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NEETS – COMPORTAMENTE FE RISC

CS Ioana Ştefănescu*
Rezumat
În 2014, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a realizat o cercetare calitativă
asupra fenomenului NEETs în România, bazată pe un demers investigativ de
tip calitativ. Acesta a implicat elaborarea şi operaţionalizarea de indicatori şi
concepte-cheie, inclusiv cele referitoare la tinerele persoane din categoria
NEETs. Analiza studiilor, cercetărilor şi documentelor de politici publice, dar
şi cercetarea de teren, au adus la lumină problemele cu care se confruntă
această categorie vulnerabilă de populaţie. Articolul de faţă prezintă câteva
din concluziile acestui demers de cercetare.
Cuvinte-cheie: persoane tinere, NEETs, mediu transgresiv, nevoi de dezvoltare,
educaţie, subcultură.
Abstract
In 2014, the Institute of Educational Sciences of Bucharest has proposed to
make a qualitative research on the NEETs issues in Romania, based on a
qualitative investigative approach. This approach involved the development
and operationalization of indicators and key concepts, including NEETs
category. The analysis of the studies, investigations and policy papers, and
field research, have brought to light the very serious problems facing this
vulnerable category of population. This article presents some of the
conclusions of this research.
Keywords: young people, NEETs category, environmental transgression,
human development needs, education, the residual culture.
Fenomenul NEETs la nivel european şi global
NEETs reprezintă un concept, elaborat la nivelul forurilor decizionale de resort
ale Uniunii Europene, definit astfel: „NEET = acronim care desemnează
persoanele tinere care nu sunt cuprinse în educare, formare sau în sistemul
ocupaţional” (Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi
Muncă, 2015). În contextul politicilor sociale de dezvoltare europene, categoria
NEETs este definită ca incluzând persoanele care: au vârsta cuprinsă între
15-29 de ani, nu au nici un loc de muncă, nu sunt cuprinse în sistemul
ocupaţional cu forme legale, nu sunt înscrise în nici un program de educare* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România.
ioana.stefanescu@ise.ro
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formare legal recunoscut, fie nu au urmat nici o formă de educaţie, au
abandonat şcoala sau au părăsit timpuriu sistemul educaţional.
Conform datelor la nivel european, „în 2011, 14 milioane de tineri cu vârste
cuprinse între 15 şi 29 de ani, la nivelul întregii Europe erau excluşi din sistemele
de educare-formare şi ocupare”, iar în România, „numărul tinerilor care nu
sunt angajaţi şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare a variat
între 360.000 şi 450.000, de la un trimestru la altul, în ultimii doi ani (20132015)” (Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă,
2015, pp. 3-5). La nivel naţional, acest număr este doar estimat de Institutul
Naţional de Statistică, pe baza anchetelor pe eşantion în gospodării, prin
extrapolare la nivel naţional.
În acord cu studii în domeniu, cele mai vulnerabile categorii de persoane
tinere (15-29 de ani) cu risc de a deveni „NEETs” sunt: adolescentele, tinerele
femei, şomerii fără studii sau consideraţi a fi abandonat de timpuriu şcoala,
persoanele cu dizabilităţi, tinerii şi copiii din familiile imigranţilor şi emigranţilor,
tinerii şi copiii proveniţi din familii mono-parentale sau familii sărace şi
dezorganizate, tinerii din familii plecate la muncă în afara ţării, tinerii şi copiii
care provin din familii cu părinţi aflaţi în detenţie, adolescenţii şi tinerii proveniţi
din zone de conflict, zone izolate, regiuni defavorizate economic. Urmările
excluderii sociale şi a devenirii „NEETs” sunt grave, determinând adoptarea
unor comportamente de risc: izolare, depresie, boli fizice şi psihice, adesea
ireversibile; de asemenea, persoanele din această categorie pot deveni foarte
uşor victime ale traficului de fiinţe umane. În ansamblu, au loc pierderi foarte
mari, costuri ridicate suportate de întreaga societate.
Fundaţia Europeană pentru Condiţii de Viaţă şi de Muncă, în raportul intitulat:
„Tinerii şi categoria NEET în Europa, primele constatări”, atrage atenţia asupra
fenomenului NEETs, în contextul geopolitic al momentului, al fenomenului
migraţiei masive a forţei de muncă tinere din zonele sărace ale planetei, inclusiv
Europa de Est, către ţările puternic industrializate. Pentru a putea ieşi din
criză, Europa are într-adevăr nevoie de forţă de muncă tânără, înalt calificată.
