
Tinerii din România și candidatul PSD. 
O analiză și o invitație la luciditate, curaj și schimbare

I. Contextul

Victor Ponta este cel mai tânăr președinte al PSD. Victor Ponta este cel mai tânăr
prim-ministru și cel mai tânăr candidat la președinția României din istoria partidului.
Aceste  elemente  trebuiau  să  consolideze  poziția  lui  Victor  Ponta  în  rândul
electoratului  tânăr și  reprezentau un avantaj  în atragerea votului  celor care votau
pentru prima oară în 2014, generația născută în 1996. 

Trecutul  său  de  Președinte  al  Tineretului  Social-Democrat  îl  recomanda  pentru  o
bună  înțelegere  a  speranțelor,  temerilor  și  nevoilor  acestei  categorii  sociale.  Din
perspectiva atributelor personale, Victor Ponta a avut poate cel mai potrivit profil
pentru a atrage electoratul  tânăr dintre toți  candidații  PSD la Președinție de până
acum.

Și totuși, de ce nu a fost Victor Ponta Președintele tinerilor? De ce, cu precădere în
turul al doilea al alegerilor, a existat o reacție atât de puternică de respingere a
votanților  față  de  un  candidat  care,  dincolo  de  apartenența  la  Partidul  Social-
Democrat, părea în mod natural să fie mai aproape decât contracandidatul său de
tinerii acestei țări? Ce poate face PSD pentru a nu mai repeta acest vot negativ din
partea tinerilor?

II. O scurtă analiză a votului pentru candidatul PSD în rândul tinerilor

Așa  cum  arată  datele  exit-poll-ului  realizat  de  IRES,  la  alegerile  de  duminică  au
participat 58% dintre cei cu vârste între 18 și 34 de ani. La alegerile din 2 noiembrie,
doar  51% dintre  cei  din  această  categorie  au  făcut  același  lucru.  Rezultă  astfel  o
mobilizare  de  șapte  puncte  procentuale  între  cele  două  tururi  de  scrutin,  care
contrazice mitul care umblă prin partid că tinerii nu sunt interesați de alegeri și că
politicienii nu ar trebui să-i ia prea mult în calcul. 

Similar, dacă în 2 noiembrie au venit la vot 71% din cei cu studii superioare, acum
ponderea lor a crescut la 76%.

Cei între 18 și 34 ani au reprezentat 28% din cei care au venit la vot duminică, față de
27% cu două săptămâni mai devreme.

Foarte important este cât au însemnat tinerii din votul fiecărui candidat. Astfel, tinerii
între 18 și  34 ani  au reprezentat  18% din votul  pentru Victor Ponta,  față de 38%
pentru  Klaus  Iohannis.  Raportându-ne  la  numărul  de  voturi  exprimate  în  țară
pentru  fiecare  candidat,  rezultă  că  pentru  Victor  Ponta  au  votat  aproximativ
940.000 de tineri, iar pentru Klaus Iohannis 2.260.000. Deci, tinerii  au contribuit
decisiv cu 1.320.000 voturi la câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis. 
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Candidat 18-34 ani 35-49 ani
Victor Ponta 18% 26%

Klaus Iohannis 38% 32%

În ceea ce îi privește pe cei cu studii superioare, aproximativ 783.000 de persoane au
votat  cu  Victor  Ponta,  iar  1.546.000  cu  candidatul  ACL,  aproape  dublu.  Din  nou
rezultă o diferență în favoarea lui Iohannis de aproximativ 763.000 de voturi.

Candidat Studii superioare Cel mult 10 clase/profesională
Victor Ponta 15% 46%

Klaus Iohannis 26% 27%

Realitatea este la fel de dramatică dacă privim spre cifrele exit-poll-ului realizat de cei
de la CURS și Avangarde în același al doilea tur.

În categoria celor între 18 și 30 ani, Victor Ponta a fost votat de doar 29,9%, iar
Klaus  Iohannis  de  70,1%. În  rândul  celor  cu  studii  superioare,  situația  nu  este
diferită: 31,77% pentru candidatul PSD, 68,23% pentru cel al ACL.

Respingerea tinerilor față de candidatul PSD s-a văzut și în rezultatele înregistrate de
partid în marile centre universitare ale țării.

