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ABSTRACT
ADOLESCENTS̕ PERCEPTIONS ABOUT THE RISKS OF SEXTING.
DATA FROM THE FRIENDS 2.0 PROJECT
Sexting, which is sending explicit sexual messages (text, video or photo)
became, with the spread of the smartphone, a frequent practice, and not only among
adults, but also among children (individuals, less than 18 years of age). While
understanding the sexting as, on one hand, a communication practice within the couple
and, on the other, as an online risk (by the fact that it’s a practice diverted from the
private space into the public space), the current study sets upon analyzing the diverted
consensual sexting, among children and teenagers in Romania. The research questions
are: 1. How widespread is this situation among children and teenagers in Romania,
2. What is the perception young people have on this situation (e.g., which are the
consequences of it, in their opinion? Who is to blame?), 3. What’s the role of friendsin
such a situation? In order to answer these, the study based on the data collected through
Friends2.0 project, within which a survey was conducted, in Bucharest and Cluj; 1,600
young people, aged 10 to 18, answered.
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1. INTRODUCERE

Răspândirea reţelelor online de socializare a dus la o creştere a agresivităţii
relaţionale online (Boyd & Ellison, 2007). Astfel, întâlnim din ce în ce mai multe
situaţii în care poza unei persoane este distribuită pe internet sau o persoană este
etichetată într-o poză distribuită online fără să fie consultată în prealabil (sau chiar
împotriva voinţei ei), sau situaţii în care este preluată neautorizat identitatea online
a altcuiva (prin spargerea unui cont online sau prin crearea unui cont fals) sau unei
persoane îi este stricată reputaţia şi este umilită public (prin calomniere sau
distribuirea în spaţiul public, fără permisiune, a unei poze intime ce a fost trimisă
pentru uz privat). Toate acestea sunt forme de agresivitate pe care dezvoltarea
reţelelor online de socializare le-a favorizat sau chiar le-a făcut posibile (Weinstein
& Selman, 2014). Elementul unificator al acestor situaţii este faptul că toate
presupun folosirea online fără consimţământ a informaţiilor sau a datelor personale
ale unei alte persoane. Pornind de la această trăsătură comună, astfel de situaţii au
fost grupate sub denumirea de abuz de informaţii personale (AIP; în engleză,
personal data misuse). Relativ de curând, odată cu multiplicarea lor în spaţiul
online, aceste situaţii au început să fie studiate (Barbovschi & Velicu, 2014;
Smahel & Wright, 2014; Haddon & Vincent, 2014).
Deşi toate aceste situaţii de abuz de informaţii personale au fost considerate
din start ca fiind de risc, apare întrebarea legată de impactul lor real asupra
prezumatei victime. Avem de-a face, de fiecare dată, cu un impact negativ al
acestor situaţii asupra celor cărora informaţiile personale le-au fost folosite fără
sau împotriva voinţei lor? Sau, în noua cultură digitală a tinerilor, aceste
comportamente s-au naturalizat, fiind incluse ca forme de interacţiune acceptabile
sau chiar dorite (pentru creşterea popularităţii, de exemplu)? Mai mult, cum se
manifestă acest impact asupra tinerilor? Sunt efectele aceleaşi, în ceea ce priveşte
impactul asupra tuturor tinerilor, sau variază? Dacă variază, care sunt dimensiunile
ce pot explica variaţiile?
Pentru a răspunde la aceste întrebări, prezentul studiu îşi propune să analizeze
atitudinea tinerilor faţă de o situaţie specifică de abuz de informaţii personale, şi
anume, cea de distribuire publică a fotografiilor intime ale unei persoane, fotografii
care au fost trimise pentru folosirea în mod privat. În literatura de specialitate
această practică apare uneori sub numele de „pornografie în scopul răzbunării”
(revenge porn, Halde & Jaishankar, 2013) sau revenge sexting. De altfel, întâlnim
două discursuri antagonice atunci când este abordat fenomenul: discursul normativ
– conform căruia sexting-ul este un comportament intrinsec rău şi condamnabil – şi
discursul normalizant, care concepe sexting-ul ca fiind o practică normală în
dezvoltarea intimităţii sexuale a adolescenţilor, în era digitală (Doring, 2014).
Pentru a nu stigmatiza din start o practică (i.e. sexting-ul) ce poate să îşi aibă locul
în comunicarea romantică a unui cuplu (Lenhart, 2009), în cele ce urmează ne vom
raporta la situaţia de risc pe care o studiem ca reprezentând o situaţie de sexting
consensual deturnat.
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Vom folosi pentru analiză datele cantitative colectate în anii 2016–2017,
în cadrul proiectului Prieteni 2.0. Calitatea „prieteniei” în epoca reţelelor de
socializare online. Uzul şi abuzul informaţiilor cu caracter personal de către
adolescenţii din România. În cadrul anchetei pe bază de chestionar, adolescenţilor
(10–18 ani) le-a fost prezentată o situaţie ipotetică – în care o poză nud trimisă în
cadrul unei relaţii romantice de către o fată pentru uzul privat al partenerului este
făcută publică de către acesta în urma despărţirii – şi au fost puşi să îşi
imagineze/să evalueze urmările situaţiei, pe de o parte, din perspectiva victimei
(unde am urmărit impactul general, impactul emoţional şi capacitatea de rezilienţă)
şi, pe de altă parte, din perspectiva martorului-prieten, atât al fetei, cât şi al
băiatului. De asemenea, pentru a măsura gradul de răspândire a unei astfel de
situaţii în rândul adolescenţilor, aceştia au fost întrebaţi dacă au fost implicaţi în
astfel de situaţii, în calitate de victimă, agresor sau prieten.
Pentru a construi cadrul analitic de înţelegere a datelor, în continuare vom
discuta câteva dintre cele mai semnificative studii despre practicile de sexting în
perioada adolescenţei, pe care le vom intersecta cu studiile existente despre abuzul
de date personale online. Drept cadru teoretic general ne situăm în modelul
riscurilor şi oportunităţilor pe care internetul îl oferă utilizatorilor copii (Livingstone
et al., 2012).
La nivel practic, miza acestui studiu priveşte implicarea şcolii, ca instituţie
educativă, în campaniile de conştientizare a cyberbullying-ului şi, în special, a
situaţiilor de sexting consensual deturnat. Aşa cum arată deja unele studii (Döring,
2014), astfel de campanii pot să-şi rateze ţinta dacă nu înţeleg semnificaţia sextingului în rândul adolescenţilor, abordând greşit fenomenul.
2. SEXTING-UL ÎNTRE PRACTICĂ DE COMUNICARE ŞI SITUAŢIE DE RISC

