
közösségi oldalak használatának rend-
kívüli növekedését tárgyaló hírek és
beszámolók mostanában napi rendsze-
rességgel jelennek meg az újságokban

és a blogvilágban. A romániai média is jelentõs
terjedelemben számolt be azokról az adatokról,
melyek szerint az átlagos amerikai felhasználó
fészbúkolásra fordított ideje meghaladja a bármely
más weboldalon eltöltött idõmennyiséget, sõt a
Google, Yahoo és Youtube barangolásidõ összegét1

is, a Hi5 közösségi oldal pedig bármely más vizs-
gált weboldalnál több2 egyedi romániai látogatót
számlál. 

A közösségi oldalak körül ugyanakkor egyre
több a társadalmi aggály. A hírekben nagy teret
kapnak az online adatvédelemmel, erõszakkal,
személyes és anyagi kockázatokkal kapcsolatos
beszámolók, de a közösségi hálózatokat érintõ
vállalati és kormányzati beavatkozások körüli fé-
lelmek is (az online privát szféra védelmét célzó
törvénykezési és felügyeleti kezdeményezések
körüli vitákhoz lásd Marwick – Murgia-Diaz –
Palfrey 2010).

Az online közösségépítés generációs problé-
mákat is felvet. A facebook.com adatai szerint
2010 júniusában a romániai felhasználók alig 14
százaléka volt 35 év feletti, azaz nem valószínû,
hogy a romániai szülõk elsõ kézbõl szereznének
tudomást a gyermekek és tinédzserek itteni tevé-
kenységérõl. Ugyanakkor a Biztonságosabb inter-
nethasználatért az Európai Unió gyermekei szá-
mára – szülõi szemszögbõl Eurobarométer (Flash
EB 248 2008) adatai szerint a közösségi média
használata a szülõk által legszigorúbban szabályo-28
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zott internetes tevékenységek közé tartozik. Arra a kérdésre, hogy mely online tevé-
kenységek nincsenek engedélyezve, a leggyakoribb válasz az „online közösségi pro-
fil készítése” volt; a romániai szülõk többsége (54 %) is ezt a választ adta. A felmé-
rés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy a szülõk számára a tömegkommunikáció (TV,
rádió, újságok és folyóiratok) jelenti az elsõdleges, az internetes kockázatokra vonat-
kozó forrást. A médiareprezentációk azonban nemcsak a magánjellegû, szülõk által
felállított szabályok, hanem a kormányszintû szabályozások szempontjából is fonto-
sak. A szabályozásokról folytatott közvitákban ugyanis nagy szerepet játszanak a
technopánikok, azaz az új, számítógépes technológiák által kiváltott médiapánikok.
Ezek egyben a szabályozás irányába gyakorolt társadalmi nyomás eszközei is lehet-
nek (Buckingham and Sefton-Green 1997. 285–287; Ponte – Bauwens – Mascheroni
2009. 159.), illetve gyakran a politikusok erkölcsi tartását hivatottak bizonyítani. Ro-
mániában a jelenség világos példái a visszatérõ médiaerõszak-viták és az ezekkel
egyidejûleg megfogalmazott felszólítások a Nemzeti Audiovizuális Tanács irányába
a képernyõn megjelenõ erõszak visszafogására.

A gyermekek és az internet médiareprezentációira vonatkozó kutatások jelentõs
eltéréseket találtak abban is, ahogyan a különbözõ országok médiái az online lehe-
tõségeket és kockázatokat bemutatják. Az EuKids Online program keretén belül ké-
szült, a gyermekek és az internet európai sajtómegjelenésének összehasonlító nem-
zetközi elemzése arra a következtetésre jutott, hogy ezek a reprezentációk „az észle-
lésre vonatkozó következményekkel járhatnak. Az az általános tanulság, hogy a kü-
lönbözõ országok médiájának ábrázolásmódja (egyéb tényezõkkel együtt) eltérõ koc-
kázatokra tehet érzékennyé, ami befolyásolhatja, hogy az egyes kockázati tényezõk-
nek az emberek milyen fontosságot tulajdonítanak.” (Haddon – Stald 2009. 25–26.)