Localitate Rezultatul candidatului PSD (%)
Craiova 50,47

Timișoara 30
Iași 39,84
Cluj 21,93

București 42,67

În plus, în Diaspora, acolo unde mulți tineri studiază și au un loc de muncă, Victor
Ponta a fost preferat de doar 10,27% dintre votanți.

La toate aceste cifre se adaugă imaginea a mii de tineri aflați pe străzile marilor orașe
din România,  a căror atitudinea față  de PSD a fost  extrem de critică.  Reactivarea
clișeelor despre PSD - corupție, comunism, aroganță -  a avut loc și de această dată,
ceea ce traduce un eșec al partidului de a se prezenta corect în fața acestor tineri și
de a scăpa de etichetele anilor 90 și 2000. 

III. Câteva concluzii ale analizei. Partea foarte goală a paharului

În  ceea ce  privește  prezența  la  vot,  trebuie  observată  mobilizarea  excepțională  a
electoratului tânăr și a celui cu studii superioare. Este neclar în ce măsură această
mobilizare va fi repetată în alegerile viitoare, însă cert este că posibilitatea trebuie
luată în considerare. 
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Organizația de tineret a Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de tineri
aleși locali, tineri  parlamentari, tineri europarlamentari, dar, din cauza leadershipu-
lui, acest potențial nu fost deloc fructificat. 

Monopolul vizibilității publice pe zona de tineret a împiedicat afirmarea tinerilor cu
potențial electoral, care ar fi indicat electoratului tânăr proiectele PSD pentru această
categorie. 

Organizarea de structuri paralele non-statutare a slăbit puterea organizatorică a TSD
și a generat o implicare mai redusă din partea tinerilor lideri și militanți PSD. 

Lipsa de promovare democratică a tinerilor la nivel național a impiedicat afirmarea
potențialului resurselor umane ale TSD și a tinerilor lideri performanți din teritoriu.

Dacă vrea să nu mai repete experiențele din 2004, 2009 și 2014, PSD trebuie să se
pregătească de alegeri cu prezențe de 60-70%. Speranțele unui control al votului în
zona unei prezențe de 40-50% în alegerile prezidențiale s-au dovedit a fi deșarte. Cu
o Diaspora tot mai activă care cere vot prin corespondență și online, cu tineri care vin
la vot la prezidențiale în cifre nemaiîntâlnite, PSD trebuie să se adapteze sau va fi din
nou o victimă. Fără voturile tinerilor, PSD va pierde în următorii 5-10 ani statutul de
cel mai mare partid din România.  

Trebuie luat de altfel în considerare faptul  că voturile pentru partidele politice au
depins și depind în mare măsură de generație. Electoratul peste 50 de ani tinde să
voteze PSD datorită culturii organizaționale și politice anterioare, electoratul între 30
și 50 de ani este împărțit în funcție de experiențele politice trăite și istoria personală
din ultimii 25 de ani, în timp ce electoratul  tânăr pornește cu dorința unei ruperi
puternice față de trecut.

Rezultatul votului demonstrează fără niciun echivoc că Victor Ponta a avut parte de
un recul  electoral  masiv  în  rândul  electoratului  tânăr  și  chiar  în  rândul  celor  din
aceeași generație cu el. 1,3 milioane de voturi în favoarea lui Iohannis pe segmentul
de vârstă 18 - 34 ani (față de aproximativ un milion diferența la nivelul întregului
electorat) înseamnă o înfrângere masivă pentru liderii unui partid de stânga. Dacă în
Europa  tinerii  se  manifestă  și  votează  stânga,  în  România  ei  nu  doar  că  votează
dreapta, dar demonizează reprezentanții stângii, devenind agenți online și offline ai
propagandei anti-PSD.

În marile centre universitare, PSD este în defensivă totală. Clujul, Timișoara și, mai
nou și foarte îngrijorător, Iașiul, sunt bastioane ale dreptei, arătând cât de mult mai
este  de  lucru  pentru  PSD  pentru  a  deveni  măcar  frecventabil  în  aceste  zone  de
electorat tânăr și cu studii superioare.

Merită notat faptul că pare să existe o problemă structurală a PSD în ceea ce privește
electoratul tânăr și cu studii superioare, așa cum există o problemă de adresabilitate
generală în ceea ce privește electoratul tânăr. Acest electorat este important nu doar
pentru valoarea sa intrinsecă, ci pentru curentul de opinie pe care îl poate genera și
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șlefui:  fiecare alegător  din acest  segment demografic câștigat  reprezintă  mai  mult
decât un vot și are un potențial de influență mult mai extins. 