Format din alăturarea cuvintelor sex şi texting (ultimul reprezentând
substantivizarea verbului care în engleză exprimă trimiterea de mesaje SMS),
sexting-ul1 s-a impus atât în limbajul academic, cât şi în vorbirea curentă, pentru a
desemna schimbul mediat electronic de mesaje de natură sexuală între două
persoane. Sub denumirea de sexting putem regăsi o multitudine de experienţe,
unele voluntare, altele involuntare, unele serioase, altele făcute în glumă, unele
semnificative, altele nesemnificative, unele plăcute, altele mai puţin plăcute, unele
legale, altele ilegale (Livingstone et al., 2012).
Studiile EU Kids Online (Livingstone et al., 2011) şi, ulterior, Net Children
Go Mobile (Mascheroni & Olafsson, 2014) concep sexting-ul în sens foarte larg,
considerându-l un schimb de mesaje sau imagini sexuale transmise prin intermediul
1

Dat fiind că termenul s-a impus ca atare în spaţiul public românesc, îl vom păstra ca atare pe
parcursul lucrării, dar, deoarece nu a fost încă adoptat în DEX, vom folosi cratima pentru declinarea lui.
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internetului, incluzând aici, în mod indistinct, pe de o parte, imaginile sau videourile proprii şi cele preluate din mediul online şi, pe de altă parte, trimiterea acestor
mesaje către un destinatar specific sau postarea lor publică pe internet (Livingstone
et al., 2011, Mascheroni & Olaffsone, 2014, Velicu et al., 2014).
Plecând de la studiul lui Lenhart (2009), Lippman şi Campbell (2014, p. 372)
consideră că ceea ce defineşte sexting-ul este transmiterea mesajelor prin
intermediul telefonului mobil şi, mai mult, că generalizarea acestui tip de
dispozitive şi a smartphone-urilor a dus la amplificarea fenomenului. Prin urmare,
ambele studii folosesc o definiţie restrânsă a sexting-ului, prin limitarea tipurilor de
conţinuturi care pot face obiectul sexting-ului şi prin limitarea dispozitivelor
folosite, după cum urmează: „o imagine sau un video care implică nuditatea unei
persoane cunoscute expeditorului şi/sau destinatarului, imagine sau video trimise
prin intermediul unui telefon mobil”. Döring (2014) merge mai departe şi limitează
înţelesul sexting-ului la conţinuturi multimedia produse doar de către participanţi,
fără să implice şi preluarea din mediul online a unor imagini pornografice şi
transmiterea lor mai departe.
În forma sa consensuală, când cei implicaţi participă în mod voluntar şi
conştient (i.e. când nu este deturnat sau deviant), sexting-ul poate fi văzut ca
monedă relaţională atunci când este parte a vieţii sexuale – apărând fie ca preludiu
al unei activităţi sexuale, fie ca parte componentă a unei relaţii sexuale – sau, în
perioada adolescenţei, ca o explorare a intimităţii şi experimentare a identităţii
sexuale (Lenhart, 2009).
În ciuda acestor oportunităţi pe care sexting-ul le poate oferi adolescenţilor în
construcţia unei identităţi sexuale, în jurul acestui fenomen predomină un discurs
panicard, el fiind considerat un fenomen de risc. Astfel, o metaanaliză realizată pe
50 de studii (din 2009–2013), care tratează fenomenul sexting-ului la adolescenţi,
a găsit că cea mai mare parte a studiilor (79%) îl încadrează astfel deoarece
presupune o obiectualizare a corpului, comportament care poate duce la violenţă, la
fenomenul de bullying (Döring, 2014).
2.1. SEXTING: CÂTEVA STATISTICI

Statisticile cu privire la răspândirea practicilor de sexting variază mult, în
funcţie de definiţia folosită, de aria culturală, de populaţia vizată sau de momentul
efectuării studiului. Astfel, rezultatele studiului EU Kids Online arată că în 2010, la
nivelul Europei (25 de ţări), 3% dintre copii au trimis sau au postat mesaje de
natură sexuală pe internet şi 15% au văzut sau au primit astfel de mesaje
(Livingstone et al., 2011). Acelaşi studiu prezintă copiii din România într-o
proporţie mai mare decât media europeană ca fiind destinatari sau martori ai
acestor mesaje (22% faţă de 15%), dar la acelaşi procent în ceea ce priveşte
comportamentul activ de trimitere sau postare (3%) (Livingstone et al., 2011). La
nivel european, un sfert dintre cei care au primit sau au văzut astfel de mesaje au

5

Percepţia adolescenţilor asupra riscurilor sexting-ului

41

fost deranjaţi de ele (reprezentând 4% din totalul copiilor intervievaţi), în timp ce
în România, procentul celor care declară că au fost deranjaţi creşte la 38%
(Livingstone et al., 2011). La 3 ani distanţă, studiul Net Children Go Mobile arată
că, la nivelul celor şapte ţări europene participante la anchetă, 5% dintre copii
(11–16 ani) au primit astfel de mesaje şi au fost deranjaţi de ele, 6% au primit, dar
nu au fost deranjaţi, iar 89% nu au primit deloc (Mascheroni & Olafsson, 2014). La
nivelul României, 14% dintre cei intervievaţi au primit astfel de mesaje şi au fost
deranjaţi de ele şi 7% au primit fără însă ca acest lucru să îi deranjeze (Velicu
et al., 2014). Intervievând un eşantion reprezentativ naţional al populaţiei de 12–17
ani din SUA, raportul Pew Research Center ajunge la date relativ asemănătoare cu
cele europene, folosind însă o definiţie mult restrânsă a sexting-ului. Astfel, 4%
dintre adolescenţii care deţin un telefon mobil au trimis poze nud sau seminud
sugestive sexual şi 15% dintre aceiaşi adolescenţi declară că au primit astfel de
poze (Lenhart, 2009).
2.2. SEXTING: ABORDARE SOCIOLOGICĂ

Cele mai multe studii (de exemplu, Lenhart, 2009; Livingstone et al., 2011)
arată că frecvenţa cu care adolescenţii se implică în situaţii de sexting, în calitate de
expeditor sau destinatar, depinde în cea mai mare măsură de vârstă, şi nu de genul
lor, în timp ce statusul socio-demografic joacă un rol marginal. Astfel, Lenhart
(2009) arată că adolescenţii mai în vârstă declară că au trimis şi au primit astfel de
imagini în proporţie dublă faţă de media întregului eşantion, rezultate asemănătoare
fiind întâlnire şi în spaţiul european (vezi: Livingstone et al., 2011). Mai mult,
există studii care sugerează că şi semnificaţia sexting-ului variază odată cu vârsta.
În acest sens, Lippman şi Campbell (2014), referindu-se la cultura tinerilor
americani, arată că, pentru cei mai tineri, sexting-ul se limitează la mesaje sexuale
aluzive, în timp ce la vârste mai mari sexting-ul constă în trimiterea fotografiilor
nud. Deşi practicat în aceeaşi măsură de fete şi băieţi (Leinhart, 2009), sexting-ul
este evaluat diferit în funcţie de gen, fiind văzut mai problematic şi mai blamabil în
rândul fetelor. În plus, asupra fetelor se exercită presiuni relaţionale contradictorii:
pe de o parte, de a se angaja în aceste practici – altfel fiind catalogate drept
pudibonde – şi, pe de altă parte, de a le evita, pentru a nu fi considerate curve
(Lippman & Campbell, 2014). Acelaşi dublu standard de evaluare a comportamentelor
din sfera sexuală este menţionat şi de alţi autori (Ringrose et al., 2012), Mascheroni
şi colegele (2015), bazându-se pe datele proiectului Net Children Go Mobile,
vorbind despre dublul standard de evaluare a postărilor publice a selfie-urilor seminud. Aceeaşi atitudine reiese şi din datele calitative ale proiectului EU Kids Online
III (Smahel & Wright, 2014), unde unii dintre copiii de 9–16 ani participanţi la
studiu denunţă dubla măsură cu care este evaluat un astfel de comportament de
către societate, sancţionat în rândul fetelor şi preţuit în rândul băieţilor. O variaţie
interesantă este menţionată de Lenhart (2009), care arată că un grad ridicat de
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autonomie, măsurat prin faptul de a îşi plăti parţial sau total abonamentul
telefonului, îi face pe tineri mai predispuşi la a trimite imagini sexuale: 17% dintre
cei care îşi plătesc abonamentul trimit imagini, faţă de doar 3% dintre cei care nu
au nicio contribuţie la plata abonamentului.
2.3. SEXTING: PROBLEME ŞI PROVOCĂRI

