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1. Introducere

Comisia Europeană a declarat oficial anul 2022 drept Anul European al Tineretului. Toate
acestea reflectă mai multe lucruri în același timp; tensiunile sociale și economice declanșate
de pandemia COVID-19, alienarea socială și politică tot mai mare a tinerilor sau chiar
tendințele demografice în declin. În prezent este clar că rezultatele dezvoltării democratice
obținute de Uniunea Europeană și de statele membre vor fi durabile pe termen lung doar
dacă se va consolida participarea tinerilor în societate și se va aprofunda participarea lor la
deciziile și procesele publice și, după caz, politice. Numai în acest fel se poate asigura pentru
generațiile viitoare bazele conviețuirii sociale și ale elaborării politicilor publice bazate pe
principii democratice, garantând astfel supraviețuirea modului de viață european.

Acest document are un dublu scop. Primul său obiectiv este de a explica în detaliu
principalele motive ale înstrăinării tinerilor europeni și ale neîncrederii acestora în
instituțiile politice, ceea ce face ca problemele cheie ale participării tinerilor în societate să
fie mai ușor de înțeles pentru factorii de decizie și pentru organizațiile care se ocupă de
politicile pentru tineret. Al doilea obiectiv este de a prezenta bune practici și de a formula
recomandări care să ofere un sprijin evident pentru factorii de decizie în domeniul
tineretului în conturarea și punerea în aplicare a deciziilor sau în dezvoltarea parteneriatelor
sociale.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că rezultatele documentului elaborat de parteneriatul
de proiect COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope wE waNT) reflectă nu numai analiza
documentelor de politică și a statisticilor UE, ci și rezultatele propriilor cercetări prin
chestionar. Consorțiul a considerat că este esențial să includă în document opiniile și
reflecțiile ONG-urilor angajate în domeniul politicii de tineret. Astfel conținutul prezentului
document reflectă opiniile a 25 de organizații de tineret din 10 state membre ale UE care
au răspuns, ceea ce consolidează în mod semnificativ relevanța cercetării și potențialul
consultativ al setului de instrumente politice.

Având în vedere această valoare adăugată, consorțiul COHERENT recomandă utilizarea și
luarea în considerare a constatărilor și recomandărilor din acest document, care sperăm că
vor contribui la o consolidare constructivă a politicii de tineret.

---
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2. Peisajul european al tineretului

În general, trebuie subliniat faptul că viitorul integrării europene se bazează în mare
măsură pe atitudinile generațiilor tinere: în mod decisiv pe asocierea acestora cu valorile
democratice, pe dorința lor de a îmbrățișa identitatea europeană și pe implicarea activă în
procesul politic. Prin urmare, cetățenii mai tineri trebuie să fie implicați activ în afacerile
europene și în dialogurile sociale pentru a evita înstrăinarea lor de participarea civică și de
angajamentul social/politic la toate nivelurile politicii europene (de la municipalități la
instituțiile UE).

În acest sens, consolidarea atitudinilor democratice ale cetățenilor mai tineri din fiecare stat
membru și îmbunătățirea accesului acestora la serviciile sociale și educaționale, precum și
sporirea oportunităților de educație și a perspectivelor de angajare pot fi identificate ca fiind
unul dintre obiectivele strategice ale UE. Ca atare, programul Erasmus+ inițiat de UE se
concentrează pe "îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor, sprijinirea participării
acestora la viața democratică și pe piața muncii și promovarea cetățeniei active, a dialogului
intercultural, a incluziunii sociale și a solidarității". În plus, în cadrul programului Erasmus+,
Corpul European de Solidaritate, înființat în decembrie 2016, oferă o posibilitate unică
pentru tinerii cetățeni de a participa la activități precum voluntariatul și ocuparea unui loc de
muncă în propria țară și în afara ei. De asemenea, programe precum Euroscola și
Evenimentul European pentru Tineret, încurajează studenții să își exprime ideile și să se
angajeze într-un dialog reciproc cu profesioniștii și factorii de decizie. În consecință,
motivarea unor inițiative similare reprezintă o piatră de temelie strategică a naturii diverse a
politicilor UE în domeniul tineretului, care combină activitățile culturale și educaționale
pentru a contribui la asigurarea autonomizării economice și politice a tinerilor europeni.

Ca un feedback pozitiv, rezultatele recente ale sondajelor atestă faptul că mulți tineri sunt
deja interesați și implicați atât din punct de vedere politic, cât și civic în cadrul UE.
Numeroase documente de cercetare subliniază faptul, că generațiile tinere participă activ la
viața politică și socială, sunt dispuse să se informeze cu privire la afacerile curente și sunt
gata să își dedice timpul voluntariatului (PE 2021). În plus, ele sunt cele mai educate și mai
conștiente din punct de vedere digital dintre toate generațiile și printre cele mai motivate să
abordeze probleme globale grave, cum ar fi schimbările climatice, ele au potențialul de a
avea un impact semnificativ asupra sistemului. Cu toate acestea, ca aspect negativ, aceleași
documente de cercetare au identificat faptul că o proporție semnificativă a tinerilor
europeni este în continuare înstrăinată de politică sau nu este dispusă să participe la
activități politice sau sociale din cauza lipsei de interes, de timp, de conștientizare sau de un
sentiment de scop. După cum subliniază Sondajul privind tineretul din 2021 al Parlamentului
European, o astfel de dezangajare serioasă a tinerilor a fost identificată în întreaga UE ca
reprezentând o provocare majoră pentru unele democrații (PE, 2021).

În ceea ce privește faptul că angajarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor sunt cele
trei pietre de temelie ale Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, adoptată de Consiliul
European în 2018, este necesar să se abordeze această provocare și să se stimuleze
participarea socială și politică, sporind, în același timp, și gradul de conștientizare europeană
a cetățenilor mai tineri din UE (Sipos, 2020). Cu toate acestea, după cum reflectă o analiză
realizată de Ipsos, referitoare la viața și oportunitățile generației Z, generațiile tinere nu
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sunt neapărat mai puțin active din punct de vedere politic decât generațiile anterioare, dar
au valori și preocupări sociale ușor diferite față de cele ale premergătorilor (IPSOS, 2018).
Prin urmare, este esențial să se înțeleagă mai bine interesele și atitudinile tinerilor europeni
atunci când vine vorba de politică și angajament social, precum și orice obstacole potențiale
în calea participării unei game diverse de tineri. O astfel de înțelegere în profunzime va fi
crucială în modelarea și îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor de către instituțiile
politice și civice menite să încurajeze tinerii să devină cetățeni mai activi în democrația și
societatea europeană.

2.1. Statistici
În 2021, pentru a asigura o mai bună înțelegere a provocărilor legate de implicarea tinerilor
și de implicarea socială, Parlamentul European a comandat un nou sondaj Flash
Eurobarometru pentru a colecta informații cu privire la atitudinile și comportamentele
tinerilor în ceea ce privește implicarea politică și UE (mai exact, interesul lor general pentru
politică, valorile democratice, motivațiile implicării, conștiința).

Rezultatele cercetării au fost publicate de PE în septembrie 2021, care ne oferă o imagine
foarte actuală și precisă a participării sociale a generațiilor tinere în legătură cu subiectele
menționate.1 Având în vedere toate acestea, pentru a explora mai puternic situația,
revizuirea materialului de cercetare în cadrul prezentului set de instrumente de politici poate
fi considerată foarte recomandată, ceea ce ne poate ajuta în mod direct să identificăm cele
mai importante probleme și potențiale.

