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un proiect:

Majoritatea răspunsurilor (în afară de interviuri) au fost colectate online, de la tineri cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani.
Fiind întrebări care intră în intimitatea adolescenților, chestionarul

online, elaborat cu ajutorul unui
sociolog, cu întrebări deschise, le-a permis să răspundă sincer, fiindu-le respectată confidențialitatea

răspunsurilor.

270 de liceeni din 60 de orașe din țară s-au înscris

REZULTATELE PREZENTATE ÎN CONTINUARE PROVIN DINTR-UN STUDIU AMPLU, FĂRĂ PRECEDENT ÎN ULTIMII ANI,
CARE A IMPLICAT ÎN TOTAL APROAPE 1.500 DE ADOLESCENŢI. Din luna octombrie 2016 până în ianuarie 2017, au fost

pentru joburile de cercetători „In a Relationship”

înregistrați 1.400 de respondenți la chestionare online, dintre care 270 la chestionarul de test și 1.131 la chestionarul final, precum
și 100 la interviuri directe. Cercetarea a fost co-creată de echipa Fundației Friends For Friends împreună cu adolescenții selectați
în urma unui concurs.

10 cercetători au fost aleși, din 8 orașe din țară
70 de liceeni au fost ambasadori ai proiectului

Premizele de cercetare au fost obținute în urma unui focus grup format din adolescenți, în care discuția a pornit de la întrebarea
„De ce există violență în relații la liceu?”, și în care am ajuns la următoarele:

*Exerciţiu*
1.131

de liceeni au răspuns la

chestionarul online „In a Relationship”

720 fete, 411 băieți din peste
30 de orașe din țară
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Disclaimer: Studiul „In a Relationship” este unul de tip non-probabilist.
Datele nu sunt reprezentative la nivel național și nu pot fi extrapolate la nivelul liceenilor din România, ele au un caracter
exploratoriu, oferind insight-uri despre atitudinile și comportamentelor adolescenților.

Ștefan Boștinaru (Râmnicu Vâlcea), Andreea Dumitrescu (București),
Ioana-Andreea Mardare (Negrești, Vaslui), Diana Moțoc (Bistrița),
Bianca Murzea (București), Ana-Maria Pirianu (Craiova), Diana Smeu (Bacău),
Andrei Gabriel Stupu (București), Ioana Vartolomei (Iași), Lena Vasile (Galați).

„In a Relationship” este un proiect parte din Campania Respectului (iniţiativa AVON de luptă împotriva violenţei domestice),
realizat împreună cu Fundaţia Friends for Friends și dedicat adolescenților din România, care pune accentul pe un aspect delicat și
sensibil al vieții lor din timpul liceului: primele relații de dragoste – ce le face să funcționeze și ce le distruge. Misiunea proiectului
este aceea de a ridica gradul de conștientizare privind abuzurile potențiale în cuplu și de a preveni violența din timpul liceului,
sâmburele violenței domestice de mai târziu. Prin violență înțelegem abuzuri fizice, emoționale, psihologice, sexuale și cibernetice
(online).

Cercetătorii „In a Relationship”:

1.500 de liceeni din România vorbesc despre relaţiI

CE AM AFLAT DE LA ŞI DESPRE ADOLESCENŢI

Adolescenţi în căutare de modele reale

Câteva idei principale pe care le-am scos din chestionare, interviurile față în față și experiența de cercetare a adolescenților:

În lipsă de modele reale, liceenii se inspiră din ce consumă pe pâine, adică din modelele de relații pe care le regăsesc în filme, muzică și în cărțile pe
care le citesc. I-am întrebat care sunt cuplurile lor preferate din filme sau seriale, melodiile lor de dragoste preferate și cărțile pe care le-au citit în
ultimul an.
Modelele de relație recurente care reies din preferințele liceenilor:

• Violenţa nu are legătură cu victima, care adesea
nu are nicio vină. Ce e trist însă este că violența este mai
răspândită decât am crede, pentru că nu înseamnă doar abuz
fizic, ci și emoțional!

• Relaţia romantică universală (Titanic, Romeo și Julieta).
Motive: „reprezintă un model de dragoste adevărată”.