„Un studiu al Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că Europa nu va putea ieşi din
criză fără import de oameni. Pentru a putea face provocărilor economice,
Uniunea Europeană va trebui ca în perioada 2015-2040 să atragă anual 6,1
milioane de specialişti (persoane cu studii superioare sau calificaţi într-o profesie
tehnică)” (Dobre, 2015, p. 4). Cu alte cuvinte, fenomenul „brain-drain” continuă
în contextul european al accentuării crizei economice şi al îmbătrânirii
accentuate a populaţiei Europei. Pe de altă parte, majoritatea tinerilor care
vin masiv către Europa din colţurile sărace ale planetei, Statele Unite ale
Americii, Canada etc., împinşi de războaie şi sărăcie, de instabilitate socială
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şi economică, au un nivel ocupaţional şi educaţional scăzut şi foarte scăzut.
Ca urmare – a’a cum evideniază sociologul Boudon, citând diverse surse de
referinţă – din punct de vedere social, statele europene se confruntă cu mişcări
sociale de masă, care determină schimbări impredictibile, „fenomene ce pot
fi greu surprinse (eluzive), fără limite clare în spaţiu şi timp”, în structurile
profunde demografice, economice şi culturale ale Europei (Boudon, 1997, p.
444). La nivel global asistăm la boomul noii industrii, industria „organizaţiilor
mişcărilor sociale”, sprijinită masiv de noile tehnologii ale informaţiei.
Problematica fenomenului NEET în România
În 2014, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a realizat o cercetare calitativă
asupra fenomenului NEETs în România. Strategia demersului investivativ a
însemnat parcurgerea mai multor etape, în care s-a realizat o analiză
secundară, respectiv o documentare asupra statisticilor, studiilor, cercetărilor
şi a politicilor publice de la nivel naţional şi international, respectiv al Uniunii
Europene, cu relevanţă pentru populaţia NEETs. Ulterior s-au elaborat
instrumentele necesare cercetării calitative de tip antropologic (psihosociologic): ghiduri de interviu cu tinerele persoane din categoria NEETs, cu
actorii-cheie implicaţi în profilaxia excluziunii sociale; ghiduri de interviu pentru
discuţia focalizată de grup cu actori-cheie. De asemenea, s-au operaţionalizat
indicatori şi concepte-cheie (inclusiv conceptul de categorie NEETs), şi s-a
demarat cercetarea de teren, bazată pe aplicarea ghidurilor de interviu. Datele
despre fenomenul NEETs au fost obţinute de la instituţiile abilitate
guvernamentale şi non-guvernamentale, firme private, membri ai comunităii.
În cadrul cercetării au fost intervievaţi un număr de aproximativ 50 tineri NEETs
şi 20 de actori cheie.
Întrebările din ghidurile de interviu au abordat câteva aspecte generale despre:
calitatea vieţii tinerilor; problematica educaţiei şi contextului educaţional
prezent, aşa cum îl trăiesc persoanele tinere din categoria NEETs; actorii
sociali direct implicaţi în activităţi destinate reinserţiei sociale a tinerilor NEETs;
accesul şi experienţa dobândită pe piaţa muncii, cu toate pârghiile pe care le
presupune acest proces. Întrebările au vizat: sistemul personal de valori,
capitalul social şi participarea la viaţa publică, nivelul de informare cu privire la
accesul la servicii oferit de mediul social, comportamentele de risc ale
persoanelor intervievate, consumul media, respectiv accesul la informaţie prin
intermediul computerului/ Internetului, al reţelelor de socializare.
Răspunsurile tinerilor NEETs şi ale altor actori sociali intervievaţi au permis
creionarea unui profil specific al fenomenului NEETs în România. Una dintre
întrebările relevante în acest sens a fost „De ce au nevoie tinerii din ziua de
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astăzi pentru a reuşi în viaţă?”, vizând obţinerea de răspunsuri ce exprimă
valorile, credinţele, dar şi aşteptările pe care le au de la viaţă aceşti tineri.