TSD a fost construit de către Victor Ponta ca o formă de afirmare politică a tinerilor,
Nicolae Bănicioiu a consolidat structura, permițând afirmarea multor tineri de valoa-
re. Vidul de proiecte și de viziune din prezent a creat situația grea în care ne aflăm.
Este necesară continuarea proiectelor lui Victor Ponta și Nicolae Banicioiu, dar, în pri-
mul rând, a viziunii care a făcut din TSD cea mai puternică organizație politică de tine-
ret din România.

IV. Provocările viitorului, provocările noului PSD

Pentru ca situația  din 2014 să nu se mai  repete,  există o serie de provocări  care
trebuie  să  primească  un  răspuns  cât  mai  rapid  din  partea  Partidului  Social  -
Democrat, dar, mai ales, din partea Tineretului Social-Democrat. 

 Trebuie să identificăm nișele de comunicare pentru cunoașterea și activarea
electoratului tânăr.

 Trebuie să înțelegem valorile și așteptările tinerilor.
 Trebuie  să identificăm modalitățile  de implicare  politică  pentru  electoratul

tânăr.
 Trebuie să atragem vectorii de influență din cadrul electoratului tânăr.
 Trebuie să promovăm un puternic mesaj social, moral și civic. 
 Trebuie să construim o platformă în PSD unde tinerii să se simtă cu adevărat

reprezentați și liberi să își exprime ideile noi și nonconformiste.
 Trebuie să construim o comunitate bazată pe valorile stângii europene.

V. Posibile idei și soluții pentru o dezbatere care nu mai poate fi evitată. CE-I DE
FĂCUT?

Fără dezbatere, fără analiză și fără soluții, PSD nu iși mai permite să trateze fenomene
precum cel din 16 noiembrie decât la nivelul unui accident. Ne vom întreba de ce ni
se  întâmplă  doar  nouă  și  de  ce  abia  în  2019  vom  mai  avea  șansa  să  câștigăm
Cotroceniul, la aproape 20 de ani după ce Ion Iliescu câștiga în fața lui Vadim Tudor.
Mai  mult,  riscăm  să  pierdem  alegerile  și  în  2016,  în  condițiile  în  care  lui  Klaus
Iohannis i se permite să monopolizeze mesajul către tineri. 

Vă  propunem  să  schimbăm  radical  ordinea  lucrurilor,  să  schimbăm  viziunea  și
acțiunile  noastre  în raport  cu tinerii.  Dacă vrem cu adevărat  și  suntem organizați
eficient, putem să transformăm o mare vulnerabilitate într-un mare avantaj.

Primul  lucru pe care trebuie să îl  facem urgent  este să modificăm modul  în care
gândește,  se organizează și  acționează linia întâi  a PSD,  organizația  de tineret.  Vă
propunem pentru început zece teme pentru schimbarea în bine a TSD. 

Rolul organizației de tineret a PSD:
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11 Folosirea  organizației  de  tineret  pentru  a  crea  legături  de  încredere  cu
electoratul tânăr. 

11 Recunoașterea  rolului  organizației  de  tineret  în  comunicarea  online  a
partidului și în încurajarea formării de comunități online active, a unor mișcări
de tip grassroots care să genereze o mișcare de susținere autentică în mediul
online. 

11 Formarea de ambasadori ai stângii și ai PSD în diferitele zone din social media.
Degeaba  avem  o  strategie  stabilită  la  nivel  central,  dacă  partidul  nu
încurajează  și  susține  membrii  organizațiilor  de  tineret  să-și  stabilească
propriile  planuri  și  acțiuni,  prin  care  să  fie  valorizate  creativitatea,
comunicarea  și  asumarea  unei  identități  de  stânga  în  rândul  propriei
comunități. 

11 Prea puțini dintre tineri, în mediul online, au arătat că sunt mândri că sunt
social-democrați, inhibați de eforturile altor echipe de campanie și descurajați
de  campania  apatică,  fără  nerv  a  partidului  în  mediile  sociale  online.
Descentralizarea  trebuie  să  fie  un  principiu  esențial  în  activitatea  de
comunicare  în  social  media  a  tinerilor  social-democrați,  dacă  vrem  să
recuperăm și să tratăm cu sinceritate tinerii din această țară. 