Jelen tanulmány, a fenti bevezetõ szempontokból kiindulva, az online közösségi
hálózatok megjelenítését vizsgálja két romániai hírcsatorna – egy internetes hírpor-
tál és egy minõségi napilap internetes kiadása – esetében. 2010. júniusi adatok sze-
rint az Adevãrul jelenleg a legnagyobb olvasói bázissal rendelkezõ minõségi lap,
emellett online kiadása (www.adevarul.ro) a hírmédia kategóriában a legnagyobb
online olvasóközönséggel rendelkezik. A Hotnews pedig (www.hotnews.ro) a leg-
több olvasót számláló internetes hírportál. A sati.ro (internetes forgalom- és látoga-
tottság-adatokat közzétevõ oldal) szerint 2010 júniusában mind a hotnews.ro, mind
az adevarul.ro több mint 1,3 millió egyedi látogatót számlált havonta, mindkettejük
esetében 100 000 fõ feletti napi átlaggal.3 Az év elsõ három hónapjában az Adevãrul
eladott napi példányszáma pedig 123 000–131 000 között volt.4

Az adatgyûjtés 2010 márciusa és májusa között zajlott. Olyan, a közösségi háló-
zatokra vonatkozó cikkeket fogunk tehát vizsgálni, amelyek ebben az idõszakban je-
lentek meg az adevarul.ro és a hotnews.ro oldalakon. Elõbb áttekintjük a fõ kérdése-
ket, amelyeket a cikkek a közösségi hálózatok kapcsán felvetnek, majd külön tárgyal-
juk a gyermek felhasználóval kapcsolatos kérdéseket, valamint a fõ kockázatok meg-
jelenítésében használt, moralizáló nyelv sajátosságait.

Keresésünk az Adevãrul és a Hotnews internetes archívumaiban a fent említett
idõintervallumban (2010. március 1. – május 31.) megjelent, közösségi oldalakkal
kapcsolatos anyagokra összesen 220 cikket eredményezett. Ebbõl 136 az
Adevãrulban, 86 a Hotnewson jelent meg. Bár eltérõ keresési kifejezések eltérõ ered-
ményeket adtak, ezt a számot elegendõnek ítéltük ahhoz, hogy megfogalmazhassunk
néhány konklúziót az online közösségépítés megjelenítésérõl.

A cikkeket elsõ lépésben fõ témájuk szerint kódoltuk. Magukat a kódokat a cik-
kek tanulmányozása nyomán alakítottuk ki, de építettünk Haddon és Stald 2009 és
Ponte et al. 2009 kvantitatív elemzéseire is. Ez utóbbiak kódrendszere az EuKids
Online projekt által kifejlesztett keretrendszert veszik alapul, amely a felhasználók
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(esetükben gyerekek) online tapasztalatait lehetõségekként vagy kockázatokként ka-
tegorizálja. E két nagy kategória további alkategóriákra oszlik – tartalmi, kapcsolati
és magatartásbeli lehetõségekre, illetve kockázatokra, amelyek a felhasználók online
„kommunikációs szerepein” alapulnak: címzett – tartalom, interakció résztvevõje –
kapcsolat és cselekvõ, „tartalom-kínáló, illetve személyes kapcsolatban cselekvõ” –
magatartás (Hasebrink – Livingstone – Haddon 2008. 8–9.).