• Relaţia de tip power couple, „noi împotriva lumii” (The Vampire

• Adolescenţii duc lipsă de modele funcționale de
relaționare.
• Conştientizarea şi vorbitul despre o
eventuală traumă ajută, paradoxal, în relaționarea
socială. Așa îți faci prieteni adevărați și vezi cine este lângă
tine. Profesorii și psihologii pot fi aliați importanți.
• Băieţii sunt mai greu de convins să vorbească
despre relaţii și au tendința să minimizeze impactul și
efectele violenței.
• Adolescenţii ţin mult la intimitatea lor, nu e ușor
să le câștigi încrederea.

FILME
Blair şi Chuck, Gossip Girl
Jack şi Rose, Titanic
Damon şi Elena, The Vampire Diaries
Angelina Jolie şi Brad Pitt/Mr. and Mrs
Smith
Derek şi Meredith, Anatomia lui Grey

Diaries, Saga Amurg, Suicide Squad, Lucifer, Vikings, Mr. and Ms. Smith) are cea
mai mare recurență în top 10. Majoritar personaje fantastice (vampiri, vrăjitori,
personaje cu puteri supranaturale) ale căror trăiri și întâmplări nu sunt comune.
Motive: „o relație neobișnuită, incitantă, diferită față de restul”

• Relaţia funcTională de dragoste-prietenie, în care cei doi sunt şi
parteneri (Anatomia lui Grey, Suits, Friends).
Motive: „sunt un cuplu care te motivează, fiind împreună și la bine și la greu”, „trec
împreună peste probleme”, „sunt un exemplu de cuplu ideal”.
Notă: Preferința pentru cuplurile din seriale în raport cu cele din filme denotă nevoia unui factor de
stabilitate, a unei continuități într-o relație-model, care să reziste obstacolelor și timpului.

Lucifer şi Chloe, Lucifer
Bella şi Eduard, Saga Amurg
Monica şi Chandler, Friends
Harley Quinn şi Joker, Suicide Squad
Babi şi Hugo, Trei metri deasupra cerului
Romeo & Julieta
Will Traynor şi Louisa, Me before you
Mike şi Rachel, Suits
Joel Barish şi Clementine Kruczynski,
Ragnar şi Lagertha, Vikings
Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Bibliografia care a reieșit din răspunsuri cuprinde preponderent cărți din
programa școlară (Mircea Eliade, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Camil
Petrescu, Ion Creangă) sau lecturi recomandate de vacanță, ale căror modele de
relații nu mai au o așa mare relevanță în ziua de azi.

Ori motivele pentru care liceenii le citesc ţin mult şi de
căutarea de „role models” şi „învăţături pentru evoluţia
personală”.

cărţi
Fluturi, Irina Binder
Maitreyi, Mircea Eliade
Enigma Otiliei, George Călinescu
Ion, Liviu Rebreanu
Invitaţie la vals, Mihail Drumeş
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război, Camil Petrescu

Melodiile alese de liceeni sunt melodii

recente, din ultimii ani, care au fost sau sunt încă hituri la radio sau TV
(John Legend, Ed Sheeran, Gnash, Bebe Rexha, The Chainsmokers). În plus de astea sunt melodiile clasice de dragoste (Lara Fabian,
Celine Dion) și câteva intrări din muzica românească (The Motans, Emeric Imre). Mesajele melodiilor sunt din zona clișeelor de dragoste

romantică, care cere sacrificii:

„do it all in the name of love”, „give your all to me/I’ll give my all to you”, „tot ce-i al tău mi se cuvine mie” și o anduranță a sentimentelor – „I will be
loving you ‘til we’re 70”, „pentru veșnicie”, „am să te aștept”. Recurența melodiilor contemporane sprijină și de data asta nevoia de modele de azi.

Mai găsim în listă cărți din literatura universală pentru adolescenți (John Green, Markus
Zusak, J.K Rowling) dar și două cărți din literatura română contemporană, scrise de
autori tineri, dintre care Fluturi de Irina Binder este pe primul loc în top, fiind preferința
fetelor.