11 TSD trebuie să fie folosit de partid ca avangardă pentru idei și  proiecte de
stânga  (legate  de  zona  curentelor  ecologiste,  feministe,  chiar  radicale  de
stânga).  Este  cel  mai  bun laborator  pentru  a  testa  reforme și  proiecte,  în
rândul unei categorii care dă și va da tonul în societate. Prea puține decizii se
iau gândindu-se impactul lor în rândul tinerilor. Dacă vrem să nu mai avem
atâta ostilitate în rândul tinerilor,  să nu îi  mai vedem cu miile pe străzi,  cu
sutele de mii pe Facebook și la vot împotriva noastră, atunci nu mai putem
repeta cazuri precum Roșia Montană.

11 Reconectarea cu tineretul de stânga și cu intelectualitatea progresistă. Fără
bază  intelectuală  și  programatică,  PSD  nu  poate  suplini  prin  organizarea
clasică a rețelelor electorale. Sunt mulți tineri care se declară de stânga sau au
valori de acest fel, dar spun că PSD nu îi reprezintă și neagă partidului chiar
poziționarea ideologică. PSD nu este suficient de stânga, spun ei, și își justifică
astfel  votul  pentru  oameni  de dreapta  precum Băsescu sau Iohannis.  PSD
trebuie să le întindă o mână tinerilor, să îi asculte, nu să încerce să îi cumpere
prin  proiecte  improvizate.  Nu  există  soluții  facile,  ci  doar  dialog  sincer,
coerență ideologică și o comunicare, prin mesaj și canale, adusă în secolul XXI
cu acești oameni.  

Modul de funcționare al organizației de tineret:

11 Organizația de tineret are nevoie de independență, de eliberare, nu de ținere
în lanț și de integrarea ei totală în eforturile de organizare ale partidului.

11 Susținem dezvoltarea organizațiilor de tineret prin alegeri reale, competitive,
de jos până sus. Doar această cale poate să ofere credibilitate reală liderilor
de tineret. Doar așa, în confruntări de idei, poate apărea un drum care nu e
deloc ușor de găsit astăzi. Nu mai pot fi aleși lideri care nu pot să strângă mai
mult de 50 oameni în jurul lor sau care habar nu au ce să facă în situații de
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criză. TSD este o luptă (pentru tineri, pentru stânga, pentru a face politică la
nivel înalt), nu o plimbare nefericită cu bicicleta.

11 Dorim să impunem agenda tinerilor în deciziile centrale ale partidului  și  în
politicile  publice  pe  care  acesta  le  promovează  în  administrația  publică
centrală sau locală, precum și în Parlament. 

Autonomia liderilor organizației de tineret

111 Pentru a fi cu adevărat eficientă, organizația de tineret nu trebuie să fie doar
ea  autonomă;  trebuie  să  fie  condusă  de  lideri  care  să  fie  autonomi  și
indepedenți  față  de  liderii  seniori  sau  de la  centru.  Credibilitatea  tinerilor
depinde  direct  proporțional  de  autonomia  și  independența  lor.  La  fel,
credibilitatea merge mână în mână cu responsabilitatea. Cine pierde trebuie
să  facă  un  pas  în  spate.  Cine  câștigă  trebuie  să-și  asume  mai  multe
responsabilități.

111 Trebuie  încurajate  critica  și  libertatea  de  exprimare  în  interiorul  partidului
(TSD și PSD nu trebuie să fie conduse prin execuție, ci prin consens) înainte de
pierderea alegerilor, atunci când nu e prea târziu și lucrurile încă se mai pot
îndrepta.

A venit momentul  ca în PSD să aibă loc o dezbatere profundă atât  despre relația
partidului cu tinerii  României, cât și  despre rolul organizației de tineret. A închide
ochii  în  acest  moment  poate  însemna  între  unu  și  două  milioane  de  voturi  ale
tinerilor  pentru  dreapta  în  2016,  respectiv  2019.  A  nu  asuma  responsabilitatea
înseamnă a nega schimbarea cerută de români - o rețetă pentru eșec.

Vă invităm, dragi colegi, să dezbatem și să punem bazele unui proiect câștigător, cu
orice preț, dar mai ales cu riscul de a-i deranja pe cei obișnuiți cu eșecul, scuzele și
lipsa de responsabilitate! 

Împreună suntem puternici! Împreună putem fi liderii schimbării!
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