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Bucureşti, 24 august 2021 
 
 
Asociația Semper Musica anunță că va continua procesul de consultare a tinerilor din România cu 

privire la accesul acestora la educație și servicii pentru sănătatea reproducerii și sexuală și cere 

partidelor politice depolitizarea consultării și respectarea dreptului la sănătate al tinerilor.  

 

Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din domeniul prevenirii HIV, 

cu activitate în peste 45 de comunități. În 2014, Asociația Semper Musica devine prima organizație din țară 

finanțată de Fundația MTV Staying Alive din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul prevenirii 

HIV sunt recunoscute prin câștigarea Premiului I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru tineret. În 8 ani de 

activitate în domeniul prevenirii HIV, Asociația Semper Musica a informat direct, legat de protecția împotriva HIV 

și contracepție, peste 40.000 de liceeni și tineri, iar peste 2.500 de tineri au beneficiat de consiliere gratuită. 

 

De asemenea, organizațiile care susțin demersul de consultare sunt organizații relevante din domeniul 

tineretului și sănătății, precum Consiliul Tineretului din România, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 

Consiliul Național al Elevilor (CNE), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), 

Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR) și ne bucură faptul că dreptul și 

accesul tinerilor la educație sexuală și reproductivă și servicii de sănătate sexuală încep să reprezinte o prioritate 

pentru atât de mulți actori din spațiul public.  

 

„Suntem o organizație care nu își permite să iasă în spațiul public fără a avea acordul pe declarațiile incluse în 

comunicatele de presă. Astfel că, atât persoanele, cât și instituțiile menționate în comunicatul nostru și-au 

asumat prezența și cele declarate. În plus, suntem organizații care am adus valoare în ariile în care activăm și 

care am sprijinit statul român să ofere cetățenilor ceea el nu a putut, ne-am plasat ca parteneri fără nicio 

pretenție. Suntem de părere că sănătatea tinerilor nu trebuie să fie un instrument în disputele politice. Vocea 

tinerilor este importantă și deloc de neglijat. De aceea invităm politicienii şi instituțiile să își facă propriile cercetări 

pe această temă (fiindcă acestea lipsesc!) pentru a afla exact ce își doresc tinerii.  

 

Asociația Semper Musica continuă procesul de consultare a 

tinerilor cu privire la accesul acestora la educație și servicii 

pentru sănătatea reproducerii și sexuală 
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Să nu mai facem politici publice și diverse programe pentru aceștia fără consultarea lor. În plus, dreptul la 

sănătate al tinerilor este un drept fundamental, garantat și nu este negociabil.”  susține Bogdan Istrate, activist 

HIV/SIDA în cadrul Asociației Semper Musica. 

 

Consultarea derulată este condusă de o echipă de sociologi și are în vedere aflarea vocii tinerilor vis-a-vis de 

tema educației și serviciilor pentru sănătatea reproductivă și sexuală, accesul tinerilor la educație pentru 

drepturile omului și accesul acestora la alte servicii de sănătate legate de tema consultării (Ex: accesul tinerilor 

la servicii de testare HIV). Vorbim despre un număr mare de tineri și nu ne permitem să abordăm tema cu 

superficialitate. Această consultare poate fi de real folos instituțiilor statului și altor parteneri care doresc să 

dezvolte programe pentru tineri, putând fi și un instrument care va sta la baza unor viitoare mecanisme de 

prevenire a infecției HIV în rândul tinerilor .  

 
Pentru informații suplimentare persoana de contact este Mihaela Sandu, Fanfara Public Advisors, 

0723.433.816, mihaela.sandu@fanfarapr.ro    
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