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numeroase, cu atât ac]iunile bandelor [i ale re]elelor criminale sunt mai „dure”,
mai violente, mai periculoase, întrucât au ce ap\ra [i apeleaz\ la orice mijloc
pentru a proteja „economia subteran\” sau „pia]a neagr\” care le aduc venituri
extrem de mari. De pild\, numai într-un punct de vânzare a drogurilor (pus sub
observa]ia poli]iei pariziene) se distribuiau zilnic aproximativ 500 de doze de
heroin\ ob]inându-se anual un profit net („scutit” de impozite) de peste 10 mi-
lioane de Euro. A[a se explic\ violen]a f\r\ precedent din zonele ghetoizate sau
sanctuarizate.

IV.3. Televiziunea [i criminalitatea

Dup\ 1923, atunci când s-a transmis prima imagine la distan]\, [i când, practic,
s-a n\scut televiziunea, acest gigant devorator de spa]ii [i timp a reu[it s\ acapareze
aproape în întregime sfera comunic\rii de mas\. Atât de mult s-au înmul]it
ecranele de televiziune, încât acum trei decenii se vorbea deja c\ în SUA copiii au
trei p\rin]i: tat\l, mama [i televizorul. Prin vehicularea imaginii, fie real\, fie
confec]ionat\ artistic, televiziunea a acoperit aproape întreaga apeten]\ de cu-
noa[tere [i informare, de modelare a gustului artistic, a stilului de via]\, a con-
[tiin]ei umane. Nu r\mâne îndoial\ c\ prin posibilit\]ile sale legate de subtilit\]ile
tehnice, televiziunea a schimbat destinul uman, în mare m\sur\, fire[te, în bine.

În con[tiin]a omului civilizat, televiziunea a devenit cel mai puternic factor de
influen]are [i, de aceea, [i cel mai abil instrument de manipulare, atât în sens
pozitiv, cât [i în sens negativ, pentru c\ marea for]\ de penetrare a imaginii
televizate în intimitatea spa]iului nostru afectiv [i mintal are avatarurile ei. [i
ast\zi, cel pu]in în ]\rile cu grad înalt de civiliza]ie, colateralele agresive ale
emisiilor de televiziune au devenit uneori tragice.

Imaginea, fie ea mediat\ [i tehnologic, are pentru cunoa[terea logic\ [i tr\irea
psihoafectiv\ un impact virulent datorit\ realit\]ii plastice [i elementelor senzoriale
pe care le con]ine. Ea este u[or de în]eles, [i este cel mai veridic, cel mai viu [i cel
mai accesibil mijloc de comunicare, pentru c\ este capabil s\ transmit\ semnale
paraligvistice, cu o codificare care ]ine de formulele primare ale existen]ei umane.

Este mai pu]in traumatizant [i mai u[or s\ supor]i o informa]ie oarb\ (f\r\
reprezentare imagistic\) asupra unei crime, oricât ar fi ea de oribil\, decât s\ o
vezi în realitate, tr\ind, prin participarea afectiv\, actul criminal, realizând astfel
o identificare cu agresorul. Devii, astfel, coautor al atacurilor violente. Nu mai
tr\ie[ti imaginar agresivitatea, ci real, pe viu. Toate acestea ac]ioneaz\ asupra
agresivit\]ii latente, care are astfel [anse s\ se manifeste. Dac\ pentru a fi informat
prin limbajul scris în direc]ia formelor de manifestare a agresivit\]ii este necesar
s\ faci un efort de cultur\ – form\ de activitate c\zut\ în desuetudine, emisia
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televizat\ constituie un mijloc foarte accesibil [i omniprezent pentru toate vârstele
[i gradele de cultur\.

Un prim raport privind impactul televiziunii asupra violen]ei la copii a fost
realizat în 1972 în SUA. Concluzia a fost c\, în mare, exist\ o determinare a
violen]ei pe aceast\ linie, dar c\ ea este mai concludent\ la o anumit\ categorie de
copii, sugerând lipsa de temei real a temerii privind exacerbarea violen]ei. Se
pare c\ aceste concluzii au fost influen]ate de unele persoane din comisie, in-
teresate în a sus]ine financiar televiziunea.

Un al doilea raport din 1982, dar de data aceasta cu speciali[ti neimplica]i
motiva]ional, concluziona c\ leg\tura dintre violen]a televizat\ [i comportamentul
agresiv este clar\ [i evident\64.

În fostele ]\ri comuniste, cre[terea frecven]ial\ a agresivit\]ii st\ sub un com-
plex de factori, cum ar fi liberalizarea mass-media, prin care se fac cunoscute
faptele agresive trecute sub t\cere în perioadele sociopolitice anterioare, cre[terea
libert\]ii generale de mi[care prin „democratizare”, sl\birea brusc\ a controlului
social, accesul la mijloace de agresare (arme), precum [i cre[terea averii personale
la unii indivizi (bani, autoturisme).