Adolescenţii au o apetenţă pentru modele contemporane,
vii, reale, cu care pot rezona din punct de vedere al
comportamentului în viaţa de zi cu zi.
The fault in our stars, John Green
Hoţul de cărţi, Markus Zusak
Harap-Alb, Ion Creangă
Alchimistul, Paulo Coelho
Moara cu noroc, Ioan Slavici
Harry Potter, J.K. Rowling
Portretul lui Dorian Gray, Oscar Wilde
De veghe în lanul de secară,
J. D. Salinger

1984, George Orwell
to Kill a Mockingbird,
Harper Lee
Suge-o Ramona, Andrei Ciobanu
Eleanor and Park, Rainbow Rowell
Nuntă în cer, Mircea Eliade
Codul lui Da Vinci, Dan Brown

All of me, John Legend
Thinking Out Loud, Ed Sheeran
I Hate You, I Love You, Gnash
Je t’aime, Lara Fabian
Closer, Chainsmokers
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playlist melodii
de dragoste

Tu, The Motans
Nebun de alb, Emeric Imre
My Heart Will Go On, Celine Dion
In the Name of Love, Garrix &
Bebe Rexha
Photograph, Ed Sheeran

Martorii imuni

Intimitate şi abuz

2 din 3 adolescenți spun c-au fost martori la o scenă de violență

32% dintre fete și 28% din băieți recunosc că
persoana cu care au fost sau sunt într-o relație le-a citit
mesajele de pe telefon. Jumătate dintre ei au avut o reacție
negativă, au fost dezamăgiți, s-au supărat pe persoana

fizică și/sau verbală într-un cuplu de vârsta lor. Mult mai puțini,

2 din 10, au recunoscut că au fost loviți într-o ceartă cu prietenul/
prietena. Dintre aceștia, 2/3 sunt băieți, care însă au privit cu

amuzament faptul că prietena lor i-a lovit, sau au considerat că a fost o
violență binemeritată. 18% au recunoscut c-au fost violenți la rândul

lor: 13% fete și 5% băieți. „Nu e cool ca băiat să te bată o fată, dar
ca fată e cool să bați un băiat, îți permiți, că băiatul nu are voie să dea în
tine”, a răspuns unul dintre băieții intervievați de cercetători.
Dacă este surprinzător că fetele sunt mai degrabă violente în cuplurile
de liceu decât băieții, cel mai tare ridică semne de întrebare faptul că
mult mai mulți se declară martori la violență dar nu recunosc să fi fost
vreodată implicați într-o situație similară în cuplu.

1 din 2 fete și 2 din 5 băieți spun c-au intervenit într-o
astfel de situație de violență: i-au separat pe cei aflați în
conflict, le-au dat sfaturi (cele mai multe dintre fete), iar 10% dintre
băieți au folosit la rândul lor violența fizică sau verbală.
Cei mai mulți dintre cei care declară că nu au intervenit spun că nu
au făcut-o pentru că orice problemă se rezolvă în cuplu, iar conflictul
nu îi privea: „cearta lor nu a mea”, „lucrurile se rezolvă în familie” sau „e
treaba lor”. Protejarea intimității tradusă ca non-intervenție în conflicte
poate avea însă urmări negative, de propagare a cazurilor de violență
domestică în cuplurile adulte, protejate de martorii tăcuți.

respectivă și/sau au discutat cu ea despre asta. 1/3 dintre fete
și băieți au recunoscut că au verificat la rândul lor mesajele

prietenului/prietenei, dar mai mult de 1/3 dintre cei care
au făcut-o declară că aceștia nu au fost deranjați de încălcarea
spațului privat. „Nu avea nimic de ascuns” este o justificare
care s-a repetat de multe ori în mărturiile adolescenților, pe
care o putem corela cu modelele lor romantice unde iubirea
totală presupune, în acest caz, o anihilare a spațiului intim al
fiecăruia atunci când se află în cuplu.

Ori controlul excesiv într-o relaţie este o
formă de abuz emoţional care poate duce
la probleme de încredere de sine şi depresie şi
poate escalada în situaţii mai grave.
Mai mult de jumătate dintre adolescenții care spun
c-au avut deja o relație s-au confruntat cu răspândirea de
zvonuri despre ei după încheierea ei. Liceenii se declară foarte
afectați de bârfele care îi privesc, mai ales când sunt inițiate

de persoane cu care au fost în cuplu, dar ¼ dintre ei recunosc
că fac și ei același lucru la sfârșitul unei relații.

