


ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА РЕСПОНДЕНТИТЕ НА АНКЕТАТА

Общо 140 631 юноши и млади хора между 14 и 35-годишна възраст от Африка и Европа бяха анкетирани относно

дигиталната трансформация и социалната инфраструктура чрез младежката платформа U-Report. От тези отговори 65 процента идват

от момчета и млади мъже и 35 процента – от момичета и млади жени1. Повечето респонденти са от Африка, като 68 процента са от

Западна Африка, следвани от Източна Африка (22 процента), Централна Африка (6 процента) и Южна Африка (3 процента).

1 Процентното съотношение е разпределено между респондентите, които са посочили възраст и пол. Местоположението на респондентите се основава на данните, които те сами са въвели или на 

местоположението на U-Report програмата, която използват.
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КЛЮЧОВИ 

КОНСТАТАЦИИ

Повече от 40% от младите хора в 

Африка и Европа докладват 

за ограничен

или липсващ достъп до 

електричество

44% от младите 

хора имат достъп 

до информация 

чрез интернет

75% от младите хора срещат 

пречки пред достъпа до 

интернет, най-вече поради 

високата му цена (38%) и 

невъзможността да си позволят 

интернет устройство (29%)

61% от младите хора използват 

интернет, за да учат и да получават 

информация

71% докладват за негативни 

преживявания при използване на 

интернет, главно

във връзка с фалшиви новини 

(48%), неподходящи/нежелани 

порнографски материали (21%) 

и кибертормоз (15%)

Над 65% от респондентите 

имат достъп до интернет в 

дома си, 11% – в 

училище/университет

и 9% на обществени места 

(кафенета, ресторанти)
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Дигиталните технологии вече промениха света – все повече деца и 

млади хора от целия свят прекарват време онлайн.

„За да постигнат по-безопасна среда, всички училища

трябва да ни обучават за сигурността в интернет.“

15-годишно момиче от Молдова

Шестият бизнес форум ЕС – Африка, проведен в Абиджан през

ноември 2017 г., заключи, че дигиталната икономика е катализатор за

приобщаващ растеж, създаване на работни места и устойчиво

развитие чрез осигуряване на икономически ефективни решения на

настоящите предизвикателства пред развитието.

Дигиталната трансформация е катализатор за иновативен,

приобщаващ и устойчив растеж. Иновациите и дигитализацията

стимулират създаването на нови работни места и допринася за

решаването на проблемите с бедността, намаляване на неравенствата

и улесняването на снабдяването със стоки и услуги1. Те могат да бъдат

ключови в подобряването на живота, дори и в най-бедните държави,

най-вече чрез овластяване на жени и момичета, повишаване на

демократичното управление и прозрачността, както и увеличаване на

продуктивността и създаването на нови работни места2. Заедно с това

свързаността и достъпността остават проблем сред и в регионите, тъй

като съществуват много различия между държавите с по-висока и по-

ниска доходност, както и между градските и селските райони. Възможно

е това да засили съществуващото неравенство и да разшири

дигиталното разделение за маргинализирани групи.

1 https://au.int/sites/default/files/documents/38507-doc-dts-english.pdf

2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-157-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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В анкета на U-Report, проведена в Африка и Европа сред повече от 140

000 млади хора, 75 процента казват, че срещат пречки пред

достъпа до интернет, най-вече поради високата му цена (38

процента) и невъзможността да си позволят интернет устройство (29

процента). Слабата връзка с интернет също представлява трудност за

20 процента от респондентите, като 3 процента посочват, че в тяхната

област няма интернет.

Дигиталните технологии предоставят на децата възможности за учене

и образование, особено в отдалечени райони и по време на

хуманитарни кризи, когато необходимата инфраструктура не е налична.

44% от младите хора имат достъп до информация чрез интернет. На

въпроса за какво най-често използват интернет, 61 процента от

респондентите казват, че го използват, за да учат и получават

информация, а 17 процента – за комуникация. Други причини,

посочени за използването на интернет, включват проучване (8

процента), забавление (6 процента), осведоменост, застъпничество и

учене на езици.

„Обучавайте хората за това къде могат да получат вярна 

информация в социалните медии.“ 
23-годишно момиче от Зимбабве
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Анкетата показва, че дигиталните технологии също така могат да

изложат децата на риск – онлайн и офлайн – като 71 процента от

младите хора докладват за отрицателни преживявания при

използване интернет. Основните посочени причини за това са

фалшиви новини (48 процента), неподходящи/нежелани

порнографски материали (21 процента) и кибертормоз (15

процента). Други идентифицирани преживявания са кибер измами и

хакерство (9 процента).

Трябва да бъде приоритет за лидерите в Африка и Европа да

положат усилия да защитят децата и младите хора. Попитахме

младите хора какво мислят че трябва да се направи за спиране на

разпространението на фалшиви новини във времена на криза, като

например пандемията от COVID-19. Респондентите препоръчват

комбинация от различни действия, включително:

• Регулиране на съдържанието в социалните медии

• Обучение за използване на доверени източници

• Забрана на уебсайтове

• Подкрепа на инициативи за проверка на факти

ПРЕПОРЪКИ
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Подкрепа на решения за осигуряване на приобщаващ достъп до

електричество и интернет чрез подобряване на интернет

свързаността и инфраструктурата, както и наличността на

икономически достъпен хардуер и данни, с подкрепата на

обществено-частни партньорства;

Повишаване на осведомеността сред младите хора и техните

родители по отношение на сигурността и безопасността в

интернет, чрез използване на технологиите за застъпничество

срещу онлайн тормоза и опасното поведение;

Обучаване на деца и млади хора за това как да различават

достоверните източници на новини от фалшивите новини, с цел

противодействие на дезинформацията;

Развиване на програми за дигитални умения за подготвяне на

младите хора с нови умения, които да им позволят да бъдат по-

конкурентоспособни и да улеснят достъпа им до работни места

в родната им държава и извън нея.
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„Вярвам, че трябва да има инициативи, които да проверяват дали 

информацията е вярна или фалшива, преди да се публикува онлайн.“ 
25-годишно момиче от Нигерия, чрез U-Report

Частният сектор, особено в технологичните и телекомуникационните

индустрии, може да бъде от ключово значение, като също така е

отговорен за посоката на влияние на дигиталните технологии върху

децата.
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Кирил Алексис Отабил,
23 години, Гана

Дигитализацията променя 

целия ни съвременен свят, но 

не трябва да създава 

разделение в обществата.
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