Dincolo de problematica recunoa[terii influen]ei exercitate de con]inutul vi-
olent al mijloacelor de comunicare în mas\ asupra tendin]elor agresive la om, o
problem\ de mare acuitate este cea a mecanismelor prin care opereaz\ respectiva
influen]\. R\spunsul privind înv\]area prin imitare este insuficient, dar se opereaz\
unele detalieri cu valoare semnificativ\. În cercetarea lui Baron [i Byrne, ex-
punerea la violen]\ prin mass-media are, cu excep]ia efectelor de chatarsis, care
în anumite condi]ii func]ioneaz\ reducând tendin]a agresiv\, efecte ce duc la
cre[terea agresivit\]ii. Acestea ac]ioneaz\ prin urm\toarele:

• Dezinhibi]ia care sl\be[te constrângerile [i re]inerile fa]\ de agresiune (ele-
mente de re]inere construite prin socializare [i educa]ie). Aceasta deoarece, în
paralel cu violen]a promovat\ prin mijloacele de comunicare în mas\, cu finaluri
de delincven]i pedepsi]i, apar asociate cu imaginea acestor aureol\ri din ob]inerea
de câ[tiguri importante, de prezent\ri estetice deosebite (personaje frumoase,
elegante), încât în cele din urm\ aceste modele devin dorite, demne de urmat.

• Contactul vizual cu tehnicile de lupt\ [i mijloacele de agresivitate pe care [i
le pot însu[i, atra[i de caracterul spectaculos al multor scene violente, precum [i
utilitatea înv\]\rii unor „trucuri”, a însu[irii unor scenarii, dezvoltând ulterior
secven]e ac]ionale identice.

• Afectarea opera]ionalit\]ii sistemului cognitiv prin înc\rcarea gândirii [i a
memoriei cu orient\ri con[tiente sau subliminale – la interpret\ri [i ac]iuni în
termeni de agresivitate.
64 R. Baron, D. Byrne, Social Psychology, Allyn and Bacon, Boston, 1991, p. 14; „Journal of

Popular Film and Television”, 1998.
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• Se produce astfel o desensibilizare emo]ional\ fa]\ de victime prin insistarea
[i acomodarea emo]ional\ cu scene de cruzime, reducând atitudinea empatic\ de
mil\ fa]\ de victime. Persoanele care practic\ violen]a, în general, sunt zugr\vite
ca fiind persoane cu sânge rece, iar practicarea pe ecran a violen]ei, f\r\ îngr\diri
emo]ionale [i morale, devin modele de comportare „echilibrat\ – st\pânit\”. Ca o
rezultant\ a desensibiliz\rii emo]ionale cre[te violen]a sexual\. La motivele ge-
nerate de influen]a mass-media se însumeaz\ [i incitarea libidoului sexual. Pe
aceast\ linie de preocup\ri, Zillmann formuleaz\ teoria transferului excita]iei.
Conform acestei teorii, ceea ce este important nu este sursa real\ a provoc\rii, ci
percep]iile pe care le are individul privitor la aceast\ provocare. Zillmann propune,
împreun\ cu colaboratorii s\i, un model de excita]ie – valen]\ privind efectele
pornografiei asupra agresivit\]ii, sco]ând în eviden]\ c\ filmele erotice pl\cute pot
servi la reducerea comportamentului agresiv, în timp ce filmele erotice nepl\cute
(cu scene de sadism sau  masochism), pot duce la cre[terea agresivit\]ii. Porno-
grafia violent\ produce efecte clare de ordin fiziologic [i cognitiv.

Un articol publicat în 1998 într-o revist\ american\ de sociologie surprinde noi
nuan]e ale rolului pe care îl are mass-media în proliferarea violen]ei [i a cri-
minalit\]ii.

Violen]a este o problem\ complicat\, cu multe dimensiuni în leg\tur\ cu care
opinia public\ este cel mai adesea gre[it informat\. Între 1990 [i 1995, rata
omuciderilor în rândul tinerilor pân\ la 19 ani a crescut cu 92%, iar în rândul
tinerelor femei afro-americane rata a crescut cu 184% în acela[i interval de timp.
În 1990 omuciderea era a doua cauz\ a mortalit\]ii, dup\ accidentele rutiere,
tinerii fiind cel mai adesea implica]i. Pe lâng\ acestea, între 1980 [i 1992 rata
suicidului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 10 [i 14 ani crescuse cu
121%, iar în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 [i 19 ani rata crescuse cu
127%. În afara costurilor umane implicate, violen]a atenteaz\ [i la resursele
societ\]ii; costurile recluziunii tinerilor cu vârsta de peste 12 ani acuza]i de viol,
tâlh\rie, jaf armat au fost de 178 miliarde dolari, între 1987 [i 1990.