Am o problemă cu mine
Violența nu apare din cauza unei probleme cu adolescentul cu care se află
agresorul într-o relație, ci cu sine. Cauzele identificate de cercetătorii

adolescenți sunt insecuritatea,

nesiguranţa, educaţia, presiunea
grupului sau mediul în care trăieşti. Percepția tinerilor este că

violența apare din posesivitate și din dorința de a controla, pentru a nu rămâne
singur, și este deseori o reacție impulsivă, care ar putea fi mediată. Absența
unor repercusiuni reale sau a unor consecințe într-o situație în care ești violent
însă plasează violența în normalitate. Declarativ, mulți dintre adolescenți
condamnă violența și cred că orice formă de violență contrazice respectul pe
care ar trebui să-l aibă față de persoana cu care sunt în relație și sunt împotriva
ei. Deși majoritatea consideră că ar trebui să se vorbească mai mult despre asta,
băieții sunt destul de refractari la subiect și au fost cel mai dificil de abordat de
cercetătorii noștri adolecenți (411 băieți din eșantionul de 1.131 respondenți).

Adolescenţii au nevoie de respect, sinceritate & asumarea cuvântului dat

CUM PUTEM DEMONS TRA
ACESTE VALORI?

Adolescenții suferă din cauza faptului că sunt tratați mai degrabă ca niște copii și se simt subestimați. Comunicarea este foarte
importantă pentru ei, doar așa ajung să aibă încredere în cineva, prin conversații lungi și simțind că interlocutorul este interesat
de ce au să spună. Liceenii se simt relaxați alături de persoanele cărora le pot spune și detalii aparent nesemnificative („îmi place
ceaiul neîndulcit”), dar care fac parte din ceea ce sunt. Respectul și încrederea sunt dezideratele cele mai importante pentru ei în
relațiile cu ceilalți, care reies din calitățile pe care le caută la un partener și la o relație dar și din ce NU își doresc:

EN
O FACEM SUFICI

*Exerciţiu*
- loialitate şi fidelitate
(efectivă, în promisiuni,
aşteptări)
- sinceritate (deschidere,
onoare, respectarea cuvântului
dat)
- o comunicare bună cu
celălalt (înţelegere, simţul
umorului, compatibilitate)
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VORBIM SUFICIENT DE SERIOS CU
ADOLESCEN}II?

- aşteptări înşelate (trădare,
infidelitate & minciună, lipsă
respect)
- stare de disconfort fizic/
psihic (control excesiv, certuri,
posesivitate, insistenţe)

„Trădarea” este cauza principală a despărțirii cuplurilor adolescente. Mai mult de jumătate dintre adolescenți (fete și băieți) au
declarat că nu ar putea trece peste infidelitate în relație, 32% dintre băieți și 42% dintre fete nu ar suporta minciuna. 13% dintre
fete s-ar despărți în caz de violență fizică sau psihică. În cercetarea față în față, multe dintre fete declară că se simt prost atunci
când băieții flirtează prea insistent cu ele, le ating fără să le ceară voia sau au un limbaj vulgar. Mulți dintre băieți invocă la rândul lor
insistența fetelor ca fiind o problemă, nu suportă să fie controlați, să primească prea multe mesaje, sau să fie șantajați emoțional prin
mesaje, care pot merge până la amenințări cu sinuciderea. Pe termen mai lung, mai mulți băieți decât fete declară că ar trece peste
orice ca să rămână cu persoana cu care sunt (9% versus 3%).

Generaţia nevorbită
Învățăm să vorbim de două ori în viață. Prima oară la trei ani, când reușim să formulăm primele propoziții simple, apoi la 18 ani, când
începem să fim ascultați. Cea mai intensă emoțional perioadă a vieții noastre, adolescența, este, paradoxal, una aproape monahală,
pentru că singurii parteneri de discuție adulți și interesați ne sunt părinții și profesorii.
Studiul „In a relationship” este, înainte de toate, un exercițiu de dialog și de ascultare. Rezultatele ne-au depășit așteptările: echipa
noastră de cercetători liceeni a reușit să treacă peste bine-înțelesuri, a dovedit profunzime și compasiune explorând subiecte atât de
intime: relațiile de cuplu, dar și motivațiile și fețele violenței în cuplurile de adolescenți.
Rezultatele nu sunt surprinzătoare în esență – abuzul apare deseori din frustrarea acumulată în căutarea respectului – dar sunt
remarcabile prin detalii și procente. Cel

mai important dintre elE, ne dă măsura unei disonanţe cognitive
îngrijorătoare: deşi două treimi dintre adolescenţi au fost martorii unei scene de violenţă, doar
o cincime dintre ei acceptă că au fost implicati într-o asemenea situatie.

