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FORUMULUI TINERILOR SEROPOZITIVI 2006 
BUCUREŞTI  

13-15 iulie 2006 
 

RAPORT 
 

Motto: 
“Facem un pas înainte în combaterea discriminării, venim să stăm de vorbă, să 
transmitem mesajul nostru şi să răspundem la întrebări. Venim în primul rând să ne 
vedeţi: suntem normali, ţinem ochii sus, suntem tineri responsabili, ne cunoaştem 
drepturile, dar şi obligaţiile, ne protejăm şi îi protejam  pe cei din jurul nostru. 

LUPTĂM ÎMPOTRIVA A TOT CE ÎNSEAMNĂ HIV/SIDA 
 
Ne dorim multe lucruri, mai ales iubire. Vrem să avem parte de înţelegere şi 
afectivitate, avem o viaţă şi ştim să o trăim poate mai bine decât ceilalţi, ne 
bucurăm din plin de fiecare moment şi savurăm fiecare clipă. Deşi nu avem prea 
mult timp, suntem primii care observăm copacii când înfloresc, păsările care vin şi 
timpul care trece. Viaţa este frumoasă dacă ştii să o traieşti şi dacă eşti lăsat să 
faci ceea ce ţti doreşti. Asta ne dorim şi noi, să fim lasaţi să ne trăim viaţa. 
       Sperăm ca aceste lucruri să se schimbe şi mai sperăm să avem un viitor destul 
de roz unde vom fi acceptaţi aşa cum suntem. Cu sau fără HIV tot oameni suntem, 
aşa că nu vrem diferenţe între noi!” 
 (Un membru al Reţelei de Tineri Activişti UNOPA „Luptatorii”) 

 
 

Reprezentanţii reţelelor de tineri seropozitivi (formale sau informale) din România, alături de 
invitaţi din străinătate, s-au reunit în perioada 14 -15 iulie 2005, în Sala de Conferinţe a Casei 
ONU cu ocazia Forumului Tinerilor Seropozitivi 2006, eveniment organizat de către Uniunea 
Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Infectate/Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în 
parteneriat cu UNICEF România. Forumul a fost un eveniment în premieră ăn România 
deoarece a adus împreuna reprezentanţii tinerilor seropozitivi care activează în diferite 
organizaţii reprezentative pentru sectorul HIV/SIDA. 
 
Scopul Forumului Tinerilor Seropozitivi 2006 a fost acela de a încuraja dialogul şi schimbul 
de experienţă între tinerii infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA şi de a creşte capacitatea reţelei 
adulţilor seropozitivi de a oferi sprijin adolescenţilor/tinerilor seropozitivi. 
 
Obiectivele evenimentului au inclus: 

– Încurajarea dialogului şi a schimbului de experienţă între tinerii infectaţi/afectaţi de 
HIV/SIDA; 

– Promovarea cooperării/colaborării între diverse reţele (formale sau informale) ale 
tinerilor seropozitivi din România şi din regiune; 

– Creşterea capacităţii reţelelor tinerilor seropozitivi din România de a planifica şi de 
a dezvolta activităţi tip advocacy la nivel naţional şi regional; 

– Creşterea capacităţii reţelei adulţilor seropozitivi de a oferi sprijin 
adolescenţilor/tinerilor seropozitivi. 

 
Rezultatele aşteptate la finalul Forumului au fost: 

– Stabilirea unor parteneriate între reţelele tinerilor seropozitivi; 
– O mai bună înţelegere a rolului pe care tinerii seropozitivi îl au în derularea de 

activităţi/campanii tip advocacy; 
– O mai bună înţelegere a oportunităţilor şi provocărilor în lucru cu adolescenţii cu 

risc de infectare HIV; 
– Identificarea de modele de bună practică existente; 
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– Schimb de experienţă între reţelele tinerilor seropozitivi; 
– Perspective/planuri de viitor 

 
La eveniment au participat un numar de 32 tineri seropozitivi, cu vârste între 15-25 ani, 
reprezentând diferite reţele ale tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din România şi din 
regiune: 