Nu este de mirare, în acest caz, c\ cele mai des difuzate [tiri din re]eaua
american\ de televiziune au criminalitatea ca principal subiect. Buletinele de [tiri
au fost des criticate pentru acest lucru. Studiile efectuate asupra violen]ei pre-
zentate în buletinele de [tiri au sugerat c\ o asemenea abordare a violen]ei prezint\
o imagine incomplet\ a unei importante probleme sociale: accentul prea mare pus
pe violen]a criminalit\]ii ar cultiva un sentiment de insecuritate în ceea ce prive[te
spa]iul social al opiniei publice. Un chestionar aplicat în Los Angeles a condus
c\tre urm\toarea concluzie: 80% dintre intervieva]i au afirmat c\ modul în care
mass-media a prezentat faptele antisociale le-a amplificat frica personal\ de a
deveni victim\. În acela[i timp, buletinele de [tiri au fost acuzate în leg\tur\ cu
prezentarea distorsionat\ a imaginii tinerilor. Aproape 48% din [tirile de te-
leviziune aduc în prim plan tinerii implica]i în acte antisociale, mergând pân\ la
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detalii legate de investiga]ii [i de condamn\rile judec\tore[ti. [i, de[i s\r\cia este
una dintre principalele cauze ale criminalit\]ii în SUA, mass-media a încurajat
tendin]a de a blama tinerii infractori pentru propriile probleme, de pe urma c\rora
întreaga societate are de suferit. Tot în cadrul buletinelor de [tiri se prolifereaz\
discrimin\rile legate de ras\. De exemplu, infractorii afro-americani sunt mult
mai des prezenta]i la [tiri decât infractorii albi, cu toate c\ rata criminalit\]ii în
rândul acestora este mult mai sc\zut\. De asemenea, juxtapunerea reportajelor
care reflect\ o integrare complet\ a tinerilor afro-americani în societate cu imagini
care îi prezint\ ca fiind infractori [i victime în acela[i timp, reduce capacitatea
opiniei publice de a în]elege pericolul barierelor discrimin\rii.

Dar televiziunea are [i o important\ func]ie de prevenire a criminalit\]ii.
Buletinele de [tiri îndeplinesc cea mai important\ func]ie din acest punct de
vedere pentru c\ majoritatea tinerilor le urm\resc. În ceea ce prive[te modul în
care tinerii [i violen]a sunt prezentate în mass-media, un studiu realizat de Berkeley
Media Studies Group, în care s-au analizat 214 ore din buletinele de [tiri de pe
întreg teritoriul Californiei, în perioada 19 septembrie – 2 noiembrie 1993, con-
cluziona: reportajele despre violen]\ [i criminalitate s-au aflat pe primul loc în
topul [tirilor. Peste 8000 de reportaje erau pe aceast\ tem\. Realizatorii considerau
c\ cele mai atractive erau reportajele despre criminalitate [i tocmai de aceea ele
erau plasate la începutul buletinelor de [tiri, la fel ca în România în zilele noastre.
Dintre aceste reportaje, în 68% erau implica]i tinerii. De câte ori ace[tia ap\reau
în buletinele de [tiri ei erau fie victime, fie infractori, implica]i în fapte penale cel
mai adesea comise cu violen]\. De pu]ine ori buletinele de [tiri includeau [i
reportaje focalizate pe realiz\rile tinerilor. Ace[tia au fost rareori creiona]i în
circumstan]e pozitive, [i pentru ca acest lucru s\ fi fost posibil, ei ar fi trebuit s\
dea dovad\ de abilit\]i extraordinare. Doar 6% din totalul reportajelor erau cen-
trate pe realiz\rile acestora.

Reportajele pe tema violen]ei [i a criminalit\]ii prezentau evenimentele izolate
de contextul social general. În 80% din cazuri, cauzele care au generat actele
violente erau fie ignorate, fie slab accentuate. Faptul c\ aceste „povestiri” erau
prezentate disparat a înt\rit convingerile opiniei publice c\ ac]iunile individuale
reprezint\ singura solu]ie la problemele generate de violen]\. Chiar [i atunci când
„povestirile” erau contextualizate, cel mai adesea acest lucru se f\cea din per-
spectiva „[tiri de pe urma c\rora po]i înv\]a” – ac]iuni individuale în fa]a violen]ei
– mai degrab\ decât din perspectiva condi]iilor sociale care le-au favorizat.

