
Participarea
tinerilor în

sustenabilitate



   Acest document reprezintă un prim pas pentru
conturarea unei viziuni asupra modului în care
este abordată sustenabilitatea în România, din
perspectiva priorităților tinerilor. Propune o
serie de obiective și măsuri privind implicarea
tinerilor în construirea unui viitor sustenabil,
care au fost validate de peste o sută de tineri
care au participat la o consultare derulată de
noi. 
 
   Obiectivele propuse, atât cele specifice cât și
cele transversale sunt menționate în ordine
aleatorie, iar măsurile propuse în cadrul
obiectivelor specifice sunt ordonate ierarhic, în
funcție de prioritățile pe care tinerii le-au
selectat în cadrul consultării derulate. 
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Obiective transversale
Aceste obiective reprezintă niște mijloace care permit
conturarea obiectivelor specifice din punctul de
vedere al sustenabilității. Acestea sunt
interconectate și interdependente, iar împreună
facilitează crearea unui viitor sustenabil, printr-o
abordare globală a problematicii sustenabilității. 

 

OT1: Societate civilă puternică
Prin construirea unei societăți civile puternice, putem
asigura și pârghiile necesare prin care cetățenii pot
lua acțiune în mod direct asupra subiectelor de
interes pentru ei, deci inclusiv asupra problemelor
legate de sustenabilitate.
 
OT2: Justiție și regimuri politice centrate pe
respectarea și protejarea drepturilor omului 
Justiția este actul prin care fiecare persoană primește
ce este al său și prin care este sancționată
nerespectarea legii. așadar, justiția are un rol decisiv
în asigurarea respectării cadrului normativ, inclusiv în
domeniul sustenabilității. 
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 OT3: Infrastructură pentru tineret 
Pentru ca tinerii să se poată implica în construirea
unui viitor sustenabil, este necesar ca aceștia să
dispună și de spațiul necesar pentru ac, fie că vorbim
despre centre de tineret, locuri publice unde să se
poată întâlni, propria locuință sau alte spații. 
 
OT4: Finanțarea activităților de tineret 
O finanțare adecvată a sectorului de tineret poate
stimula participarea tinerilor în crearea unui mediu
sustenabil prin oferirea resurselor materiale necesare
pentru a-și pune în practică ideile, dar și pentru a
beneficia de diverse alternative sustenabile din
partea statului 
 
OT5: Performanță economică responsabilă 
Fiind unul dintre pilonii de bază ai sustenabilității,
economia joacă un rol crucial în susținerea unui mediu
sustenabil, astfel sunt necesare acțiuni conștiente
inclusiv în această ramură, de la taxare și
administrare responsabilă a banilor publici, până la
promovarea economiei circulare.



Obiective specifice
 
OS1: Educația

Educația oferă tinerilor șansa de a deveni
responsabili atunci când vine vorba de procesul de
luare a deciziilor sau de modul în care aceștia aleg să
trăiască, să se comporte sau să se dezvolte. Din
perspectiva sustenabilității, educației îi revine un
statut aparte, unul necesar dezvoltării armonioase a
viitoarelor generații, în acord cu principiile dezvoltării
durabile. 

Top măsuri: 

1. Îmbunătățirea accesului la educație al tuturor
tinerilor.
2. Diminuarea diferențelor în calitatea actului
educațional între mediul rural și urban.
3. Prioritizarea educației formale și informale în
domeniul sustenabilității.
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 OS2: Schimbările climatice 

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai
mari amenințări, pe termen lung, asupra mediului,
cadrului social și economic, iar tinerii vor fi cea mai
afectată categorie socială de acestea, astfel încât
implicarea lor în combaterea acestora este esențială
pentru viitorul tuturor.

Top măsuri: 

1. Integrarea măsurilor privind schimbările
climatice în politici, strategii și planuri naționale.
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
până la zero până în 2050 (Green Deal).
3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și
capacităților umane și instituționale privind
atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea,
reducerea impactului și alerta timpurie.
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 OS3: Angajabilitatea tinerilor

Piața muncii, în sensul larg al conceptului, este
modelată de 4 mari tendințe: globalizarea,
schimbările climatice, schimbările demografice și
procesul tehnologic. Fiecare dintre cele 4 tendințe
creează și oportunități, dar mai ales provocări cu
impact direct asupra tinerilor. Astfel, trebuie luate
măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate
pentru toți.