- Reţeaua de Tineri Activişti UNOPA, “Luptătorii” 
- Reţeua de tineri care activează în cadrul celor 3 Cluburi ale Tinerilor coordonate de 

Fundaţa „Alături de Voi” (ADV) 
- Reţeua de tineri din cadrul Asociaţiei Române Anti-SIDA (ARAS) 
- Reţeua Regională de combatere a excluderii sociale a tinerilor afectati de HIV/SIDA 

(SEYPA) – coordonată de Romanian Angel Appeal (RAA) 
- Asociaţia pentru apărarea drepturilor, reintegrării sociale a persoanelor care trăiesc cu 

HIV/SIDA „CREDINŢA” – organizaţie republicană obştească din Republica 
Moldova 

- Reţeaua Internaţională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA „Young Positives” 
(Olanda) – afiliată reţelei internaţionale a persoanelor seropozitive (GNP+) 

 
Aşteptările participanţilor la Forum au fost: 

- să se poată exprima liber şi să poată vorbi deschis despre problemele lor; 
- să afle mai multe informaţii despre alte reţele ale tinerilor seropozitivi; 
- să se creeze legături de colaborare şi parteneriate între reţele; 
- să facă schimb de experienţă între reţelele participante şi între tinerii participanţi; 
- să înveţe unii de la alţii; 
- să existe o cât mai bună colaborare între participanţi; 
- să stabilească relaţii cu reţelele din România şi cu cele internaţionale; 
- să dezvolte planuri de acţiune comune. 

 
Pricipalele subiecte de discuţie abordate în cadrul Forumului au fost: 

1. Care sunt principalele activităţi derulate de reţelele tinerilor seropozitivi din Romania 
şi din regiune; 

2. Care sunt problemele cu care se confrunta reţelele tinerilor infectaţi/afectaţi de 
HIV/SIDA; 

3. Adolescenţii cu risc crescut de infectare HIV; 
4. Care este rolul reţelelor naţionale şi regionale în activităţi tip advocacy pentru 

integrarea tinerilor seropozitivi; 
5. Care este rolul tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA în conştientizarea comunităţii 

cu privire la stigma şi discriminarea tinerilor seropozitivi. 
 
Forumul a inclus 7 sesiuni de lucru, fiecare sesiune cuprinzând prezentări, discuţii şi ateliere 
de lucru pe teme privind prevenirea infecţiei cu HIV şi combaterea stigmei şi discriminării 
persoanelor seropozitive. Discuţiile din timpul seminarului au fost concentrate pe 
identificarea unor soluţii eficiente pentru stimularea implicării tinerilor infectaţi/afectaţi 
HIV/SIDA în luarea deciziilor privitoare la politici sau programe de acces universal la 
tratament, acces la informare sau educaţie şi formare de abilităţi.  
 
SESIUNEA 1: DESCHIDEREA LUCRĂRILOR FORUMULUI 
Scopul acestei sesiuni a fost acela de a ura bun venit participanţilor şi de a le furniza acestora 
informaţii cu privire la eveniment (scop, obiective, rezultate aşteptate).  
În cadrul acestei sesiuni reprezentanţi ai UNICEF, UNAIDS, UNOPA şi Institutului de 
Sănătate Publică Bucureşti şi-au exprimat sprijinul pentru dezvoltarea reţelelor de tineri 
seropozitivi. 
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SESIUNILE 2 ŞI 3: REŢELE ALE TINERILOR INFECTAŢI/AFECTAŢI DE HIV/SIDA DIN 
ROMÂNIA ŞI DIN EUROPA 
Scopul acestor sesiuni a fost acela de a oferi informaţii despre reţelele de tineri seropozitivi 
din România şi din regiune (scurt istoric, misiune, activităţi etc). Astfel, participanţii au putut 
identifica similarităţi ale diferitelor reţele şi obiective comune în implementarea activităţilor 
de advocacy pentru integrarea socială a tinerilor care trăiesc cu HIV. 
 