Buletinele de [tiri ale televiziunii californiene prezint\ o imagine distorsionat\
a tinerilor [i a actelor de violen]\ în care ace[tia sunt implica]i. De[i majoritatea
tinerilor nu sunt violen]i, circumstan]ele în care ace[tia sunt prezenta]i sunt exa-
gerat de violente. Faptul c\ reportajele care îi puneau pe tineri într-o lumin\
pozitiv\ nu se refereau strict la tinerii din comunitatea local\, a avut consecin]e
directe asupra respectului de sine al acestora.
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Acest studiu a urm\rit [i rolul pe care tinerii îl joac\ în aceste reportaje,
ipostazele în care sunt prezenta]i, precum [i mesajul pe care încearc\ s\-l transmit\.
Premisa de la care s-a pornit a fost aceea c\ tinerii prezenta]i în aceste reportaje
devin imagini vii ale acestora, având un puternic impact asupra audien]ei. Ima-
ginile vizuale sporesc credibilitatea [tirilor din cauz\ c\ telespectatorii au con-
vingerea c\ sunt martori la ceea ce se întâmpl\, putând trage propriile concluzii.
În mod particular, finalurile reportajelor în care sunt prezenta]i oameni neobi[nui]i
în ipostaze neobi[nuite se num\r\ printre imaginile vizuale cel mai u[or de re-
amintit. În 64% din cazuri, ipostazele în care ap\reau interlocutorii erau:

• martori sau victime ale infrac]iunilor violente, incluzându-i pe cei care
vorbeau din perspectiva victimei, inclusiv prietenii [i familiile victimelor;

• oricare persoan\ de pe strad\ – cineva intervievat pentru a comenta o anumit\
tem\, incluzând vecinii cuiva care fusese subiectul unui reportaj anterior, membri
ai comunit\]ii sau alte persoane aflate întâmpl\tor în preajm\ în timpul film\rilor;

• reprezentan]i ai sistemului de constrângere legal\, inclusiv poli]ia, agen]ii
federali, g\rzile de securitate;

• reprezentan]i ai sistemului justi]iei penale, incluzând oricare persoan\ care
lucreaz\ în sistemul judiciar, cum ar fi avoca]ii, judec\torii sau cei care lucreaz\
în sistemul justi]iei criminale, [i anume: gardieni din închisoare, ofi]erii de
proba]iune;

• criminalii sau suspec]ii, inclusiv cei acuza]i sau condamna]i pentru o in-
frac]iune sau cei investiga]i, num\rau 10% din totalul interlocutorilor acestor
reportaje65.

Interlocutorii albi ap\reau cel mai frecvent în aceste reportaje în postura de
victime ale unor infrac]iuni neinten]ionate, în timp ce promotorii violen]ei [i ai
criminalit\]ii erau tinerii de culoare. Acest fapt atr\gea simpatia opiniei publice
pentru tinerii albi [i discriminarea tinerilor de culoare.

Punând în prim plan tinerii în buletinele de [tiri, sprijinul opiniei publice
pentru a r\spunde violen]ei prin m\suri represive nu surprinde. Violen]a la care
p\rta[i sunt tinerii este mai „atractiv\” decât violen]a care îi implic\ pe adul]i.
Acest lucru distrage aten]ia de la o interven]ie adecvat\ în spa]iul social.

Tocmai de aceea s-a pus întrebarea: Cine ar trebui s\-i reprezinte pe tineri în
cadrul buletinelor de [tiri? Cineva spunea c\ dac\ nu exi[ti în mass-media, nu
exi[ti deloc. Pragmatismul întreb\rii este dac\ cei care nu sunt reprezenta]i în
mass-media vor fi priva]i de sprijinul [i de resursele societ\]ii. Cei reprezenta]i
beneficiaz\ de standarde sociale, politice [i culturale mult mai înalte. De aceea
tinerii ar trebui s\ se reprezinte ei în[i[i. Tinerii au nevoie de sprijinul comunit\]ii
pentru a li se reabilita imaginea în fa]a opiniei publice.

65 M. Petcu, Delincven]a. Repere psihosociale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999 [i C. P\unescu,
Agresivitatea [i condi]ia uman\, Ed. Tehnic\, Bucure[ti, 1994.
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Faptul c\ majoritatea reportajelor despre ac]iunile violente îi implic\ pe tineri
d\ na[tere prejudec\]ilor [i discrimin\rilor. Majoritatea speciali[tilor în prevenirea
criminalit\]ii argumenteaz\ c\ este important ca tinerii s\ vorbeasc\ ei în[i[i despre
violen]\, pentru c\ ei sunt în primul rând afecta]i de aceasta [i, de[i ignora]i, ei î[i
transform\ punctele tari în solu]ii. Avoca]ii sus]in ideea c\, de[i tinerii de]in o
parte a solu]iilor, ei sunt în acela[i timp [i o parte a problemei.

În ceea ce prive[te modul în care televiziunea afi[eaz\ violen]a, studiul su-
gereaz\ c\ este necesar\ o limitare a procedurilor clasice de prezentare a [tirilor în
sensul c\ sunt necesare contextualizarea infrac]iunii [i prezentarea circumstan]elor
în care s-a produs. Acest lucru presupune:

• a include informa]ii despre factorii de risc;
• a surprinde leg\tura dintre personajele implicate. Sunt ei prieteni, cuno[tin]e

sau necunoscu]i? Este alcoolismul un factor favorizant al criminalit\]ii?
Care sunt costurile criminalit\]ii?