Dacă considerăm, în prelungirea definiţiei propuse de Lenhart (2009), că
sexting-ul este în esenţă un tip de flirt mediat electronic, situaţiile problematice pe
care le poate produce acesta sunt, pe de o parte, la nivel general – indiferent dacă
sunt implicaţi sau nu copiii în astfel de practici – şi, pe de altă parte, în situaţia
specifică în care sunt implicaţi copiii, ca expeditori ai unor mesaje către adulţi
sau ca expeditori şi destinatari (Livingstone & Gorzig, 2012). Astfel, în prima
categorie, dacă este consimţit, problematic nu este sexting-ul per se, ci situaţiile
deviante în care se poate ajunge şi care devin forme de hărţuire sau agresivitate
sexuală, cum ar fi, de exemplu, dacă mesajele ajung la alţi destinatari decât cei
vizaţi iniţial sau dacă mesajele sunt editate cu scopul de a face rău expeditorului
(Barak, 2005; Ybarra et al., 2006). Tot la modul general, sexting-ul poate fi
problematic pentru că poate fi văzut ca o formă de obiectualizare a corpului
feminin şi a transformării lui în marfă (Ringrose, 2009). Când copiii sunt implicaţi,
sexting-ul devine problematic prin faptul că reprezintă o sexualizare a copilăriei
(Greenfield, 2004) sau, atunci când este solicitat de către un adult, devine
grooming, formă de abuz sexual (Davidson & Gottschalk, 2010).
Nu toţi autorii consideră că sexting-ul în copilărie şi adolescenţă este automat
problematic. Din perspectiva noilor teorii ale copilăriei (Prout, 2008), în care apare
dezideratul de a recunoaşte copilului capacitatea de a lua decizii şi a acţiona,
precum şi dreptul la o viaţă romantică şi chiar sexuală (într-o extindere la
adolescenţă a conceptului de drepturi sexuale, Petchesky, 2000), unii autori
argumentează că la această vârstă sexting-ul poate reprezenta o formă de explorare,
experimentare, construcţie şi descoperire a unei sexualităţi emergente (Buckingham
& Bragg, 2004, Brown et al., 2005, Ringrose et al., 2012). Astfel, studiile lui
Hasinoff (2013), Albury şi Crawford (2012), plasând sexting-ul în etica asumării şi
a dreptului la viaţă romantică al adolescenţilor, îl extrag parţial din stricta
responsabilitate protecţionistă a adulţilor, arătând care sunt provocările legale şi
etice ale unei viziuni parţiale şi, strict din perspectiva adulţilor, asupra unui subiect
în care tinerii au un cuvânt de spus.
Aşa cum am văzut, provocările pot fi multiple, dar unii autori preferă să
simplifice lucrurile şi să considere că, deşi greu de trasat, linia de demarcaţie dintre
problematic şi neproblematic în cazul sexting-ului între adolescenţi este cea dintre
implicarea de bună voie – în scopul obţinerii unor beneficii relaţionale sau
romantice –, opusă celei forţate sau făcute la presiunea altora (Döring (2014),
propunând termenul de sextortion pentru această situaţie – vezi şi Lippman &
Campbell, 2014) sau o consideră o implicare în necunoştinţă de cauză (Ringrose
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et al., 2012, Livingstone & Gorzig, 2012). Astfel, sexting-ul poate fi un exemplu
emblematic al situaţiilor de pe internet, în care riscurile şi oportunităţile sunt în
mod egal prezente, dând acele oportunităţi riscante (Livingstone, 2008), urmările
negative fiind de găsit doar în anumite cazuri (Ringrose et al., 2012).
La nivel legal, sexting-ul în perioada copilăriei este considerat de multe
legislaţii ca deţinere de pornografie infantilă, fiind sancţionat chiar şi în cazul în
care destinatarul sau deţinătorul este minor (Salter, Crofts & Lee, 2013). Mai mult,
indiferent dacă copiii sunt sau nu implicaţi în sexting, atunci când în urma lui
respectivul conţinut este trimis către o terţă parte sau postat public pe internet, o
altă problemă legală intervine, şi anume, folosirea abuzivă a informaţiilor personale
ale altcuiva (Svantesson, 2011).
2.4. SEXTING-UL CONSENSUAL DETURNAT – FORMĂ DE ABUZ
DE INFORMAŢII PERSONALE

Acest proces de comunicare romantică şi erotică (sexting-ul), ce apare atât
între adulţi, cât şi între adolescenţi, presupune, pe de o parte, o încredere între
parteneri şi, pe de altă parte, un mediu online privat şi sigur, care să protejeze
comunicarea dintre cei doi. În contextul răspândirii reţelelor de socializare online,
în ultimii ani, au crescut semnificativ riscurile abuzului de informaţii personale
(AIP) între adolescenţi (de ex: spargerea conturilor/paginilor personale, falsificarea
unor mesaje, postarea publică sau retrimiterea către alte persoane de poze nud sau
seminud), periclitând atât siguranţa comunicării online (abordarea tehnică), cât şi
încrederea, ca element central al vieţii sociale (Barbovschi & Velicu, 2015; Smahel
& Wright, 2014; Haddon & Vincent, 2014, Lewis & Weigert, 1985). În acest
context, unele studii au analizat modul în care adolescenţii fac faţă provocărilor
(problematica coping-ului) ce ţin de siguranţa comunicării lor online şi a impactului
pe care situaţiile de AIP îl au asupra lor (Walrave et. al., 2016).
Sexting-ul consensual deturnat dintre adolescenţi, situaţie particulară de AIP,
a suscitat atenţia cercetătorilor şi oamenilor care se ocupă de politici publice în
sfera educaţională prin urmările negative de natură socială şi psihologică pe care le
produce asupra victimei (Beyth-Marom et al. 1993; Boyer 2006; Gullone & Moore
2000). Nu în ultimul rând, la nivel societal, studierea percepţiei asupra acestei
situaţii dă seama de stereotipurile de gen şi de perpetuarea standardului dublu în
evaluarea unui comportament (Mascheroni et al., 2015).
3. METODOLOGIE