A cikkek elõször egyszerû kódolást kaptak, azaz a cikkek száma megegyezett a
kódok számával. Bár felmerült a többszörös kódolás lehetõsége, a cikkek nagy több-
sége könnyen leírhatónak bizonyult egy központi témára hivatkozva. Ezért elsõ lé-
pésben a közösségi hálózatokhoz kapcsolódó, kiemelkedõ témaköröket egyszeri kó-
dolással határoztuk meg. A cikkek hasonlóképp könnyedén besorolhatónak bizo-
nyultak a tágabb lehetõség vagy kockázat kategóriákba. Ami viszont a további felosz-
tást illeti, a tartalom, kapcsolat, magatartás alkategóriák a kockázatok megragadásá-
ra alkalmasabbaknak bizonyultak, mint a lehetõségekére. Ez elsõsorban a cikkek ki-
választása mögött meghúzódó szempont természetébõl adódott. A közösségépítés in-
teraktív tevékenység, ahol a tartalom kapcsolatokon keresztül áramlik, az interakci-
ók pedig magukban foglalják mind a szereplõk közötti kapcsolatteremtést, mind pe-
dig azok egymással szembeni magatartását. Ám míg a lehetõségek általában a részt-
vevõk valamennyi szerepéhez kapcsolódhattak, a kockázatok különálló kommuniká-
ciós szerepekhez fûzõdtek.

Az 1. táblázat a cikkek egyszerû kódolását követõ eredményeket mutatja:
1. táblázat Online közösségi hálózatokhoz kapcsolódó lehetõségek és veszélyek (egyszerû kódolás)

Az online közösségi hálózatokhoz kapcsolódó lehetõségek a kódok 67 százalékát,
míg a kockázatok a kódok 33 százalékát tették ki. Az arány általános optimizmust, a
jelenséggel szembeni pozitív attitûdöt sugall. Ez a magatartás összefügghet azzal,
hogy a média azután kezdett hangúlyos figyelmet fordítani az online közösségépítés-
re, hogy a Facebook-használat hirtelen megugrott: a romániai felhasználók száma
például 2010 januárja és márciusa között 500 000-rõl több mint 1 000 000-ra nõtt.
2009 szeptemberétõl 2010 júniusáig összesen egymillióval bõvült a felhasználók kö-
re.5 Ezek a számok nem teszik a Facebookot a legnagyobb romániai felhasználóval
rendelkezõ közösségi oldallá, ugyanis a hi5.com folyamatosan több mint 4 millió
egyedi romániai felhasználót számlál havonta, de vannak egyéb helyi oldalak, mint
például a neogen.ro vagy a tpu.ro, amelyek hasonlóképp havi egymillió körüli egye-
di bejelentkezõt regisztrálnak.6 Ezeket az oldalakat azonban jóval kevesebb médiafi-30
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gyelem övezi. A pozitív magatartás tehát fakadhat a legutóbbi online jelenség penet-
rációjának modernizáló tényezõként való értelmezésébõl is. Erre utal az is, hogy a
technológiai hírek, amelyeket itt a technológiai konvergencia kód jelölt, és amelyek
fõként azért bukkantak fel keresésünkben, mert számos beszámoló szólt a különféle
mobil eszközök közösségi média funkcióiról, szintén pozitív hangvételû, technoló-
giailag optimista, a lehetõségekre összpontosító írások. 

Az elemzés nyomán az online közösségi hálózatokhoz kapcsolódó lehetõségek
közül a szórakoztatás, aktivizmus, szocializáció, információ, üzleti tevékenység, köz-
érdek és technológiai konvergencia emelkedtek ki, de ide kapcsolódott még a jóval
kisebb hangsúlyt kapott penetráció is.

