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Informaţia este putere. Cu toţii ştim această expresie, însă puţin ştim rolul important pe care l-

a jucat Internetul în consolidarea acestei expresii. Prin intermediul Internet-ului, oricine este 

conectat are acces la un flux nelimitat de informaţii. În zilele noastre Internet-ul joacă un rol 

important în cultură, economie, politică dar şi în felul cum percepem lumea. Internet-ul este ca o 

„sală de conferinţe” unde oamenii pot schimba idei, pot să comunice sau să se mobilizeze pentru 

susţinerea unei cauze. Internet-ul a eliminat aproape toate barierele comunicării şi a făcut posibil ca 

„vocea” fiecăruia dintre noi să fie auzită. Comunicarea pe aceste canale este spontană, formală şi 

informală şi adună la un loc pe cei care au interese comune. Internet-ul încurajează creativitatea şi 

colaborarea cu un număr foarte mare de interlocutori. 

Deşi are multe beneficii, permiţându-ne să comunicăm cu persoane aflate la distanţe mari, 

acesta are şi un efect negativ asupra vieţii noastre deoarece combinaţia dintre „izolare„ şi 

„globalizare” a dus la distrugerea unor valori ale culturi naţionale. Internet-ul ne face să nu mai 

avem încrederea şi confortul pe care îl aveam când comunicam direct, înlocuind adevărata prietenie 

cu o conexiune virtuală. De multe ori ne face să ne îndoim de propriile convingeri, de a gândi şi 

acţiona independent şi în schimb ne face vulnerabili la mesajele perverse şi care ne ating corzi 

sensibile. 

Internet-ul ne-a transformat în cea mai antisocială generaţie de până acum. Preferăm să 

trimitem mesaje în loc să avem conversaţii telefonice, să vorbim pe facebook în loc să avem 

conversaţii directe. 

Numeroşi cercetători au semnalat apariţia unui nou fenomen si anume „depresia Facebook”, 

care a fost definită ca o depresie pe care o dezvoltă oamenii care petrec un timp foarte mare pe 

Facebook, şi apoi încep să manifeste semne clasice de depresie. Acceptarea şi comunicarea cu alţi 

oameni este un element important în viaţă, însă intensitatea şi viteza cu care oamenii comunică pe 

Facekook poate declanşa depresia la anumite persoane. Persoanele care suferă de depresie sunt 

susceptibile mesajelor promovate de unele site-uri, care promovează comportamente 

autodistructive. „Depresia Facebook” nu se referă doar la Facebook, ci se referă şi la impactul altor 

reţele de socializare existente, însă a primit acest nume deoarece facebook-ul este reţeaua de 

socializare cea mai cunoscută. 

Pe lângă faptul că facebook-ul este o sursă de depresie şi anxietate, acesta este o sursă 

importantă de stres. Stresul cronic cauzează depresia. Fiind conectat tot timpul la reţelele de 

socializare, căutarea permanentă de noi ştiri postate pe aceste reţele, este ca şi cum organismul ar fi 

într-o stare continuă de alertă, ceea ce cauzează producerea şi eliminarea unui hormon de stres 

numit cortizol. Producerea şi eliminarea constantă în organism de cortizol duce în timp la apariţia 

unor probleme de sănătate. 

Un alt aspect al acestor reţele de socializare care duce la apariţia depresiei este falsul 

sentiment de intimitate. Aceste reţele promovează doar evenimentele fericite pe care le avem, dar ne 

spun foarte puţin despre problemele pe care le întâmpinăm în viaţa de zi cu zi. În concluzie, 

postările noastre doar o faţadă, deoarece şi ceilalţi fac la fel. 

Când acordăm o prea mare importanţă reţelelor sociale, relaţiile din viaţa de zi cu zi au de 

suferit. 

Pe lângă problemele emoţionale pe care le creează aceste reţele, mai apar şi activităţile penale 

promovate de unele reţele. Deoarece comunicarea pe aceste reţele a crescut foarte mult şi oamenii 

postează informaţii tot mai personale, mulţi oameni iresponsabili sau infractori au profitate de 

naivitatea unor persoane. Mulţi infractori şi-au creat profiluri false pe aceste reţele de socializare şi 

au comis atacuri cibernetice, trafic de persoane, trafic de droguri, terorism, etc. 



În concluzie, deşi reţelele de socializare au multe beneficii, aspectele negative sunt mult mai 

multe şi au efecte pe termen lung. De multe ori se pune doar pe aspectele pozitive, aspectele 

negative fiind foarte rar prezentate, fapta care ar trebui să schimbe cât mai repede. 
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