• a surprinde costurile infrac]iunilor pentru familiile victimelor [i pentru
comunitate. Cât cost\ spitalizarea victimelor? Copiii, victime ale violen-
]elor, beneficiaz\ de consiliere?

Aceste întreb\ri de rutin\ ajut\ opinia public\ s\ în]eleag\ faptul c\ violen]a în
rândul tinerilor nu este întâmpl\toare [i inevitabil\, ci c\ ea poate fi prevenit\.

De-a lungul timpului, scrierea a fost un mijloc de comunicare pentru cei
ini]ia]i. Abia epoca industrializ\rii intense a impus o accelerare a multiplic\rii [i
a r\spândirii scrise a informa]iei, la început din motive comercial-publicitare [i
apoi extinzând aria [i la evenimentul senza]ional. De ce senza]ional? Pentru c\ el
[ocheaz\ prin noutatea [i insolitul lui, prin nevoia de informa]ie, dar deschide [i
calea agresiunii informa]iei vie]ii psihice.

Recep]ionarea pe un interval mic de timp a relat\rilor voit îngro[ate, cu
sublinierea insistent\ a detaliilor de cruzime, de macabru, de groaz\, produce la
nivelul sensibilit\]ii afective a omului un traumatism prin efectul de [oc, dar [i
prin cre[terea amenin]\rii asupra propriei existen]e. Dac\ ne gândim c\ cel pu]in
de un secol încoace, dar mai ales în perioada ultimilor 50 de ani, sute de mii sau
milioane de crime, violen]e, jafuri, violuri perturb\ echilibrul nostru sufletesc prin
articole fulminante, ne putem da seama c\ în incon[tientul nostru se define[te o
lume a agresivit\]ii, o lume a groazei care exist\ pretutindeni, în comunitatea
noastr\, pe strada noastr\, în casele noastre. Ce poate determina în plan psihologic
un asemenea mediu ambiental? O profund\ team\ care exacerbeaz\ nevoia de
ap\rare, care, de asemenea, duce la o intens\ manifestare a agresivit\]ii latente.

Frica, anxietatea exacerbeaz\ încordarea nervoas\ [i instinctele de conservare
[i ap\rare. Cople[it de violen]\, omul este totdeauna preg\tit s\ r\spund\ spontan
tot cu violen]\.
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Informa]ia scris\ despre violen]\ constituie o form\ de înv\]are a compor-
tamentelor agresive, oferind chiar o motiva]ie a acesteia în lupta pentru existen]\.

Omul normal nu are un apetit special pentru recep]ionarea evenimentelor
violente sau tragice în form\ brut\. Este dovedit faptul c\ cel pu]in 50% din
oameni nu pot rezista la perceperea direct\ a unei crime sau a unui accident cu
victime deoarece aceste fapte dep\[esc capacitatea emo]ional\ normal\. Falsa
impresie c\ ace[ti oameni doresc s\ citeasc\ aceste informa]ii în propria cas\, în
momentele de relaxare, este o specula]ie comercial\. Relatarea scris\ este numai
o mediere care estompeaz\ reac]iile emo]ionale imediate, dar cele de acumulare a
tensiunii, a fricii, a emo]iei de groaz\ nu sunt anihilate, c\ci procesul de im-
pregnare afectogen\ cre[te.

Pe de alt\ parte, relatarea cu am\nunte, uneori picante a unor ac]iuni violente,
ofer\ modele mintale pentru foarte mul]i poten]iali uciga[i sau agresori, prin for]\
de sugestie [i informa]ie metodologic\.

Dar ziarul nu este singurul mijloc de comunicare a violen]ei. Dup\ cum se [tie,
exist\ o sec]iune a literaturii care cuprinde romanul poli]ist sau literatura de
groaz\. Din nefericire, se crede c\ proliferarea literaturii care alege formele
patologice ale agresivit\]ii, în special patologia sexualit\]ii sau crima organizat\,
ca subiecte prioritare pentru diferite genuri nu poate fi pus\ sub control valoric în
plan artistic. Oricine este liber s\ dispun\ de via]a sa, dar societatea nu ar trebui s\
vând\ la col] de strad\ metodologia suprim\rii vie]ii, ci, dimpotriv\, s\ se apere de
aceste agresiuni.

Suprimarea vie]ii altuia sau a propriei vie]i nu este un act normal, în ordinea
evolu]iei condi]iei umane, ci se include în sfera crimei organizate. În fond, otrava
literaturii agresive este c\utat\ de cititorii cu tr\s\turi mai mult sau mai pu]in
patologice, dar, în baza principiului libert\]ii gre[it în]eles, este c\utat\ [i de copii,
[i de adolescen]i, la care efectele imaginative [i emo]ionale pot constitui impulsuri
secrete c\tre comportamentele agresive, sau pot devia liniile de for]\ ale dez-
volt\rii personalit\]ii.