A Facebook hangsúlyossága a közösségi hálózatokra vonatkozó anyagokban (2010.
augusztus 1-jén a teljes Adevãrul archívumra kiterjesztett keresés 863 találatot ered-
ményezett a Facebook, 517-et a Hi5, 59-et a Neogen és 6-ot a Tpu kulcsszavakra)
összefügg azzal a ténnyel is, hogy a Facebook a szórakoztatóipari és celebhírek fõ for-
rásává vált. Ugyanez magyarázza a szórakoztatás és az információ kódok kimagasló
eredményeit. Jó néhány információ kategóriába sorolt cikk fõ témája nem az online
közösségépítés volt, hanem azért bukkant fel elemzésünkben, mert az események és
hírességek weboldalaival párhuzamosan (esetenként helyett) azok facebook-profiljára
irányítják az olvasót. A facebook-profilokra és Twitter-üzenetekre való hivatkozás be-
vett újságírói gyakorlatként jelent meg, habár ezeket az információforrásokat ugyan-
úgy használták, mint egy weboldalt vagy egyenesen sajtóközleményt.

A szórakoztatásként kódolt cikkekben a közösségi oldalak filmtémákként, szóra-
kozási formákként (pl. tréfás csoportok létrehozása) vagy rajongócsoportokat szerve-
zõ felületekként jelentek meg. A rajongótáborok szervezésében betöltött szerepük
nagymértékben hozzájárult a szórakoztatóipari hírek magas számához. Az információ
kód szoros kapcsolatot mutatott a szórakoztatással, de olyan cikkekhez is kapcsoló-
dott, amelyek a közösségi oldalakat információmegosztó felületekként, tudományos
kutatások tárgyaiként vagy a bûnmegelõzésben betöltött szerepük kapcsán tárgyalták.

Az üzleti tevékenység kód hasonlóan változatos anyagokat fedett: a közösségi ol-
dalak megjelentek hasonló vállalkozások üzleti modelljeiként, de egyéb üzleti lehe-
tõségek, például online reklám- és PR-kampányok, illetve az üzleti kommunikáció
felületeiként is.

A közösségi oldalak gyakran szerepeltek az online aktivizmus helyszíneként,
ahol különbözõ társadalmi és politikai tiltakozások szervezõdhetnek és folyhatnak,
illetve különféle projektek promoválhatók, környezetvédelmi kérdésektõl az embe-
rek mosolyra fakasztásán át az adományok gyûjtéséig és adományok bejelentéséig.
Amellett, hogy a hasonló alulról érkezõ, „grassroot” kezdeményezéseknek kommu-
nikációs és reprezentációs felületet nyújtanak, a közösségi oldalak közintézmények-
nek, hatóságoknak is segédeszközül szolgálnak az állampolgárokkal való kapcsolat-
felvételben és kapcsolattartásban. Az ilyen esetek közérdek kódot kaptak.

Az internethasználattal kapcsolatos fõ tartalmi, kapcsolati, illetve magatartásbe-
li kockázatok közül az online közösségépítésben fõként kapcsolati és magatartásbe-
li kockázatok merülnek fel, kevésbé tartalomra vonatkozóak. A tartalmi kockázatok
közül a leghangsúlyosabb a megszégyenítés, amely valamely személyt érintõ feszé-
lyezõ, kínos információk internetes nyilvánosságra hozatalát takarja, beleértve a
munkahelyi alkalmazhatóságot befolyásoló információkat is. Egyéb ide tartozó
kozkázati kódok az erõszak és gyûlöletbeszéd, torzítás – különféle hamis vagy félre-
vezetõ tartalmak, ide értve az üzenet uralásának nehézségeit az üzleti kommuniká-
cióban –, illetve a pornográfia.

A kapcsolati kockázatok közül leghangsúlyosabb a magánszféra sérelme volt. Ez
a kód olyan történetekhez rendelõdött, amelyekben egy adott személy kapcsolathá-
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lójának tagjai magánjellegû információkat hoznak nyilvánosságra, vagy ilyen infor-
mációkkal visszaélve nem kívánt kereskedelmi- és reklámcélokra használják azokat.
A szexuális kockázatok hasonlóképp viszonylag gyakran jelentek meg. Az ilyenként
kódolt cikkek általában kockázatos szexuális partnerrel való kapcsolatba lépést vagy
a résztvevõk, fõként gyerekek szexuális bûnténynek való kitettségét tárgyalják (mint
például a szexuális célzatú internetes behálózás, a „grooming”). A adathalászat el-
sõsorban titkos adatok megszerzését célzó támadásokra utal, míg a verbális bántal-
mazás mások általi címkézést, zaklatást, megfélemlítést fed.

