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Foto credit: Salvați Copiii România.

Schimbările climatice vor afecta România în următoarele 
decenii prin fenomene meteorologice extreme: caniculă, 
inundații catastrofale, secete, incendii și furtuni violente.
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INTRODUCERE

Criza climatică reprezintă o amenințare multigenerațională la adresa supraviețuirii, protecției și 
educației copiilor din întreaga lume. În fapt, vorbim despre o criză a drepturilor copilului. În lipsa unor 
măsuri urgente pentru a limita încălzirea globală și epuizarea resurselor naturale, multe dintre Obiec-
tivele de Dezvoltarea Durabilă stabilite în 2015 nu vor putea fi respectate până în 2030: eradicarea 
sărăciei extreme și a foametei, asigurarea sănătății copilului, educație de calitate, apă curată și condiții 
sanitare sigure și combaterea inegalității. 

În cazul țării noastre, lipsită de o strategie națională privind reducerea poluării, în care copiii sunt 
mai săraci decât adulții, iar investițiile în educația, sănătatea și protecția lor nu sunt priorități pentru 
guvernanți, vom asista cel mai probabil la schimbări climatice cu impact considerabil asupra vieții 
copiilor. Deșertificarea, defrișarea pădurilor și pierderea biodiversității, poluarea apelor și a aerului, 
secătuirea rezervelor de gaze și petrol și criza energetică sunt fenomene actuale ce trebuie stopate, 
altfel vom lăsa copiilor noștri un teritoriu geografic alterat cu provocări greu de depășit. 

Salvați Copiii România a analizat percepția copiilor români asupra schimbărilor climatice. Printre 
aspectele pozitive constatate prin această analiză se numără interesul copiilor de a deveni activi 
în protecția mediului, de a face schimbări în viața lor pentru a reduce poluarea și de a învăța cât 
mai multe despre acest subiect, în special despre poluarea aerului, poluarea cu plastic și defrișarea 
pădurilor. Considerarea școlii ca principalul loc de învățare despre mediu este un punct de plecare 
foarte important. Îngrijorătoare sunt, în opinia copiilor, atitudinea de neglijare a problemelor de 
mediu de către politicieni, faptul că România este mai puțin responsabilă decât alte țări în acest 
domeniu și ridiculizarea de către colegii de școală sau adulții din viața lor (părinți, cadre didactice) 
a preocupărilor lor ecologice. Raportul de față cuprinde, de asemenea, un set de recomandări 
valoroase care rezultă din Raportul Save the Children (2021), care privesc acțiuni urgente în perioada 
următoare și finanțarea adecvată a acestora și respectarea dreptului la participare a copiilor într-un 
domeniu care-i privește în mod direct pentru întreaga lor viață. 

Documentul final al Conferinței ONU privind schimbările climatice din 2021 cuprinde două aspecte 
esențiale: asigurarea de fonduri pentru a ajuta țările mai puțin dezvoltate economic să combată 
schimbările climatice și stabilirea pragului de încălzire globală la 1,5°C. Însă, acest Summit nu a inclus 
copiii în procesul de luare a deciziilor, convingerea noastră fiind că generațiile de astăzi de copii și 
adolescenți înțeleg mai bine ce e de făcut pentru a salva planeta. De aceea, nu trebuie să subes-
timăm puterea copiilor și tinerilor de a produce un impact pozitiv în acest sens. 

Gabriela Alexandrescu, 
Președinte Executiv 
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STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA 
COPIILOR ROMÂNI ASUPRA 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Salvați Copiii România

REZUMAT

Fetele sunt, per ansamblu, mai preocupate de problemele de mediu decât 
băieții. Similar, copiii din mediul rural sunt mai preocupați de mediu decât cei 
din urban. Preocuparea pentru problemele de mediu tinde să crească odată cu vârsta. Minorii 
care locuiesc în gospodării cu mai mulți copii (cei care au frați, surori sub 18 ani), prin comparație 
cu copiii singuri la părinți, tind să fie semnificativ mai preocupați de speciile de animale și plante pe 
cale de dispariție, de poluarea aerului și de poluarea apei cu plastic.

Nivelul cel mai ridicat de preocupare se înregistrează în cazul calității aerului, 
67% dintre copii declarându-se preocupați sau foarte preocupați de acest aspect.

Pe măsură ce crește nivelul de îngrijorare pentru mediu, România este percepută ca fiind 
mai puțin responsabilă decât alte țări în lupta împotriva schimbărilor climatice, 
în mod similar de către fete și băieți, copiii din zonele rurale și cei din zonele urbane. Această 
percepție tinde să crească odată cu vârsta și să fie mai pronunțată în rândul copiilor care au frați.

Trei sferturi dintre copiii din România (78%) sunt dispuși să facă schimbări 
în viața lor pentru a reduce daunele aduse mediului. 71% dintre copii sunt 
interesați de problemele de mediu. Aproximativ 2/3 dintre copii consideră că este ușor să 
aleagă soluții ecologice în viața de zi cu zi (68%), iar copiii și tinerii pot influența politicienii pentru 
a preveni și reduce problemele climatice și de mediu (65%). Mai puțin de jumătate dintre copii 
consideră că primesc suficiente informații despre probleme climatice și de mediu la școală (42%). 
Mai puțin de o treime dintre copii (30%) consideră că politicienii pot preveni și 
reduce problemele climatice și de mediu.

Cel mai înalt nivel de informații (47% din eșantionul total) se înregistrează în 
cazul poluării aerului. Reciclarea și poluarea cu plastic au, de asemenea, niveluri ridicate 
de informații (respectiv 36% și respectiv 31%). Pe de altă parte, majoritatea copiilor (54%) 
consideră că au puține sau deloc informații despre refugiații climatici.

Principalul subiect de interes pentru informații este poluarea aerului (64%) 
pentru care se înregistrează cel mai înalt nivel de cunoștințe deja deținut. 
Defrișarea este, de asemenea, de interes pentru majoritate (55%), nivelul de cunoștințe pentru acest 
subiect fiind mediu-ridicat. Defrișarea este principala problemă pentru care copiii 
doresc ca guvernul român să ia măsuri imediate (32%). Urmează deșertif icarea. 
Încălzirea globală și risipa de alimente sunt subiecte care acumulează mai puțin interes din partea 
copiilor.

Școala este principalul loc de învățare despre mediu și climă, 76% dintre copii alegând această 
opțiune. Ierarhia adiacentă evidențiază, de asemenea, rolul semnificativ (41%) al rețelelor sociale 
în procesul de învățare. Aproximativ jumătate dintre copiii români (49%) declară că 
au participat la cursuri de educație ecologică la școala lor. Un procent semnificativ 
(83%) dintre copii doresc să participe la cursurile de educație pentru mediu.
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Fetele sunt cu 10% mai dornice să învețe la școală decât băieții. Dorința de a învăța 
despre problemele de mediu la școală scade odată cu vârsta. De asemenea, cei care au frați sunt 
mai dornici să învețe la școală decât alți copii. Rolul organizațiilor neguvernamentale este mai 
important în cazul copiilor cu frați.

10% dintre copii spun că au existat situații în care s-au simțit jigniți sau 
ridiculizați de către adulți din cauza implicării lor în protecția mediului, iar 15% 
de către colegi. Ponderea ridicată în comparație cu restul studiului a celor care nu-și amintesc o 
astfel de situație jenantă arată că, cel mai probabil, o parte semnificativă a celor care spun că nu-și 
amintesc sunt mai degrabă copii care au trăit de fapt o astfel de situație. Agregarea a arătat că 
aproape un sfert dintre copii au fost ridiculizați de adulți sau nu au primit sprijinul necesar pentru 
eforturile și preocupările lor pentru mediu.

Cel mai înalt nivel de favorabilitate pentru acțiunile care să protejeze mediul 
se înregistrează în cazul utilizării/cumpărării de echipamente sportive uzate 
(69% din totalul respondenților). Pe locul următor se află utilizarea/achiziționarea de haine 
second-hand (54%) și evitarea deplasării cu mașina (53%).

METODOLOGIA CERCETĂRII

Datele au fost culese în perioada 5-26 aprilie 2021 pe un eșantion de copii reprezentativ 
la nivel național cu un volum de 1.004 respondenți cu vârste cuprinde între 8 și 17 ani 
împliniți, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Eșantionarea s-a realizat din toate 
județele țării pentru ambele medii de rezidență. Datele au fost colectate în regim CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing) sau față în față la domiciliul copilului. Pentru 
aplicarea chestionarului s-au respectat normative în rigoare și regulamentul GDPR, 
obținându-se deopotrivă acordul al părintelui/tutorelui legal și al copilului respondent.

Sondajul de opinie este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată de copii a 
României, într-un interval de încredere de 95%, cu o marjă de eroare statistică de +/-3,2%.

Chestionarul a cuprins 12 întrebări de opinie și 8 întrebări socio-demografice. Toți termenii 
din chestionar au fost explicați copiilor în aceeași manieră, instrumentul fiind precedat de 
un glosar de termeni utilizat de către operator.
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În opinia mea, 
schimbările 
climatice 
reprezintă una 
dintre principalele 
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PREOCUPĂRILE COPIILOR FAȚĂ DE 
PROBLEMELE DE MEDIU

Nivelul cel mai ridicat de preocupare se înregistrează în cazul calității aerului, 67% dintre 
copii declarându-se preocupați sau foarte preocupați de acest aspect. Fetele sunt, per 
ansamblu, mai preocupate de problemele de mediu de cât băieții. În cazul problemelor 
legate de speciile de animale și plante pe cale de dispariție și de plasticul din ape atenția 
mai ridicată a fetelor este semnificativă și din punct de vedere statistic (p<0.05).

Deși mediile privind nivelul de preocupare înregistrează valori similare în mediul rural 
și urban, comparația între acestea este favorabilă copiilor din mediul rural în toate cele 
patru problematici, gradul de asociere între mediu de rezidență și preocuparea față de 
schimbările climatice fiind semnificativ statistic (η2<0.01). De asemenea, preocuparea 
pentru problemele de mediu tinde să crească odată cu vârsta pentru toate aspectele 
investigate, dar mai ales pentru schimbările climatice în general. (χ2=128, p<0.01)

Q1 Cât de preocupat eș� de următoarele probleme de mediu?
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Nivelul cel mai ridicat de preocupare se înregistrează în cazul calității aerului, 67% dintre copii
declarându-se preocupați sau foarte preocupați de acest aspect. Fetele sunt, per ansamblu, mai
preocupate de problemele de mediu de cât băieții. În cazul problemelor legate de speciile de
animale și plante pe cale de dispariție și de plas�cul din ape atenția mai ridicată a fetelor este
semnifica�vă și din punct de vedere sta�s�c (p<0.05)

Deși mediile privind nivelul de preocupare înregistrează valori similare în mediul rural și urban,
comparația între acestea este favorabilă copiilor din mediul rural în toate cele patru
problema�ci, gradul de asociere între mediu de rezidență și preocuparea față de schimbările
clima�ce fiind semnifica�v sta�s�c ( <0.01).

De asemenea, preocuparea pentru problemele de mediu �nde să crească odată cu vârsta
pentru toate aspectele inves�gate, dar mai ales pentru schimbările clima�ce în general.
( =128, p<0.01)

Un aspect interesant este dat de faptul că minorii care locuiesc în gospodării cu mai mulți copii
(cei care au frați, surori sub 18 ani), �nd să fie semnifica�v mai preocupați decât copii singuri
la părinți de speciile de animale și plante pe cale de dispariție, de poluarea aerului și de
poluarea apei cu plas�c.