Totul începe cu o palmă
Clișeele de limbaj - de multe ori corecte, dar golite de sens prin repetiție - mă exasperează. Există însă unul peste care aș vrea să
dau în fiecare zi. Să-l văd în emisiuni TV, în spoturi publicitare, în presă, pe ziduri.
Nu mai știu când l-am auzit prima dată. În casa copilăriei mele nimeni nu bătea pe nimeni; nici în cele ale rudelor sau colegilor
de clasă (sau poate doar nu-mi dădeam eu seama). Probabil spre sfârșit de adolescență l-am auzit. Spune așa: în violența
domestică, „totul începe cu o palmă”. Eram de acord; găseam atroce, dezumanizantă, ideea de bătaie; mi se părea că înțeleg
incalificabilul fenomenului.
Înțelegeam doar straturile de suprafață. Violența domestică a intrat în viața mea și m-a făcut să cobor în straturile de
profunzime acum trei ani, prin Bursele Superscrieri/Avon. Am lucrat, ca mentor, cu nouă echipe de jurnaliști - care au
documentat în total, pentru materialele lor, zeci de cazuri. Sunt două lucruri fundamentale pe care le-am înțeles în acest
răstimp. Primul: că, dacă tata o bate pe mama și acela ți-e pattern-ul de relație familiar, poți gravita tot restul vieții în jurul lui
- pentru că îl asimilezi cu normalitatea, cu acceptabilul; e singurul model pe care-l știi. Al doilea: că prima palmă nu e niciodată
ultima palmă; și că dacă o accepți de la iubitul din liceu o vei accepta, foarte probabil, și de la soț.

Știm să sunteți alături de tinerii din viața voastră, zi de zi. Vă invităm să fiți alături de ei până la capăt, să duceți mai departe acest
dialog despre un subiect incomod, la fel ca toate subiectele importante. 1.500 de tineri au vorbit.

Adolescența și primele relații, reiese din majoritatea cazurile documentate de bursierii Superscrieri/Avon, sunt cruciale exact din
acest motiv: pentru că atunci, la 15-18 ani, decizi - de fapt - dacă pattern-ul violenței e sau nu acceptabil în tot restul vieții tale.
Tocmai de aceea aș edita un pic formularea „totul începe cu o palmă” - cea pe care aș vrea s-o aud în fiecare zi.

Găsim 15.000 de adulţi care să asculte şi să se deschidă la rândul lor?

Aş spune aşa: că „prima palmă nu e niciodată ultima palmă”.

— Vlad Tăușance, designer de proiect, Fundația Friends For Friends

— Mona Dîrțu, jurnalist, mentor în proiectul editorial Bursele Superscrieri/Avon

Noi vrem respect!
Asta ne-au repetat în diferite moduri adolescenţii care s-au alăturat proiectului In a Relationship. Respect faţă de ceea ce cred, ce simt, ce aleg.
E violenţa domestică o problemă reală în România și mai ales, de ce ar reprezenta ea un subiect important în formarea unui licean?
În România, autorităţile estimează că 1 din 5 femei se confruntă cu violenţa în familie, la fiecare 30 de secunde o româncă e victima unui abuz, dar de fapt,
numărul real al victimelor nu e știut de nimeni. Rușinea, tradiţia, îndemnul familiei, lipsa de opţiuni sunt doar o parte din motivele pentru care unei femei
abuzate îi e atât de greu să plece. Deseori am auzit însă un motiv care creează un cerc vicios: „rămân pentru copii”. Copiii care vor crește și în lipsa altor
modele se vor găsi, așa cum o arată studiile, la rândul lor, într-o familie în care teroarea devine o normalitate.
Poate îi consideraţi prea mici, încă teribiliști, încă prea jucăuși pentru un astfel de subiect. Întâlnirile cu ei ne-au confirmat însă că adolescenţa, perioada
primelor legături de cuplu e momentul în care trebuie să afle că pe o relaţie nu poţi pune decât pentru puţin timp „un filtru Instagram”. Că e în puterea lor
să devină adulţi non-violenţi, chiar dacă acum pare mai tentant să fie nepăsători sau mai rău, chiar dacă acum, acasă, loviturile, jignirile sau teroarea sunt o
obișnuinţă.