A közösségi oldalakhoz leginkább társított kockázat a semmittevés. A kód neve
szándékosan mond értékítéletet, mivel a közösségi oldalakon folytatott tevékenysé-
geket céltalan idõtöltésnek minõsítõ cikkek erõteljes moralizáló és ítélkezõ hangne-
met használtak, esetleg ilyen megszólalásokat idéztek, például munkaadókat, akik
anyagi szempontból megkurtítva érzik magukat az alkalmazottak ilyen tevékenysé-
gei miatt; vagy az internetes közösségépítés olyan hatásaira panaszkodtak, amelyek
az élet különbözõ területeire nyomják rá bélyegüket, a kézírástól a családi életig vagy
akár a valóság észleléséig. A semmittevés ugyanakkor elsõdlegesen a romániai fel-
használók tapasztalatára vonatkozva jelent meg. Amellett, hogy a 13 így kódolt cikk-
bõl 10 lokális történetekrõl számol be, ez utóbbiak egyike fel is hívja a figyelmet az
ellentétre a közösségi oldalaknak a munkahelyi hatékonyság növelésében megnyil-
vánuló, nemzetközi kutatási eredmények által alátámasztott elõnyei és a közösségi
oldalak céltalan semmittevésként való romániai felfogása között. 7

Az önbántalmazás kód alá sorolt cikkek olyan felhasználókról szólnak, akik ön-
károsító viselkedést vagy potenciálisan veszélyes tevékenységet bátorító csoportok-
hoz csatlakoztak, illetve a közösségi oldalakon veszélyes információkhoz jutottak,
például kábítószerek hozzáférhetõségérõl. Az identitáslopásról szóló történetek hí-
rességek neve alatt létrehozott hamis profilokról számolnak be. A verbális agresszió
körébe családi veszekedések vagy erõszakos kifejezésmód, címkézés, zaklatás tarto-
zik. Ezek, akárcsak a zsarolás és a prostitúció, magatartási kockázatokként lettek be-
sorolva, amennyiben a cikk középpontjában nem annyira az áldozat, mint inkább az
elkövetõ állt. Az utóbbi kódok azokat a nehézségeket is illusztrálják, amelyeket a kö-
zösségépítés internetes veszélyeinek  kapcsolati vagy magatartásbeli kockázatokként
való besorolása felvet.

Összehasonlító nézõpontból elmondható, hogy az angol nyelvû médiában az
adatgyûjtés idõszakában az online közösségi hálózatokkal kapcsolatos legfõbb kér-
dés a magánszféra védelme volt. Az angolszász média nagy terjedelemben számolt
be azokról az indulatos reakciókról, amelyeket a Facebook váltott ki, amikor a sze-
mélyes adatokra vonatkozó beállításokat úgy módosította, hogy több adat vált alap-
értelmezett módon nyilvánossá (a vitákról általánosan lásd Vleugels – Verhenneman
– Bannier 2010). Márciusban további terveket jelentettek be, amelyek szerint a kö-
zösségi oldal külsõ weboldalakkal automatikusan megoszthatna személyes adatokat.
Mindez oda vezetett, hogy az elszaporodó kritikák mellett mozgalom indult a
Facebookról való leiratkozásért, május 31-ét pedig Hagyd el a Facebookot napnak ne-
vezték ki. Bár a mozgalomnak a számokat tekintve nem volt nagy hatása, elõkészü-
letei jelentõs médiavisszhangot kaptak. Válaszként a Facebook alapítója, Mark
Zuckerberg, május 24-én a Washington Postban elismerte az adatvédelmi beállítások
egyszerûsítésének szükségességét, hogy így a felhasználók jobban ellenõrizhessék
saját személyes információikat.8