Considerând cadrul teoretic formulat mai sus, studiul de faţă îşi propune să
răspundă la următoarele întrebări de cercetare:
1. Cât de răspândită este această situaţie de sexting consensual deturnat
printre copiii şi adolescenţii din România ?
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2. Cum se raportează copiii şi adolescenţii la această situaţie?
a. Cum o privesc din punct de vedere moral?
b. Care consideră ei că sunt consecinţele acestei situaţii pentru victimă sau,
altfel spus, cât de dăunătoare sau traumatizantă este situaţia pentru cel
sau cea căruia i-au fost folosite datele personale?
3. Care consideră tinerii că este rolul prietenului – atât pentru victimă, cât şi
pentru agresor – într-o astfel de situaţie?
3.1. COLECTAREA DATELOR ŞI EŞANTIONUL STUDIAT

Populaţia investigată în cadrul proiectului Prieteni 2.0 a fost reprezentată de
copiii din doua zone urbane importante din România, Bucureşti şi Cluj-Napoca, cu
vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani (elevi de gimnaziu şi de liceu). Culegerea datelor
s-a realizat în perioada 2016–2017.
Datele pe care se bazează prezentul studiu au fost culese în cadrul cercetării
cantitative, care s-a desfăşurat pe un eşantion reprezentativ pentru cele două zone
urbane. În total au participat 1 600 de copii. Unităţile de învăţământ au fost
selectate din listele primite de la inspectoratele şcolare ale celor două oraşe,
folosind un pas statistic calculat în funcţie de numărul total de şcoli (separat pe
gimnaziu şi liceu), raportat la numărul de chestionare care urmau să fie completate.
Selecţia copiilor s-a făcut în funcţie de vârstă şi de sex, astfel încât, la final, să
existe cifre comparabile în funcţie de gen şi de vârstă. Chestionarele au fost
autocompletate pe hârtie sau online, în laboratoarele de informatică ale şcolilor/liceelor
selecţionate, pe calculator, folosind platforma Google Forms. În total 1 153 de
copii, ce au răspuns la întrebările legate de situaţia ipotetică, din care 47,5% au fost
fete şi 52,5% băieţi, 37,3% elevi de gimnaziu şi 62,7% elevi la liceu, cu o medie de
vârstă de 14,9 ani (Std. Dev. = 2.11).
Etica cercetării: participarea tinerilor la studiu s-a făcut pe bază voluntară,
copiii fiind liberi în orice moment să se retragă din studiu. În fazele calitative, care
nu sunt folosite pentru prezentul studiu, deoarece presupuneau înregistrarea audio
şi/sau video, participanţii au fost informaţi verbal şi în scris despre proiect, despre
ce presupune participarea la proiect, şi au semnat un acord de participare; pentru
anchetă nu s-a considerat necesar acest acord scris, exprimarea acordului fiind
implicită, prin completarea chestionarului, de asemenea, în urma unei informări
verbale şi scrise. Pentru accesul cercetătorilor în şcoli a fost obţinut atât acordul
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Inspectoratului Judeţean Cluj,
cât şi acordul directorilor de şcoli şi licee.
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3.2. OPERAŢIONALIZARE CONCEPTELOR ŞI MĂSURAREA DATELOR

Un set de întrebări din chestionar s-a referit la situaţii de abuz al informaţiilor
personale. Adolescenţii au răspuns la diferite întrebări legate de opt situaţii
problematice (cel mai frecvent menţionate în interviurile anterioare), printre care
una făcea referire directă la sexting-ul consensual deturnat, respectiv: Postarea
publică sau retrimiterea către alte persoane a unor poze nud sau semi-nud care au
fost iniţial trimise unei persoane în mod privat (vezi Anexa nr. 1, în care sunt
prezentate cele 8 situaţii de AIP măsurate în chestionar). Setul de întrebări a
măsurat gradul de acceptabilitate al situaţiilor respective, impactul lor şi expunerea
tinerilor la acestea.
Pentru prezentul studiu, dimensiunile măsurate au fost:
Frecvenţa sexting-ul consensual deturnat. Este o variabilă măsurată prin trei
întrebări de tipul „Da” sau „Nu”, cei trei itemi fiind: „Am făcut şi eu aceasta
cuiva”, „Mi s-a întâmplat mie personal”, „S-a întâmplat unui prieten apropiat”.
Acceptabilitatea sexting-ului consensual deturnat. Această variabilă este una
categorială (patru categorii de răspuns; 1 = Este o problemă foarte gravă; 4 = Este
OK) şi măsoară modul în care adolescenţii se raportează la situaţia de sexting
consensual deturnat enunţată mai sus.
Impactul general al sexting-ului consensual deturnat. Este o variabilă
categorială (4 categorii de răspuns; 1 = M-ar deranja foarte mult şi 4 = Nu m-ar
deranja deloc), care măsoară posibilul impact al sexting-ului consensual deturnat
asupra victimei.
Pentru a aprofunda raportarea tinerilor la topicul de interes al studiului de
faţă, un alt set de întrebări s-a referit specific la situaţia de deturnare a sexting-ul
consensual într-un scenariu ipotetic, descris în felul următor: „O fată trimite poze
nud prietenului ei, iar când se despart el trimite pozele mai departe prietenilor lui.
Aceştia publică pozele pe internet şi le vede toată şcoala”.
Plecând de la acest scenariu, au fost măsurate următoarele variabile:
Atitudinea morală: adolescenţii au avut de ales (răspuns multiplu), dintr-o
listă de 3 itemi, vinovatul pentru situaţia ipotetică formulată mai sus, respectiv:
1. Ea, pentru că nu trebuia să trimită poze cu ea nud. 2. El, pentru că a dat pozele
mai departe. 3. Prietenii lui, pentru că au publicat pozele pe reţele de socializare.
Rezilienţa: este o variabilă categorială (4 categorii de răspuns; 1 = „aş trece
repede peste situaţie, nu m-ar afecta prea mult”; 4 = „m-ar afecta foarte mult”),
care măsoară impactul general sub aspectul capacităţii de rezilienţă prin întrebarea:
Dacă ai fi în situaţia fetei, ce ai face?
Impactul emoţional asupra victimei. Este o variabilă care vizează emoţiile
resimţite de respondent dacă s-ar afla în situaţia victimei. Adolescenţii au avut de
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ales (răspuns multiplu) dintr-o listă de emoţii, şi anume: indiferenţă, ruşine, tristeţe,
furie, sentimentul de trădare/înşelare, şi cel de mândrie.
Impactul relaţional. Această variabilă măsoară impactul pe care o astfel de
situaţie l-ar avea asupra relaţiilor sociale. Adolescenţii au avut de ales (răspuns
multiplu) care relaţii consideră ei că ar fi afectate în urma unei astfel de situaţii.
Variantele de răspuns au fost: „familia”, „prietenii apropiaţi”, „clasa/şcoala”,
„comunitatea/vecinii” şi „oamenii din oraş”.
Rolul prietenului şi suportul emoţional al acestuia. Pentru măsurarea acestei
variabile adolescenţii s-au pus în locul prietenului pentru ambii actori implicaţi:
prietenul/prietena fetei („Dacă ai fi prietenul fetei”) şi prietenul/prietena băiatului
(„Dacă ai fi prietenul băiatului”). Astfel, s-a măsurat care ar fi poziţia pe care ei
ar adopta-o între: susţinere emoţională (pentru fată) sau susţinere activă prin
distribuirea pozei (pentru băiat), susţinerea şi apărarea publică a acţiunilor
întreprinse (în ambele cazuri), „certarea” şi încercarea de a îl/o face să înţeleagă
unde a greşit (în ambele cazuri), ruperea prieteniei ca urmare a unei dezamăgiri faţă
de modul în care actorii implicaţi au acţionat (în ambele cazuri) şi neimplicare.
4. ANALIZA DATELOR