Corelația cu regiunea de proveniență este la rândul ei semnifica�vă (χ2=78, p<0.01), cele mai
înalte nivele de preocupare pentru cele patru probleme de mediu inves�gate au fost înregistrate
în regiunea Nord-Est și Nord-Vest, iar cele mai Scăzute în Sud-Oltenia și Vest. În majoritatea
regiunilor preocuparea pentru poluarea aerului este prioritară, cu excepția regiunii Bucureș�-llfov
în care copiii sunt preocupați în primul rând de speciile de animale și plante pe cale de dispariție.
Cel mai ridicat nivel de preocupare față de schimbările clima�ce, dar și față de dispariția unor
specii de plante și animale a fost înregistrat în cazul respondenților din regiunea Nord-Est, iar
regiunea Nord-Vest se remarcă prin preocuparea pentru poluarea aerului și pentru plas�cul din
ape.
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Un aspect interesant este dat de faptul că minorii care locuiesc în gospodării cu mai mulți 
copii (cei care au frați, surori sub 18 ani), tind să fie semnificativ mai preocupați decât copiii 
singuri la părinți, de speciile de animale și plante pe cale de dispariție, de poluarea aerului și 
de poluarea apei cu plastic.

Frați/surori minori nu da Total
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Corelația cu regiunea de proveniență este la rândul ei semnificativă (χ2 =78, p<0.01), cele 
mai înalte nivele de preocupare pentru cele patru probleme de mediu investigate au fost 
înregistrate în regiunea Nord-Est și Nord-Vest, iar cele mai scăzute în Sud-Oltenia și Vest. 
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În majoritatea regiunilor preocuparea pentru poluarea aerului este prioritară, cu excepția 
regiunii București-llfov în care copiii sunt preocupați în primul rând de speciile de animale 
și plante pe cale de dispariție. Cel mai ridicat nivel de preocupare față de schimbările 
climatice, dar și față de dispariția unor specii de plante și animale, a fost înregistrat în 
cazul respondenților din regiunea Nord-Est, iar regiunea Nord-Vest se remarcă prin 
preocuparea pentru poluarea aerului și pentru plasticul din ape. 

RESPONSABILITATEA ROMÂNIEI ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

(copii peste 12 ani)

Odată cu creșterea nivelului de preocupare pentru toate problemele de mediu crește 
și percepția că România este mai puțin responsabilă decât celelalte țări în lupta 
împotriva schimbărilor climatice. Nivelul cel mai ridicat de insatisfacție privind 
responsabilizarea României în combaterea problemelor de mediu a fost 
înregistrat în rândul tinerilor preocupați de plasticul din ape (χ2=78, p<0.01).

România este percepută ca fiind mai puțin responsabilă decât celelalte țări în lupta 
împotriva schimbărilor climatice în mod similare de fete și de băieți, de copiii din mediul 
rural și de cei din mediul urban. Această percepție tinde să crească odată cu vârsta și să 
fie mai accentuată în rândul copiilor care au frați și/sau surori.

Cu ce afirmație de mai jos ești cel mai de acord?
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Q2. (Se aplică copiilor peste 12 ani) vorbind despre responsabilitatea României în lupta împotriva schimbărilor 
clima�ce, cu ce afirmație de mai jos eș� cel mai de acord

Odată cu creșterea nivelului de preocupare pentru toate problemele de mediu
crește și percepția că România este mai puțin responsabilă decât celelalte țări în
lupta împotriva schimbărilor clima�ce. Nivelul cel mai ridicat de insa�sfacție
privind responsabilizare României în combaterea problemelor de mediu a fost
înregistrat în rândul �nerilor preocupați de plas�cul din ape ( =78, p<0.01).

România este percepută ca fiind mai puțin responsabilă decât celelalte țări în
lupta împotriva schimbărilor clima�ce în mod similare de fete și de băieți, de
copiii din mediul rural și de cei din mediul urban. Această percepție �nde să
crească odată cu vârsta și să fie mai accentuată în rândul copiilor care au frați
si/sau surori.

Cele mai ridicate procente ale percepției privind deficitul de responsabilitate al
României prin comparație cu celelalte țări se înregistrează în cazul
respondenților din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est. În schimb, copiii și
adolescenții din regiunea Vest percep responsabilitatea României ca fiind mai
degrabă similară, sau chiar mai ridicată decât a celorlalte țări.
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Q2. (Se aplică copiilor peste 12 ani) vorbind despre responsabilitatea României în lupta împotriva schimbărilor 
clima�ce, cu ce afirmație de mai jos eș� cel mai de acord

Odată cu creșterea nivelului de preocupare pentru toate problemele de mediu
crește și percepția că România este mai puțin responsabilă decât celelalte țări în
lupta împotriva schimbărilor clima�ce. Nivelul cel mai ridicat de insa�sfacție
privind responsabilizare României în combaterea problemelor de mediu a fost
înregistrat în rândul �nerilor preocupați de plas�cul din ape ( =78, p<0.01).

România este percepută ca fiind mai puțin responsabilă decât celelalte țări în
lupta împotriva schimbărilor clima�ce în mod similare de fete și de băieți, de
copiii din mediul rural și de cei din mediul urban. Această percepție �nde să
crească odată cu vârsta și să fie mai accentuată în rândul copiilor care au frați
si/sau surori.

Cele mai ridicate procente ale percepției privind deficitul de responsabilitate al
României prin comparație cu celelalte țări se înregistrează în cazul
respondenților din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est. În schimb, copiii și
adolescenții din regiunea Vest percep responsabilitatea României ca fiind mai
degrabă similară, sau chiar mai ridicată decât a celorlalte țări.
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Cele mai ridicate procente ale percepției privind deficitul de responsabilitate al României 
prin comparație cu celelalte țări se înregistrează în cazul respondenților din regiunile 
Sud-Muntenia și Sud-Est. În schimb, copiii și adolescenții din regiunea Vest percep 
responsabilitatea României ca fiind mai degrabă similară, sau chiar mai ridicată decât a 
celorlalte țări.

IMPLICAREA COPIILOR ÎN PROTECȚIA MEDIULUI

Trei sferturi dintre copiii din România (78%) sunt dispuși să facă schimbări în viața lor 
pentru a reduce daunele asupra mediului. 71% dintre copii sunt interesați de problemele 
de mediu. Aproximativ 2/3 dintre copii consideră că este ușor să alegi soluții prietenoase 
cu mediul în viața de zi cu zi (68%), iar copiii și tinerii pot influența politicienii pentru a 
preveni și reduce problemele climatice și de mediu (65%). Mai puțin de jumătate dintre copii 
consideră că primesc suficiente informații despre problemele climatice și de mediu la școală 
(42%) și aproape două treimi (63%) nu sunt de acord cu afirmația că politicienii fac multe 
lucruri pentru a preveni și reduce probleme climatice și de mediu.

În ce măsură ești de acord cu afirmațiile de mai jos?  
Cât de bine ți se potrivesc fiecare dintre aceste afirmații?

Q2. (Se aplică copiilor peste 12 ani) vorbind despre responsabilitatea României în lupta împotriva schimbărilor 
clima�ce, cu ce afirmație de mai jos eș� cel mai de acord
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Analiza datelor confirmă rolul important al școlii în dezvoltarea preocupărilor 
cu privire la problemele climatice: cu cât școala oferă mai multe informații cu 
atât crește preocuparea copiilor pentru toate probleme de mediu (p<0.01). 

3. În ce măsură eș� de acord cu afirmațiile de mai jos? Cât de bine ți se potrivesc fiecare dintre aceste afirmații?
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băieți fete

Fetele înregistrează un nivel al acordului mai ridicat în cazul tuturor 
afirmațiilor, însă din punct de vedere statistic este evidențiată (ANOVA, p<0.01) 
diferența de zece procente în cazul afirmației privind capacitatea copiilor și tinerilor de a 
influența politicienii pentru a preveni și reduce problemele climatice și de mediu. La nivelul 
mediilor de rezidență nu se înregistrează diferențe semnificative pentru niciuna dintre 
afirmații între copiii din mediul urban și cei din mediul rural.

3. În ce măsură eș� de acord cu afirmațiile de mai jos? Cât de bine ți se potrivesc fiecare dintre aceste afirmații?
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Preocupare pentru poluarea aerului
Preocupare pentru specii de animale si plante pe cale de dispari�e
Preocupare pentru schimbari clima�ce

40

68

55

76

60

30

66

45

75

58

80

70

30

71

Primesc destule informații despre 
probleme clima�ce și de mediu la școală

Sunt interesat de problemele clima�ce și 
de mediu

Simt că pot face mai multe pentru a
preveni schimbările clima�ce

Sunt dispus să schimb lucruri din viața 
mea pentru a reduce schimbările 

clima�ce/daunele asupra mediului

Copiii si �neri pot influenta poli�cienii
pentru a preveni si reduce problemele

clima�ce si de mediu

Poli�cienii fac multe lucruri pentru a 
preveni și reduce problemele clima�ce și 

de mediu

Este usor sa aleg solu�i prietenoase cu
mediu in viata mea de zi cu zi

%  acord cumulat (acord +acord total)

băieți fete

Țările nu trebuie, 
ci sunt obligate 
să reducă polua-
rea din mai multe 
motive. Motivul 
principal este pro-
tecția mediului, a 
plantelor și speci-
ilor de animale și 
a habitatelor lor. 
Ramona, 15 ani
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În schimb, comparația pe categorii de vârstă evidențiază niveluri de corelație semnificative 
statistic în cazul tuturor afirmațiilor generate în special de ponderea constant mai scăzută 
a acordului în categoria 8-9 ani. Trei aspecte considerăm că generează un interes special 
în distribuția pe categorii de vârstă a acordului: creșterea odată cu vârsta - și cu nivelul 
de autonomie - a percepției faptului că este facilă alegerea unor soluții prietenoase cu 
mediul (χ2=67, p<0.01), ceea ce evidențiază potențialul de desprindere de modelul parental; 
creșterea semnificativă odată cu vârsta a sentimentului că fiecare poate face multe lucruri 
pentru a preveni schimbările climatice (χ2=92, p<0.01), ceea ce evidențiază potențialul 
stimulării de activități individuale sau de grup restrâns, în opoziție cu opinia că doar 
acțiunile mari, statale contează sau au efecte semnificative; în al treilea rând, oarecum 
prin contrabalansare cu evoluțiile anterior descrise, după o evoluție ascendentă între ciclul 
primar și gimnazial a percepției implicării școlii în problemele de mediu, se constată un 
semnal de diminuare a acestei implicări, odată cu trecerea către liceu (χ2=28, p<0.01).

3. În ce măsură eș� de acord cu afirmațiile de mai jos? Cât de bine ți se potrivesc fiecare dintre aceste afirmații?

29

49

36

61

62

28

56

48

76

56

80

67

31

67

42

77

71

84

64

29

78

Primesc destule informații despre 
probleme clima�ce și de mediu la școală

Sunt interesat de problemele clima�ce și 
de mediu

Simt că pot face mai multe pentru a
preveni schimbările clima�ce

Sunt dispus să schimb lucruri din viața 
mea pentru a reduce schimbările 

clima�ce/daunele asupra mediului

Copiii și �nerii pot influența poli�cienii 
pentru a preveni și reduce problemele 

clima�ce și de mediu

Poli�cienii fac multe lucruri pentru a 
preveni și reduce problemele clima�ce și 

de mediu

Este ușor să aleg solu�i prietenoase cu 
mediul în viața mea de zi cu zi

%  acord cumulat (acord +acord total)

8-9 ani

43

71

54

74

64

30

66

42

72

59

81

66

29

70

Primesc destule informații despre 
probleme clima�ce și de mediu la școală

Sunt interesat de problemele clima�ce și 
de mediu

Simt că pot face mai multe pentru a
preveni schimbările clima�ce

Sunt dispus să schimb lucruri din viața 
mea pentru a reduce schimbările 

clima�ce/daunele asupra mediului

Copiii și �nerii pot influența poli�cienii 
pentru a preveni și reduce problemele 

clima�ce și de mediu

Poli�cienii fac multe lucruri pentru a 
preveni și reduce problemele clima�ce și 

de mediu

Este ușor să aleg soluții prietenoase cu 
mediul în viața mea de zi cu zi

%  acord cumulat (acord +acord total)

urban rural

Prezența cel puțin a unui frate sau unei surori în familie nu generează diferențe 
semnificative în acordul față de majoritatea afirmațiilor privind problemele de mediu 
testate, cu două excepții: copiii care au frați/ surori minori (83% acord) sunt mai dispuși 
decât ceilalți (73% acord) să schimbe lucruri din viața lor pentru a reduce schimbările 
climatice și daunele asupra mediului (χ2=16, p<0.01), iar copiii cu frați/ surori (72% acord) 
apreciază în mai mare măsură decât ceilalți (65% acord) că este relativ ușor să alegi soluții 
prietenoase cu mediu în viața de zi cu zi (χ2=12, p<0.01), ceea ce arată un grad ridicat de 
potențare generațională, în familie, a modului de raportare la problemele de mediu.