În cadrul acestor sesiuni, reprezentanţii fiecărei reţele de tineri (formale sau informale) au 
prezentat misiunea reţelei/organizaţiei, activităţile derulate până în prezent şi rezultatele 
obţinute. Activităţile implementate de tinerii activişti constau în: 

- activităţi de advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor 
seropozitive; 

- activităţi de advocacy şi de educaţie între egali pentru integrarea socială a tinerilor 
seropozitivi; 

- activităţi cu caracter educativ şi recreativ; 
- activităţi de prevenire a răspândirii infecţiei cu HIV. 

 
Toate reţelele au evidenţiat faptul că au fost create pentru un scop comun: prevenirea şi 
combaterea discriminării tinerilor seropozitivi, promovarea şi apărarea drepturilor tinerilor 
infectaţi cu HIV şi prevenirea transmiterii HIV. 
 
Atât reţelele din România, cât şi cele invitate din străinatate au făcut dovada că implicarea 
tinerilor seropozitivi în tot ceea ce înseamnă activitate în sectorul HIV/SIDA (fie că este 
vorba de prevenirea HIV, fie de integrarea socială a perosanelor care trăiesc cu HIV/SIDA) 
este foarte importantă, iar rezultatele activităţii lor sunt vizibile şi remarcabile. Vocea 
tinerilor seropozitivi începe să se facă auzită, atât pe plan naţional, cât şi pe plan 
internaţional, fapt care îi determină pe tinerii infectaţi cu HIV să fie şi mai activi în lupta 
împotriva SIDA. 
 
SESIUNEA 4: BARIERE CU CARE SE CONFRUNTĂ REŢELELE TINERILOR 
INFECTAŢI/AFECTAŢI DE HIV/SIDA (Grup de lucru privind barierele cu care se confruntă 
reţelele tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA şi soluţiile pentru a depăşi aceste bariere) (2 
grupuri) 
Această sesiune a fost structurată pe grupuri de lucru. Sesiunea şi-a propus ca obiective 
identificarea barierelor cu care se confruntă reţelele tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA şi 
identificarea solutiilor şi metodelor care să ajute la depăşirea acestor bariere la nivel naţional 
şi regional. Participanţii au fost împărţiţi în 2 grupuri, ambele având aceeaşi temă de discuţie: 
problemele reţelelor tinerilor seropozitivi şi soluţiile necesare pentru rezolvarea acestor 
probleme.    
 
Obiective: - Identificarea barierelor cu care se confruntă reţelele tineriilor 

infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA; 
- Identificarea soluţiilor şi metodelor care să ajute la depăşirea acestor 

bariere la nivel naţional şi regional. 
Întrebări: - Cât de greu a fost să vă uniţi într-o reţea? Aţi ezitat să vă asociaţi într-o 

astfel de reţea? Daca da, de ce? 
- Au credibilitate reţelele de tineri infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA? 
- De ce este nevoie de aceste reţele de tineri când există deja organizaţii 

care luptă pentru drepturile tinerilor seropozitivi (ex. UNOPA, ARAS 
etc) 
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Discuţiile au evidenţiat faptul că: 
• Toate retelele participante s-au creeat prin sprijinul unei organizaţii/instituţii cu 

experienţă în domeniul HIV/SIDA. Dincolo de acest fapt, ele s-au constituit din 
dorinţa tinerilor seropozitivi de a se implica şi din nevoia lor de a lupta împreună 
împotriva a tot ceea ce înseamnă HIV/SIDA. 

• O reţea de tineri seropozitivi întâmpină în existenţa ei mai multe obstacole, cum ar fi: 
o dificultăţi în comunicare – adesea, comunicarea între membrii reţelei este 

deficitară, mai ales atunci când membrii reţelei sunt localizaţi pe tot cuprinsul 
ţării sau în diferite ţări; 

o lipsa accesului la mijloacele de comunicare (ex. Internet); 
o lipsa implicării anumitor membrii ai reţelei; 
o lipsa unei structurări formale a reţelei – care se dovedeşte a fi necesară în 

derularea activităţilor. 
 