În totalitate, tinerii NEETs intervievaţi au considerat că valorile fundamentale
ale vieţii şi ale devenirii lor ca persoane sunt: educaţia, munca, familia. „Un
dram de noroc! Ambiţie, bineînţeles o educaţie, eu cred că fără educaţie nu
faci nimic! Şi voinţă, bineînţeles resurse economice financiare, ajutor, sprijin
din partea organizaţiilor, poate din partea primăriei, poate din partea directorului
de asistenţă socială, dar astea mai puţin, cum să vă spun! În primul rând ţine
de tine ca persoană (să reuşeşti în viaţă), zic eu! Familia, copiii, sunt cele
mai importante şi de preţ lucruri în viaţă! Asta mă deranjează, faptul că nu
reuşesc să mă angajez! Că nu am un venit financiar sigur! Eu am încredere în
primul rând în mine! În familie!” (interviu cu un tânăr NEETs). Aceste valori
reprezintă liantul, chintesenţa accederii la acel construct transistoric care
este naţiunea. Apartenenţa la grup, cetate, naţiune reprezintă raţiunea lor de
a fi. Discuţiile cu tinerii au evideniat faptul că excluderea – prin lipsa unui
control social eficient şi a resurselor, prin imposibilitatea accederii corecte şi
echitabile la resurse –, privarea materială, deprivarea, apariţia unor procese
ireversibile (boală, invaliditate temporară sau permanentă, lipsa oricărui ajutor,
inclusiv încetarea acordării ajutoarelor sociale) conduc adesea la alienare,
însingurare, patologizare în şi prin transgresiunea mediului sub-cultural.
În orice societate, inclusiv într-o societate săracă, cu un nivel de reziduu
informaţional crescut, cu tendinţă accentuată de polarizare prin excludere,
datorată sărăcirii, „factorii-cheie pentru succesul economic contemporan nu
mai sunt munca şi capitalul, ci cunoaşterea, pregătirea şi capitalul intelectual”
(cf. European Commission, apud. Hoffman&Glodeanu, 2008, p. 421).
Acest lucru a fost remarcat nu numai din interviurile cu tinerii NEETs, ale
căror aprecieri privind viaţa personală, crezurile şi năzuinţa spre un trai mai
bun au fost expuse anterior, dar şi din interviurile cu actorii sociali – personajecheie direct implicate în profilaxia excluziunii sociale. Astfel, la întrebarea
„De ce credeţi că au nevoie tinerii din ziua de astăzi pentru a reuşi în viaţă?”
aceştia au subliniat aceleaşi tipuri de valori. „Pentru a reuşi trebuie ambiţie,
încredere, puterea de a visa, puterea de a lupta pentru drepturile lor. Tinerii
romi au nevoie de o voce! Pentru a reduce şi preveni abandonul şcolar şi
părăsirea timpurie a sistemului educaţional este necesară creşterea calităţii
educaţiei. În primul rând!” (interviu cu un cadru didactic); „Pentru a reuşi în
viaţă le trebuie sprijin, din partea profesorilor, învăţătorilor, din partea ministerului
Învăţământului şi din partea primăriei şi a asistenţei sociale”. (interviu
reprezentant primărie); „Tinerii au nevoie de încurajare, dar au nevoie de condiţii
de învăţare, condiţii de instrucţie! Încurajarea vine din mai multe direcţii,
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înseamnă încurajare fiscală, pentru o integrare bună, în plan profesional! În
opinia mea tinerii au în primul rând nevoie de condiţii pentru educaţie, pentru
pregătirea profesională şi pentru alegerea unei cariere, acest lucru se petrece
numai dacă ei au fost bine informaţi sau încurajaţi încă din şcoală, că o anumită
activitate în viitor le este lor potrivită. Acesta cred că ar fi aspectul cel mai
important atunci când vorbim de contribuţia societăţii la dezvoltarea individuală
a tinerilor” (interviu reprezentant ONG).
Ca urmare, se remarcă existenţa unei convergenţe între părerea tinerilor din
categoria NEETs şi cea a actorilor sociali cu rol-cheie în profilaxia acestui
fenomen, în ceea ce priveşte nevoia de educare a persoanelor NEETs şi
nevoia de asigurare a calităţii în educaţie, ca premisă obligatorie în inserţia pe
piaţa forţei de muncă.