Pentru a răspunde la întrebările de cercetare formulate mai sus au fost
calculate, cu ajutorul programului de analiză statistică SPSS 21, frecvenţe şi
asocieri calitative (pentru partea descriptivă) şi testul Chi-pătrat şi coeficienţii de
asociere (pentru înţelegerea relaţiilor dintre dimensiunile vizate).
4.1. REZULTATE

Întrebarea 1. Cât de răspândită este în rândul adolescenţilor situaţia de
deturnare a sexting-ului consensual?
Aici, 5% (53 din 1 153) dintre copiii chestionaţi au recunoscut că au postat
public sau au trimis către alte persoane poze nud sau seminud iniţial trimise unei
persoane în mod privat, 6% (67 din 1 153) au spus că li s-a întâmplat lor personal
acest lucru, în timp ce 17% (193 de respondenţi) au declarat că situaţia i s-a
întâmplat unui prieten apropiat. Procentele celor implicaţi în astfel de situaţii sunt
relativ mici, dar comparabile cu statisticile din alte cercetări amintite mai sus. Ceea
ce este oarecum surprinzător este faptul că procentul victimelor şi cel al agresorilor
este relativ apropiat, de obicei procentul agresorilor declaraţi fiind mai mic decât al
celor care sunt victime.
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Tabelul nr. 1
Frecvenţa situaţiei de sexting consensual deturnat în rândul adolescenţilor
în funcţie de sex şi vârstă
Băieţi
(%)

Fete
(%)

Gimnaziu
(%)

Liceu
(%)

Total
(%)

1. Am facut si eu asta cuiva.

85

15

32

68

5

2. Mi s-a întâmplat mie personal.

73

27

41

59

6

3. S-a întâmplat unui prieten apropiat.

61

39

29

71

17

Răspunsuri

1.
2.
3.

χ2sex(1,1153) = 23,43, p < 0,005; Phi = ,14, p < ,005; χ2clasă (1,1153) = ,647, p = ,421
χ2sex(1,1153) = 12,12, p < 0,005; Phi = ,10, p < ,005; χ2clasă (1,1153) = ,466, p = ,495
χ2sex(1,1153) = 6.91, p < 0,009; Phi = ,07, p < ,009; χ2clasă (1,1153) = 6,84, p < ,009 <
Phi = ,07

Pentru fiecare dintre situaţiile de mai sus (i.e. i s-a întâmplat lui, a făcut el sau
s-a întâmplat unui prieten) s-au calculat coeficienţii de corelaţie în funcţie de cele
două variabile prezentate în Tabelul nr. 1 (sex şi vârstă). Rezultatele sugerează că
există relaţii semnificative statistic şi pozitiv asociate între posturile (postazele) de
victimă şi agresor şi variabila sex, ceea ce înseamnă că, atât în calitate de victimă,
cât şi în calitate de agresor, este mai probabil ca băieţii să fie implicaţi în astfel de
situaţii. Chiar dacă distribuţiile de frecvenţă sugerează diferenţe între copiii din
gimnaziu şi cei de liceu, coeficienţii de asociere nu confirmă aceste diferenţe.
Excepţie face situaţia „s-a întâmplat unui prieten apropiat”, pentru care testul χ2
(a se vedea Tabelul nr. 1) indică o relaţie de asociere semnificativă statistic (deşi
coeficientul de asociere a lui Pearson indică o intensitate foarte mică a relaţiei),
ceea ce înseamnă că este mai probabil ca elevii de liceu să aibă prieteni care să fie
implicaţi într-o astfel de situaţie.
Întrebarea 2. Cum se raportează tinerii la situaţia de sexting consensual
deturnat?
Majoritatea adolescenţilor percep sexting-ul consensual deturnat ca fiind
problematic, 75% declarând că este o problemă foarte gravă şi 14% că este,
oarecum, o problemă. Totuşi, 6% dintre ei acceptă ca total neproblematică această
situaţie (este OK), în timp ce 5% consideră că este OK dacă este făcută în glumă.
Dacă analizăm acceptabilitatea sexting-ului în funcţie de sexul respondentului,
observăm că atât fetele, cât şi băieţii consideră această formă de AIP ca fiind
problematică; totuşi, procentul băieţilor care îl consideră acceptabil (17,6) este
sesizabil mai mare decât procentul fetelor care consideră acelaşi lucru (3,5%).
Interesant e că, deşi, per ansamblu, elevii de liceu şi cei de gimnaziu consideră,
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aproximativ în aceeaşi proporţie, ca fiind problematice situaţiile de acest tip
(87,6% cei de gimnaziu şi 89,9% cei de liceu), elevii de liceu consideră în mai
mare proporţie decât cei de gimnaziu că este o problemă foarte gravă.
Tabelul nr. 2
Acceptabilitatea sexting-ului consensual deturnat în rândul adolescenţilor
în funcţie de sex şi vârstă
Este o problemă
foarte gravă (%)

Este oarecum o
problemă (%)

Este OK, dacă e făcut
în glumă (%)

Este OK
(%)

Fată

86

10

2

2

Băiat

65

18

8

9

Gimnaziu

71

17

6

7

Liceu

77

13

5

5

Total

75

14

5

6

χ2sex(1,1153) = 80,21, p < 0,005; Phi = ,26, p < ,005
χ2clasă (1,1153) = ,5.38, p = ,146