Pe de altă parte, deşi reţelele din România sunt tinere, au dovedit că se pot face auzite şi că 
impactul activităţilor lor este unul major. De asemenea, prin aceste reţele de tineri 
seropozitivi se fac primii paşi în implicarea persoanelor infectate cu HIV, în special a 
tinerilor, în derularea activităţilor şi în oferirea serviciilor adresate acestei categorii (educaţie 
între egali, consliliere între egali, grupuri de sprijin reciproc). Toţi participanţii au considerat 
că este nevoie de astfel de structuri (reţele) care să implice direct tinerii seropozitivi astfel 
încât ei să devină o „voce” pentru promovarea şi apărarea drepturilor lor şi să transpună ideile 
lor în proiecte concrete. Acest lucru a fost subliniat şi de reprezentantul reţelei „Young 
Positive” (Olanda), care a împărtăşit din experienţa sa internaţională în networking şi 
advocacy, subliniind eforturile/demersurile făcute pentru implicarea persoanelor seropozitive 
în lupta împotriva HIV/SIDA la nivel mondial.  
 
În plus, participanţii au pus în discuţie conceptul GIPA (Greater Involvement of PLHIV) în 
ceea ce priveşte implicarea tinerilor seropozitivi în crearea, implementarea şi evaluarea 
politicilor publice şi a programelor din sectorul HIV/SIDA. 
 
SESIUNEA 5: HIV/SIDA & ADOLESCENŢII LA RISC (MARA) 
Obiectivul acestei sesiuni a fost acela de a furniza participanţilor informaţii cu privire la 
adolescenţii cu risc crescut de infectare (cine sunt aceşti adolescenţi , unde pot fi întâlniţi, 
cum pot fi cuprinşi în programele de prevenire HIV, de ce sunt la risc). 
 
Sesiunea a fost susţinută de doi tineri (sub 24 ani) de la ARAS şi RHRN1. Ei au subliniat 
diferenţa între „gruprile la risc” şi „grupurile vulnerabile”, descriind relaţia dintre 
comportament şi factorii determinanţi ai acestuia. De asemenea, ei au accentuat gradul 
crescut de discriminare împotriva acestor adolescenţi la risc, mai ales dacă ei sunt şi infectaţi 
cu HIV. La final, cei doi tineri au descris programele ARAS şi RHRN adresate categoriilor 
de populaţie cu risc crescut de infectare şi noua orientare către adolescenţii cu risc crescut de 
infectare.  
 
Prezentarea a stârnit interesul participanţilor şi a generat discuţii aprinse, interactive. Tinerii 
seropozitivi au evidenţiat faptul că adolescenţii cu risc crescut de infectare HIV sunt la fel de 
discriminaţi ca şi ei. Mai mult, ei au semnalat faptul că discriminarea împotriva 
adolescenşilor la risc nu este o soluţie, aceste persoane trebuie să aibă sprijinul comunităţii 
pentru a se reintegra social. Foarte important, insă, participanţii au înţeles care este rolul lor, 
ca tineri activişti, în prevenirea HIV în rândul adolescenţilor cu risc crescut de infectare şi în 
combatrea stigmei şi discriminării împotriva adolescenţilor cu risc crescut de infectare. 

                                                            
1 Romanian Harm Reduction Network (Reţeaua Naţională de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de 
Droguri) 



 5

Tinerii infectaţi cu HIV au menţionat că rolul lor în lucrul cu adolescenţii cu risc crescut de 
infectare este unul foarte important deoarece ei pot oferi exemple de bună practică în 
integrarea socială la nivelul comunităţii.  
 
SESIUNEA 6: ROLUL REŢELELOR NAŢIONALE ŞI REGIONALE ÎN ACTIVITĂŢI TIP 
ADVOCACY PENTRU INTEGRAREA TINERILOR SEROPOZITIVI 
Scopul acestei sesiuni a fost schiţarea strategiei de advocacy pentru includerea socială (la 
nivelul comunităţii) a tinerilor infectaţi cu HIV. Sesiunea a inclus atât prezentări, cât şi 
grupuri de lucru.  
 
Au fost prezentate diferite experienţe ale reţelelor tinerilor care trăiesc cu HIV în advocacy. 
 