Profilaxia fenomenelor de tip NEETs presupune o structură organizatorică
statală puternică la nivel administrativ, economic, cultural şi educaţional,
implicit la nivelul mentalităţilor populaţiei. Cu alte cuvinte, în profilaxia polarizării
sociale numai diminuarea sau lipsa oricărei corupţii asigură stabilitatea şi
viitorul democratic al unei ţări. Altfel, fenomenul de tip NEETs capătă
caracteristicile mişcării sociale, aşa cum este aceasta definită de sociologul
american Charles Tilly; „o serie neîntreruptă de interacţiuni, între deţinătorii
puterii şi persoane ce reuşesc să vorbească în favoarea unui grup de oameni,
lipsiţi de reprezentare formală (Boudon, 1997, p. 306).
Tinerii NEETs şi comportamentele de risc
Accesul inechitabil la resursele necesare pentru a răspunde nevoilor umane
de bază nu asigură egalitatea de şansă pentru membrii unei societăţi. În
condiţiile unor lipsuri materiale severe, dezvoltarea psiho-somatică a copiiilor
şi tinerilor din mediile defavorizate economic este grav afectată. Fenomenul
NEETs poate fi analizat ca fiind un construct social de tip deviant. Astfel,
persoanele tinere etichetate ca fiind NEETs sunt de fapt „outsideri” (Boudon,
1997) cărora li se aplică un set de norme şi reguli sociale, în baza cărora
abaterea de la normă datorată inclusiv condiţiilor socio-economice precare
determină apariţia comportamentelor de risc.
Analiza credinţelor, năzuinţelor şi idealurilor copiilor, adolescenţilor şi tinerilor
din generaţia actuală evideniază faptul că uniunea conformă cu grupul determină
persoana să adopte anumite comportamente şi obiceiuri, care pot duce uneori
la mentalităţi conflictuale, deviante specifice grupurilor. În abordările specifice
sociologiei educaţiei, subcultura a reprezentat permanent o sursă de conflict.
Norme şi valori distorsionate (al căror sens a fost fie schimbat, fie deturnat de
la scopul iniţial sau de la destinaţia finală), erori fundamentale de atribuire,
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lipsa sau imposibilitatea comprehensiunii conţinuturilor culturale, educaţionale,
ineficienţa comunicării, lipsa experienţei, imaturitatea somatică şi psihologică
dau naştere adesea unor forme de devianţă subculturală în rândul adolescenţilor
şi tinerilor. Devianţii subculturali sunt numiţi „minorităţi active sau nonconformişti, indivizi care promovează norme şi valori substituente” (Boudon,
1997, p. 440), altele decât cele tradiţionale, fundamentate pe valori sociale,
spirituale, morale şi materiale intrinseci existenţei şi dezvoltării persoanei şi
civilizaţiei.
Contextul devianţei subculturale poate conduce la comportamente de risc în
rândul tinerilor din categoria NEETs. Comportamente precum abuzul de alcool,
tutun, droguri, prostituţia se înscriu în rândul comportamentelor de risc
determinate şi des întâlnite ca generând forme de subcultură, datorate mai
ales excluderii şi privărilor sub diferite forme. Cauzele acestor comportamente
de risc sunt fundamentate adesea pe factori extrinseci (factori de mediu social,
factori economici, socio-culturali şi educaţionali), precum şi pe factori intrinseci,
cu referire, pe de o parte, la caracteristicile specifice vârstei adolescenţei şi
tinereţii, iar pe de altă parte la factori psihosomatici de origine patologică ori
predispoziţii genetice (Olaru, 1990, p. 406).
În cadrul cercetării referitoare la tinerii NEETs s-a investigat măsura în care
comportamentele de risc se manifestă în rândul acestora. În ceea ce priveşte
consumul de tutun, alcool şi droguri, persoanele NEETs intervievate au declarat
că nu au astfel de preocupări, dar acestea sunt comportamente întâlnite la
cunoscuţi, colegi, prieteni. „Eu cred că mai mult anturajul influenţează
consumul de alcool, tutun, droguri şi din păcate da, am prieteni care fumează,
care consumă alcool, şi eu chiar încerc să îi dezvăţ de aceste proaste obiceiuri!
Şi eu am fumat, recunosc, în timpul facultăţii am fumat! Dar m-am lăsat!...
Anturajul, anturajul influenţează mult!” (interviu tânăr NEETs). Opiniile actorilor
sociali intervievaţi susţin acelaşi punct de vedere: „Tinerii cu care noi lucrăm
nu sunt consumatori de droguri, nu sunt consumatori de alcool, poate tutun,
da câţiva dintre ei fumează tutun, însă asta este tot. Prostituţie nici atât. Cred
că datorită anturajului capătă tinerii astfel de obiceiuri, însă asta este o părere
personală şi nu una academică. Anturajul în principal este vinovat!” (interviu
reprezentant primărie).