Pe baza rezultatelor cercetării din sondajul flash al Parlamentului European, putem
evidenția următoarele puncte ca principale concluzii privind atitudinile tinerilor (PE, 2021):

● Generațiile mai tinere vorbesc, în general, foarte mult despre politică, dar au
cunoștințe limitate cu privire la funcționarea UE.

● Cele mai importante subiecte pe care le au în vedere sunt sărăcia/inegalitatea
socială și schimbările climatice, pe care le consideră cruciale în ceea ce privește
viitorul lor.

● Participarea lor politică poate fi considerată destul de slabă. Doar 46% dintre
respondenți au votat la ultimele alegeri locale, naționale sau europene.

● Ei pot fi contactați în principal prin intermediul rețelelor de socializare, însă mass-
media națională are, de asemenea, un impact semnificativ atunci când vine vorba de
judecarea UE și a problemelor politice.

● În total, 62% dintre respondenți sunt, în general, în favoarea UE. Totuși, pe de altă
parte, 45% consideră că interpretarea lor despre UE a rămas stabilă în ultimii ani, în
timp ce 31% spun că s-a înrăutățit. În consecință, se poate concluziona că aproape o

1 Ipsos European Public Affairs a intervievat un eșantion reprezentativ de tineri cu vârste cuprinse între 16 și
30 de ani, în fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Între 18 iunie și 27 iunie 2021, 18
156 de tineri au fost intervievați prin interviuri web asistate de calculator (CAWI), folosind panelurile online
Ipsos și rețeaua lor parteneră
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treime dintre respondenți au o viziune mai critică asupra UE în comparație cu anii
precedenți.

Principalele concluzii ale cercetării prin sondaj pot fi explicate și vizualizate în detaliu prin
următoarele puncte și cifre:

Importanța politicii și a problemei prioritare
● Aproximativ nouă din zece respondenți (85%) vorbesc despre politică atunci când se

întâlnesc cu prietenii sau rudele (25% o fac "frecvent" și 61% o fac "ocazional").

● Majoritatea (55%) dintre participanți consideră că nu înțeleg prea mult sau deloc
despre UE, în timp ce 42% spun că înțeleg foarte mult sau destul de mult.

Figura 1. Cunoștințe despre politică și UE

Sursa: PE 2021

● Majoritatea respondenților consideră că nu au prea mult sau deloc un cuvânt de
spus în ceea ce privește deciziile, legile și politicile importante care le afectează
viața. Acest sentiment crește cu cât sfera de guvernare luată în considerare este mai
îndepărtată. (53% dintre respondenți consideră că nu au prea mult sau deloc un
cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile, legile și politicile care îi privesc la nivel
local, iar procentul crește la 70% în cazul chestiunilor care privesc UE).

Figura 2. Interpretarea potențialului de influență în procesul decizional
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Sursa: PE 2021

● Problemele politice cărora respondenții ar dori cel mai mult să li se acorde prioritate
sunt combaterea sărăciei și a inegalității sociale (43%), urmate de combaterea
schimbărilor climatice și protejarea mediului (39%) și combaterea șomajului sau a
lipsei locurilor de muncă.

Figura 3. Cele mai importante priorități ale tinerilor europeni

Sursa: PE 2021
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Angajamentul politic și civic
● 87% dintre respondenți s-au implicat în cel puțin o activitate politică sau civică. 46%

au participat la ultimele alegeri locale, naționale sau europene, iar 42% au creat sau
semnat o petiție. Aproximativ 25% s-au implicat în alte forme de acțiune mai directe,
inclusiv boicotarea sau cumpărarea anumitor produse din motive politice, etice sau
de mediu (25%) și participarea la proteste sau demonstrații de stradă (24%). De
asemenea, o proporție similară s-a implicat în activități online, inclusiv în postarea de
opinii pe rețelele de socializare cu privire la o problemă politică sau socială (26%).

Figura 4. Participarea politică și socială a tinerilor europeni

Sursa: PE 2021

● Cele mai eficiente acțiuni percepute ca fiind cele mai eficiente pentru a-și face
vocea auzită sunt "votul", menționat de 41% dintre respondenți, urmat de
participarea la proteste și demonstrații (33%) și crearea sau semnarea unei petiții
(30%).
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● Participanții care nu au votat niciodată au fost întrebați ce i-a împiedicat să voteze,
dacă a existat ceva care să îi împiedice să o facă. Cei mai mulți au identificat cel
puțin o barieră în calea participării electorale: o lipsă fundamentală de interes
(15%), convingerea că factorii de decizie "nu ascultă de oameni ca mine" (13%) și o
lipsă de înțelegere a problemelor în joc (11%).

Informații privind problemele politice și sociale
● Cele mai importante surse de informare privind problemele politice și sociale

pentru tineri sunt rețelele de socializare și site-urile de știri, fiecare dintre acestea
fiind menționate de 41%.

● Canalele specifice de social media pe care respondenții tind să se bazeze sunt
Facebook (54%) și Instagram (48%), urmate de YouTube (35%) și Twitter (29%).

● Cu toate acestea, cele mai de încredere surse de informare cu privire la problemele
cu care se confruntă Europa sunt mass-media națională (25%), prietenii, familia sau
colegii (23%), liderii UE (23%) și guvernul național (21%).

Atitudini față de UE
62% dintre respondenți sunt, în general, în favoarea UE. Cu toate acestea, această
proporție include și 34% care sunt nemulțumiți de funcționarea UE. În plus, alți 21%
dintre respondenți sunt mai degrabă sceptici în privința UE, dar și-ar putea schimba
opinia dacă se introduce o reformă radicală, în timp ce 5% se opun ideii generale a
UE.

● 45% dintre participanți consideră că interpretarea lor cu privire la UE a rămas
stabilă în ultimul an, în timp ce 31% spun că s-a înrăutățit, iar 17% că s-a îmbunătățit.

Figura 5. Schimbarea interpretării UE
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Sursa: PE 2021

2.2. Chestionare

După cum s-a menționat în capitolul introductiv, parteneriatul de proiect COHERENT a făcut
o prioritate din evaluarea activității sociale a generațiilor tinere nu numai prin prisma
statisticilor, ci și sub forma unui feedback direct din partea ONG-urilor prin interviuri online.
Toate acestea au făcut posibilă obținerea unor informații mai detaliate și mai amănunțite,
astfel încât evaluarea situației cercetării a putut conduce și la concluzii mai specifice.

Acest capitol se concentrează pe sinteza răspunsurilor și reflecțiilor oferite de cele 25 de
ONG-uri de tineret care au răspuns, în conformitate cu gruparea tematică a chestionarului,
acoperind numeroase aspecte, de la viața socială la educația publică și motivații.

1. Importanța participării active a tinerilor la viața socială:

● Tinerii trăiesc în societăți și ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă
în jurul lor. Mai mult, ei ar trebui să participe la consolidarea valorilor democratice
prin interacțiuni sociale.

● Ei sunt cei mai importanți promotori ai progresului social și ai reformelor
democratice.

● Construcția ar trebui să înceapă întotdeauna de jos, așa că este important ca tinerii
să joace un rol activ în comunitățile locale. Din nefericire, lipsa participării active are
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un impact foarte mare asupra prejudicierii și dezintegrării comunităților locale. Prin
urmare, este important să încurajăm tinerii să participe activ la viața comunităților.

● Tinerii sunt viitorul societăților noastre, iar implicarea lor poate contribui la
dezvoltarea acestora prin înțelegerea nevoilor lor.