La nivel regional întregul tablou comparativ este semnificativ statistic din perspectiva 
probabilității contingenței. Trei regiuni se remarcă prin cumularea vârfurilor de ierarhie 
a acordului cumulat: regiunea Vest care înregistrează cele mai ridicate procente în ceea 
ce privește percepția copiilor privind suficiența informațiilor primite la școală despre 
problemele climatice și de mediu (+19% în raport cu media) și în ceea ce privește activismul 
politicienilor pentru a preveni și reduce problemele climatice (+7% în raport cu media); 
regiunea Nord-Est care înregistrează cele mai ridicate procente la nivelul eșantionului 
în ceea ce privește activismul individual pentru a preveni schimbările climatice (+6%) și 
percepția privind capacitatea copiilor și a tinerilor de a influența politicienii în probleme 
de mediu (+5%); regiunea Nord-Vest care se remarcă prin interesul ridicat în probleme 

Având în vedere 
faptul că oame-
nii se folosesc 
de acest habitat 
natural pentru a 
trăi, trebuie să 
protejăm câm-
piile și oceanele, 
dacă nu pentru 
valoarea aces-
tora intrinsecă, 
măcar pentru că 
reprezintă sursele 
noastre principale 
de hrană.  
Andrei, 16 ani
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climatice și de mediu (+15% în raport cu media) și prin dispoziția respondenților de a 
schimba lucruri din viață pentru a reduce daunele asupra mediului (+9%).
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Primesc destule informații despre probleme 
climatice și de mediu la școală

34% 36% 43% 47% 40% 33% 54% 61% 42%

Sunt interesat de problemele climatice și de mediu 57% 62% 73% 86% 82% 65% 79% 63% 71%

Simt că pot face mai multe pentru a preveni 
schimbările climatice

54% 55% 62% 60% 58% 51% 57% 48% 56%

Sunt dispus să schimb lucruri din viața mea pentru 
a reduce schimbările climatice/daunele asupra 
mediului

80% 79% 83% 87% 75% 67% 86% 59% 78%

Copiii și tinerii pot influența politicienii pentru a 
preveni și reduce problemele climatice și de mediu

65% 59% 70% 62% 61% 65% 69% 68% 65%

Politicienii fac multe lucruri pentru a preveni și 
reduce problemele climatice și de mediu

32% 28% 33% 27% 24% 29% 29% 37% 30%

Este ușor să aleg soluții prietenoase cu mediu în 
viața mea de zi cu zi

74% 69% 68% 76% 70% 63% 69% 51% 68%

CUNOȘTINȚELE COPIILOR PRIVIND 
PROBLEMELE ECOLOGICE

Cel mai ridicat nivel de informare (47% din total eșantion) se înregistrează în cazul poluării 
aerului, reciclarea și poluarea cu material plastic înregistrând de asemenea cote de 
informare ridicate în percepția copiilor (36%, respectiv 31%). La polul opus, majoritatea 
copiilor (54%) apreciază că dețin puține sau foarte puține informații privind refugiații din 
cauze climatice.

Cum ți-ai evalua nivelul de cunoștințe pe următoarele subiecte?

Nivelul de informare nu este semnificativ diferit în funcție de genul respondentului, însă 
mediul de rezidență corelează cu gradul de informare privind schimbările climatice, copii 
din mediul rural fiind mai informați decât cei din mediul urban (χ2=12, p<0,05).

Q4. Cum ți-ai evalua nivelul de cunoș�nțe pe următoarele subiecte? 

-17%

-30%

-31%

-32%

-38%

-54%

47%

36%

25%

31%

16%

14%

scăzut ridicat

6%
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11%

17%

14%

19%

10%

18%

20%

15%

24%

35%

36%

33%

43%

35%

45%

29%

34%

26%

19%

21%

13%

8%

13%

9%

6%

10%

3%

7%

Poluarea aerului

Metode de reciclare

Defrișarea pădurilor

Poluarea cu plas�c

Schimbări clima�ce

Refugiați din cauze clima�ce 
(de ex. secetă, inundații)

Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat Foarte ridicat NS/ NR
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Q4. Cum ți-ai evalua nivelul de cunoș�nțe pe următoarele subiecte? 

Cel mai ridicat nivel de informare (47% din total eșan�on) se înregistrează în
cazul poluării aerului, reciclarea și popularea cu material plas�c înregistrând de
asemenea cote de informare ridicate în percepția copiilor (36%, respec�v 31%).
La polul opus, majoritatea copiilor (54%) apreciază că dețin puține, sau foarte
puțin informații privind refugiații din cauze clima�ce.

Nivelul de informare nu este semnifica�v diferit în funcție de genul
respondentului, însă mediul de rezidență corelează cu gradul de informare
privind schimbările clima�ce, copii din mediul rural fiind mai informați decât cei
din mediul urban (χ2=12, p<0,05).

Vârsta este însă unul dintre factorii determinanți ai informării, percepția
nivelului de informare crescând odată cu creșterea în vârstă pentru toate
subiectele.

Prezența fraților/ surorilor nu este un element care să influențe nivelul de
informare pentru majoritatea subiectelor cu excepția celui privind poluarea
aerului în cazul căruia copiii care au frați sau surori înregistrează un nivel de
informare ușor mai ridicat decât restul (+8%, χ2=21, p<0,01)

Distribuția mediilor nivelului de cunoș�nțe măsurate pe p scala de la 1 (foarte
scăzut) la 5 (foarte ridicat) pe regiuni de dezvoltare evidențiază patru dintre
acestea: Sud-Oltenia cu media cea mai ridicată a cunoș�nțelor privind
schimbările clima�ce, Sud-Est cu media cea mai ridicată a cunoș�nțelor privind
defrișarea pădurilor, poluarea aerului și metodele de reciclare, Vest, regiune în
care se înregistrează o medie ridicată a cunoș�nțelor privind refugiații din cauze
clima�ce și Regiunea Nord-Est cu media cea mai ridicată a cunoș�nțelor privind
poluarea cu plas�c.
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47%

32%

35%

20%

31%

18%

57%

35%

47%

0% 20% 40% 60%

Schimbări clima�ce

Defrișarea pădurilor

Refugiați din cauze clima�ce (de ex. 
secetă, inundații)

Poluarea aerului

Poluarea cu plas�c

Metode de reciclare

Nivel de informare ridicat și foarte ridicat

8-9 ani 10-14 ani 15-17 ani

Vârsta este însă unul dintre factorii determinanți ai informării, percepția nivelului 
de informare crescând odată cu vârsta pentru toate subiectele.

Prezența fraților/ surorilor nu este un element care să influențe nivelul de informare pentru 
majoritatea subiectelor cu excepția celui privind poluarea aerului în cazul căruia copiii care au frați 
sau surori înregistrează un nivel de informare ușor mai ridicat decât restul (+8%, χ2=21, p<0,01)

Distribuția mediilor nivelului de cunoștințe măsurate pe o scala de la 1 (foarte scăzut) la 
5 (foarte ridicat) pe regiuni de dezvoltare evidențiază patru dintre acestea: Sud-Oltenia 
cu media cea mai ridicată a cunoștințelor privind schimbările climatice, Sud-Est cu media 
cea mai ridicată a cunoștințelor privind defrișarea pădurilor, poluarea aerului și metodele 
de reciclare, Vest, regiune în care se înregistrează o medie ridicată a cunoștințelor 
privind refugiații din cauze climatice și Regiunea Nord-Est cu media cea mai ridicată a 
cunoștințelor privind poluarea cu plastic.
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Cunoș�nțe privind schimbări clima�ce Cunoș�nțe privind defrișarea pădurilor

Cunoș�nțe privind refugiații din cauze clima�ce (secetă, inundații) Cunoș�nțe privind poluarea aerului

Cunoș�nțe privind poluarea cu plas�c Cunos�nte privind metode de reciclare

Q4. Cum ți-ai evalua nivelul de cunoș�nțe pe următoarele subiecte? 
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SUBIECTELE DE INTERES PENTRU COPII

Principalul subiect de interes în privința informării este reprezentat de 
poluarea aerului (64%) subiect pentru care se înregistrează și nivelul cel mai 
ridicat de cunoștințe deja deținute. Defrișarea pădurilor este, de asemenea, subiect 
de interes pentru majoritatea (55%), nivelul de cunoștințe fiind mediu-ridicat.

Despre ce subiecte ai dori să afli mai multe?

64%

55%

49%

49%

46%

33%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Poluarea aerului

Defrișarea pădurilor 

Schimbări clima�ce

Metode de reciclare

Poluarea cu plas�c

Refugiați din cauze clima�ce (de ex. 
secetă, inundații)

Niciunul dintre acestea / neinteresat

Nu ș�u/ nu răspund

Q5.Despre ce subiecte ai dori să afli mai multe? 

Principalul subiect de interes în privința informării este reprezentat de poluarea
aerului (64%) subiect pentru care se înregistrează și nivelul cel mai ridicat de
cunoș�nțe deja deținute. Defrișarea pădurilor este, de asemenea subiect de
interes pentru majoritatea (55%) nivelul de cunoș�nțe este mediu-ridicat.

Analiza de profile socio-demografice evidențiază puține diferențe. Cei care
doresc să afle mai multe despre schimbări clima�ce au aceeași structură cu
populația, cu excepția regiunii. Defrișarea pădurilor este un subiect care
interesează copiii în aceeași măsură, indiferent de vârstă și mediul de
proveniență. Problema refugiaților din mo�ve clima�ce este un subiect de
interes după vârsta de 10 ani și mai important pentru cei care au frați/surori. Tot
pentru cei care au frați și surori este ceva mai importantă (52%) decât pentru
ceilalți (46%) și problema metodelor de reciclare.

La nivel regional, se evidențiază faptul că poluarea aerului este principalul
subiect de interes în majoritatea regiunilor cu excepția regiunii Vest în care
subiectul central este defrișarea pădurilor (65% dintre copii au menționat acest
subiect). Schimbările clima�ce sunt un subiect de interes mai ridicat în Nord-Est,
56% dintre copii din această regiune menționând acest lucru. Și defrișarea
pădurilor este în subiect major în această regiune (64%). Cel mai puternic
interes pentru subiectul refugiaților din mo�ve clima�ce a fost înregistrat în
Sud-Est (42%). In privința poluării aerului se remarcă gradul foarte ridicat de
interes înregistrat în regiunea Sud-Oltenia (80%). Tot la nivelul acestei regiuni se
evidențiază cotele semnifica�v mai ridicate de interes pentru subiecte precum
poluarea cu plas�c și metodele de reciclare.