Din nefericire, modalitatea de propagare a agresivit\]ii prin limbajul scris a
intrat în concuren]\ cu alta [i mai puternic\, datorit\ efectelor ei traumatice, [i
anume imaginea traumatizant\.

În concluzie, impactul mijloacelor mass-media asupra prolifer\rii violen]ei [i
a criminalit\]ii este o realitate care nu poate fi ignorat\. Evenimentele din ultima
perioad\ au accentuat ideea c\ televiziunea în particular poate s\ fie atât un mijloc
de prevenire a agresivit\]ii, cât [i o promotoare a acesteia, categoria de popula]ie
cea mai expus\ fiind tinerii, din cauza imaturit\]ii acestora [i a puterii de sugestie
pe care o are imaginea vizual\. Astfel, violen]a devine pentru ei mijloc de defulare
[i de dezinhibare, cu consecin]e imediate asupra întregii comunit\]i din care ace[tia
fac parte, mai ales sub aspectul costurilor umane [i materiale.
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IV.4. Opinia public\ [i „statutul criminalit\]ii”

Evenimentele din 1989 au provocat în opinia public\ româneasc\ transform\ri
semnificative în plan axiologic care genereaz\, în raport cu scara de valori sociale,
reac]ii ambivalente [i evalu\ri contradictorii atât la nivel individual, cât [i la nivel
societal. Printre erorile „percep]iei publice” [i „evolu]iile originale” ale mentalului
colectiv românesc privind „explozia” faptelor deviante sau criminale întâlnim:

Mitizarea „st\rii de violen]\” sau a actelor ilicite, delincvente sau anomice:
„avem [i noi bandele noastre de cartier, am intrat, deci, în lumea civilizat\”.

Psihoza colectiv\ a devian]ei [i criminalit\]ii este, în societatea noastr\, tre-
c\toare; ca orice mod\ [i aceasta va fi înlocuit\ cu altceva, mai ales pe m\sur\ ce
mass-media va obosi s\-i acorde o atât de mare importan]\ (anchetele noastre
empirice au pus în lumin\ o asemenea ipotez\).

Respingerea fenomenului, îndeosebi a dinamicii criminalit\]ii sau a dimen-
siunilor supraevaluate ale faptelor anomice inculcate în „perceperea public\” prin
intermediul mijloacelor de comunicare de mas\. O asemenea opinie este favorizat\
[i de politica oficial\ tolerant\ sau de subapreciere a st\rii anomice reale din
societatea româneasc\: „noi nu avem a[a ceva”, „bandele urbane sau re]elele
mafiote sunt specifice ]\rilor occidentale”, „nu avem droga]i” s-a afirmat pân\
acum câ]iva ani! S-a probat, din p\cate, prea târziu c\ avem persoane care se
drogheaz\, mai ales minori, c\ exist\ un real fenomen al bandelor [i al re]elelor
criminale.

Interven]iile dure nu sunt bune, ar fi distructive, pe când preven]ia ar fi mult
mai eficient\. În fapt, toleran]a excesiv\ a conduitelor deviante [i a faptelor
criminale a determinat, al\turi de al]i factori, o cre[tere alarmant\ a acestora [i
prin aceasta, o reducere la fel de alarmant\ a siguran]ei cercet\torului atât în
spa]iul public, cât [i în spa]iul privat.

Starea anomic\, inclusiv cea infrac]ional\, „se înscrie în limite normale”,
fenomenul „este real, dar nu grav” [i „exist\ mijloace eficiente de preven]ie sau de
eliminare”, au afirmat mult timp factorii oficiali de ac]iune în acest domeniu. Din
p\cate, între timp fenomenele deviante [i ale criminalit\]ii au avansat semnificativ
în spa]iul social [i au p\truns în tot mai multe domenii [i segmente ale vie]ii
sociale. În gospod\ria familial\, de pild\, violen]a domestic\ constituie un fe-
nomen aproape obi[nuit care preocup\ tot mai mult societatea global\. În spa]iul
[colar au ap\rut fenomene violente f\r\ precedent: bande de elevi care distrug
bunul public, fur\ cataloagele drept r\zbunare. Pentru e[ecul [colar, „impun taxe
de protec]ie”, dup\ modelul re]elelor mafiote urbane, instaureaz\ teroarea „în
cartier”, inclusiv în raport cu proprii profesori  sau p\rin]i. Reac]ia organismelor
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abilitate este de regul\ tolerant\, adic\ „politic\”. Nu trebuie s\ stigmatiz\m
„tân\ra genera]ie” se spune adesea în rândul inspectorilor de înv\]\mânt.