● Când tinerii votează și participă la viața civică, ei pot aduce perspective valoroase
asupra problemelor publice și pot juca un rol activ în modelarea viitorului lor.

● Tinerii cer schimbări. Pentru unii dintre ei, lupta împotriva schimbărilor climatice
este urgentă, iar aceste activități oferă, într-un fel, un răspuns la cererile lor. Ele
îmbogățesc viața tinerilor și sunt benefice din punct de vedere social pentru
comunitate, în timp ce tinerii devin conștienți de criza socială și de mediu. De
exemplu, voluntariatul este una dintre formele de implicare civică incluse în stabilirea
acțiunii civice și a angajamentului civic.

● Participarea la activități de implicare civică îi poate ajuta, de asemenea, pe tineri să
devină mai bine informați cu privire la evenimentele actuale. Aceasta le permite să
aducă o contribuție pozitivă prin dezvoltarea cunoștințelor și a experienței necesare
pentru a-și revendica drepturile și a-și înțelege responsabilitățile.

● Tinerii trebuie să fie adevărații protagoniști ai societăților lor, simțind că pot
influența și schimba locurile în care trăiesc și că pot fi mica "picătură" care, împreună
cu alte "picături", va umple golul de "nimic nu se va schimba sau nu va fi mai bine".

2. Consolidarea implicării generațiilor tinere de către factorii de decizie și actorii sociali în
procesele decizionale care le afectează:

● Mai presus de toate, politicienii și factorii de decizie ar trebui să fie modele pentru
tineri. Politicienii ar trebui să încurajeze deschiderea și comunicarea cu tinerii,
ajutându-i să înțeleagă că împărtășesc aceleași obiective și valori și să caute să
coopereze, să asculte și să ajute.

● Invitându-i la diferite întâlniri, evenimente și oferindu-le stagii de practică în
instituții și organisme publice care au competențe de decizie publică.

● Creând sau consolidând consiliile de tineret care reunesc factorii de decizie și tinerii
(de exemplu, dezbateri, recomandări), astfel încât vocea tinerilor să fie cu adevărat
auzită și luată în considerare de către cei care decid și de către cei care se ocupă de
afaceri sociale.

● Esențial este să se implementeze cât mai multe mecanisme de co-decizie în
instituțiile de educație formală (de exemplu, bugetarea participativă în școli, diverse
alte procese de deliberare), să se implice tinerii în adunările municipale, să se
promoveze cooperativele și să se consolideze comunitățile de cartier/ district odată
cu descentralizarea competențelor.

3. Scăderea interesului tinerilor pentru viața publică și cauzele sale:

● Cel mai semnificativ impact negativ este lipsa de încredere în politicieni și în factorii
de decizie. Neîncrederea se transmite de la o generație la alta, iar implicarea
adecvată a tinerilor în procesul decizional nu este creată. Atât educația tinerilor, cât
și dialogul deschis cu politicienii pot contribui la crearea acestui lucru.
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● Implicarea scăzută în viața publică și socială este cauzată de lipsa de informații, de
dificultățile de a alinia activitățile sociale non-formale cu munca sau studiile.

● În mediul școlar, nu primesc cunoștințe despre modul în care funcționează viața
publică / politica, dar sunt atât de stimulați de social media și de viața de zi cu zi cu
privire la aceste subiecte, încât cei mai mulți dintre ei nu înțeleg și, prin urmare, nu
doresc să se ocupe de ele. Astfel, ei sunt adesea excluși de la oportunitățile de
învățare oferite de ONG-uri, deoarece au impresia că viața publică / politica este rea
și prea complexă. Un factor negativ este faptul că, dacă se implică într-un caz, nu o
pot face decât cu mare dificultate. Mulți dintre ei nici măcar nu simt nevoia să se
alăture sau să înceapă cu cauze bune.

● Este o chestiune care ține și de educația publică. În general, școala nu educă tinerii în
direcția participării sociale și a participării la viața publică.

● Ei sunt deprimați, în condiții de pandemie, probleme legate de schimbările climatice,
criza financiară, războiul din Ucraina - nu-și văd viitorul, nu știu ce să facă în viața lor.

● COVID-19 a avut un impact uriaș asupra modului în care tinerii percep viața socială
din zilele noastre. De la pandemie încoace, a avut loc o schimbare: de la prezența în
persoană la cea online, de la valorizarea prezenței fizice la interacțiunile online,
unde fiecare își poate crea cercuri de prieteni în funcție de voința și nevoile sale.

● Unii dintre ei sunt pe bună dreptate deziluzionați de politica formală și de
democrația reprezentativă, deoarece aceasta nu aduce schimbări (de exemplu, în
ceea ce privește protecția mediului) care ar fi în beneficiul întregii societăți. De
asemenea, aceștia sunt pentru majoritatea lor vizați ca și consumatori, în loc de
actori sociali și politici de sine stătători.

4. Valori motivante, comportament social conștient, subculturalizare:

● Tinerii sunt deosebit de atenți la schimbările climatice. Aceștia cumpără și consumă
mai conștient, fiind conștienți de impactul acestor acțiuni asupra mediului. Dar, deși
sunt conștienți de acest lucru, nu au mijloacele necesare pentru a face din aceasta o
practică obișnuită. De asemenea, solidaritatea este una dintre valorile importante
care ar trebui cultivate. Cu toate acestea, fiind născuți în țări independente, tinerii
nu înțeleg pe deplin valoarea libertății și consideră că valori precum democrația,
drepturile omului, libertatea de exprimare etc. sunt date de la sine, care nu trebuie
cultivate.

● Perspective bune de angajare, un viitor fără stres economic, locuri unde se pot
distra. Unii dintre tineri au gânduri legate de probleme sociale, dar aceasta este o
mică minoritate.

● Interesele tinerilor sunt foarte diverse, dar toți au un lucru în comun: importanța
vieții în comunitate. Modul în care grupurile realizează acest lucru poate, de
asemenea, să varieze foarte mult, de la protecția mediului, trecând prin sensibilitatea
socială, până la consolidarea creditării, dar de fiecare dată accentul este pus pe
formarea grupurilor și pe dezvoltarea și menținerea lor ulterioară.

● Tehnologia a creat un set complet nou de credințe, temeri și aspirații. Munca și
economia sunt două dintre principalele probleme care îi preocupă pe tineri. Mulți
suferă de efectele negative ale rețelelor sociale, în dorința de faimă de a fi văzuți și
recunoscuți de ceilalți.
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● Interesul pentru politică și religie a scăzut puternic, poate din cauza lipsei de carismă
și de credibilitate a politicienilor și a bisericii. Tinerii cu un nivel academic mai ridicat
acordă mai multă relevanță valorilor prosociale și postmaterialiste, în timp ce tinerii
cu un nivel academic mai scăzut acordă mai multă relevanță valorilor legate de
bunăstare și satisfacție personală.

● Au convingerea fermă că educația în domeniul tehnologiilor le va asigura succesul
în viitor. De asemenea, generațiile mai tinere cred că tehnologia va rezolva în curând
majoritatea problemelor de mediu.

● Mai mulți tineri manifestă atitudini mai proactive, sunt mai implicați sau sunt mai
dispuși să se implice în societate. Unii dintre acești tineri pun la îndoială status quo-
ul și sunt în favoarea unei schimbări sociale. În contrast, există, de asemenea, o
tendință notabilă către poziții mai conservatoare, cu revendicarea moralei, valorilor și
virtuților tradiționale.