Dacă, aşa cum am văzut, cei mai mulţi tineri consideră că sexting-ul
consensual deturnat nu este acceptabil, totuşi, când sunt întrebaţi punctual a cui
este vina pentru acea situaţie, o treime dintre ei consideră sexting-ul şi nu
deturnarea acestuia ca fiind problematică, plasând (în 32% dintre răspunsuri) vina
pe seama fetei, pentru că s-a implicat în actul de sexting. Transmiterea mai departe
a pozelor de către băiat, destinatarul iniţial, a fost blamată de 26% dintre respondenţi,
în timp ce 12% consideră că prietenii care au făcut publice pozele sunt de vină.
Astfel, rezultatele prezentate în Figura nr. 1 confirmă studiile anterioare
(Lippman & Campbell, 2014, Mascheroni et al., 2015), care vorbesc despre
evaluarea diferită a situaţiilor de sexting în funcţie de genul celui care trimite poza,
el fiind mai blamat în rândul fetelor. Mai mult, testul de semnificaţie Chi-pătrat
arată o asociere pozitivă semnificativă între blamarea fetei pentru situaţia creată
(Nu = 0; Da = 1) şi genul respondentului (Fată = 0; Băiat = 1), ceea ce aduce o
informaţie în plus faţă de studiile anterioare, şi anume, că este mai probabil ca
fetele să dea vina pe fată. Procentele arată aceleaşi evidenţe: 37% (fete) vs 27%
(băieţi) blamează sexting-ul, în timp ce doar 23% din fete spun că deturnarea
sexting-ului a generat situaţia. Felul în care se raportează adolescenţii la celelalte
două situaţii nu depinde de sexul respondenţilor, testul χ2 fiind nesemnificativ
statistic.
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„Ea, Pentru că nu trebuia să trimită poze cu ea nud”: χ2(1,1153) = 8.57, p < 0,005;
Phi = ,11, p < ,005;
„El, pentru că a dat pozele mai departe”: χ2(1,1153) = 2.68, p = 0.10;
„Prietenii lui, pentru că au publicat pozele pe reţelele de socializare”:
χ2(1,1153) = ,522, p = 470.

Figura nr. 1 – Atitudinea etică a tinerilor referitor la sexting-ul consensual deturnat în funcţie de sex
(procentele celor care au răspund cu „Da” la următoarele întrebări).

Referindu-ne în continuare la percepţia tinerilor asupra acestei situaţii, am
vrut să vedem care cred ei că este impactul resimţit de victimă. În cadrul
chestionarului, au existat două întrebări care au măsurat acest impact, într-o
manieră puţin diferită (a se vedea Tabelul nr. 3). Astfel, a existat un set de întrebări
referitoare la situaţii problematice, printre care era descrisă şi o situaţie de sexting
consensual deturnat. Situaţiile variau ca gravitate, adolescenţii fiind întrebaţi,
pentru fiecare din aceste situaţii în parte, cât de mult i-ar deranja dacă acel lucru li
s-ar întâmpla lor. Apoi, în cadrul setului de întrebări care se refereau strict la
situaţia ipotetică descrisă iniţial, au fost întrebaţi despre urmările unei astfel de
situaţii şi despre rezilienţa de care ar da dovadă în acest caz. De fiecare dată scala
de răspunsuri folosită a fost în 4 puncte. Pentru testarea legăturii dintre cele două
variabile a fost calculat testul de asociere χ2, care arată o relaţie pozitivă
semnificativă între cele două, cu un indice Gama = 359 (p < ,005), care indică o
intensitate a asocierii moderată (a se vedea Tabelul nr. 3).
Deşi, per ansamblu, răspunsurile la cele două întrebări au urmat acelaşi
model, majoritatea spunând că situaţia i-ar deranja (83%) sau ar fi afectaţi de ea
(73%), totuşi, când întrebarea vizează capacitatea de a face faţă unei astfel de
situaţii (rezilienţă), mai mulţi respondenţi consideră că ar trece imediat peste

50

Anca Velicu, Bianca Balea, Monica Barbovschi

14

eveniment (11%), chiar dacă ar fi mai puţin afectaţi de el (17%), decât cei care,
referindu-se la impactul pe care situaţia l-ar avea asupra lor, ar considera că acesta
nu există deloc (9%) sau este mic (8%). În forma în care a fost măsurat impactul şi
în contextul în care întrebarea era prezentată împreună cu alte situaţii problematice
percepute ca mai puţin grave, aproape trei sferturi dintre respondenţi se polarizează
la limita superioară pe scala gravităţii impactului.
Tabelul nr. 3
Impactul general şi gradul de rezilienţă într-o situaţie de sexting consensual deturnat
Cineva face publice poze nud sau
semi-nud care au fost iniţial trimise
unei persoane în privat.

O fată trimite poze nud prietenului ei, iar când se despart
el trimite pozele mai departe prietenilor lui. Aceştia
publică pozele pe internet şi le vede toată şcoala.

Dacă ţie ţi s-ar întâmpla aceasta, cât
de mult te-ar deranja?

Dacă ai fi în situaţia fetei, ce ai face?

Deloc.

9%

11%

Aş trece repede peste situaţie, nu m-ar afecta
prea mult.

Puţin.

8%

17%

M-ar afecta un pic.

Mult.

11%

42%

M-ar afecta destul de mult.

Foarte mult.

72%

31%

M-ar afecta foarte mult.

χ2(9,1153) = 61.49, p. < 0.005; Gamma = .359, p < 0.005

Deşi cele mai multe cercetări asupra bullying-ului măsoară impactul asupra
victimei într-un mod global, pe o scală care merge de la pozitiv la negativ, unii
cercetători au arătat că nu putem cunoaşte fenomenul respectiv în scopul unei
intervenţii eficiente dacă nu înţelegem care sunt emoţiile exacte pe care victima le
încearcă (Berg, 1998). De aceea, am încercat să măsurăm nu doar impactul global,
ci şi cel emoţional exercitat asupra victimei, propunând ca emoţii posibile: ruşinea,
trădarea/înşelarea, furia, tristeţea, indiferenţa şi mândria (lista nu este exhaustivă şi
a fost creată pe baza studiilor existente şi a rezultatelor cercetării calitative care au
premers anchetei în proiectul Prieteni 2.0.). Răspunsurile au implicat mai multe
posibilităţi. Cel mai frecvent sunt menţionate emoţiile sociale, cum ar fi ruşinea
(45%) – care este şi emoţie morală, însoţind o încălcare a normei –, urmată de
sentimentul de trădare/înşelare (42%), care însoţeşte încălcarea încrederii, liant
central al realităţii sociale (Lewis & Weigert, 1985). Furia şi tristeţea, două emoţii
care se manifestă mai degrabă la nivel psihologic/individual, deseori menţionate în
relaţie cu situaţiile de bullying (Camodeca & Goossens, 2005), au fost amintite de
33%, respectiv 23% dintre respondenţi. Indiferenţa ca reacţie emoţională este
întâlnită în 6% dintre respondenţi, în timp ce 2% au spus că s-ar simţi mândri.
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Figura nr. 2 – Impactul emoţional resimţit (răspuns multiplu).