Analiza de profiluri socio-demografice evidențiază puține diferențe. Cei care doresc 
să afle mai multe despre schimbări climatice au aceeași structură cu populația, cu 
excepția regiunii Vest. Defrișarea pădurilor este un subiect care interesează copiii în 
aceeași măsură, indiferent de vârstă și mediul de proveniență. Problema refugiaților 
din motive climatice este un subiect de interes după vârsta de 10 ani și mai important 
pentru cei care au frați/surori. Tot pentru cei care au frați și surori este ceva mai 
importantă (52%) decât pentru ceilalți (46%) și problema metodelor de reciclare.
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Aș dori să aflu mai multe despre schimbări clima�ce
Aș dori să aflu mai multe despre defrișarea pădurilor
Aș dori să aflu mai multe despre refugiați din cauze clima�ce
Aș dori să aflu mai multe despre poluarea aerului

Q5.Despre ce subiecte ai dori să afli mai multe? 
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La nivel regional, se evidențiază faptul că poluarea aerului este principalul subiect 
de interes în majoritatea regiunilor cu excepția regiunii Vest în care subiectul central 
este defrișarea pădurilor (65% dintre copii au menționat acest subiect). Schimbările 
climatice sunt un subiect de interes mai ridicat în Nord-Est, 56% dintre copiii din 
această regiune menționând acest lucru. Și defrișarea pădurilor este un subiect 
major în această regiune (64%). Cel mai puternic interes pentru subiectul refugiaților 
din motive climatice a fost înregistrat în Sud-Est (42%). În privința poluării aerului 
se remarcă gradul foarte ridicat de interes înregistrat în regiunea Sud-Oltenia 
(80%). Tot la nivelul acestei regiuni se evidențiază cotele semnificativ mai ridicate 
de interes pentru subiecte precum poluarea cu plastic și metodele de reciclare.

SURSELE DE INFORMARE PREFERATE DE COPII 

Școala este principalul mediu de învățare despre mediu și climă, 76% dintre copii au ales 
această opțiune. În ierarhie se remarcă și rolul semnificativ (41%) al rețelelor de socializare 
în procesul de învățare perceput de către copii.

De unde/de la cine ai dori să înveți despre mediu și climă?

Q6.De unde /de la cine ai dori să înveți despre mediu și climă? (alegeri multiple)

76%

43%

41%

39%

34%

29%

25%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Școală

Rețele sociale

Familie

Prin par�ciparea la ac�vități desfășurate 
de organizații nonguvernamentale

TV / Radio / Ziare

Prieteni

Site-uri web

Nu ș�u/ nu răspund

Școala este principalul mediu de învățare despre mediu și climă, 76% dintre copii au ales
această opțiune. În ierarhie se remarcă și rolul semnifica�v (41%) al rețelelor de
socializare în procesul de învățare perceput de către copii.

Fetele sunt cu 10% mai dornice să învețe la școală (80% opțiune din total fete) decât
băieții (73% opțiune din total băieți). Dorința de a învăța despre problemele de mediu de
la școală scade odată cu vârsta (χ2=13, p<0,01), de la 86% menționări în cazul copiilor cu
vârste de până în 10 ani la 72% menționări în cazul copiilor cu vârste de peste 14 ani. De
asemenea, cei care au frați/ surori sunt mai dornici de a învăța de la școală decât
c eilalți copii (χ2 =11, p<0,01). Regiunile Sud-Oltenia și Sud-est se remarcă prin
ponderea ridicată a copiilor care au ales educația școlară într-o pondere semnifica�v mai
ridicată decât în restul țării (χ2=35, p<0,01).

Rolul familiei în educația despre mediu și climă scade odată cu vârsta copilului (χ2=25,
p<0,01), de la 52% pentru copiii de școală primară la mai puțin de o treime pentru cei
de vârstă liceală.

Analiza de corelație evidențiază și faptul că rolul prietenilor în regiunea Sud-Oltenia este
de trei ori mai mare decât în regiunile Centru sau Nord-Vest; rolul mass-media crește
semnifica�v odată cu vârsta copiilor (χ2=14, p<0,01), de la 29% menționări în cazul
copiilor de 8-9 ani la 42% menționări în cazul copiilor cu vârste peste 14 ani;
semnifica�vă este și creșterea importanței rețelelor de socializare odată cu vârsta
(χ2=23, p<0,01), în contra-balans cu rolul familiei. Corelat și rolul site-urilor web crește
de asemenea odată cu vârsta (χ2=13, p<0,01). Menționarea site-urilor web ca surse de
învățare înregistrează disparități regionale semnifica�ve vizibile mai ales în cazul
Regiunilor Nord-Est și Sud-Oltenia și restul țării (χ2=21, p<0,01).

Rolul fundațiilor/ organizațiilor non-guvernamentale este mai important în cazul copiilor
cu frați/ surori (χ2=7, p<0,01) și înregistrează valori semnifica�v mai ridicate (χ2=59,
p<0,01) decât în restul țării.

Fetele sunt cu 10% mai dornice să învețe la școală (80% opțiune din total fete) decât băieții 
(73% opțiune din total băieți). Dorința de a învăța despre problemele de mediu de la școală 
scade odată cu vârsta (χ2=13, p<0,01), de la 86% menționări în cazul copiilor cu vârste de 
până în 10 ani la 72% menționări în cazul copiilor cu vârste de peste 14 ani. De asemenea, 
cei care au frați/ surori sunt mai dornici de a învăța de la școală decât ceilalți copii (χ2=11, 
p<0,01). Regiunile Sud-Oltenia și Sud-est se remarcă prin ponderea ridicată a copiilor 
care au ales educația școlară într-o pondere semnificativ mai ridicată decât în restul țării 
(χ2=35, p<0,01). 
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Rolul familiei în educația despre mediu și climă scade odată cu vârsta copilului (χ2=25, 
p<0,01), de la 52% pentru copiii de școală primară la mai puțin de o treime pentru cei de 
vârstă liceală.

Analiza de corelație evidențiază și faptul că rolul prietenilor în regiunea Sud-Oltenia este 
de trei ori mai mare decât în regiunile Centru sau Nord-Vest; rolul mass-media crește 
semnificativ odată cu vârsta copiilor (χ2=14, p<0,01), de la 29% menționări în cazul copiilor 
de 8-9 ani la 42% menționări în cazul copiilor cu vârste peste 14 ani; semnificativă este și 
creșterea importanței rețelelor de socializare odată cu vârsta (χ2=23, p<0,01), în contra-
balans cu rolul familiei. Corelat și rolul site-urilor web crește de asemenea odată cu vârsta 
(χ2=13, p<0,01). Menționarea site-urilor web ca surse de învățare înregistrează disparități 
regionale semnificative vizibile mai ales în cazul Regiunilor Nord-Est și Sud-Oltenia și restul 
țării (χ2=21, p<0,01).

Rolul organizațiilor non-guvernamentale este mai important în cazul copiilor cu frați/ 
surori (χ2=7, p<0,01) și înregistrează valori semnificativ mai ridicate (χ2=59, p<0,01) decât 
în restul țării.

Q6.De unde /de la cine ai dori să înveți despre mediu și climă? (alegeri multiple)
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN ȘCOALĂ 

Aproximativ jumătate dintre copii (49%) declară că au participat la ore de educație 
ecologică în cadrul școlii lor. Sigur, experiența participării la ore de educație tehnologică în 
cadrul școlii crește odată cu vârsta (χ2=11, p<0,01), de la 40% la 8-9 ani la 56% la 15-17 ani. 
Oricum este de remarcat faptul că ponderea majoritară se realizează în primar. La nivel 
regional, analiza comparativă remarcă ponderea semnificativ mai ridicată a participării în 
Oltenia și regiunea Vest (χ2=44, p<0,01) și semnificativ mai scăzută în regiunile Muntenia și 
Nord-Vest.

Ai participat la ore de educație ecologică în cadrul școlii tale?

Ți-ai dori să participi la ore de educație ecologică în cadrul orelor susținute la școală?

Q7.Ai par�cipat la ore de educație ecologică în cadrul școlii tale? 

da:49%nu:51%

da nu

Aproxima�v jumătate dintre copii (49%) declară că au par�cipat la ore de educație ecologică în
cadrul școlii lor. Sigur, experiența par�cipării la ore de educație tehnologică în cadrul școlii crește
odată cu vârsta (χ2=11, p<0,01), de la 40% la 8-9 ani la 56% la 15-17 ani. Oricum este de
remarcat faptul că ponderea majoritară se realizează în primar.

La nivel regional, analiza compara�vă remarcă ponderea semnifica�v mai ridicată a par�cipării
în Oltenia și regiunea Vest (χ2=44, p<0,01) și semnifica�v mai scazută în regiunile Muntenia și
Nord-Vest.
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Q7.Ai par�cipat la ore de educație ecologică în cadrul școlii tale? 
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Aproxima�v jumătate dintre copii (49%) declară că au par�cipat la ore de educație ecologică în
cadrul școlii lor. Sigur, experiența par�cipării la ore de educație tehnologică în cadrul școlii crește
odată cu vârsta (χ2=11, p<0,01), de la 40% la 8-9 ani la 56% la 15-17 ani. Oricum este de
remarcat faptul că ponderea majoritară se realizează în primar.

La nivel regional, analiza compara�vă remarcă ponderea semnifica�v mai ridicată a par�cipării
în Oltenia și regiunea Vest (χ2=44, p<0,01) și semnifica�v mai scazută în regiunile Muntenia și
Nord-Vest.
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Q8. Ți-ai dori să par�cipi la ore de educație ecologică în cadrul orelor susținute la școală? 

da:83%

nu:17%

da nu

Un procent semnifica�v (83%) dintre copii și-au dori să par�cipe la ore de educație tehnologică.

Analiza de con�ngență evidențiază faptul că această dorință este mai ridicată în cazul copiilor
care au frați/ surori (χ2=23, p<0,01) și semnifica�v mai ridicată în patru din cele opt regiuni de
dezvoltare (χ2=55, p<0,01) respec�v Sud-Est și Oltenia, Nord-Est și Nord-Vest. Nu au fost
înregistrate diferențe semnifica�ve pentru celelalte caracteris�ci socio-demografice.
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Q8. Ți-ai dori să par�cipi la ore de educație ecologică în cadrul orelor susținute la școală? 
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Un procent semnifica�v (83%) dintre copii și-au dori să par�cipe la ore de educație tehnologică.

Analiza de con�ngență evidențiază faptul că această dorință este mai ridicată în cazul copiilor
care au frați/ surori (χ2=23, p<0,01) și semnifica�v mai ridicată în patru din cele opt regiuni de
dezvoltare (χ2=55, p<0,01) respec�v Sud-Est și Oltenia, Nord-Est și Nord-Vest. Nu au fost
înregistrate diferențe semnifica�ve pentru celelalte caracteris�ci socio-demografice.
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URGENȚE ECOLOGICE PENTRU CARE 
ROMÂNIA TREBUIE SĂ IA MĂSURI IMEDIATE

Defrișarea este principala problema pentru care copiii vor ca Guvernul României să ia 
măsuri imediate (32%). Pe locul următor se poziționează deșertificarea. Încălzirea climatică 
și risipa alimentară sunt teme care cumulează un interes mai scăzut din partea copiilor. 

Q9.Care crezi ar fi principală problemă pentru care guvernul României ar trebui să ia măsuri imediate?
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Defrișarea este principala problema pentru care copiii vor ca Guvernul
României să ia măsuri imediate (32%). Pe locul următor se poziționează
deșer�ficarea. Încălzirea clima�că și risipa alimentară sunt teme care
cumulează un interes mai scăzut din partea copiilor.