5. Responsabilitatea de a consolida capacitatea tinerilor de a recunoaște diferitele tehnici
de manipulare și de a realiza un consum conștient și critic al mass-media:

● Deoarece tinerii încep să folosească tehnologiile inteligente și internetul de la o
vârstă foarte fragedă, este esențial ca gândirea critică să fie dezvoltată de la o
vârstă foarte fragedă. Desigur, este esențial ca copiii să înțeleagă elementele de bază
ale gândirii critice în familie, dar educația în afara familiei este la fel de importantă.
Pe măsură ce cresc și petrec din ce în ce mai mult timp în afara familiei, ei sunt expuși
la opinii și atitudini diferite față de informații. Prin urmare, este necesar să se
promoveze gândirea critică în mod continuu, prin diferite activități, atât în cadrul
educației formale, cât și în cadrul educației non-formale.

● În primul rând, responsabilitatea revine statului (politica educațională), care ar
trebui să promoveze gândirea critică în școli în fața manipulării mediatice. În acest
scop, trebuie alocate fonduri pentru activități extracurriculare și intercurriculare
care să le permită tinerilor să își dezvolte aceste competențe și abilități. Familiile
sunt, de asemenea, responsabile, dar există o mare lipsă de cunoștințe din partea
părinților cu privire la modul în care să abordeze aceste probleme. Prin urmare,
gândirea critică trebuie să fie dezvoltată încă din școala primară, folosind metode
adecvate vârstei.

● Cu toate acestea, lupta împotriva manipulării este, de asemenea, responsabilitatea
părinților la început. Mass-media este consumată încă de la naștere, prin urmare,
abilitățile de gândire critică trebuie să fie dezvoltate împreună cu părinții în primele
etape ale ciclului de viață. În plus, aceasta trebuie integrată în predare încă de la
grădiniță, ținând cont de vârsta și înțelegerea copilului.

6. Rolul educației publice și provocările pe care aceasta le presupune în formarea tinerilor
pentru a deveni cetățeni conștienți, activi și critici:

● Rolul educației publice în abilitarea tinerilor de a deveni cetățeni mai conștienți,
mai activi și mai critici este de o importanță crucială. Dacă încep să îi sprijine pe
elevi încă din primii ani de școală, îi pot motiva să devină mai conștienți de
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importanța lor ca cetățeni și de modul în care trebuie să gândească și să abordeze
viața în toate aspectele ei generale.

● Cu toate acestea, în multe state membre ale UE se acordă prea puțină atenție
educației civice în cadrul sistemului de învățământ formal. Elevii o consideră
plictisitoare și, uneori, dificil de înțeles conținutul teoretic, motiv pentru care este
deosebit de importantă educarea lor prin implicarea elevilor în activități practice.

● Asigurarea unei educații adecvate de la o vârstă fragedă este esențială. De asemenea,
este esențial să se dezvolte forme atractive de educație care să îi implice pe tineri.

● Educația publică ar trebui să treacă de la orientarea către cunoștințe de informare la
dezvoltarea personală și la educarea competențelor sociale și la sensibilizarea
aferentă.

● În 2022, mass-media și utilizarea acesteia ar trebui să fie deja o lecție separată, mai
degrabă decât să fie ascunse într-un alt program de învățământ.

7. Motivarea angajatorilor să fie interesați să angajeze proaspeți absolvenți:

● Situația actuală arată că angajatorii caută angajați tineri, dar le oferă stagii de
practică sau posturi prost plătite. Din acest motiv, tinerii caută oportunități de
angajare în străinătate (mai ales în țările vest-europene mai bine plătite), unde
calificările lor ar fi mult mai apreciate. Ca răspuns la această situație, guvernele ar
putea iniția stimulente pentru companiile care angajează tineri și ar putea promova
integrarea acestora pe piața națională a muncii.

● Pentru a atrage mai mulți tineri, dacă este posibil, angajatorii ar trebui să ofere un
program de lucru flexibil care să se potrivească cu studiile sau cerințele acestora.
De asemenea, este important ca cerințele privind calificarea și experiența să fie
realiste și să se ofere salarii competitive.

● Ar fi un mare avantaj dacă companiile ar putea raporta cheltuielile de
responsabilitate socială pentru angajarea de proaspeți absolvenți, sau o anumită
compensație după ce au păstrat proaspătul absolvent angajat timp de unul până la
trei ani ar face-o și mai atractivă.

● Majoritatea companiilor consideră că este esențial ca proaspeții absolvenți să aibă
experiență profesională anterioară pentru a fi angajați și apreciază în mod deosebit
experiența de muncă într-o altă țară. Dar acest lucru nu este la îndemâna tuturor
tinerilor. Multe aptitudini și competențe, pe care tinerii trebuie să le dobândească
pentru a intra pe piața muncii, nu sunt predate în universități. Ar trebui promovate
stagiile plătite în întreprinderi pentru a dobândi această experiență prealabilă. Dar
există multe companii care profită de munca tinerilor pentru un salariu foarte mic.

● Să sprijinim angajatorii cu facilități fiscale. Deși este, de asemenea, de o importanță
crucială să se îmbunătățească educația practică la toate nivelurile de învățământ,
reducând astfel decalajul dintre proaspeții absolvenți și un lucrător mai în vârstă și
mai experimentat.

● Utilizarea Youthpass pe o scară mai largă, disponibil prin programul Erasmus +, ar fi
o opțiune bună pentru angajatori. Dar, din păcate, în general, aceștia nu știu despre
acest lucru. Cu ajutorul Youthpass, angajatorii ar putea, de asemenea, să afle mai
multe competențe și cunoștințe referitoare la tânăr, care altfel nu ar fi cunoscute. Cu
toate acestea, Youthpass este cunoscut doar de societatea civilă, prin urmare,
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recunoașterea formală a învățării non-formale de către angajatori ar putea produce
un progres real în acest domeniu.

3. Conceptul de bază al politicii democratice de tineret și cele mai
bune practici ale sale

3.1. Interpretarea unei politici de tineret eficiente - "Scara de participare"

După examinarea și evaluarea angajamentului politic și social al tinerilor din Europa,
prezentul set de instrumente de politici se concentrează pe identificarea condițiilor pentru o
concepere ideală a politicii de tineret și pe prezentarea bunelor practici relevante. În acest
fel, consorțiul proiectului COHERENT își propune să prezinte exemple care pot inspira
factorii de decizie și activitatea organizațiilor implicate în activități de tineret.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece termenul "politică de tineret" poate
însemna diferite forme de implementare pentru diferiți actori și state membre ale UE. De
aceea, este necesar să se definească principiile de bază ale unei politici de tineret eficiente,
care produce o valoare adăugată socială reală, oferind astfel o bază comună de interpretare
pentru actorii implicați în modelarea acestui domeniu politic.

Pentru a înțelege mai bine cum poate fi îmbunătățită politica de tineret, este esențial să
clarificăm ce niveluri sociale de implicare a tinerilor cunoaștem și care dintre acestea merită
să fie vizate pentru a produce schimbări pozitive. În această interpretare, ne vom baza pe
activitatea științifică a sociologului Roger Hart, care a scris o carte pentru UNICEF în 1997,
intitulată "Children's Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in
Community Development and Environmental Care" (Hart, 1997). În această carte, Hart a
stabilit un model piramidal, numit "Scara participării", care simbolizează 8 niveluri de
implicare a tinerilor, diferențiind între ele în funcție de gradul de implicare socială și politică
a tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Ca atare, Hart a creat un cadru de la cel mai slab la
cel mai puternic nivel de implicare a tinerilor, prin urmare, putem identifica în mod clar cele
mai benefice forme de responsabilizare a tinerilor și falsele forme de stimulare care tind spre
manipulare și participare simbolică.