Faptul că o astfel de situaţie are impact nu doar în plan emoţional, ci şi asupra
vieţii sociale a victimei este deja documentat în diferite cercetări (Flaspohler et al.,
2009). Pentru a aprofunda însă această idee, am vrut să vedem care este cercul
social asupra căruia se manifestă acest impact relaţional. Astfel, aşa cum se vede
din Figura nr. 3, aproape jumătate dintre tineri indică relaţiile cu cercul social
apropiat (familie, colegi de clasă, prieteni apropiaţi) ca fiind afectate de o astfel de
situaţie, în timp ce mai puţin de 30% sunt preocupaţi de urmările asupra relaţiilor
sociale de la nivelul comunităţii (pentru nivelul mediu din modelul ecologic al
dezvoltării umane, a se vedea Bronfenbrenner, 1979).

Figura nr. 3 – Impactul relaţional al unei situaţii de sexting consensual deturnat.
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Întrebarea 3. Care consideră tinerii că este rolul prietenului – atât pentru
victimă, cât şi pentru agresor – într-o astfel de situaţie?
Numeroase cercetări vorbesc despre impactul pozitiv pe care îl are asupra
victimei susţinerea din partea prietenilor, pentru a face faţă unor situaţii de agresivitate
pe internet (Livingstone et al., 2012, Flaspohler et al., 2009). În prelungirea acestor
cercetări şi ţinând cont de interesul central al proiectului Prieteni 2.0. (studierea
semnificaţiei prieteniei în contextul reţelelor online de socializare), am măsurat care
cred tinerii că este rolul prietenului într-o astfel de situaţie de abuz de date personale.
Aşa cum se vede în Tabelul nr. 4, am încercat să păstrăm simetrice opţiunile de răspuns
pentru cei doi actori implicaţi: victimă şi agresor. Excepţie face prima variantă de
răspuns, ce diferă ca formulare, dar nu ca fond, dat fiind că în ambele cazuri este vorba
despre sprijinul acordat de către prieten: emoţional, când este vorba despre victimă, sau
acţiune concretă (conlucrare), în cazul prietenului agresorului.
În ciuda faptului că, atunci când au fost întrebaţi despre aspectul etic al situaţiei
ipotetice prezentate, majoritatea adolescenţilor au blamat victima (ca iniţiatoare a actului
de sexting, vezi Tabelul nr. 4), când au fost puşi să se situeze în poziţia prietenului
victimei sau al agresorului, respondenţii s-au repoziţionat şi aproape jumătate dintre ei
s-au declarat dispuşi să susţină emoţional victima sau să o apere în mod public. Mai
mult, în timp ce un sfert dintre ei consideră că victima a greşit şi „ar certa-o”, doar 4%
declară că s-ar îndepărta de ea şi 5% nu s-ar implica, considerând că nu este problema lor.
La polul opus, în timp ce doar 26% dintre adolescenţi au fost dispuşi să atribuie
vina pentru situaţia respectivă băiatului, dacă ar fi prietenul acestuia percepţia lor cu
privire la moralitatea actului s-ar schimba. Astfel, cei mai mulţi (41%) consideră că
prietenul lor a greşit şi ar încerca să îl „îndrepte”, în timp ce 21% s-ar distanţa de el.
Doar 12% s-ar poziţiona alături de agresor, oferindu-i susţinere publică, şi 4% l-ar
„ajuta” în actul de deturnare a comunicării iniţiale, distribuind poza mai departe. Dacă
ar fi prietenul sau prietena băiatului, 15% din adolescenţi nu ar simţi nevoia să se
poziţioneze în niciun fel şi nu s-ar implica în această situaţie, spre deosebire de situaţia
opusă (prietenul/prietena victimei), unde doar 5% ar sta deoparte.
Tabelul nr. 4
Percepţia tinerilor asupra rolului prietenului victimei şi al agresorului într-o situaţie
de sexting consensual deturnat
Dacă ai fi prietenul fetei, ce ai face?
(răspuns multiplu, %)

Dacă ai fi prietenul băiatului, ce ai face?
(răspuns multiplu, %)

Aş încercă să o susţin emoţional.

48

4

Aş distribui poza mai departe.

Aş încerca să o apăr în public.

45

12

Aş încerca să îl apăr în public.

Aş certa-o, încercând să îi arăt unde a greşit.

26

41

L-aş certa, încercând să îi arăt unde a greşit.

M-aş îndepărta de ea, nu aş vrea să am
prietenă o astfel de persoană.

4

21

M-aş îndepărta de el, nu aş vrea să am
prieten o astfel de persoană.

Nu m-aş implica, nu e problema mea.

5

15

Nu m-aş implica, nu e problema mea.
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Figurile nr. 4 şi nr. 5 prezintă în oglindă variaţiile în funcţie de gen la aceste
întrebări. Astfel, se poate observa că în cazul prietenului victimei există o tendinţă mai
mare din partea fetelor să o susţină public sau, chiar dacă consideră că a greşit, să
rămână alături de ea „certând-o şi arătându-i unde a greşit”. Aceeaşi tendinţă de a
rămâne alături şi a încerca să îi arate unde greşeşte se manifestă mai mult la fete, decât la
băieţi şi atunci când este vorba de prietena/prietenul băiatului. Fetele, mai mult decât
băieţii, sunt dispuse să se îndepărteze de băiat după o astfel de situaţie dacă ar fi prietene
cu el, în timp ce băieţii, mai mult decât fetele, ar considera că nu este treaba lor.

Figura nr. 4 – Percepţia tinerilor asupra rolului prietenului victimei într-o situaţie de sexting consensual
deturnat în funcţie de genul respondentului (procente ale răspunsurilor afirmative la întrebările 1–5).

Figura nr. 5 – Percepţia tinerilor asupra rolului prietenului agresorului într-o situaţie de sexting consensual
deturnat în funcţie de genul respondentului (procente ale răspunsurilor afirmative la întrebările 1–5).
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7. DISCUŢII ŞI CONCLUZII

