activ implicaţi în procesul decizional şi în activităţi civice, întru
depăşirea acestei situaţii, autorităţile urmează să abordeze într-un mod comprehensiv şi
sistematic această problemă.
I. Răspunsul de politici publice trebuie să considere intervenţii ce ar aborda efectele pe
termen lung ale pandemiei asupra participării tinerilor. Reieşind din faptul că începând cu
luna septembrie, a fost reluată activitatea instituţiilor educaţionale, se conturează întrebarea în ce
măsură vor fi reluate şi mecanismele ce asigurau până la manifestarea pandemie mediul favorabil
de dezvoltare şi încurajare a participării în rândul tinerilor. Nu excludem faptul că lipsa intervenţiilor
ce vor determina repornirea sau regândirea tuturor activităţilor auxiliare de stimulare a activismului
tinerilor în viaţa socială, vor avea un efect cronic pe termen lung asupra nivelului de participare
a tinerilor. Astfel, politicile publice trebuie să fie ajustate în baza tendințelor identificate în cadrul
acestui studiu, precum și prin pronosticarea unei aprofundări a acestor tendințe pe termen lung.
II. Fortificarea tuturor mecanismelor ce influenţează şi inspiră participare activă. Menținerea
unui nivel înalt de participare a tinerilor activi necesită o reformare a politicilor publice prin dezvoltarea
de intervenții noi, însă nu trebuie de neglijat fortificarea structurilor deja existente. La momentul
actual, asigurarea unui mediu sigur de învăţare reprezintă o prioritate a politicilor naționale pentru
tineret. Deși o platformă importantă în scopul asigurării unei retenţii mai mari a tinerilor în procesul
participativ, adiţional, o deosebită atenţie urmează a fi acordată şi repornirii serviciilor auxiliare. Prin
urmare, instrumentele şi mecanismele ce contribuie la educarea tinerilor de a fi implicaţi în procesul
de influenţare a deciziilor, de implicare în viaţa socială atât la nivel local, cât şi naţional, trebuiesc
menținute și reinventate pentru a asigura durabilitatea acestora.
III. Stabilirea unui mecanism de monitorizare continuă şi eficientă a participării tinerilor
şi a efectelor ulterioare provocate de pandemia COVID-19. Efectele crizei pandemice, deși
identificate și într-o măsură predictibile, sunt extrem de dinamice și necesită stabilirea unui
mecanism de monitorizare periodică. Implementarea instrumentelor ce ar permite o evaluare
consecventă a situaţiei tinerilor prin prisma implicării acestora, inclusiv în procesul decizional, ar
permite identificarea tabloului actualizat de participare și adaptare a politicilor publice în timp real.
Abordarea respectivă ar facilita procesul de definitivare şi implementare a intervenţiilor eficiente ce
ar ţinti soluţionarea problemei majore ce determină descurajarea tinerilor de a fi activ implicaţi în
viaţa comunitară şi în activităţi de advocacy ce urmăresc interesele şi necesităţile acestora.
IV. Abordarea sistemică a incluziunii tinerilor cu o reprezentare și participare minoritară.
După cum a fost evidențiat în cercetare, tinerii ce au în gospodărie persoane cu dizabilități și
tinerele la nivel general au tendința să fie afectați exponențial de pandemie ca urmare a asumării
treburilor casnice si de suport pentru membrii familiei. De asemenea, tinerii din mediul rural sunt
cei ce beneficiază cel mai puțin de serviciile entităților de reprezentare și suport. Această dinamică
impune o analiză aprofundată a factorilor ce stau la rădăcina determinării barierelor întâmpinate
de grupurile aflate în minoritate sau afectate de stereotipurile societale. Prin urmare, o abordare
sistemică prin colaborarea diferitor structuri guvernamentale, a societății civile și partenerilor de
dezvoltare durabilă este primordială în definitivarea unui răspuns agil și eficient.
V. Utilizarea oportunităților de participare a tinerilor drept un instrument de luptă cu efectele
pandemiei asupra bunăstării fizice și psihologice a tinerilor. Motivarea tinerilor de a se implica

28

COVID-19 ȘI TINERII: EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA PARTICIPĂRII TINERILOR

în activități civice poate fi o provocare majoră odată cu persistența restricțiilor impuse de criza
pandemică pe o perioadă îndelungată. Această cercetare a prezentat impactul crizei pandemice
doar pe o perioadă de 3 luni, însă efectul negativ asupra participării poate fi unul progresiv. În acest
context, necesitatea conștientizării beneficiilor activismului civic de către tineri și promovării acestuia
drept un instrument de bunăstare pe termen lung va reprezenta un aspect pivot în dezvoltarea
politicilor publice și programelor de dezvoltare națională.
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