Egy másik, szintén nagy figyelmet kapott hír ugyanebben az idõszakban a
Facebook biztonsági szakemberei és az Egyesült Királyság gyermekvédelmi hatósága
közötti találkozó volt. A találkozó kontextusa, hogy a Facebookra egyre nagyobb nyo-
más nehezedett, hogy javítson a gyermekek védelmén.32
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A Facebook kapcsán megjelenõ, a biztonság és a magánszféra védelmét számon
kérõ megnyilvánulások a brit sajtó számára is a sajtóban kibontakozó morális pánik-
nak tûntek: „Az utóbbi hetekben az online közösségépítés biztonságával kapcsolatos
morális pánik mindenhol jelen volt a médiában” – írta a The Observer március 21-
én,9 míg a The Herald internetes kiadása nemrég Moral panic over Facebook will not
cure our ills10 (A Facebook körüli morális pánik nem fog kigyógyítani a betegségeink-
bõl) címmel közölt írást (a szociológia területérõl származó fogalomnak a média
szakzsargonba való átkerülésérõl lásd Hunt 1997).

Mivel az adatgyûjtés ideje alatt az angol nyelvû, illetve a globális médiában a fen-
ti kérdések kiemelt figyelmet kaptak, számítani lehetett rá, hogy kutatási eredménye-
ink is ebbe az irányba torzulnak. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy az angol
nyelvû média, különösen a brit sajtó fontos hírforrása a romániai médiának is. A kö-
zösségi oldalakat használó gyermekekrõl szóló, a vizsgált kiadványokban megjelent
külföldi hírek harmada például a brit sajtóból, fele pedig az angol nyelvû médiából
származott. A más hírforrásokból, például az AFP-tõl átvett vagy a forrásmegjelölés
nélküli híranyagok is legnagyobbrészt brit vagy amerikai hírekre utaltak.

A magánszféra védelmével kapcsolatos félelmek hangsúlyosságára vonatkozó el-
várások azonban nem igazolódtak. A magánszférával kapcsolatos hírek (a magán-
szféra sérelme, adathalászat, identitáslopás kódokkal, összesen 19) kis részét képez-
ték a kutatás során vizsgált összesen 220 cikknek. Sõt mi több, ezek legtöbbször
adathalászatról – a banki adatok vagy egyéb személyes felhasználói adatok megszer-
zésérõl, feltörésérõl – szóltak. A más felhasználók által nyilvánossá tett személyes
információk témája leginkább hírességekhez, nem az egyszerû felhasználó tapaszta-
latához kötõdött.

Alig két anyag foglalkozott a bizalmas adatok kérdésével, illetve annak lehetõsé-
gével, hogy az oldal mûködtetõi élnének vissza azokkal. Mind az Adevãrul, mind a
Hotnews beszámolt róla, hogy Zuckerberg beismerte, a bizalmas adatok kérdésének
kezelésében hibákat követtek el. A két beszámoló hangvétele igencsak békés, gyakor-
latilag a hivatalos állásfoglalást veszik át, miszerint a vállalat minden tõle telhetõt
megtett a magánjellegû adatok védelme érdekében. A cikkek azonban a közösségi ol-
dalon elkövetett, a személyes adatokhoz kapcsolódó esetleges bûncselekményekre
összpontosítottak, és nem Zuckerbergnek arra a máshol nagy port felkavart kijelen-
tésére, hogy életünk alapértelmezetten nyilvánossá válik, ezért az adatvédelmi beál-
lítások változtatásait újra kell gondolni; holott a vizsgált idõszakban ez volt az angol
sajtóviták központi kérdése. 