Conform conceptului teoretic, "Scara participării" poate fi vizualizată și descrisă cu ajutorul
următoarei figuri și a următoarelor puncte:

Figura 6. Cadrul "Scara participării"
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Sursă: Dillon, 2018

1. Manipulare: Acesta este cazul în care adulții se folosesc de tineri pentru a susține
probleme și pretind că tinerii au inspirat acțiunile.

2. Decorare: Vorbim despre acest scenariu atunci când tinerii sunt folosiți pentru a
"susține" și a ajuta lucrurile într-un mod relativ indirect. Adulții nici măcar nu pretind
că cazul a fost inspirat de tineri.

3. Tokenism: În acest caz, tinerii par să aibă posibilitatea de a-și exprima opiniile, dar, în
realitate, au o influență redusă sau chiar nulă asupra a ceea ce fac sau a modului în
care participă.

4. Tineri desemnați, dar informați: Tinerii sunt selectați pentru roluri speciale și li se
oferă informații despre cum și de ce vor fi implicați.

5. Tineri consultați și informați: Acesta este scenariul în care tinerii sunt consultați cu
privire la proiecte sau programe concepute și derulate de adulți. Tinerii sunt
informați cu privire la modul în care contribuția lor va fi utilizată, iar rezultatele
deciziei finale vor fi luate de adulți.

6. Co-decizii inițiate de adulți împreună cu copiii: Vorbim despre această opțiune
atunci când proiectele sau programele sunt inițiate de adulți, dar procesele
decizionale au loc împreună cu tinerii.
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7. Inițiative inițiate și dirijate de copii: Aceasta este etapa în care tinerii inițiază și
conduc un proiect sau un program. Adulții sunt prezenți doar în calitate de susținători.

8. Deciziile inițiate de copii și împărtășite cu adulții: Acesta poate fi scenariul în care
proiectele și programele sunt inițiate de tineri și tinerii sunt implicați în procesul de
luare a deciziilor împreună cu adulții. Pe de o parte, astfel de proiecte le dau tinerilor
posibilitatea de a participa activ; pe de altă parte, le permit adulților să dobândească
experiență.

3.2. Cele mai bune practici
Pentru o mai bună ilustrare a modului în care funcționează inițiativele ideale în materie de
politici de tineret, parteneriatul COHERENT a identificat câteva bune practici europene. În
prezentul set de instrumente de politici, au fost selectate 3 bune practici deosebit de
remarcabile și progresiste pentru a fi prezentate ca exemple bune care să fie urmate de
factorii de decizie și de părțile interesate de politica de tineret în elaborarea stimulentelor
politice. În acest sens, următoarele subcapitole vor scoate la iveală modelele de bază ale
acțiunilor și programelor care pot fi de sprijin în consolidarea participării sociale și a
activismului generațiilor tinere

3.2.1. Finlanda – Centre de tineret
În cazul Finlandei, din perspectiva incluziunii sociale a tinerilor și a administrației finlandeze
de lucru cu tinerii, rețeaua națională de centre de expertiză - ca fundal instituțional - poate fi
considerată o bună practică exemplară. Centrele de tineret finlandeze sunt supervizate și
subvenționate de Ministerul Educației și Culturii2. Dezvoltarea activității de tineret în cadrul
rețelei de centre de tineret se realizează urmărind actuala Lege a tineretului și Programul
național de muncă de tineret și politica de tineret. Responsabilitatea operativă a acestor
centre de expertiză constă în mare parte în dezvoltarea calității muncii de tineret la scară
națională prin activități de formare și împuternicire cu expertiză și cunoștințe.

De asemenea, centrele de expertiză sprijină, prin operațiunile lor, dezvoltarea unei activități
de înaltă calitate în domeniul tineretului la nivel regional și local, permițând schimbul de
bune practici și participând la procesele de strategie pentru tineret ale municipalităților și
organizațiilor sociale. De asemenea, rețeaua de centre de tineret oferă un mediu sigur și
responsabil pentru numeroase tabere, cursuri, activități, sesiuni de formare și alte
evenimente pe parcursul întregului an. Întrucât învățarea experiențială este procesul de
învățare prin experiență, definită mai exact ca "învățare prin reflecție asupra acțiunii",
Centrele de tineret consacră o atenție dedicată îmbunătățirii competențelor, cunoștințelor și
experienței care pot fi dobândite mai bine în afara unui cadru academic tradițional de clasă.

Învățarea prin experiență se concentrează pe procesul de învățare pentru individ, care se
bazează pe patru elemente principale care operează într-un ciclu continuu în timpul
experienței de învățare:

● Experiența concretă

● Observație reflexivă

2 Centrele de tineret finlandeze: https://www.snk.fi/en/

https://www.snk.fi/en/
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● Conceptualizare abstractă

● Experimentarea activă

În acest concept, toate centrele finlandeze pentru tineret sunt perfect situate pentru
activități inspirate în aer liber. Centrele de tineret oferă facilități sigure și atractive pentru
grupurile de tabere școlare. Printre aceste condiții speciale și relaxante, copiii pot învăța
multe despre cultura, stilul de viață și natura finlandeză și își pot îmbunătăți abilitățile de
învățare, de lucru în echipă, de autoreflecție și sociale, ceea ce îi va ajuta să avanseze cu
încredere în participarea și implicarea lor socială, promovând astfel și incluziunea socială a
tinerilor defavorizați din Finlanda.

Toate programele desfășurate în Centrele de tineret urmează metoda educației
nonformale, care sprijină programul de învățământ finlandez și învățarea activă a copiilor
prin planificarea și desfășurarea atentă a activităților în afara mediului școlar. Centrele
dispun de programe gata făcute, care se sprijină pe valorile și educația finlandeză, luând în
același timp în considerare mediul social al fiecărui grup. În consecință, în urma activităților
din tabere sau a trainingurilor oferite de Centrele pentru tineret, copiii se întorc acasă cu
abilități mai holistice de învățare, amintiri frumoase și experiențe utile pe care le vor prețui
toată viața. Prin urmare, în prezent, centrele finlandeze pentru tineret pot fi considerate una
dintre cele mai de succes practici în ceea ce privește responsabilizarea tinerilor din Finlanda,
astfel încât acest exemplu va fi promovat și la nivel internațional pentru a iniția noi idei și
motivații în cazul altor sisteme naționale de sprijin.

3.2.2. Germania - Fondul pentru democrație în rândul tinerilor din Berlin
În Germania, Fondul pentru Democrația Tineretului din Berlin poate fi identificat ca fiind
unul dintre cele mai bune exemple instituționale de stimulare eficientă a angajamentului
civic și a responsabilizării sociale3. Cel mai important obiectiv al organizației este de a asigura
o contribuție financiară directă la extinderea structurilor democratice, a participării și a
luptei împotriva extremismului de dreapta, a rasismului și a antisemitismului în Berlin.
Fondul este destinat să încurajeze și să sprijine noi idei de proiecte și proiecte inițiate de
tineri cetățeni, organizații de tineret și actori sociali independenți din punct de vedere politic.
În acest scop, fondul menține cele 3 tipuri de granturi (cu premii maxime de 15.000 EUR,
3.000 EUR sau 1.000 EUR) pentru a sprijini activitățile de voluntariat, a încuraja participarea
tinerilor și a promova toleranța prin educație civică și evenimente de sensibilizare.