Dacă, în ceea ce priveşte sexting-ul, studiile arată că nu există diferenţe de
gen în frecvenţa cu care este practicat (Lenhart, 2009, Ringrose et al., 2012), nu
acelaşi lucru se poate spune despre sexting-ul consensual deturnat. Rezultatele
studiului de faţă arată că e mai probabil ca băieţii să fie implicaţi în acest tip de
situaţie, atât ca victime, cât şi ca agresori. În măsura în care considerăm această
formă de abuz de informaţii personale ca formă de manifestare a cyberbullyingului, rezultatele studiului nostru sunt în concordanţă cu rezultatele altor studii
europene, de tipul EU Kids Online sau Net Children Go Mobile, care arată o
predispoziţie evidentă a băieţilor de a se implica în activităţi de agresivitate online
(Livingstone et al., 2011, Mascheroni & Olafsson, 2014). Totuşi, la nivelul
discursului public şi mediatic, deseori se consideră că fetele, şi nu băieţii, sunt mai
expuse acestui tip de risc, fapt dovedit printre altele de campaniile de conştientizare
asupra fenomenului, care, aproape toate, abordează sexting-ul consensual deturnat
doar din perspectivă morală, victimizând şi desemnând în acelaşi timp responsabilă
pentru întreaga situaţie doar persoana (automat, este plasată în rândul genului
feminin) care iniţiază sexting-ul (vezi în acest sens Povestea lui Megan, analizată
de Albury & Crawford, 2012). Aceasta ar putea explica acceptabilitatea mai mare a
situaţiei în rândul băieţilor care par să nu fie subiect al blamului pentru astfel de
acte nici când iniţiază sexting-ul, nici când iniţiază deturnarea acestuia, rezultatele
noastre arătând că, deşi majoritatea adolescenţilor consideră sexting-ul consensual
deturnat ca fiind problematic, este mai probabil ca băieţii să îl considere acceptabil.
Datele despre percepţia morală asupra actului de sexting consensual deturnat
ridică la rândul său două probleme majore care au fost documentate şi în alte
cercetări. În primul rând, procentul mare al celor care blamează victima pentru un
act de agresiune care are loc asupra sa este o atitudine documentată în literatura
despre cyberbullying (Weber et al., 2013) şi care s-a dovedit a fi o piedică majoră
în abordarea acestui fenomen, atât prin faptul că victima nu este încurajată să
denunţe actul, de teamă să nu fie încă o dată victimizată (Weber et al., 2013), cât şi
prin faptul că asistăm la o atitudine permisivă a societăţii faţă de agresor. Datele
noastre confirmă faptul că adolescenţii consideră, mai degrabă, victima vinovată
pentru deturnarea sexting-ului consensual, şi nu pe cel care retrimite pozele mai
departe către terţe persoane sau pe cei care postează mesajul pe reţele de
socializare (prietenii băiatului, în cazul imaginat de noi). Mai mult, studiul de faţă o
arată – după ştiinţa noastră – pentru prima dată, fetele sunt mai dispuse să adopte
poziţia morală în astfel de cazuri, fie blamând victima în mai mare procent decât
băieţii, atunci când este vorba despre judecată morală la nivel general (vezi Figura
nr. 1), fie poziţionându-se în calitate de prietene alături de victimă, în spaţiul public
sau în particular, arătându-i unde a greşit (vezi Figura nr. 4).
O a doua provocare pe care o notăm în legătură cu acest rezultat este
referitoare la rolul martorului activ, în cazul nostru prietenul băiatului care
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distribuie mai departe pozele fetei. Încercări teoretice de înţelegere a specificităţii
cyberbullying-ului au atras atenţia asupra mutaţiei care are loc la nivelul
responsabilităţii în ceea ce priveşte martorul. Departe de a fi pasiv, prin distribuirea
acestor mesaje, prietenul devine într-o oarecare măsură agresor (Grigg, 2010).
Datele noastre arată însă o deresponsabilizare a martorului, cei mai puţini respondenţi
indicându-i pe prietenii care distribuie public pozele ca fiind responsabili pentru
deturnarea publică a comunicării care până la acel moment a fost interpersonală
(o dată consensual, între fată şi partenerul romantic, şi apoi, deşi deturnată de băiat
către destinatari exteriori contractului iniţial de comunicare, ca o comunicare
interpersonală între băiat şi prietenii acestuia). Totuşi, atunci când respondenţii se
pun în locul prietenului, comportamentul lor s-ar schimba, puţini declarându-se
dispuşi să propage agresiunea prin distribuirea mai departe a pozelor.
La nivel practic, aceste rezultate oferă câteva elemente importante pentru
abordarea situaţiilor de sexting consensual deturnat, în primul rând de către şcoală
ca instituţie care nu doar oferă copiilor instrucţie, ci îi pregăteşte ca viitori cetăţeni.
Deşi nu a făcut obiectul acestei lucrări, alte cercetări internaţionale care au implicat
şi România (e.g. EU Kids Online şi Net Children Go Mobile, cercetări în care
autoarele acestui studiu au fost implicate) au arătat că, la acest moment, şcoala e un
actor pasiv şi, de cele mai multe ori, ignoră fenomenul de sexting consensual
deturnat, oferind doar ocazional lecţii dedicate sau campanii de conştientizare
neadecvate (care se focalizează asupra grooming-ului, o situaţie specifică de
sexting, care însă, studiile o arată, nu este atât de frecventă, în ciuda atenţiei
deosebite pe care i-o acordă media). Din contră, subiectul comunicării romantice
dintre adolescenţi prin sexting pare să fie unul tabu pentru şcoală, ea preferând o
viziune unificatoare, care consideră toţi adolescenţii doar sub aspectul statutului lor
legal de „minori”, negându-li-se dreptul la o viaţă romantică sau sexuală asociată
cu capacitatea de acţiune. Strategia de a închide ochii la o anumită realitate este
însă una perdantă, lipsa de educaţie şi de informare putând afecta viaţa adolescenţilor.
Astfel, campaniile de conştientizare ar trebui să încadreze situaţia nu doar
din perspectiva „poveştii morale”, ci şi din perspectivă juridică, şi nu doar din
perspectiva victimei, ci din perspectiva tuturor actorilor implicaţi (Albury &
Crawford, 2012). Dacă la nivel psihologic şi social consecinţele negative asupra
victimei sunt deja documentate, consecinţele legale asupra agresorului sau asupra
martorului-agresor sunt în general omise, deşi ele sunt nu mai puţin importante.
Dincolo de perspectiva juridică şi morală, o altă perspectivă necesară este cea
critică, care să atragă atenţia asupra construcţiei masculinităţii şi a feminităţii şi
asupra dublului standard la nivel social. Întreţinute de multe ori de cultura populară
(e.g. versurile cântecelor, filme şi seriale populare la televizor), aceste construcţii
care devin privire stereotipă denaturează de multe ori în situaţii problematice care
au în centru problema coerciţiei şi a abuzului. Înţelegerea acestor mecanisme
sociale şi deconstrucţia lor este, astfel, importantă, alături de înţelegerea implicaţiilor
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legale, în prevenirea situaţiilor de deturnare a sexting-ului consensual, prin
asigurarea unui climat de responsabilitate şi respect reciproc în mediul online.
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Anexă
AIP1. Pe internet se întâmplă tot felul de lucruri care pot fi supărătoare. Pentru fiecare din
următoarele, spune-ne dacă ţi se pare că reprezintă o problemă sau este o situaţie normală.
1. Cineva dă like sau share la o poză veche de pe wall-ul cuiva, poză cu care acesta nu se mai simte confortabil.
2. A face publice mesaje private (prin screeshot).
3. Falsificarea unor mesaje private ş transmiterea lor publică.
4. Publicarea unor poze cu care nu eşti de acord.
5. Spargerea de cont (fără mesaje vulgare trimise).
6. Spargerea de cont cu mesaje vulgare trimise contactelor din lista de prieteni.
7. Pagină falsă de Facebook în care se râde de cineva/ se postează lucruri neadevărate sau răutăcioase.
8. Postarea publică sau retrimiterea către alte persoane a unor poze nud sau seminud care au fost
trimise iniţial unei persoane în mod privat.
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