A magánszféra védelmének viszonylagos súlyát úgy is megpróbálhatjuk megragad-
ni, ha arra kérdezünk rá, hogy a témát tárgyaló cikkek a romániai felhasználó tapasz-
talatairól szólnak-e, vagy máshonnan átvett hírek. Márpedig a 19 vonatkozó cikkbõl
csak 4 rendelkezett romániai kontextussal. Utóbbiak leginkább a társasági élet és szó-
rakozás rovatokban jelentek meg, és a hírességek online nehézségeivel foglalkoztak.

A magánszféra védelmének viszonylag alacsony jelentõsége nem kizárólag az itt
elemzett román médiumokra jellemzõ. A magánszféra védelmével kapcsolatos anya-
gok hasonlóképp kis száma jellemzõ a déli latin országok, Olaszország, Spanyolor-
szág, Portugália médiájára is, ezekkel pedig Románia nemcsak kulturálisan, hanem
internet-felhasználás tekintetében is számos hasonlóságot mutat: ha a déli latin ál-
lamokra igaz, hogy „az internet lassúbb és alacsonyabb százalékban való elterjedé-
se, használata segít megmagyarázni, miért áll még messze a minõségi sajtó attól,
hogy a fogyasztók jogaira és magánjellegû adataik védelmére összpontosítson”
(Ponte et al. 2009. 163.), hasonló tényezõk mûködhetnek Románia esetében is.

A vizsgált cikkek közül több, a 220-ból 40 foglalkozott a közösségi oldalak gyer-
mek és fiatalkorú felhasználóival. Ezek közül 32 kifejezetten a gyermekekrõl szólt,
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míg a „fiatalok” magukban foglalhatják az egyetemistákat és a fiatal felnõtteket is. Ha
külön tekintjük a gyermek felhasználókról szóló cikkeket, a lehetõségek és veszélyek
egyensúlya jelentõsen elmozdul az általános tendenciához képest. Amint azt a ko-
rábbi, valamennyi cikket figyelembe vevõ elemzésnél láttuk, általánosságban a lehe-
tõségek (67%) messze meghaladták a kockázatokat (33%). Ha viszont csak a gyerme-
kekre vonatkozó cikkeket tekintjük, a kódok 73 százaléka utal kockázatokra. A gyer-
mekeket fenyegetõ veszélyek hangsúlyozásának tendenciája megmaradt, sõt erõsö-
dött, amikor a lokális vagy egyszerre külföldi és helyi vonatkozású anyagokat külön
vizsgáltuk. Ebben az esetben a kockázatok a kódok 76 százalékát adták.

A kockázat-kódok magas hányada nem érhet meglepetésként, ha felidézzük a
gyermekek és az internet európai sajtómegjelenítésének elemzését, amely szerint a
tendencia Európa-szerte inkább a kockázatok, mint a lehetõségek hangsúlyozása fe-
lé mutat: „Ha elhisszük a mondást, miszerint az újságírás világában »a jó hír nem
hír«, akkor ez valószínûleg megmagyarázza [...], miért van az, hogy majdnem min-
den országban magas azoknak a híreknek az aránya, amelyek a gyermekeket érintõ
internetes kockázatokra vonatkoznak. Ezek átlagban minden három cikkbõl kettõ-
ben (64%) megjelennek. Mindeközben majdnem minden államban (kivéve Bulgári-
át, ahol összesítve is alacsony a cikkek száma) a lehetõségek sokkal, többnyire látvá-
nyosan kevésbé jelennek meg (fõleg Görögországban, Portugáliában és az Egyesült
Királyságban).” (Haddon – Stald 2009. 24.)

Az internet egy szeletének itt elemzett médiareprezentációja mögött azonban
nem a „ha vérzik, akkor jöhet”* típusú hozzáállás áll. Ellenkezõleg, az általános ten-
dencia egyértelmûen inkább a lehetõségek, mint a veszélyek hangsúlyozása és álta-
lában az optimista várakozások irányába mutat. Az online közösségi hálózatok álta-
lában vett megjelenítése, illetve a kizárólag a gyermekekre vonatkozó anyagok hang-
súlyai közötti éles eltérések inkább a gyermekek médiareprezentációinak sajátossá-
gai segítségével magyarázható. 