Evaluarea și decizia de finanțare sunt luate de "Juriul de tineret din Berlin" (organul
decizional al fondului), oferindu-le astfel tinerilor și organizațiilor lor posibilitatea de a-și
pune în practică proiectele. Conform criteriilor de evaluare, pot fi acordate doar inițiativele
de tineret autoguvernate sau auto-organizate, al căror conținut și obiective au un impact
dincolo de nivelurile locale și pe care le organizează în mod independent. Dacă este necesar
sau dacă există probleme în implementarea proiectului, se poate obține sprijin tehnic și
profesional de la specialiști puși la dispoziție de fond. În ceea ce privește obiectivele
organizației, propunerile de proiecte trebuie să se concentreze pe următoarele domenii
cheie pentru a impulsiona activismul tinerilor și incluziunea socială:

3 Fondul pentru Democrația Tineretului din Berlin: https://stark-gemacht.de/foerderung/

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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● Extinderea contextelor de participare (orizont)
● Promovarea activității de voluntariat
● Dezvoltarea de noi formate de participare (eParticipare)
● Promovarea diversității și a toleranței
● Educație politico-istorică (civică).

Datorită schemelor de finanțare ale Fondului pentru Democrația Tinerilor din Berlin, copiii și
tinerii sprijiniți pot deveni mai experimentați în a fi cetățeni activi și în a modela democrația.
Prin participarea lor proprie și directă, ei învață și își aprofundează abilitățile de a trăi
democrația și de a modela în mod activ societatea. Pentru a sprijini acest angajament, de la
înființarea sa în 2013, fondul a acordat până în prezent finanțări pentru aproximativ 70.000
de copii și adolescenți, în timp ce valoarea totală a finanțării se ridică la 2,8 milioane de euro.
În ceea ce privește domeniul de aplicare a proiectelor, principalele grupuri țintă s-au adresat
organizațiilor publice independente, asociațiilor și inițiativelor societății civile în domeniul
muncii cu tinerii, al muncii în asociații de tineret și al muncii sociale pentru tineret care au
relevanță la nivel local sau la nivel de stat. Prin urmare, Berlin Youth Democracy Fund este
cea mai proeminentă și exemplară organizație de sprijin din capitala germană în domeniul
politicilor și angajamentului pentru tineret.

3.2.3. Austria – Aha Plus
În paralel cu practica germană anterioară, putem identifica o schemă similară de sprijin
pentru tineri și în provincia federală Vorarlberg din vestul Austriei. În acest caz, schema de
sprijinire a tinerilor se numește Aha Plus, care este o aplicație oficială (o anumită platformă
digitală ca sistem de recunoaștere) care urmează să fie utilizată de către tinerii cetățeni cu
vârste cuprinse între 12 și 24 de ani care se implică activ ca voluntari în organizațiile din
municipalitatea lor sau într-o inițiativă locală.4 Prin intermediul acestei aplicații, tinerii
cetățeni pot iniția și desfășura activități utile de voluntariat - ca muncă de tineret - pentru
a ajuta organizațiile locale care participă la rețeaua Aha plus. Prin urmare, voluntarii pot
acumula puncte în aplicație, care pot fi ulterior schimbate oficial pentru mai multe forme de
recompense, cum ar fi bilete la concerte, întâlniri cu persoane celebre sau obținerea unui loc
de muncă pentru tineri într-o întreprindere locală. Astfel, Aha plus oferă tinerilor membri un
"Social-CV" verificat, care le consolidează oportunitățile de angajare în carieră.

Dar, pe lângă oportunitățile pe care Aha plus le oferă tinerilor care sunt deja activi într-o
asociație, instrumentul îi ajută și pe tinerii care ar dori să urmeze o activitate de voluntariat
să găsească sarcini adecvate pentru a-i ajuta pe alții. În acest scop, aplicația oferă
organizațiilor locale posibilitatea de a-și promova activitățile în rândul tinerilor. Ca urmare a
implementării cu succes a aplicației, Aha Plus a devenit cea mai importantă platformă de
voluntariat pentru tineri (aproximativ 200-250 de organizații participante și câteva mii de
voluntari pe an), dându-le acestora posibilitatea de a se implica în activismul și incluziunea
socială, astfel că Aha Plus este un exemplu remarcabil la nivel internațional, care trebuie
urmat și de părțile interesate de politicile de tineret.

4 Aha Plus: https://www.aha.or.at/plus

https://www.aha.or.at/plus
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4. Principii de bază și recomandări
Pe baza experienței de cercetare descrise mai sus, parteneriatul proiectului COHERENT a
dezvoltat o structură complexă de propuneri - în conformitate cu Strategia UE pentru tineret
și cu rezoluțiile Consiliului - pentru a oferi îndrumare factorilor de decizie și organizațiilor
profesionale care doresc să consolideze participarea socială a tinerilor la nivel european și
național prin formularea de principii și politici (CE, 2018).

Pachetul de propuneri înaintat de parteneriat constă în următoarele elemente:

PRINCIPII DE BAZĂ

1. Implicare: Implicarea activă a tinerilor, a organizațiilor de tineret și a altor organizații
active în domeniul tineretului în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea
politicilor care afectează viața tinerilor la nivel local, regional, național și european, -
sprijinirea înființării de organisme reprezentative pentru tineret la nivel local,
regional și național, a dreptului tinerilor de a participa și de a se organiza și
promovarea recunoașterii și implicării structurilor reprezentative pentru tineret în
activitatea autorităților locale, regionale, naționale și europene.

2. Dialog continuu și responsabilizare: Sprijinirea și promovarea dialogului UE privind
tineretul pentru a reflecta diferitele opinii ale tinerilor în procesele decizionale la
toate nivelurile și pentru a promova dezvoltarea competențelor civice prin
intermediul strategiilor de educație și învățare în domeniul cetățeniei:

a. să facă activitățile participative interesante și să îi ajute pe tineri să se
pregătească pentru participarea socială și să participe la aceasta, oferind
astfel o oportunitate de a "învăța să participe" și sprijinind această învățare

b. să exploreze și să încurajeze formele inovatoare și alternative de participare
democratică

c. instrumente legate de e-democrație, de exemplu
d. utilizarea și facilitarea utilizării acestora pentru a sprijini participarea tinerilor

la viața democratică și pentru a-i implica într-un mod incluziv, dar ținând cont
și de faptul că unii tineri nu au acces sau nu au acces la internet și la
tehnologiile digitale cu competențele necesare

3. Încurajarea mobilității tinerilor: Înlăturați barierele existente și puneți în aplicare
măsuri de sprijin care să acorde o atenție specială tinerilor cu mai puține oportunități,
permițând astfel tuturor tinerilor și lucrătorilor de tineret să participe la oportunități
de mobilitate transfrontalieră, inclusiv la voluntariat în sectorul societății civile:

a. Încurajarea participării tinerilor la activități de solidaritate și, în acest scop,
promovarea schemelor de sprijin relevante și căutarea și completarea
sinergiilor între instrumentele de finanțare ale UE și schemele naționale,
regionale și locale.

b. să implice în mod activ tinerii și organizațiile de tineret în elaborarea, punerea
în aplicare și evaluarea programelor de sprijin relevante ale UE

c. să facă schimb de bune practici în domeniul învățării non-formale și informale
d. activități de solidaritate și de voluntariat, printre altele
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e. să lucreze și să dezvolte în continuare sisteme eficiente de validare și
recunoaștere a aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățarea non-
formală și informală

4. Stabilirea agendei: Elaborarea și punerea în aplicare a unei agende europene pentru
activitatea de tineret care să includă aspecte legate de calitate, inovare și
recunoaștere a activității de tineret. Este important să se pună în comun expertiza
organismelor reprezentative pentru tineret, a organizațiilor de tineret, a lucrătorilor
din domeniul tineretului și a cercetătorilor, deoarece acest lucru le va permite să își
atingă potențialul maxim. Ar trebui încurajate sinergiile cu activitatea Consiliului
Europei în acest domeniu:

a. să sprijine dezvoltarea de înaltă calitate a activităților pentru tineret la nivel
local, regional, național și european, inclusiv elaborarea de politici în acest
domeniu, formarea lucrătorilor din domeniul tineretului, stabilirea unui cadru
juridic și furnizarea de resurse suficiente.