Vârsta copilului (χ2=23, p<0,01) și regiunea de dezvoltare (χ2=80, p<0,01)
sunt principale variabile cu care corelează percepția privind problemele de
mediu urgente. Din perspec�va vârste se evidențiază faptul că odată cu
vârsta cresc percepția importanței deșer�ficării și percepția importanței
problemelor legate de emisiile de carbon. De asemenea, odată cu vârsta
scad percepția importanței defrișărilor și a colectării selec�ve a gunoiului.

Distribuția la nivel regional reliefează: o importanță mai ridicată a problemei
deșer�ficării în Sud-Oltenia, în Sud-Muntenia și în Vest; interesul mai ridicat
în regiunea Vest pentru problema�ca emisiilor de carbon; preocuparea mai
ridicată în Nord-Vest pentru problema�ca defrișării și interesul mai ridicat în
Sud-Oltenia pentru subiectul colectării selec�ve a deșeurilor.

Vârsta copilului (χ2=23, p<0,01) și regiunea de dezvoltare (χ2=80, p<0,01) sunt principale 
variabile cu care corelează percepția privind problemele de mediu urgente. Din perspectiva 
vârstei se evidențiază faptul că odată cu vârsta cresc percepția importanței deșertificării 
și percepția importanței problemelor legate de emisiile de carbon. De asemenea, odată cu 
vârsta scade percepția importanței defrișărilor și a colectării selective a gunoiului.

Distribuția la nivel regional reliefează: o importanță mai ridicată  a problemei deșertificării 
în Sud-Oltenia, în Sud-Muntenia și în Vest; un interes mai ridicat în regiunea Vest pentru 
problematica emisiilor de carbon; o preocuparea mai ridicată în Nord-Vest pentru 
problematica defrișării și interesul mai ridicat în Sud-Oltenia pentru subiectul colectării 
selective a deșeurilor.

Q9.Care crezi ar fi principală problemă pentru care guvernul României ar trebui să ia măsuri imediate?
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Colectarea selectivă a deșeurilor 14% 19% 8% 16% 11% 37% 13% 10%

Încălzirea climatică 8% 9% 5% 8% 8% 2% 5% 2%
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RIDICULIZAREA PREOCUPĂRILOR 
COPIILOR PENTRU MEDIU

10% dintre copii declară că au fost situații în care s-au simțit jigniți sau ironizați de către 
adulți legat de implicarea lor pentru protecția mediului. Ponderea ridicată, comparativ cu 
restul studiului a celor care nu își amintesc o astfel de situație jenantă, arată că, cel mai 
probabil, majoritatea celor care declară că nu își amintesc sunt mai degrabă copii care au 
trăit o astfel de situație. Prin cumulare, obținem aproape un sfert din populația de copii ai 
țării ale căror eforturi și preocupări pentru mediu au fost ridiculizate de către adulți sau nu 
au primit suportul necesar. La nivel regional (singura variabilă de diferențiere semnificativă 
χ2=56, p<0,01) se remarcă trei regiuni - Vest, Nord-Vest și Muntenia - printr-un accentuat 
caracter nesuportiv din partea adulților. 

Au fost situații în care adulții au râs de tine sau te-au jignit legat de implicarea/preocupările tale 
pentru protecția mediului?

Q10.Au fost situații în care adulții au râs de �ne sau te-au jignit  legat de implicarea/preocupările tale 
pentru protecția mediului?
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10% dintre copii declară că au
fost situații în care s-au simțit
jigniți sau ironizați de către adulți
legat de implicarea lor pentru
protecția mediului. Ponderea
ridicată, compara�v cu restul
studiului a celor care nu își
amintesc o as�el de situație
jenantă arată că, cel mai probabil
majoritatea celor care declară că
nu își amintesc sunt mai degrabă
copii care au trăit o as�el de
situație. Prin cumulare obținem
aproape un sfert din populația
de copii ai țării a căror eforturi și
preocupări pentru mediu au fost
ridiculizate de către adulți sau nu
am primit suportul necesar. La
nivel regional (singura variabilă
de diferențiere semnifica�vă
χ2=56, p<0,01) se remarcă trei
regiuni: Vest, Nord-Vest și
Muntenia printr-un accentuat
caracter ne-supor�v din partea
adulților
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10% dintre copii declară că au
fost situații în care s-au simțit
jigniți sau ironizați de către adulți
legat de implicarea lor pentru
protecția mediului. Ponderea
ridicată, compara�v cu restul
studiului a celor care nu își
amintesc o as�el de situație
jenantă arată că, cel mai probabil
majoritatea celor care declară că
nu își amintesc sunt mai degrabă
copii care au trăit o as�el de
situație. Prin cumulare obținem
aproape un sfert din populația
de copii ai țării a căror eforturi și
preocupări pentru mediu au fost
ridiculizate de către adulți sau nu
am primit suportul necesar. La
nivel regional (singura variabilă
de diferențiere semnifica�vă
χ2=56, p<0,01) se remarcă trei
regiuni: Vest, Nord-Vest și
Muntenia printr-un accentuat
caracter ne-supor�v din partea
adulților
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15% dintre copii declară că au fost situații în care s-au simțit jigniți sau ironizați de 
către colegi/grup de egali legat de implicarea lor pentru protecția mediului. Păstrând 
raționamentul anterior în privința celor care nu își amintesc, obținem peste un sfert 
din populația de copii ai țării (27%) ale căror eforturi și preocupări pentru mediu au 
fost ridiculizate de către colegi sau alți copii, ori nu am primit suportul necesar. La nivel 
regional (singura variabilă de diferențiere semnificativă χ2=32, p<0,01) se remarcă printr-
un accentuat caracter nesuportiv din partea celorlalți copii patru regiuni: Vest, Nord-Vest, 
Muntenia menționate și în cazul adulților și Sud-Est.

Au fost situații în care alți copii sau colegi au râs de tine sau te-au jignit legat de implicarea/
preocupările tale pentru protecția mediului?

Q11. Au fost situații în care alți copii sau colegi au râs de �ne sau te-au jignit  legat de implicarea/ 
preocupările tale pentru protecția mediului?
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15% dintre copii declară că au
fost situații în care s-au simțit
jigniți sau ironizați de către
colegi/grup de egali legat de
implicarea lor pentru protecția
mediului. Păstrând raționamentul
anterior în privința celor care nu
își amintesc obținem peste un
sfert din populația de copii ai țării
(27%) a căror eforturi și
preocupări pentru mediu au fost
ridiculizate de către colegi sau alți
copii, sau nu am primit suportul
necesar. La nivel regional (singura
variabilă de diferențiere
semnifica�vă χ2 =32, p<0,01) se
remarcă printr-un accentuat
caracter ne-supor�v din partea
celorlalți copii patru regiuni: Vest,
Nord-Vest, Muntenia menționate
și în cazul adulților și Sud-Est.

Q11. Au fost situații în care alți copii sau colegi au râs de �ne sau te-au jignit  legat de implicarea/ 
preocupările tale pentru protecția mediului?
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15% dintre copii declară că au
fost situații în care s-au simțit
jigniți sau ironizați de către
colegi/grup de egali legat de
implicarea lor pentru protecția
mediului. Păstrând raționamentul
anterior în privința celor care nu
își amintesc obținem peste un
sfert din populația de copii ai țării
(27%) a căror eforturi și
preocupări pentru mediu au fost
ridiculizate de către colegi sau alți
copii, sau nu am primit suportul
necesar. La nivel regional (singura
variabilă de diferențiere
semnifica�vă χ2 =32, p<0,01) se
remarcă printr-un accentuat
caracter ne-supor�v din partea
celorlalți copii patru regiuni: Vest,
Nord-Vest, Muntenia menționate
și în cazul adulților și Sud-Est.

DORINȚELE COPIILOR DE IMPLICARE ÎN LIMITAREA 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

(copii peste 12 ani)

După cum se poate observa în graficul de mai jos, cel mai ridicat nivel de favorabilitate 
comportamentală se înregistrează în cazul utilizării/cumpărării de echipamente 
sportive folosite (69% din total respondenți), urmată de utilizarea /cumpărarea hainelor 
second-hand (54%) și de evitarea călătoriei cu mașina (53%). 

Q12. (Se aplică copiilor peste 12 ani) Cât de des doreș� să faci următoarele lucruri pentru a limita 
emisiile de gaze cu efect de seră? 
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După cum se poate observa în graficul alăturat, cel mai
ridicat nivel de favorabilitate comportamentală se
înregistrează în cazul u�lizării/ cumpărării de echipamente
spor�ve folosite (69% din total respondenți), urmată de
u�lizarea /cumpărarea hainelor second-hand (54%) și de
evitarea călătoriei cu mașina (53%).

Analiza semnificației diferențelor de medii (ANOVA, p<0.01)
la nivelul scalei comportamentale cu 1 (niciodată) și 4
(adesea) evidențiază faptul că: fetele sunt mai dispuse decât
băieții să folosească/cumpere haine second-hand; copiii din
mediul urban sunt mai dispuși decât cei din mediul rural să
renunțe la călătoria cu avionul (și pentru că experiența în
cazul copiilor din urban este mai ridicată și și-a diminuat
caracterul excepțional); copiii care au frați/surori sunt mai
dispuși să renunțe la carne decât ceilalți copii.

La nivel regional se observă disponibilitate semnifica�v mai
ridicată a copiilor din Sud-Oltenia de a-și schimba toate
�purile de comportamente inves�gate, dar și valorile ridicate
ale mediilor copiilor din regiunea Vest în privința evitării
călătoriilor cu mașina, a celor din Nord-Est în privința evitării
consumului de carne, și a celor din Nord-Vest în privința
u�lizării de produse second-hand (haine sau ar�cole
spor�ve).
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Analiza semnificației diferențelor de medii (ANOVA, p<0.01) la nivelul scalei 
comportamentale cu 1 (niciodată) și 4 (adesea) evidențiază faptul că: fetele sunt mai 
dispuse decât băieții să folosească/cumpere haine second-hand; copiii din mediul urban 
sunt mai dispuși decât cei din mediul rural să renunțe la călătoria cu avionul (și pentru 
că experiența în cazul copiilor din urban este mai ridicată și și-a diminuat caracterul 
excepțional).

Q12. (Se aplică copiilor peste 12 ani) Cât de des doreș� să faci următoarele lucruri pentru a limita 
emisiile de gaze cu efect de seră? 
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La nivel regional se observă o disponibilitate semnificativ mai ridicată a copiilor din 
Sud-Oltenia de a-și schimba toate tipurile de comportamente investigate, dar și valorile 
ridicate ale mediilor copiilor din regiunea Vest în privința evitării călătoriilor cu mașina, 
a celor din Nord-Est în privința evitării consumului de carne, și a celor din Nord-Vest în 
privința utilizării de produse second-hand (haine sau articole sportive).
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Raportul din luna august 2021 al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climati-
ce (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), care a abordat bazele științifice 
fizice ale schimbărilor climatice, a confirmat faptul că activitatea umană nesustenabilă 
este, indubitabil, responsabilă de încălzirea rapidă a planetei. Foarte mulți dintre parame-
trii cheie ai planetei, precum concentrațiile de gaze cu efect de seră, încălzirea oceanelor 
și pierderea masei de gheață, au atins deja niveluri critice, ceea ce a condus la creșterea 
bruscă fără precedent a evenimentelor extreme asociate direct schimbărilor climatice. Sus-
ținute de interesele private ale industriilor de prelucrare a combustibililor fosili și ale altor 
industrii cu efect distructiv asupra mediului, și amplificate de lipsa de acțiune din partea 
statelor cu venituri mari, principalele responsabile de impactul asupra climei, schimbările 
climatice dau naștere unei crize intergeneraționale a drepturilor copilului.