Experien]a ]\rilor care au trecut prin perioade dificile în domeniul infrac]ional
[i al violen]ei „în spa]iul social”, experien]a util\ unei ]\ri ca România, arat\ c\,
„sc\pate de sub control”, actele de delincven]e determin\ popula]iile pa[nice fie
s\ reac]ioneze brutal, fie s\ condamne organismele abilitate ale societ\]ii pentru
lipsa lor de reac]ie [i eficien]\. ]ara noastr\ ofer\ exemple de p\cate, deosebit de
grave în aceast\ privin]\ („revolta” s\tenilor din unele localit\]i din zonele Bac\u,
Constan]a, Târgu Mure[ etc., încerc\rile de „a-[i face singuri dreptate”). Sondajele
de opinie din ultimii ani atât din România, cât [i din alte ]\ri, au pus în lumin\ „la
loc de frunte” sentimentul de insecuritate al cet\]eanului. Rezultate ale anchetelor
empirice vor fi prezentate în capitolul consacrat Cercet\rii sociologice de teren a
devian]ei [i a criminalit\]ii. În Fran]a, de asemenea, pe primele locuri figureaz\
fenomenul imigra]iei clandestine [i insecuritatea cet\]eanului (47% respectiv 43%
potrivit unui sondaj SOFRES, 1997). S-a l\sat, în acest sens, conceptul „efect de
cartier” despre care s-a vorbit [i în cadrul dezbaterii de la Televiziunea Francez\
(France 2) din 13 mai 2002: cartierul însu[i ghetoizat, marginalizat, lipsit de
echipamente sociale, golit de „via]\ economic\” real\ [i licit\, d\ na[tere bandelor
agresive [i faptelor violente.

IV.5. Dinamica devian]ei [i a criminalit\]ii
în România

Cercet\rile efectuate relev\, în ceea ce prive[te manifestarea fenomenului de
delincven]\ juvenil\ în România, câteva tr\s\turi specifice cum ar fi: deplasarea
ponderii actelor de delincven]\ de la grupurile mai mari de vârst\ la grupurile mai
mici; dep\[irea limitei de la care putem caracteriza un act antisocial comis de un
minor numai ca devian]\ sau predelincven]\; accentuarea caracterului grav al
unor delicte comise de c\tre adolescen]i (omor, tâlh\rie, viol etc.); cre[terea
fenomenului de recidiv\ în rândul unor categorii de adolescen]i.

Un studiu efectuat recent privind situa]ia delincven]ei juvenile relev\ o întreag\
serie de aspecte semnificative, privind evolu]ia [i caracteristicile delincven]ei
juvenile în România:

a. În perioada 1983-1986 se constat\ o cre[tere de peste 3 ori a num\rului
participan]ilor minori la s\vâr[irea de infrac]iuni fa]\ de anul 1981, cu apogeul în
1985, situa]ie întâlnit\ anterior Revolu]iei doar în perioada de puternic\ criz\
economic\ a anilor 1954-1955. Din analiza cauzelor ce au determinat aceast\
explozie a delincven]ei juvenile – într-o perioad\ în care factorii economici nu
prezentau diferen]e semnificative fa]\ de anii anteriori – se desprinde concluzia c\
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situa]ia aceasta e urmarea aplic\rii Decretului Nr. 770/1.10.1966 privind re-
glementarea întreruperii sarcinii. Astfel, în perioada 1982-1985, primele genera]ii
n\scute începând cu 1967 au împlinit vârsta de 15 – 17 ani, din rândurile lor
recrutându-se majoritatea participan]ilor la s\vâr[irea de infrac]iuni.

Aplicarea dur\ a prevederilor acestui act normativ a constituit, totodat\, o
motiva]ie serioas\ pentru numeroase femei de a încerca s\ întrerup\ sarcina prin
metode empirice care s-au soldat adesea cu traumatisme fizice [i psihice atât
asupra p\rin]ilor cât [i asupra nou n\scu]ilor (personalit\]i deviante, alienare
intelectual\). Mai mult decât atât, numeroase femei cu tulbur\ri instinctiv-volitive,
intelectuale [i afective, persoane cu traumatisme [i tulbur\ri endocrine au fost
obligate s\ nasc\ copii nedori]i, cu predispozi]ii ereditare ce au declan[at com-
portamentul deviant.