Ambele categorii de subiecţi intervievaţi au evidenţiat rolul „anturajului” în
promovarea comportamentelor de risc, acestea având ca premisă de bază
nevoia de uniune, de conformitate cu grupul. Actorii sociali sunt de acord în
unanimitate că, la vârsta pubertăţii şi a adolescenţei, anturajul poate determina
apelul la comportamentele de risc.
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Datele statistice colectate la nivel naţional susţin prezenţa comportamentelor
de risc la nivelul tinerilor, în general, implicit la nivelul categoriei NEETs.
Acestea atrag atenţia asupra faptului că pubertatea şi adolescenţa sunt
perioade cu vulnerabilitatea crescută în faţa adoptării unor comportament de
risc, mai ales la nivelul tinerilor care nu au acces la resurse şi provin din medii
defavorizate socio-economic şi cultural-educaţional.
În ceea ce priveşte consumul de alcool, tutun şi droguri în rândul tinerilor din
România, datele din Barometrul de opinie publică Tineret 2012 (Plăeşu, Dalu
şi Marcovici, 2012) arată că, în intervalul de timp analizat, în mod constant
doar 3% dintre tinerii investigaţi consumă zilnic alcool, în timp ce procentul
celor care nu consumă deloc alcool este cuprins între 37% şi 43%. Aceeaşi
cercetare evidenţiază faptul că peste 90% dintre respondenţii la chestionar
nu consumă droguri, (droguri uşoare, inclusiv etno-botanice).
Alte rapoarte ale Agenţiei Naţionale Antidrog oferă date de cercetare referitoare
la consumul de alcool, tutun şi droguri la nivelul populaţiei României.
Rapoartele specifice evidenţiază că, în ceea ce priveşte prevalenţa consumului
de alcool în populaţia generală a României, o pondere majoră dintre cei
chestionaţi şi care consumă alcool (95,3%) au indicat ca vârstă de debut
pentru consumul de alcool grupa 14-24 ani. Analiza vârstei medii în consumul
produselor de tutun indică faptul că „peste jumătate, adică 52,1% dintre
respondenţi au declarat că au fumat pentru prima dată în intervalul 15-19 ani”,
iar 6,6% dintre consumatorii de droguri ilegale au încercat astfel de experienţe
la vârste cuprinse în intervalul 15-29 ani (Agenţia Naţională Antidrog, 2015,
pp. 3-19). Ca urmare, incidenţa şi prevalenţa consumului de alcool şi droguri
(inclusiv tutun şi substanţe etno-botanice) ca indicatori-cheie în stabilirea
nivelului de sănătate al populaţiei generale sunt ample în perioada pubertăţii
şi adolescenţei.
Concluzii
Principalul factor incriminat în adoptarea unor comportamente de risc la tineri
şi copii – precum consumul de tutun, alcool, şi droguri – îl reprezintă „anturajul”,
semnificând deopotrivă microgrupul în interiorul căruia poate să apară devianţa
subculturală, dar şi mediul transgresiv, care poate afecta dezvoltarea şi poate
periclita integrarea socială a persoanei. Aceste aspecte pot fi favorizate de
caracteristicile de dezvoltare specifice perioadei preadolescenţei şi
adolescenţei, care favorizează un anumit „grad de conformitate orientat spre
transcenderea stării de alienare, însingurare” (Fromm, 1995, p. 15).
Tinerii NEETs, trăind adesea într-un mediu transgresiv, pot fi în imposibilitatea
de a se integra într-un mediu cu norme şi valori autentice. Actorii intervievaţi în
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cadrul cercetării destinate situaţiei tinerilor NEETs evidenţiază situaţii variate
de viaţă ale acestei categorii sociale şi atrag atenţia asupra faptului că
reintegrarea şi readaptarea în sistemul de norme şi valori general acceptate
necesită timp, perseverenţă şi acceptare din partea societăţii şi din partea
tinerilor deopotrivă. Acest lucru înseamnă acţiune, interacţiune, control social
şi sprijin la nivelul mediului organizaţional, prin educare, sănătate, muncă,
prin politici publice special destinate acestei categorii de tineri.
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