Caracterul insuficient al celor mai multe dintre angajamentele privind schimbările clima-
tice evidențiate prin Contribuțiile determinate la nivel național (NDC) ale fiecărui stat, 
ca urmare a Acordului de la Paris, va avea consecințe grave pentru copii și generațiile 
viitoare. O nouă metodă de modelare dezvoltată de o echipă internațională de cercetători 
în domeniul climatic, condusă de Vrije Universiteit Brussel, a constatat că, prin angajamen-
tele asumate prin Acordul de la Paris, un copil născut în 2020 va avea parte, în medie, de o 
dublare a numărului de incendii naturale, de o expunere de 2,8 mai mare la pierderi de re-
coltă, de 2,6 ori mai multe evenimente de secetă, de 2,8 mai multe evenimente de inundații 
și de 6,8 ori mai multe valuri de căldură pe parcursul vieții sale, comparativ cu o persoană 
născută în 1960.

Datele arată că cei care vor duce greul agravării schimbărilor climatice vor fi copiii din 
numeroase țări cu venituri mici și mijlocii. Acest aspect va fi accentuat pentru anumiți 
copii – în special pentru cei expuși la pericole multiple, cei care supraviețuiesc unui conflict, 
cei care sunt afectați mai profund de COVID-19 și cei care sunt victime ale inegalității și 
discriminării în funcție de gen, dizabilitate, origine indigenă, faptul că au fost strămutați sau 
în funcție de alți factori care adesea se intersectează. Schimbările climatice sunt legate de 
probleme mai ample de inegalitate și nerespectare a drepturilor de bază ale copiilor, ceea 
ce complică situația. Viitorul copiilor care deja suferă de consecințele cele mai grave ale 
schimbărilor climatice  pare a fi din ce în ce mai înfiorător. 

RAPORT SAVE THE CHILDREN 2021 
”Born into the climate crisis”

Foto credit: Adam Johansson

August 2018 – Greta 
Thunberg, un copil de 15 ani 
aflat în greva școlii pentru 
climă în fața Parlamentului 
Suediei. În mai puțin de 1 
an, ea a dat naștere unui val 
de proteste ale copiilor din 
întreaga lume care denunțau 
indiferența politicienilor în 
fața amenințărilor climatice. 
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Însă, aceeași metodă de modelare a constatat că există o oportunitate, precum și o nevoie 
urgentă, de a acționa: comparativ cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, 
limitarea încălzirii globale la 1,5°C   peste nivelurile preindustriale va reduce expunerea 
suplimentară a nou-născuților pe parcursul vieților lor cu 45% la valurile de căldură, cu 
39% la secetă, cu 38% la inundații, cu 28% la pierderile de recoltă și cu 10% la incendii natu-
rale. Aceste diferențe le vor permite mai multor copii să-și acceseze drepturile la servicii, la 
îndeplinirea nevoilor de bază, la participare și la un viitor. Țările cu venituri mari,  care sunt 
cele mai responsabile pentru schimbările climatice, trebuie să-și asume o poziție de lider în 
acțiunile climatice, în special pentru finanțare și adaptare, iar acest lucru va genera nume-
roase beneficii sociale, ecologice și economice: investirea a $1,8 trilioane la nivel global în 
cinci domenii cheie de adaptare pe o perioadă de zece ani ar putea genera beneficii totale 
nete  în valoare de $7,1 trilioane.Acțiunile specifice pe plan local și orientate spre copii 
devin din ce în ce mai mult o necesitate economică, în contextul în care costurile măsurilor 
de răspuns la crizele umanitare care rezultă din evenimentele de vreme extremă cresc. Mai 
mult, țările cu venituri mici și medii acumulează pierderi și prejudicii disproporționate ca 
urmare a schimbărilor climatice, iar productivitatea din sectoare cheie, precum agricultu-
ra, dispare. În pofida acestor lucruri, și având în vedere dovezile științifice, care sunt acum 
copleșitoare și care arată că fereastra de timp în care lumea are șansa să acționeze se 
micșorează rapid, angajamentele asumate pentru acțiunile climatice, finanțarea și partici-
parea copiilor la luarea deciziilor, rămân periculos de insuficiente.

C
re

șt
er

ea
 e

xp
un

er
ii 

la
 e

ve
ni

m
en

te
ex

tr
em

e 
pe

 p
ar

cu
rs

ul
 v

ie
ți

i

× 7

× 6

× 5

× 4

× 3

× 2

× 1

0

 
 

 
 

Născut 
în 1960 

Născut 
în 2020 

× 2 

 

 

Născut 
în 1960 

Născut 
în 2020 

× 2.8 

 

 

  
,  

 

Născut 
în 1960 

Născut 
în 2020 

× 2.8 

 

Născut 
în 1960 

Născut 
în 2020 

× 6.8 

 

 

Născut 
în 1960 

Născut 
în 2020 

× 2.6 

În medie și în contextul 
angajamentelor asumate 
prin Acordul de la Paris, 
un copil născut în 2020 
se confruntă cu un risc 
de 2 ori mai mare de 
incendii naturale 
decât o persoană 
născută în 1960.

La nivel global, în 
contextul angajamen-
telor asumate în baza 
Acordului de la Paris, 
copiii născuți în 2020 se 
confruntă, în medie, cu
2,8 ori mai multe 
pierderi de recoltă 
decât cei mai în vârstă.

În contextul angajamen-
telor asumate prin 
Acordul de la Paris, 
copiii născuți în 2020 se 
vor confrunta în medie 
cu de 2,6 ori mai multe 
episoade de secetă, 
decât cei născuți în 1960.

La nivel global, în 
contextul angajamente-
lor asumate prin Acordul 
de la Paris, copiii născuți 
în 2020 se vor confrunta 
în medie cu de 2,8 ori 
mai multe inundații, 
decât cei născuți în 1960.

În contextul angajamentelor 
asumate prin Acordul de la 
Paris, se estimează că copiii 
născuți în 2020 vor avea 
parte, în medie, de 6,8 ori 
mai multe valuri de 
căldură pe parcursul 
vieților lor comparativ cu o 
persoană născută în 1960.

Figura 1

Expunerea pe parcursul vieții 
la evenimente extreme, în 
contextul angajamentelor 
asumate prin Acordul de la 
Paris, pentru copiii născuți 
în 2020 comparativ cu 
expunerea unei persoane 
născute în 1960.
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Figura 2

Reducerea potențială a 
expunerii suplimentare a 
copiilor născuți în 2020 
pe parcursul vieții lor la 
evenimente extreme prin 
limitarea încălzirii la 1,5°C 
și nu la o temperatură 
mai mare conform 
angajamentelor asumate 
prin Acordul de la Paris.

 Incendii naturale −10%

 Pierderea recoltei −28%

 Secetă −39%

 Inundații −38%

 Valuri de căldură −45%

Sumar executiv

Foto credit: Salvați Copiii România

În 2020, 1.582.000 de copii din România (36,3%) se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială. Copiii au 
fost cei mai vulnerabilizați de pandemie, iar riscul de sărăcie și excluziune socială printre copii a crescut cu 0,5 
puncte procentuale, în vreme ce a scăzut pentru adulți, cu 1,2 puncte procentuale. În lipsa unor măsuri care să 
țină seama de drepturile copilului, schimbările climatice vor intensifica fenomenul sărăciei în rândul copiilor. 



28 Născuți în criza climatică – Studiu privind percepția copiilor asupra schimbărilor climatice

ACȚIUNI CLIMATICE URGENTE, CUPRINZĂTOARE 
ȘI CU PUTERE DE TRANSFORMARE 

Guvernele au fost multe prea lente în a recunoaște faptul că criza climatică reprezintă o 
nedreptate intergenerațională gravă și o amenințare acută la drepturile, bunăstarea și 
oportunitățile copiilor, acum și în viitor. În lipsa unei acțiuni urgente și concertate de com-
batere a schimbărilor climatice care să fie implementate în fereastra de timp care, conform 
cercetătorilor, se închide rapid, viitorul copiilor va fi unul considerabil mai sumbru. Salvați 
Copiii face apel la toate statele, în special la cele cu venituri mari care au beneficiat de 
exploatarea mediului înconjurător, la donatori, la sectorul privat și la agenții multilaterale 
să recunoască faptul că criza climatică afectează în primul rând și cel mai grav copiii, să 
declare o urgență climatică și să facă rapid pași tangibili spre creșterea proporțională a 
acțiunilor climatice și a eforturilor de reducere a emisiilor. Aceste eforturi includ: 

• Luarea de măsuri ambițioase și urgente acum pentru a limita încălzirea la 
maxim 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Fără reducerea imediată, rapidă 
și la scară largă a emisiilor de gaze cu efect de seră, limitând încălzirea la 1,5°C sau 
chiar 2°C va deveni imposibilă. Pentru a evita încălzirea catastrofală a Pământului, 
guvernele trebuie să dubleze eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor asumate 
prin Acordul de la Paris. Acest lucru presupune extinderea obiectivelor articulate în 
ODD pentru a include asumarea reducerii urgente și drastice a emisiilor, precum și 
angajamente de combatere a schimbărilor climatice pentru a limita încălzirea la 1,5°C, 
în conformitate cu datele științifice disponibile.

• Eliminarea treptată și rapidă a utilizării și subvenționării combustibililor 
fosili și altor practici distructive asupra mediului înconjurător, și tranziția 
spre energie regenerabilă și verde cât de repede posibil, și oferirea de 
stimulente pentru a ne asigura că familiile cele mai afectate de inegalitate și 
discriminare sunt susținute pentru a avea acces la noi oportunități economice 
generate de economia verde. Arderea cărbunilor, motorinei și gazelor naturale 
reprezintă factorii principali care au creat criza climatică. Țările cu venituri mari, care 
sunt exclusiv responsabile de această problemă, trebuie să se afle în prima linie a unei 
tranziții juste de la investirea în combustibili fosili la locuri de muncă verzi, și trebuie să 
se asigure că țările cu venituri mici și medii sunt susținute în tranziția către economii 
cu emisii de carbon net-zero și se adaptează la impactul care e acum inevitabil al 
schimbărilor climatice. 

• Implementarea angajamentelor asumate în rezoluția Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului privind realizarea drepturilor copilului printr-
un mediu sănătos. Acest lucru include recunoașterea dreptului la un mediu 
sănătos prin legislația națională pentru a promova posibilitatea invocării acestui 
drept în instanță, consolidarea răspunderii și facilitarea unei participări mai mari a 
copiilor; consolidarea agențiilor de reglementare și a ministerelor responsabile de 
supravegherea standardelor relevante drepturilor copilului asociate schimbărilor 
climatice; și consolidarea eforturilor pentru monitorizarea expunerii la impactul 
schimbărilor climatice prin colectarea informațiilor despre impactul efectelor nocive 
provocate mediului asupra copiilor. Acest angajament față de drepturile copiilor 
trebuie intensificat prin crearea unui Raportor ONU special pentru drepturile omului 
și schimbările climatice.

• Semnarea și implementarea Declarației privind copiii, tinerii și acțiunile 
climatice pentru a accelera politici climatice inclusive, centrate pe copii și 
tineri și acțiuni la nivel național și global. Elaborată de reprezentanți ai Inițiativei 
pentru Drepturile Copiilor în legătură cu Mediul, UNICEF și ai grupului Copiilor 
și Tinerilor la Convenția Cadru a ONU privind Schimbările Climatice (UNFCCC), 
Declarația se structurează pe priorități și contribuții identificate de copiii din întreaga 
lume prin consultare online și fizică.

Ar trebui să 
renunțăm treptat 
la zonele de 
depozitare a 
gunoaielor publice 
și să începem să 
reciclăm cât de 
multe produse 
posibil, pentru 
că procesul 
de degradare 
a plasticului 
emite substanțe 
toxice care ne 
contaminează 
solul și apoi apa, 
astfel că acest 
lucru nu afectează 
doar animalele, ci 
și pe noi.  
Paul, 15 ani
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• Evaluarea sistematică a impactului legilor, politicilor, finanțării și 
programelor privind climatul asupra grupurilor diferite de copii și punerea 
la dispoziția publicului a acestor evaluări. Evaluările privind impactul asupra 
drepturilor copilului fac ca impactul asupra copiilor să fie vizibil, susțin elaborarea 
unor politici mai eficiente și orientate spre copii și se asigură că politicile sau alte 
acțiuni nu provoacă rău copiilor.