Top măsuri: 

1. Susținerea antreprenoriatului sustenabil în
rândul tinerilor.
2. Salarii pentru tineri proporționale cu volumul de
muncă prestat.
3. Încurajarea angajării tinerilor profesioniști.
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 OS4: Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor este în strânsă legătură cu
producerea și utilizarea ambalajelor. Aceste două
subiecte sunt strâns conectate cu schimbările
climatice și comportamentul responsabil în societate,
așadar sunt esențiale pentru construirea unui viitor
sustenabil. 

Top măsuri: 

1. Dezvoltarea unui pachet legislativ pentru
susținerea economiei circulare și dezvoltarea
infrastructurii pe partea de gestionare deșeuri
2. Realizarea de programe de educație ecologică la
nivel național și local
3. Revizuirea Strategiei Națională de Gestionare a
Deșeurilor (SNGD)
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OS5: Infrastructură verde pentru tineri

Infrastructura verde presupune un ansamblu format
din mai multe obiective, în acord cu nevoile de trai ale
tinerilor, cum ar fi: centre pentru tineret fixe/mobile
verzi, clădiri publice verzi care să deservească
serviciilor de interes general, infrastructură rutieră
verde, fabrici de producție verzi, comunități urbane
prietenoase cu mediul și oamenii.

Top măsuri: 

1. Folosirea surselor de energie alternativă pentru
alimentarea cu electricitate a clădirilor, mijloacelor
de transport în comun.
2. Clădiri publice verzi (instituții, școli, spitale s.a.).
3. Spații de agrement prietenoase cu mediul.
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OS6: Consum responsabil 
 
Când vine vorba de conservarea mediului
înconjurător, consumul responsabil este un factor
fundamental din partea societății. Înțelegem
consumul responsabil ca o atitudine sustenabilă a
consumatorilor, ceea ce înseamnă un consum
conștient și critic, care poate utiliza în mod eficient
resursele disponibile. 

Top măsuri: 

1. Identificarea și promovarea soluțiilor sustenabile
pentru cumpărături, reducerea amprentei negative
asupra mediului natural, dar și asupra societății.
2.  Militarea pentru respectarea planului de acțiune
privind consumul și producția durabile (CPD).
3. Susținerea unui plan de nutriție în instituții de
învățământ, cu atenție dedicată risipei alimentare.
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OS7: Sănătate și bunăstare în rândul tinerilor 
 
Poate unii dintre cei mai importanți piloni ai unei
societăți durabile sunt sănătatea și bunăstarea
populației. Sănătatea și bunăstarea tinerilor joacă un
rol important în crearea de comunități sustenabile,
dar și clădirea viitorului pentru generațiile următoare.

Top măsuri: 

1. Actualizarea metodelor de evaluare și creșterea
accesibilității la consiliere vocațională și
psihologică.
2. Campanii la nivel național despre sănătate
mintală, dezvoltarea empatiei și combaterea
fenomenului de bullying, destigmatizării și
dezinformării.
3. Dezvoltarea inițiativelor de e-mental health,
îmbunătățirea depistării timpurii ale semnelor
tulburărilor mintale și a promovării informării
corecte.
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OS8: Inechitățile sociale în rândul tinerilor 

Inechitățile sociale fac referire la lipsa accesului sau
accesul redus la diferite beneficii din partea
grupurilor vulnerabile sau a persoanelor care fac
parte din categorii sau comunități defavorizate. În
consecință, combaterea acestora este esențială
pentru construirea de comunități sustenabile. 

Top măsuri: 

1. Reducerea foametei și a sărăciei
2. Creșterea accesibilității la serviciile de bază
pentru persoane din comunitățile defavorizate
3. Dezvoltarea comunităților defavorizate prin
investiții în infrastructură de sănătate,
educațională s.a
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Concluzie
Problematica sustenabilității, în viziunea tinerilor,
necesită o abordare transversală și globală, cât și o
abordare pe domenii specifice de interes. Acest
document își propune să deschidă o dezbatere în
acest sens, prin care opiniile și implicarea tinerilor să
primeze într-un domeniu de care depinde întregul
viitor: SUSTENABILITATEA.


