


ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА РЕСПОНДЕНТИТЕ НА АНКЕТАТА

128 294 юноши и млади хора между 14 и 35-годишна възраст от Африка и Европа се включиха в допитването,

посветено на управлението, мира и сигурността чрез младежката платформа U-Report. 71 от респондентите са от мъжки пол и 29

процента – от женски1. Повечето респонденти са от Африка, като 87 процента от отговорите са от Западна Африка, следвани от

Централна Африка (8 процента), Източна Африка (2 процента) и Южна Африка (2 процента).

1 Процентното съотношение е разпределено между респондентите, които са 

посочили възраст и пол.
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КЛЮЧОВИ КОНСТАТАЦИИ

61% от младите 

респонденти знаят за 

конфликти

в тяхната общност

Конфликтите засягат младите хора 

по различен начин – 31% докладват 

за прекъсвания в учебния процес, 

19% имат затруднен достъп до храна 

и/или вода, 19% са претърпели 

загуба на доходи

48% не се чувстват включени във 

вземането на решения по 

въпроси, засягащи младите хора, 

а 52% са казали, че се чувстват 

включени

91% от всички 

респонденти биха искали 

да бъдат включени

в процесите по вземане 

на решения

59% от младите хора 

твърдят, че нямат достъп 

до отговорните за 

вземане на решения лица

65% от младите хора участват в 

младежки мрежи или 

организации в тяхната 

общност

92% от младите 

респонденти 

притежават 

удостоверение за 

раждане

76% от младите хора

притежават 

лична/гласоподавателска карта
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В рамките на партньорството Африка – ЕС, заложената стратегическа

цел за мир и сигурност има за цел не само „да осигури мирна,

безопасна и сигурна среда“, но също и „да подкрепя политическата

стабилност и ефективното държавно управление, като същевременно

предоставя възможности за устойчив и приобщаващ растеж“2.

Повече от 128 000 млади хора от Африка и Европа споделиха

мнението и препоръките си по отношение на управлението, мира и

сигурността. От тези млади хора, 61 процента казват, че знаят

за конфликти, които се случват в тяхната

общност/държава3. Тези конфликти пряко и косвено засягат

животите на млади хора, деца и техните семейства. Много млади хора

посочват, че прекъсванията в учебния процес се дължат на

съществуващи конфликти, същевременно 19 процента имат затруднен

достъп до храна и/или вода, а 19 процента са претърпели загуба на

доходи.

„Конфликтите помрачават мира в общността и карат хората да 

живеят в страх“. 25-годишно момче от Нигерия, чрез U-Report

Около 48 процента от младите хора посочват, че не са се чувствали

включени в политическите процеси за вземане на решения по въпроси,

които ги засягат, 52 процента посочват, че са се чувствали включени, а

91 процента посочват, че биха искали да участват повече.

2 https://africa-eu-partnership.org/en/financial-support-partnership-programme/african-peace-facility

3 В тази анкета конфликтите следва да се разбират в по-широк смисъл (насилие в общността, в училищата, в семейството, както и конфликти в смисъл на въоръжени 

конфликти).
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Младите хора посочват, че липсата на достъп до политиците е най-

голямото препятствие пред тяхното включване във вземането на

решения (59 процента), като някои (17 процента) докладват и липса на

подкрепа към лицата на власт. Други открояващи се препятствия са

липсата на интерес (7 процента) и усещането, че са твърде млади или

недостатъчно информирани за политически въпроси (5 процента).

Проблеми като пол, култура или религия също бяха идентифицирани

като препятствия пред включването във вземането на решения.

Младежките организации играят основополагаща роля при

насърчаването на култура на мир на местно ниво и създаването на

възможности за участие и ангажиране на млади хора. В рамките на

анкетата 65 процента от младите хора посочват, че участват в

младежка мрежа или организация в тяхната общност.

Около 36 процента посочват, че не участват в тези мрежи предимно

поради липса на младежки мрежи в общността (44 процента) и липса

на осведоменост по отношение на начина за включване към младежки

организации (24 процента).

„Аз съм писател/поет. Използвам писането и поезията като начин да

изразявам себе си и предизвикателствата, пред които държавата ми и

светът като цяло са изправени.“ 20-годишно момиче от Нигерия, чрез U-Report
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Почти всички (92 процента) казват, че притежават удостоверение за

раждане, а 75 процента притежават лична или гласоподавателска

карта. Попитахме младите хора дали биха променили своята

националност, ако имаха тази възможност, и защо. Ето някои от

отговорите:

• „Не, бих оползотворил животите на кенийците, като ги включа в
процеса по вземане на решения. Когато поема ръководството на
моята държава като президент, ще направя живота по-лесен, а
храната – по-достъпна“. 28-годишен мъж от Кения, чрез U-Report

• „Да! Ако ми бъде предоставена такава възможност, бих променил
националността си, защото се нуждая от по-добро образование.“
22-годишно момче от Либерия, чрез U-Report

• „Не, не бих, защото съм патриотка.“ 19-годишно момиче от

Ботсвана, чрез U-Report

• „Да, защото искам да започна нов живот някъде и да разбера какво е
да живееш в друга държава.“ 25-годишно момче от Намибия, чрез

U-Report

• „Да, да разширя хоризонта си и да работя, защото в моята държава
работните места са оскъдни.“ 19-годишно момче от Бенин, чрез

U-Report

• „Дори и да имах тази възможност, не бих сменила народността си,
защото обичам България и предпочитам да участвам в решаването
на нашите проблеми, отколкото да си тръгна.“ 19-годишно момиче

от България, чрез U-Report

Младите хора са ключови участници и допринасят за дейности, 

изграждащи мира, в целия свят, както и за укрепването на 

общностите чрез сближаване и помиряване, гражданско 

образование и осведоменост за мирните обществени 

взаимоотношения и развитие. Резултатите от анкетата показват 

техните мечти, вдъхновения, предизвикателства и решения за 

постигане на мирни общества.

ПРЕПОРЪКИ

3

Увеличаване на мащаба по отношение на идентифицирането на
иновации за предоставяне на качествено образование за всички,
включително на онези, чието образование е прекъснато поради
конфликти;

Разширяване на технологичната инфраструктура за осигуряване
на достъп до онлайн обучение и алтернативни пътища към
образование, както и обучение за учители за прилагане на
иновативни методи за обучение в райони с конфликти;

Подобряване на достъпа на младите хора до политическите
лидери и лицата, отговарящи за вземането на решения, от
местно до национално/международно ниво, засилване на
тяхната способност да влияят на резултатите и да се превръщат в
кандидати и представители;

Насърчаване и овластяване на младежките мрежи и изграждане
на платформи за диалог и обмен за повишаване на
ангажираността и участието на общността в управлението,
например чрез младежки парламенти, съвети и управителни
комитети;

Активно повишаване на младежките квоти в политическите

служби, особено на местно, регионално и национално ниво;

Повишаване на участието на млади хора в механизмите по
изграждане на мир и превенция/разрешаване на конфликти.
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Ибрахим Конде,
19 години, Сиера Леоне

Мирът и сигурността са основни права на 

децата и като млад застъпник аз ще 

продължа да говоря за това.
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