Apoi, participanţii au fost împărţiţi în 2 grupuri de lucru: 
Obiective: - identificarea principalelor activităţi tip advocacy pentru combaterea 

stigmei şi discriminării tinerilor seropozitivi; 
- identificarea şi stabilirea rolurilor şi priorităţilor advocacy la nivel 

naţional şi regional. 
Întrebări: - Care credeţi că sunt activităţile specifice advocacy pe care reţelele 

tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA ar trebui să le deruleze? 
- Care este grupul ţintă asupra căruia să vă concentraţi atenţia? 
- Care sunt partenerii cheie la nivel naţional şi regional cu care ar trebui 

să implementaţi activităţile de advocacy? Ce rol are fiecare partener? 
 
Tinerii au identificat o serie de probleme pentru rezolvarea cărora trebuie desfăşurate 
activităţi de tip advocacy, cele mai importante dintre acestea fiind: 

- accesul continuu la tratament pentru toate persoanele seropozitive, fără întreruperi în 
terapia specifică; 

- accesul la educaţie pentru copii şi adolescenţii seropozitivi; 
- accesul la un loc de muncă pentru tinerii seropozitivi; 
- accesul la servicii medicale pentru tratamentul bolilor oportuniste sau pentru alte 

tratamentr (ex. stomatologice); 
- protecţia socială a persoanelor seropozitive după vârsta de 18 ani; 
- obţinerea creditelor de către persoanele seropozitive.  

 
Dintre toate aceste probleme menţionate mai sus, participanţii au selectat „accesul personelor 
seropozitive la tratament” ca fiind prioritatea principală în acest moment. Această problemă a 
fost dezbatută pe larg, iar participanţii au stabilit că această problemă va fi abordată prin 
intermediul unor campanii media, întâlniri cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de 
Asisgurări de Sănătate, alte autorităţi/ instituţii publice, persoane publice şi ONG-uri active în 
domeniu.  
 
SESIUNEA 7: CONŞTIENTIZAREA COMUNITĂŢII CU PRIVIRE LA STIGMA ŞI 
DISCRIMINAREA TINERILOR SEROPOZITIVI 
Scopul sesiunii a fost împărtăşirea experienţei tinerilor seropozitivi cu privire la 
conştientizarea comunităţii despre stigma şi discriminarea persoanelor infectate cu HIV. 
 
În cadrul forumului tinerii au discutat despre rolul major pe care ei îl pot juca în combaterea 
stigmatizării şi discriminării tinerilor seropozitivi în cadrul comunităţilor din care ei fac parte.  
Fiecare reţea a tinerilor a prezentat pe larg implicarea membrilor lor în activităţi de acest gen: 

- Campania Naţională împotriva Discriminării şi Stigmatizării Persoanelor 
Infectate/Afectate de HIV/SIDA (concerte, concurs de fotografii, videoclipuri) – 
membrii Reţelei de Tineri Activişti UNOPA, „Luptătorii”; 



 6

- Activităţi de tip educaţie între egali privind stigma şi discriminarea adolescenţilor 
seropozitivi, derulate în şcoli şi licee de către tinerii infectaţi cu HIV de la ADV; 

- Responsabilitatea socială în mass-media: experienţa tinerilor seropozitivi în activităţi 
care implică mass-media – un proiect derulat de RAA; 

- Peer-drama, activitate de educare a comunităţii privind stigma şi discriminarea 
persoanelor infectate/afectate de HIV, derulată de voluntarii ARAS (tineri seropozitivi 
şi seronegativi). Voluntarii ARAS au susţinut, în cadrul forumului, o reprezentaţie 
(peer-drama), ca şi metodă interactivă de de educaţie între egali pentru adolescenţi şi 
tineri. Reprezentaţia a fost baza discuţiilor ulterioare cu privire la sexualitate şi 
infecţii cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV/SIDA. 