• Aplicarea unei abordări echitabile în ceea ce privește planificarea și 
implementarea politicilor, inclusiv prin analizarea inegalităților existente 
și dezagregarea datelor, cel puțin în funcție de vârstă, gen și grad de 
dizabilitate, pentru a permite captarea impactului specific al crizei climatice asupra 
grupurilor diferite de copii. Vulnerabilitățile în procesul de colectare a datelor și 
utilizarea excesivă a valorii medii limitează captarea impactului asupra copiilor, în 
special asupra fetelor și altor grupuri afectate de inegalitate și discriminare. 

• Asigurarea implementării unor planuri integrate de pregătire pentru 
a răspunde la crize viitoare care afectează capacitatea de învățare și 
bunăstarea copiilor, prin investiții susținute în sectoare cheie precum 
educație, sănătate, protecție socială și protecția copilului. Acestea includ 
programe de învățare la distanță care să fie flexibile, accesibile, incluzive și să respecte 
dimensiunea de gen, care pot fi extinse rapid în cazul închiderii școlilor în viitor și care 
să prevină întreruperea procesului de învățare în cazul unei crize. Acestea trebuie 
elaborate și implementate în consultare cu copiii, părinții, autoritățile în domeniul 
învățământului, conducerea școlii, cadre didactice și personalul școlii. 

• Recunoașterea rolului crucial al sectorului privat în combaterea crizei 
climatice. Actorii din sectorul privat trebuie să fie o componentă cheie în conducerea 
tranziției juste către economii sustenabile neutre din punct de vedere al emisiilor de 
carbon care ne vor proteja planeta și viitorul copiilor, inclusiv prin îndepărtarea de la 
combustibilii fosili și prin crearea unor locuri de muncă mai ecologice. Prin activitățile, 
produsele sau relațiile lor de afaceri, sectorul privat trebuie să identifice, să prevină și 
să reducă expunerea copiilor la substanțe toxice și la degradarea mediului. Acestea 
trebuie să efectueze evaluări ale impactului asupra mediului și drepturilor umane care 
examinează efectele acțiunilor propuse asupra copiilor în conformitate cu Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. Sectorul privat se află și în 
poziția de a contribui la eliminarea decalajului de finanțare a acțiunilor climatice și de 
a spori nivelul de conștientizare cu privire la criza climatică.

Recomandările copiilor

• Factorii de decizie trebuie să ia în calcul toate informațiile pe care le primesc 
despre schimbările climatice.

• Reducerea combustibililor fosili și tranziția către energia regenerabilă și ecologică.

• Guvernele trebuie să ofere mai mult sprijin comunităților pentru a reduce poluarea 
și consumul de combustibili fosili și să se asigure că alternativele de energie verde și 
regenerabilă sunt accesibile tuturor persoanelor care vor să le utilizeze.

• Promovarea transportului public ca metodă de reducere a emisiilor. Acest lucru 
i-ar ajuta pe oameni să aibă acces în continuare la locul de muncă și de învățat 
chiar și în timpul evenimentelor de vreme extremă.
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Permiteți-ne 
nouă ca persoane 
și la nivel de țară 
să scădem nivelul 
de poluare și 
să încercăm să 
păstrăm planeta 
primitoare. 
Cristian, 16 ani.

MAJORAREA RAPIDĂ A FINANȚĂRII 
ACȚIUNILOR CLIMATICE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIRE, ADAPTARE ȘI ANTICIPARE  

Fără majorarea substanțială a finanțării, angajamentele climatice și politicile în acest dome-
niu vor rămâne doar promisiuni goale pentru milioane de copii care sunt afectați de criza 
climatică în fiecare zi. Țările cu venituri mari, care au contribuit de-a lungul timpului cel mai 
mult la schimbările climatice, trebuie să-și îndeplinească promisiunile financiare față de țările 
cu venituri mici și medii care au contribuit mult mai puțin, dar care acum suferă consecințele. 
Salvați Copiii face apel la guverne și donatori în vederea adoptării unei abordări juste din 
perspectivă intergenerațională privind finanțarea acțiunilor climatice și de adaptare. 
Acestea includ:

• Majorarea finanțării acțiunilor climatice pentru îndeplinirea promisiunii 
nesoluționate de a mobiliza cel puțin $100 miliarde anual până în 2020 și 
de a ajuta țările cu venituri mici și medii să facă tranziția spre o dezvoltare 
curată și să gestioneze impactul inevitabil, utilizând indicatori specifici 
pentru a asigura investiții orientate spre copii. 
Acest lucru presupune un sprijin financiar nou și suplimentar, oferit sub formă de 
subvenții și bazat pe principiile predictibilității, transparenței, creat în funcție de 
specificul local, așa cum se prevede în Principiile Comisiei Globale privind Adaptarea 
privind adaptarea locală. Țările cu un nivel ridicat de responsabilitate istorică trebuie 
să compenseze datoria de carbon pentru provocarea schimbărilor climatice și 
prejudiciilor climatice prin contribuirea cu o cotă echitabilă de fluxuri financiare pentru 
acțiuni climatice.

• Alocarea a cel puțin 50% din investiții pentru măsuri de adaptare, reziliență 
și reducere a riscului de dezastre, în special pentru cele care sunt în 
beneficiul copiilor cei mai afectați de inegalități și discriminare. Fără 
majorarea semnificativă a investițiilor pentru adaptare – care reprezintă doar 11% din 
finanțarea publică globală în domeniul climatic din 2017-18, milioane de copii vor suferi 
din cauza impactului ireversibil care a fost deja declanșat. 

• Crearea unui mecanism nou de finanțare a acțiunilor climatice pentru 
a acoperi pierderile și prejudiciile până în 2023. În comunitățile vulnerabile 
din perspectiva climatului din întreaga lume, impactul ireversibil al crizei climatice îi 
costă pe copii propriile drepturi, în special pe cei care suferă din cauza inegalității și 
discriminării. Guvernele trebuie să susțină dezvoltarea de noi surse suplimentare de 
finanțare a acțiunii climatice pentru a acoperi pierderile și pagubele care iau amploare 
rapid, precum și să creeze un mecanism nou de finanțare a acțiunii climatice dedicat 
pierderilor și pagubelor până în 2023. 

• Stabilirea acțiunilor de anticipare ca priorități pentru salvarea vieților și a 
condițiilor de trai, prin realizarea de investiții în metode analitice, surse de finanțare 
preagreate și planuri de acțiune pentru sprijinirea rapidă a comunităților înainte ca 
dezastrele să se petreacă, contribuind la evitarea crizelor umanitare la scară totală. 
Există din ce în ce mai multe probe conform cărora finanțarea robustă a activităților 
de previziune (Forecast-based Financing) reprezintă o metodă extrem de eficientă din 
perspectiva costurilor pentru a proteja comunitățile împotriva riscurilor predictibile 
asociate schimbărilor climatice. Sunt necesare investiții suplimentare pentru a ne asigura 
că sunt implementate metodele analitice corecte, că sunt agreate planuri de acțiune în 
caz de conflicte și orientate spre copii și că există surse disponibile de finanțare. Acestea 
vor asigura plata la timp și implementarea unor acțiuni adecvate pentru a proteja 
comunitățile și copiii.

• O atenție mai mare asupra copiilor, în special asupra celor afectați cel mai 
mult de inegalități și discriminare, în angajamentele, politicile și cadrele 
de reglementare naționale și internaționale privind climatul. În acest sens, 
guvernele trebuie să se asigure că copiii și drepturile lor sunt incluse în mod explicit în 
planurile naționale revizuite privind climatul, inclusiv în Contribuțiile determinate la nivel 
național și Planurile naționale de adaptare. Trebuie acordată atenția cuvenită nevoilor 
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specifice și situației de vulnerabilitate în care se află fetele, copiii indigeni, copiii cu 
dizabilități, refugiații, imigranții și copiii strămutați, precum și alte grupuri afectate de 
inegalitate și discriminare. Procesele UNFCCC de luare a deciziilor trebuie să asigure 
un accent mai puternic pe drepturile copiilor și ale celor rămași în urmă ca o prioritate 
intersectorială, precum și să asigure existența unor oportunități sigure și relevante prin 
care copiii pot influența aceste procese.

SPRIJINIREA IMPLICĂRII ÎNSEMNATE ȘI ABILITĂRII 
COPIILOR ÎN POLITICILE CLIMATICE 

Cei care elaborează politici și publicul general trebuie să recunoască copiii drept părți 
relevante egale și agenți cheie ai schimbării în criza climatică și de mediu. Aceștia trebuie să 
respecte și să protejeze drepturile copiilor la exprimare, asociere și întrunire pașnică, precum 
și dreptul acestora de a acționa ca apărători ai drepturilor omului în ceea ce privește mediul 
înconjurător, atât în legislație cât și în practică. Salvați Copiii face apel la guverne, organizații 
interguvernamentale, sectorul privat și actori din societatea civilă să facă pași tangibili spre 
sprijinirea și respectarea implicării și abilitării copiilor în politicile climatice prin:

• Abilitarea și susținerea copiilor să ia măsuri în problemele legate de climat 
care sunt importante pentru ei. În special, copiii cei mai afectați de inegalitate și 
discriminare trebuie să aibă oportunități reale de a-și exercita dreptul să vorbească, să 
se mobilizeze, să desfășoare campanii, să ceară asumarea răspunderii și să participe pe 
deplin la discuțiile despre climat și mediul înconjurător și la elaborarea politicilor în acest 
sens la toate nivelurile.

• Adoptarea unor legi care garantează drepturile copiilor de a participa la 
toate chestiunile care îi afectează, inclusiv la procesele publice de luare a 
deciziilor cu implicații asupra climatului și mediului înconjurător. Legislația 
și politicile trebuie să fie specifice și să ofere îndrumări privind formatul, structura, 
operarea și evaluarea tuturor mecanismelor de participare a copiilor. Trebuie puse la 
dispoziție resurse financiare și de altă natură suficiente pentru a asigura introducerea și 
menținerea unor mecanisme sustenabile și eficiente.

• Stabilirea de mecanisme ușor accesibile copiilor și de platforme online 
și offline care să faciliteze implicarea lor formală în siguranță și reală la 
crearea politicilor climatice. Trebuie abordată și problema încălcării drepturilor 
copiilor, inclusiv problema violenței de gen și amenințărilor la adresa fetelor.

• Asigurarea că legile care restricționează activitățile societății civile care 
vizează activiști pentru mediu, copii și adulți, trebuie să fie necesare, 
rezonabile și proporționale unui scop legitim, și să nu limiteze niciodată acele 
drepturi care sunt absolute sau nederogabile.

• Asigurarea accesului copiilor la justiție, inclusiv la căi de atac și de reparație 
eficiente pentru încălcările cauzate de prejudiciile provocate mediului și 
pentru încălcările drepturilor copilului în materie de climat, prin mecanisme 
de reclamații ușor accesibile copiilor și care respectă dimensiunea de gen 
implementate la toate nivelurile, inclusiv prin ratificarea Protocolului facultativ la 
Convenția ONU privind Drepturile Copilului care stabilește procedura de comunicare.