5. Promovarea angajamentului social: Sprijiniți activitățile de muncă pentru tineret la
toate nivelurile, inclusiv la nivel local, și recunoașteți rolul organizațiilor de tineret în
asigurarea dezvoltării competențelor și a incluziunii sociale prin activități în domeniul
muncii pentru tineret și al educației non-formale, respectând în același timp rolul
organizațiilor de tineret în acest domeniu. desfășurate la nivel național, regional și
local:

a. să înființeze și să dezvolte în continuare, atunci când și acolo unde este posibil,
puncte de contact ușor accesibile pentru tineri, care să ofere o gamă largă de
servicii și/sau informații, inclusiv orientare financiară, privind cariera,
sănătatea și relațiile, precum și educația, să ofere orientare și sprijin pentru
oportunități culturale și de angajare.

RECOMANDĂRI DE POLITICI

1. Elaborarea de politici de tineret bazate pe cercetare și consolidarea cunoștințelor:
Politica de tineret la nivelul UE și la nivel național trebuie să se bazeze pe rezultatele
cercetării și pe nevoile și situația reală a tinerilor. Acest lucru necesită o cercetare și o
dezvoltare continuă a cunoștințelor și un contact constant cu tinerii și cu organizațiile
de tineret (prin consolidarea cercetării academice - în principal sociologice - și a
inițiativelor în acest domeniu). Colectarea de date privind tinerii, defalcate pe diferite
aspecte, este deosebit de importantă pentru a înțelege mai bine nevoile anumitor
grupuri de tineri, în special ale celor cu mai puține oportunități. Deciziile politice
bazate pe rezultatele cercetării ar trebui să fie luate în sprijinul Wiki Tineretului și al
rețelelor de cercetare în domeniul tineretului, în cooperare cu organizații
internaționale precum Consiliul Europei, OCDE și alte organisme, inclusiv organizații
de tineret.

2. Învățarea reciprocă și diseminarea rezultatelor: Statele membre, Comisia Europeană
și părțile interesate ar trebui să învețe unii de la alții și să utilizeze acest lucru ca
instrument de promovare a politicii de tineret atât în domeniile de bază, cât și în cele
intersectoriale (prin încurajarea schimbului internațional de cunoștințe și a
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schimbului de experiență). Urmărind prioritățile generale ale Strategiei UE pentru
tineret și în cadrul planurilor de lucru trienale, grupurile de experți vor continua să
elaboreze orientări politice și instrumente practice și să facă schimb de bune practici;
această strategie va oferi noi instrumente pentru a învăța unii de la alții, cum ar fi
evaluarea inter pares, consilierea partenerilor, forumuri la nivel înalt, analize și studii.
Acest instrument se va baza pe rețelele existente și va adopta o abordare mai
sistematică pentru a furniza informații, informații și diseminări de înaltă calitate
pentru tineri.

3. Guvernare participativă: Pentru a recunoaște faptul că tinerii sunt experți în propria
lor viață, este esențial să se asigure că tinerii și organizațiile care îi reprezintă sunt
implicați în diferitele etape de punere în aplicare a Strategiei UE pentru tineret.
Participarea face ca tinerii și problemele lor să fie mai vizibile, dar și ca tinerii să fie
mai conștienți de factorii de decizie în domeniul tineretului (prin crearea unui
parlament al tinerilor care să aibă susținere în cadrul municipalității, de exemplu, sau
prin implicarea lor din punct de vedere tehnic în mecanismul decizional
municipal/național). Participarea urmărește, de asemenea, să crească legitimitatea și
acceptarea politicilor de tineret. Platforma Strategiei UE pentru tineret va avea ca
scop facilitarea guvernării participative și a coordonării în punerea în aplicare a
strategiei, pentru a oferi o bază bună pentru un dialog social regulat, pentru a oferi
părților interesate un rol mai important în coordonarea punerii în aplicare a strategiei
și pentru a oferi oportunități pentru activități și activități. pentru a face schimb de
informații privind rezultatele. Comisia este invitată să organizeze reuniuni specifice
care să reunească, după caz, reprezentanți ai instituțiilor UE, ai statelor membre, ai
agențiilor naționale Erasmus + și ai Corpului european de solidaritate și ai
organizațiilor de tineret, precum și alte părți interesate și autorități locale și regionale.

4. Mobilizarea programelor și fondurilor UE: Statele membre și ONG-urile mobilizează
programele și fondurile UE, cum ar fi Erasmus +, Consiliul european de solidaritate,
fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020, inclusiv acțiunile Marie
Skłodowska Curie, Europa creativă și vor încuraja utilizarea eficientă a programelor
succesoare. Statele membre, agențiile naționale și părțile interesate din domeniul
tineretului vor fi invitate să exploreze împreună sinergiile dintre sursele de finanțare
la nivelul UE, național, regional și local, în scopul elaborării și punerii în aplicare a
unor proiecte de ultimă generație pentru a sprijini inițiativele în domeniul tineretului.

5. Stimulente financiare pentru angajatori: Pentru a îmbunătăți situația ocupării forței
de muncă în rândul tinerilor, ar trebui să se ia în considerare introducerea de
stimulente fiscale și de scheme de sprijin financiar la nivelul statelor naționale, care
să determine companiile să fie interesate să angajeze tineri absolvenți, compensând
astfel competențele profesionale și experiența mai slabe ale proaspeților absolvenți.
(de exemplu, deduceri fiscale sau beneficii bazate pe angajarea tinerilor).

6. Consolidarea educației civice în școli: Pentru a dezvolta atitudini civice mai puternice,
este esențial să se pună un accent mai mare, în cadrul sistemelor de învățământ
public, pe dezvoltarea deprinderilor civice de la o vârstă fragedă, precum și pe
sensibilizarea necesară pentru o participare socială conștientă (în principal sub forma
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unor cursuri de "cultură civică" mai bine orientate). Pe lângă educatori, este nevoie
de o implicare mai activă a ONG-urilor independente angajate în favoarea valorilor
democratice în școli.

7. Punerea unui accent mai mare pe formarea profesorilor: O formare mai conștientă a
profesorilor este esențială pentru dezvoltarea educației civice în școli. Prin urmare, în
cadrul competențelor naționale, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a
spori accesul cadrelor didactice la cunoștințele metodologice ale predării non-
formale și la cunoștințele teoretice necesare pentru a preda atitudini democratice în
cadrul sistemelor de formare a cadrelor didactice.

8. Lupta împotriva manipulării și a violenței online: Reducerea manipulării și a
violenței online pe scară largă în mediile de socializare poate fi considerată o
prioritate, în conformitate cu valorile și interesele politicilor naționale și de tineret (în
principal ca urmare a unei acțiuni mai eficiente din partea autorităților judiciare și de
aplicare a legii). În cadrul competențelor naționale, statele membre ar trebui să se
străduiască să ia cele mai eficiente măsuri juridice și de securitate împotriva
discursului instigator la ură și să opereze servicii de urgență pentru a asista tinerii
care sunt victime ale violenței online, implicând actorii societății civile.