  
Deşi fiecare dintre participanţi fusese implicat, împreună cu colegii săi din cadrul reţelei din 
care face parte, într-una din activităţile menţionate mai sus, tinerii au avut ocazia de a 
împărtăşi informaţii şi de a experimenta alte tipuri de activităţi. Prezentând toate experienţele 
la un loc, tinerii seropozitivi au putut înţelege că există multe metode de a conştientiza 
comunitatea cu privire la stigma şi discriminarea persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA. 
În acelaşi timp, ei au putut compara impactul pe care fiecare activitate îl are aupra 
comunităţii. Unul dintre participanţi a declarat că „Tinerii HIV/SIDA nu sunt parte a 
problemei, ci solutia”.   
 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  
Toţi tinerii au apreciat posibilitatea de a participa la acest forum. Pentru ei a fost o ocazie de a 
se cunoaşte şi de a pune bazele unei colaborări. Mulţi participanţi cu potential de lideri în 
reţelele din care provin au exprimat dorinţa puternică de a continua această muncă de 
advocacy şi de a colabora: „Ori plecam de aici împrăştiaţi, ori vom lega o colaborare strânsă. 
Eu optez pentru colaborare.”; „Împreună putem face multe”; “”Sper să mă bazez pe toţi cei 
de aici pentru a face multe lucruri frumoase”.  
 
Adulţii prezenţi la acest eveniment au oferit sprijinul necesar tinerilor infectaţi cu HIV. Mai 
mult, ei au avut ocazia de a vedea un grup de tineri puternici, bine informaţi, creativi şi 
optimişti, cu un potenţia remarcabil de a deveni profesionişti în domeniul HIV/SIDA. În 
acelaşi timp, adulţii au apreciat dorinţa tinerilor de a se implica în diverse activităţi, înclusiv 
campanii advocacy pentru combaterea stigmei şi discriminării. 
 
Forumul a reprezentat un eveniment unic până în acest moment în România deoarece a adus 
împreună pentru prima dată diferite reţele ale tinerilor seropozitivi din ţară şi din străinătate. 
În acelaşi timp, forumul reprezintă un prim pas în conturarea/structurarea unui demers comun 
al tinerilor seropozitivi în promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate/afectate de 
HIV/SIDA. 
 
La finalul forumului, tinerii şi-au exprimat ideile lor pentru activităţi de viitor: 

1. reluarea anuală a acestui tip de întalnire (Forumul Tinerilor Seropozitivi) pentru a 
împărtăşi din expreieţa lor şi pentru a învăţa unii de la alţii; transformarea acestui 
eveniment într-o tradiţie; 

2. organizarea unor întâlniri sau cursuri pe teme de educaţie sexuală şi prevenire 
secundară a transmiterii HIV; 

3. organizarea unui curs de peer-drama pentru tineri seropozitivi din diverse reţele 
(inclusiv din Republica Moldova) pentru a replica şi dezvolta proiectul cu peer-
drama; 

4. schimb de experienţă continuu cu colegii din Republica Moldova şi din Olanda; o mai 
bună colaborare cu colegii din Republica Moldova (tinerii români să fie implicaţi în 
mod activ în campaniile colegilor din Republica Moldova; proiectul de peer-drama să 
fie utilizat în cadrul campaniilor din Republica Moldova);  
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5. dezvoltarea unor proiecte noi axate pe colaborarea între diversele reţele participante; 
6. punerea în practică a tuturor ideilor discutate în timpul Forumului, pentru ca vocea 

tinerilor să devină mai puternică; 
7. colaborare/întâlniri cu alte organizaţii active în domeniul HIV/SIDA (ex. ACCEPT, 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor prin Susţinere Reciprocă, Population Service 
International); 

8. organizarea unor sesiuni practice de advocacy;organizarea unor cursuri de instruire pe 
problematica drepturile omului în contextul HIV/SIDA, cu specialişti/profesionişti 
seropozitivi din străinătate.  

 
Mulţumim celor care s-au implicat alături de organizatori pentru a face din această întâlnire 
un adevarat FORUM de discuţii. Profesionalismul de care au dat dovadă în facilitarea 
discuţiilor şi în moderarea grupurilor de lucru, precum şi abilitatea şi dorinţa lor de a 
împărtăşi experienţa lor în domeniul HIV/SIDA au făcut ca rezultatele să întreacă chiar şi 
aşteptarile organizatorilor.  
 