• Asigurarea accesului copiilor la informații și educație adecvată vârstei, 
genului și abilităților lor privind criza climatică și de mediu prin educație 
formală și informală pentru a ne asigura că toți copiii au aptitudinile necesare și 
cunoștințele pentru a consolida reziliența și capacitatea de adaptare, precum și pentru a 
abilita copiii să influențeze, să promoveze și să creeze un viitor mai sustenabil. Guvernele 
trebuie să se asigure că toți copiii au acces la medii de învățare sigure care integrează 
concepte de siguranță a școlii, reducerea riscului și reziliență.
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ÎNDEPLINIREA DREPTULUI COPILULUI 
LA PROTECȚIE SOCIALĂ

Suplimentar majorării resurselor financiare pentru probleme climatice, în special pentru 
adaptarea la nivel local, guvernele trebuie să exploreze alte mijloace pentru a susține rezi-
liența comunităților la șocuri. Salvați Copiii lansează un apel către guverne și donatori:

• Să extindă sistemele de protecție socială pentru a reduce impactul în creștere al 
șocurilor climatice asupra copiilor și familiilor lor, cu ambiția de a face tranziția către 
asistența socială universală pentru copii în timp util, pentru a îmbunătăți bunăstarea și 
a consolida reziliența acestora. Sistemele de protecție socială trebuie să fie orientate 
spre copii, să respecte dimensiunea de gen, să fie inclusive la adresa dizabilităților, să 
fie conectate la sistemele de protecție a copilului și să includă copiii care sunt victime 
ale inegalităților și discriminării. Aceste sisteme trebuie să fie reactive în fața șocurilor 
– să permită plăți suplimentare într-un mod eficient și eficace pentru a ajuta familiile să 
facă față înainte, în timpul sau după producerea șocurilor climatice sau de altă natură, 
și să fie completate de accesul copiilor la educație de calitate, la servicii de protecție 
a copilului și la servicii de îngrijire primară care sunt gratuite în punctul de utilizare, ca 
parte a asigurării medicale universale (Universal Health Coverage). 
 

Pentru conținutul integral al Raportului Save the Children:   
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/born-into-the-climate-crisis.pdf 

Recomandările copiilor

• Trebuie să ne asigurăm că fiecare copil își poate accesa drepturile oricând. 

• Copiii sunt liderii viitorului astfel că vocile lor trebuie să fie mereu respectate, 
tratate cu seriozitate și incluse în deciziile privind climatul.

• Toată lumea, inclusiv părinții, cadrele didactice și liderii trebuie să înțeleagă cum 
climatul afectează drepturile copiilor, precum și dreptul copiilor de a participa la 
decizii despre climat.

• Participarea trebuie să fie inclusivă pentru toți copiii, inclusiv pentru cei care pot 
avea nevoie de sprijin suplimentar pentru a participa.

• Toți copii trebuie să primească informații bune pentru a participa la procesele de 
luare a deciziilor despre climat care au sens pentru ei.
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE – 
COP26 (31 octombrie - 12 noiembrie 2021) 

Conform celui mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climati-
ce (IPCC), încălzirea globală provoacă schimbări tot mai mari și, în unele cazuri, ireversibile 
ale modelelor de precipitații, ale oceanelor și ale vânturilor în toate regiunile lumii. În UE și în 
întreaga lume au loc fenomene meteorologice extreme mai frecvente și mai intense, cum ar 
fi valurile de căldură, inundațiile și incendiile forestiere. Este extrem de urgent să se ia măsuri 
împotriva schimbărilor climatice. 

Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP26 – este un eve-
niment major organizat între 31 octombrie și 12 noiembrie, în care lideri din întreaga lume au 
convenit asupra modalităților de intensificare a intervențiile la nivel planetar pentru a preveni 
schimbări climatice catastrofale. Aceasta reprezintă a 26-a Conferință a celor 196 state părți 
(COP26) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) cu 
forță juridică obligatorie. Conferința a fost găzduită de Marea Britanie, care deține președinția 
COP26, în parteneriat cu Italia. 

Obiectivele cheie stabilite la acest Summit mondial au fost:

- angajamente sporite vizând furnizarea de fonduri pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să 
combată schimbările climatice;

- adoptarea angajamentului mondial referitor la metan;

- finalizarea cadrului de reglementare de la Paris;

- eforturi suplimentare pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

COP26 FINALIZEAZĂ ACORDUL DE LA PARIS ȘI MENȚINE ȚINTA DE 1,5ºC 
LIMITARE A CREȘTERII TEMPERATURII GLOBALE 

După 13 zile de negocieri intense, COP26 s-a încheiat cu un acord între toate părțile parti-
cipante – reprezentând aproape 200 de țări – asupra Pactului Climatic de la Glasgow. Acest 
acord global va accelera acțiunile climatice în acest deceniu și vine să completeze pachetul de 
reguli de la Paris (Paris Rulebook).

Scopul președinției britanice a COP26 a fost de a menține speranța de a limita creșterea tem-
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peraturii globale la 1,5 grade Celsius, iar Pactul Climatic de la Glasgow face exact acest lucru. 
Alături de creșterea nivelului de ambiție și acțiune din partea țărilor, ținta de 1,5C rămâne 
valabilă, însă va fi atinsă numai dacă fiecare țară își îndeplinește angajamentele asumate. 

Deciziile de la Glasgow se încadrează în cele trei tratate climatice ale ONU: Convenția Cadru 
a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP), Protocolul de la Kyoto (CMP) și Acor-
dul de la Paris (CMA). Pactul Climatic de la Glasgow le reflectă pe toate trei. 

OBIECTIVE STABILITE LA COP26 (ukcop26.org)

1. Atenuare: s-au asigurat contribuții determinate național (NDC) din partea a 153 de țări 
pentru atingerea unui nivel de emisii net zero la nivel aproape global, alături de consolidarea 
măsurilor de atenuare. 

Peste 90% din PIB-ul mondial este acoperit acum de angajamente de atingere a unui nivel de 
emisii net zero. 153 de țări au propus noi ținte de emisii pentru 2030 (NDC – contribuții deter-
minate național). Pactul Climatic de la Glasgow accelerează ritmul și instituie reguli și sisteme 
pentru atingerea acestor ținte. La Glasgow, țările au fost de acord să revină anul viitor cu noi 
angajamente consolidate, un nou program climatic al ONU privind ambițiile de atenuare a 
schimbărilor climatice, iar în plus au finalizat Paris Rulebook (pachetul de reguli de la Paris). 

2. Adaptare, Pierderi și Daune: eforturi consolidate de gestionare a impactelor climatice 

80 de țări au acum fie Comunicări de adaptare fie Planuri naționale de adaptare pentru a-și 
crește gradul de pregătire pentru a face față riscurilor climatice, 45 dintre acestea fiind deja 
prezentate în ultimul an. A fost agreat Programul de lucru de la Glasgow - Sharm el-Sheikh 
privind obiectivul global de adaptare, care va impulsiona acțiunile de adaptare. Au fost anga-
jate sume record pentru finanțarea măsurilor de adaptare, incluzând angajamentul de a dubla 
nivelurile de finanțare pentru adaptare din 2019 până în 2025. Aceasta este prima dată când 
s-a stabilit un obiectiv specific de finanțare a măsurilor de adaptare la nivel global. Națiunile 
au anunțat noi parteneriate pentru a îmbunătăți accesul la finanțare, inclusiv pentru popoarele 
indigene. A fost de asemenea stabilit un nou cadru de Dialog privind pierderile și daunele și 
finanțarea aferentă. 

3. Finanțare: mobilizarea unor sume de miliarde și trilioane

Țările dezvoltate au făcut progrese înspre atingerea obiectivului de finanțare a acțiunilor clima-
tice în cuantum de 100 de miliarde de dolari și îl vor atinge în 2023 cel mai târziu. 34 de țări și 
cinci instituții financiare publice vor înceta sprijinul internațional pentru sectorul energetic care 
nu reduce combustibilii fosili anul viitor. Instituțiile financiare private și băncile centrale alocă 
trilioane pentru atingerea obiectului de emisii net zero la nivel global. La Glasgow, țările au 
agreat calea de urmat pentru noul obiectiv de finanțare a acțiunilor climatice post 2025. Țările 
dezvoltate și-au asumat angajamentul de a crește substanțial finanțarea unor fonduri impor-
tante, cum este Fondul pentru țările cel mai puțin dezvoltate. 

4. Colaborare: cooperare pentru livrarea de rezultate

Pașii majori făcuți la Glasgow vor accelera colaborarea între guverne, companii și societatea 
civilă pentru îndeplinirea mai rapidă a obiectivelor climatice, în timp ce consiliile colaborative și 
dialogul referitoare la energie, vehicule electrice, transporturi și mărfuri vor contribui la îndepli-
nirea angajamentelor. La COP26, am finalizat Paris Rulebook, cu un acord asupra unui „cadru 
consolidat de transparență” (raportarea comună a emisiilor și a măsurilor de sprijin), un nou 
mecanism și standarde pentru piețele internaționale de carbon, dar și calendare comune pentru 
țintele de reducere a emisiilor. 

ANGAJAMENTUL ROMÂNIEI
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Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut. în 2 noiembrie, în cadrul COP26, următoare-
le angajamente ale țării noastre:

”România sprijină pe deplin eforturile de lider ale Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și 
se angajează să contribuie la reducerea emisiilor UE cu 55% până în 2030. Am atins deja această rată 
de reducere la nivel național și ne angajăm să reducem în continuare emisiile.”

Nu există o soluție magică împotriva schimbărilor climatice. Un set de măsuri interconectate ne poate 
ajuta să ne atingem obiectivele. Pentru aceasta, vom valorifica însăși forța naturii. România are o 
pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic, 40% din energia electrică produsă în 
România provenind din surse regenerabile. Ne angajăm să creștem acest procent în viitor.

Vom lupta împotriva schimbărilor climatice cu soluții bazate pe natură, folosind 57.000 de hectare 
de păduri noi prevăzute în Planul nostru Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a capta 
carbonul și a combate deșertificarea.

De asemenea, trebuie să canalizăm forța oamenilor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Educația 
este cheia pentru un comportament prietenos cu mediul. Trebuie să promovăm educația și cercetarea 
privind schimbările climatice. Începând cu 2023, România va găzdui un centru inovator al Organizației 
Meteorologice Mondiale, care va ajuta sistemele agricole din Europa să răspundă mai bine provocărilor 
climatice.”

MĂSURI DE POLITICĂ ALE UE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE

În decembrie 2020, având în vedere angajamentul Uniunii Europene de a-și spori nivelul de 
ambiție în materie de climă în conformitate cu Acordul de la Paris, liderii UE au aprobat un 
obiectiv obligatoriu al UE de reducere internă netă cu cel puțin 55% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2030 comparativ cu 1990, o creștere semnificativă față de 
obiectivul anterior al UE pentru 2030 de reducere a emisiilor cu 40%.

În aprilie 2021, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la Legea 
europeană a climei, care vizează transpunerea în legislație a obiectivului de reducere a 
emisiilor pentru 2030. Acordul a fost adoptat de miniștrii UE în iunie 2021.

În prezent, UE revizuirea legislației sale în domeniul climei, energiei și al transporturilor în 
cadrul așa-numitului pachet legislativ „Pregătiți pentru 55”, în vederea alinierii legislației 
actuale la obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și 2050. Pachetul include revizuirea 
sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), un regulament privind 
partajarea eforturilor, directivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, 
regulamentul privind exploatarea terenurilor și silvicultura și privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor și camionetelor.

Mai multe informații privind Summitul privind schimbările climatice COP26 și politicile Uniunii 
Europene: 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/ 

https://ukcop26.org/ 



De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice 
și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea 
proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al 
cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul superior 
al copilului.

În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând 
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în 
același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în 
așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze 
cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să 
creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a 
companiilor și a societății, în sens larg.

În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație indepen-
dentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri 
și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care 
respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și 
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind 
modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată 
în viața acestora. În cei 31 de ani de activitate, peste 2.570.000 de copii au fost 
implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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