9. Comunicarea Strategiei UE pentru tineret: Scopul și conținutul Strategiei UE pentru
tineret ar trebui să fie comunicate într-un mod cuprinzător și tineresc, ținând seama
de diferitele părți interesate implicate în procesul decizional privind tineretul (de
exemplu, sub forma unor zile ale tineretului, a unor campanii stradale offline, a unor
zile ale UE, a unor festivaluri etc.). Strategia UE pentru tineret și obiectivele europene
în materie de tineret pot oferi o direcție pentru cei care sunt implicați îndeaproape în
elaborarea politicii de tineret, precum și pentru cei din afara acestui domeniu, pentru
a transmite mesaje noi și pozitive despre politica UE în domeniul tineretului și despre
activitatea europeană în domeniul tineretului.

10. Utilizarea planificatorului pentru viitoarele activități naționale: Utilizarea platformei
online Planner for Future National Activities (Planificatorul pentru viitoarele activități
naționale) este menită să permită statelor membre să își împărtășească prioritățile în
conformitate cu Strategia UE pentru tineret, pe bază de voluntariat. Aceasta
urmărește să sporească transparența punerii în aplicare a politicilor de tineret la nivel
regional, național și al UE. Se așteaptă ca aceasta să contribuie la identificarea
partenerilor potriviți pentru a învăța unii de la alții, pe baza nevoilor specifice ale
fiecărui stat membru. Pentru a evita sarcinile administrative suplimentare,
planificatorul viitoarelor activități naționale ar trebui să se bazeze pe cadrele
naționale existente privind politicile naționale de tineret/strategii naționale de
tineret.

11. Dialogul UE privind tineretul: Pe baza rezultatelor anterioare, ar trebui instituit un
nou dialog național al tinerilor (sub forma unor discuții deschise anuale între factorii
de decizie politică și tineri, organizate, de exemplu, de centrele de tineret) în cadrul
UE, cu instrumentele necesare pentru a permite unui număr mai mare de factori de
decizie și de tineri, să participe la procesele de luare a deciziilor și pentru a spori
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implicarea și participarea politică a acestora în afacerile sociale în general. În plus, ar
trebui încurajate schimburi de opinii mai regulate între grupurile de lucru naționale
ale Dialogului UE pentru tineret și Comisia Europeană.

12. Coordonatorul pentru tineret al UE: Numirea unui coordonator al UE pentru tineret
în 2021 în cadrul Comisiei Europene pentru a consolida cooperarea intersectorială și
pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere a problemelor legate de tineret
reprezintă un mare pas înainte în ceea ce privește o acțiune politică reală. În
consecință, statele membre și ONG-urile trebuie să colaboreze îndeaproape cu
coordonatorul pentru a asigura coerența în comunicarea cu tinerii și pentru a iniția
mai bine noi programe și stimulente care vizează responsabilizarea și implicarea
tinerilor.

13. Informare și sprijin pentru tineri: Pentru o mai bună implicare a generațiilor tinere în
viața socială și politică, este esențial să se furnizeze tinerilor informații de înaltă
calitate cu privire la servicii, oportunități de muncă pentru tineri, inițiative și
programe de voluntariat. Ca atare, Portalul european pentru tineret sau
Planificatorul pentru viitoarele activități naționale pot fi considerate exemple utile pe
care statele membre și agențiile naționale pentru tineret trebuie să le urmeze pentru
a menține în mod eficient fluxul de informații pentru tineri. În cadrul acestui
angajament, lucrătorii de tineret și mentorii pot participa ca promotori, prin urmare,
munca și participarea activă a acestora trebuie să fie foarte apreciate și sprijinite de
factorii de decizie politică la nivel local sau de stat.

14. Creați "hub-uri pentru tineret" la nivel municipal/local: Pe baza experiențelor din
cadrul proiectelor, tinerii au nevoie de un spațiu creativ intern liber, unde să se poată
amesteca și să co-creeze proiecte, să se joace, să vizioneze filme și să elaboreze
inițiative sociale (exemplu: Incubator cultural). Prin urmare, în această privință,
municipalitățile europene au o responsabilitate semnificativă în ceea ce privește
furnizarea unor astfel de "locuri sigure" sociale pentru a încuraja activismul social al
cetățenilor mai tineri. În plus, centrele pentru tineret pot funcționa ca locuri de
întâlnire între tinerii locali și alte organizații civice, prin urmare, aceste centre pot
asigura, de asemenea, un mediu cultural și de învățare non-formală adecvat pentru
ateliere de lucru în vederea consolidării competențelor sociale ale generațiilor mai
tinere și a identității lor locale.

5. Concluzii

În general, este important ca un grup-țintă să aibă un cuvânt de spus în chestiunile care îl
privesc. Tinerii ar trebui să aibă dreptul, mijloacele, sprijinul, oportunitatea și partenerul de a
participa la politica de tineret și la măsurile de luare a deciziilor aferente: să consilieze sau să
co-decidă asupra conceperii acesteia, să furnizeze servicii, să monitorizeze și să evalueze
impactul politicilor, și nu doar să fie beneficiari ai serviciilor. Atunci când tinerii sunt
implicați, ei simt că iau propriile decizii, iar serviciile mai mari sunt mai în măsură să
corespundă mai bine ideilor sau drepturilor lor. Șansele de succes ale unor astfel de politici
sunt atât de mari.
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Strategia UE pentru tineret (2019-2027) se axează pe trei domenii: implicarea,
interconectarea și responsabilizarea. Strategia încurajează participarea tinerilor la viața
democratică (implicare); promovează voluntariatul, mobilitatea în scop educațional,
solidaritatea și învățarea interculturală (interconectare) și sprijină responsabilitatea tinerilor
prin recunoașterea calității, a inovării și a activității de tineret (responsabilizare). Strategia
urmărește să ajungă la toți tinerii și să îi implice pe cei cu mai puține oportunități în
programele UE. Strategia ia în considerare rezultatul dialogului cu tinerii, care a dus la
crearea a 11 obiective europene pentru tineret.

Aceste obiective pot fi atinse prin intermediul unor programe specifice pentru tineret, cum
ar fi Erasmus + și Consiliul european de solidaritate. Strategia se bazează, de asemenea, pe o
punere în aplicare eficientă, coerentă și comună în toate sectoarele, prin mobilizarea mai
multor programe și surse de finanțare ale UE și prin încurajarea cooperării intersectoriale la
toate nivelurile. În plus, Strategia UE pentru tineret include activități de învățare reciprocă și
acțiuni comune între statele membre, schimbul de informații la nivel național, dialogul UE
pentru tineret și alte forme de participare a tinerilor la elaborarea politicilor, platforma
Strategiei UE pentru tineret și instrumente bazate pe dovezi. În acest sens, statele membre și
autoritățile naționale au un rol semnificativ și un impact important în elaborarea și
îmbunătățirea măsurilor de politică în domeniul tineretului, punând accentul pe implicare,
interconectare și responsabilizare. În acest scop, prezentul set de instrumente de politici și
recomandările sale asigură o orientare tehnică utilă pentru factorii de decizie și părțile
interesate din domeniul politicilor pentru a interpreta mai bine situația existentă și pentru a-
și formula în mod eficient acțiunile de stimulare a activismului tinerilor.
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