La aceste tulbur\ri psiho-fiziologice s-au ad\ugat o serie de caren]e de natur\
economic\, precum [i numeroase disfunc]ionalit\]i din sistemul educativ [i din
activitatea unor factori cu atribu]ii de control social.

b. O reducere masiv\ a num\rului minorilor infractori se constat\ în 1988 –
1989, ani în care delincven]a juvenil\, înregistreaz\ unele din cele mai joase cote
din ultimii 35 de ani. Dintre cauzele care au determinat acest fenomen ar fi:

• Dup\ explozia natalit\]ii din perioada 1967 – 1970, a urmat o perioad\ de
reducere apreciabil\ a acesteia (aproape la jum\tate);

• În 26 ianuarie 1988 a fost emis Decretul Nr. 11 privind amnistierea unor
infrac]iuni [i reducerea penal\ pentru un num\r sporit de infractori, absolvind
de r\spundere to]i minorii ce au s\vâr[it fapte penale;

c. Din anul 1990, delincven]a juvenil\ începe s\ se înscrie pe o linie ascendent\
fiind înregistrate cele mai înalte cote din ultimii 40 de ani. Factorii ce au de-
terminat aceast\ cre[tere spectaculoas\ sunt, în general de ordin economic, social
[i cultural. Perioada de tranzi]ie a generat în mod obiectiv efecte economice
imprevizibile, care la rândul lor au devenit cauze imediate ale multora din dis-
func]iile ap\rute pe plan social.

Sc\derea nivelului de trai s-a resim]it [i se resimte cu preponderen]\ în im-
posibilitatea satisfacerii unor trebuin]e fundamentale, în renun]area silit\ la ob-
]inerea unor articole [i produse de strict\ necesitate. Afectarea general\ a con-
di]iilor de via]\ îi determin\ pe oameni s\ caute solu]ii de ob]inere a unor venituri
compensatorii, de multe ori, chiar pe c\i ilicite. În egal\ m\sur\ se poate remarca
vizibila diminuare a autorit\]ii [i func]iei de control social a familiei, inclusiv în
mediul rural, unde aceasta reprezenta modelul stabilit\]ii [i moralit\]ii.

În amplificarea delincven]ei, un rol însemnat l-a avut apari]ia [i chiar adâncirea
decalajului dintre nivelul aspira]iilor personale [i cel al posibilit\]ilor materiale.
Accentuarea tot mai vizibil\ a diferen]ierilor economice între indivizi [i chiar
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grupuri a avut ca efect proliferarea sentimentului de frustrare, care, neputând fi pe
deplin controlat, a condus la s\vâr[irea de fapte penale.

În\sprirea condi]iilor de via]\ pentru marea majoritate a popula]iei, dar în-
deosebi pentru acele familii care nici pân\ acum nu beneficiau de un standard de
minim\ decen]\ reprezint\ unul din factorii esen]iali care au contribuit la apari]ia
fenomenului social cunoscut sub denumirea de „copiii str\zii”, copii a c\ror surs\
unic\ de existen]\ este furtul, cer[etoria etc.

În acela[i timp în familie, erodarea valorilor morale este factor concurent la
apari]ia minorilor delincven]i. Mai precis, copiii devin de numeroase ori martori,
uneori chiar participan]i activi la fr\mânt\rile p\rin]ilor în vederea g\sirii unor
solu]ii de îmbun\t\]ire a condi]iilor de via]\. Nu rare ori, copiii sunt înv\]a]i s\
ignore precepte fundamentale, s\ încalce valori civice [i morale tradi]ionale. În
astfel de condi]ii, imaginea minorilor despre civism [i moralitate se degradeaz\
treptat, iar valorile fundamentale sunt înlocuite cu alte norme, care de cele mai
multe ori contravin legisla]iei, dar [i existen]ei umane.

Nu în ultimul rând, trebuie men]ionat impactul mass-media, al informa]iei
agresive [i excesive privind violen]a sau chiar proliferând-o prin promovarea
îngrijor\toare a unor reclame, filme, publica]ii cu caracter obscen sau chiar porno-
grafic. Incapacitatea minorului de a discerne în leg\tur\ cu toate aceste elemente
îi afecteaz\ imaginea despre via]\ în general, [i normele existen]ei civice în special,
fapt ce se repercuteaz\ negativ asupra întregului s\u comportament cotidian.

În acest sens este semnificativ\ analiza unor genuri de infrac]iuni, [i elementele
specifice fiec\rei categorii, comise în mod frecvent de minori:

 Infrac]iunile de omor, tentative de omor [i lovituri cauzatoare de moarte

• 8% din num\rul omorurilor [i loviturilor cauzatoare de moarte au fost
s\vâr[ite în grup;

• 36% din infractorii minori au consumat alcool înaintea s\vâr[irii
infrac]iunii, ceea ce indic\ o anumit\ predispozi]ie spre consumul de b\uturi
alcoolice;

• În aproximativ 14% din omorurile s\vâr[ite de minori, mobilul l-a constituit
jaful;

• În cca. 7% dintre omoruri [i lovituri cauzatoare de moarte mobilul a fost
violul;

• În 12% din cazuri omorul s-a s\vâr[it asupra unor membri ai aceleia[i
familii preponderent fiind omorul asupra tat\lui;

• 6% din omoruri s-au s\vâr[it asupra persoanelor vârstnice lipsite de ap\rare
[i locuind în case izolate;