2. táblázat. Gyermekek online közösségi hálózatokon, külföldi és helyi hírek: életterület 
és megszólalók (többszörös kódolás)

A gyermekek online tapasztalatait ábrázoló cikkek sajátosságainak jellemzõit úgy ra-
gadhatjuk meg, ha megvizsgáljuk, hogy a cikkek ezeket az online közösségi tevékeny-
ségeket az élet mely területeihez kötik, és tapasztalataikat milyen hangok artikulálják.

A gyermekek online közösségi tevékenységeinek médiareprezentációját meghatá-
rozó domináns hang a szakértõké, valamint a jogászoké és a rendõröké. Ha a gyer-
mekek is szót kapnak, a cikkek jórészt online megnyilvánulásaikat idézik, és nem
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azokkal kapcsolatos véleményüket, meglátásaikat. A tanárok és a szülõk ritkán sze-
repelnek a megszólaltatottak között. A kizárólag helyi vagy külföldi és helyi utaláso-
kat egyaránt tartalmazó cikkekben mindegyik esetben azonosítható egy erõs, jól kör-
vonalazható hang. (A három nincs kód a fenti táblázatban mind külföldi hírekre vo-
natkozik.) Ez utóbbi sajátossággal összhangban a fõ életterületek között a jogi-bûn-
ügyi vezet, amely az életterületekre vonatkozó kódok 37 százalékát teszi ki.

Az online közösségi hálózatok médiareprezentációjában általában, valamint a ki-
fejezetten a közösségi oldalakat használó gyermekekre vonatkozó cikkekben egy-
aránt a semmittevés jelenik meg a leghangsúlyosabb kockázatként.

Online közösségi hálózatokhoz társuló kockázatok a helyi hírekben (méretarányos kódnevek)

A semmittevés erõs értékítéletet hordozó, morális felhangokkal teljes téma. A kö-
zösségi oldalakon idõzõ felnõttek a munkaadó pénzét pazarolják, míg egy másik cikk
szerint az ugyanezt mûvelõ fiatalok egyenesen munkakerülõk.11 A gyermekek, ahe-
lyett hogy kemény munkával érnék el céljaikat, a virtuális világban fecsérlik az idõt,
ahol a siker könnyen jön, akárcsak a média által kínált sikermodellekben.12 Ezeknek
a félelmeknek a szakértõi hangok adnak még nagyobb súlyt. A javasolt megoldások
általában az ellenõrzés felé mutattak (az ipar, az iskola vagy a szülõk részérõl), illet-
ve hangsúlyos még a rendszabályozás és a megfelelõ értékek átadásának szükséges-
sége. A legutóbb idézett cikkben felsorolt megoldások között szerepelt rendõrök
meghívása az órákra, valamint börtönökben, illetve fiatalkorú bûnözõk számára
fenntartott intézményekben tett, elrettentõ célzatú látogatások.

A médiaerõszak körüli morális pánikok általában a szigorúbb felügyelet és sza-
bályozás szükségességének irányába mutatnak. Mivel a gyermekek online közösségi
tevékenységeihez kapcsolódó kockázatok hasonló nyelven, hasonló keretrendszer-
ben jelennek meg, az internet szabályozásának kérdése a közeljövõben várhatóan
erõteljesebben fog jelentkezni. A felügyelet és szabályozás alternatíváit a média- és
digitális írástudást fejlesztõ programok jelenthetik, amelyek teret engednek az önál-
ló cselekvésnek, kreativitásnak és részvételnek. Ezen túl azonban a médiamûveltség,
a gyermekeik internetes tapasztalatait keretezõ médianyelvezet jobb megértése a
szülõket és a döntéshozókat is segíthetné az online kockázatok és lehetõségek közöt-
ti jobb eligazodásban.
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