Dumneavoastră, adulţii de lângă ei sunteţi cei care le puteţi arăta cele două opţiuni. Arătaţi-le
respect, fiţi alături de ei şi discutaţi deschis despre ce înseamnă o relaţie de cuplu sănătoasă.
Stela Toderașcu, Senior Manager Commercial Marketing Romania & Moldova, AVON Cosmetics România & Moldova

AVON

crede că e de datoria noastră să vorbim la fel de deschis și despre machiaj, dar și despre răni pe care niciun fard nu le-ar putea acoperi. Nu
prea ne place să vorbim despre violenţa în familie, e un subiect prea dur și poate nu ne afectează direct, așa că e mai ușor să îl ignorăm. Doar că 1 din
5 românce e victimă a violenţei, deși poate părea de neconceput, sunt șanse mari ca o femeie pe care o cunoașteţi să fie victimă. Credem că primul
pas pe care trebuie să îl facem fiecare dintre noi e s-o aducem la zi, să ne confruntăm cu ea – ca cititori, ca victime, ca martori, ca oameni – și să
sperăm că, pas cu pas, prin a scrie, a vorbi, a conștientiza lucrurile care se petrec în jurul nostru, vom reuși să le schimbăm.
Din 2008, prin Campania Respectului, iniţiativa AVON de luptă împotriva violenţei domestice, 500.000 $ au fost donaţi pentru dotarea a 9
centre de adăpost și consiliere pentru victime, 9 burse jurnalistice pentru documentarea responsabilă a violenţei în familie, campanii de informare și
educare, dar și proiecte educaţionale pentru adolescenţi, precum In a Relationship

Oprim violenţa atunci când nu ne mai prefacem că nu există.
Te invităm să ne fii alături şi să nu stai deoparte atunci când AMOR se transformă în AJUTOR.

Mai multe despre violenţa în familie și iniţiativele AVON poţi găsi pe
• www.facebook.com/CampaniaRespectului
• www.campaniarespectului.ro

Funda]ia Friends for Friends
Suntem Fundația Friends For Friends și, din 2011, dezvoltăm proiecte și instrumente care să îi ajute pe oameni să își descopere
potențialul creativ. „In a Relationship” este primul proiect în care ne adresăm adolescenților și ca să avem un dialog real, l-am creat
împreună cu ei. Am pornit discuția împreună, despre relații și nevoi emoționale, despre ce îi face să sufere, ce le știrbește încrederea
în ei și ce îi ajută să și-o construiască. Au ajuns singuri la concluzia că a vorbi ajută întotdeauna, mai ales a vorbi despre violență, un
subiect care pare prea „adult” pentru această vârstă, dar care face parte din realitatea lor. Vrem să extindem dialogul și sperăm cu
aceste materiale ca și noi, adulții, să ne apropiem mai mult de adolescenți, să-i înțelegem mai bine și să-i facem să conștientizeze că
pot schimba ceva, ori în viețile lor, ori în ale altora. Poate așa vom înțelege și noi asta. #aicuvântul
Mai multe despre realitatea violenței domestice în România poți citi în Bursele Superscrieri/AVON:
• ffff.ro/bursele-superscrieri/avon/
• facebook.com/FundatiaFriendsForFriends/

Echipa „In a Relationship”
Designer proiect: Vlad Tăușance
Echipă proiect: Beatrice Weber, Karin Budrugeac, Ingrid Weber, Fundația Friends For Friends
Grafică & identitate vizuală: Cristina Cazacu, Friends \ TBWA, ilustrații: Livia Fălcaru
DTP: Cornel Preda, Friends \ TBWA
Social media: Roxana Caia
Cercetare: Oana Ganea, Ana Roșculeț

Urmărește mai departe proiectul pe:
• facebook.com/respectlicee și
• ffff.ro/licee
Sau scrie-ne la:
• hello@ffff.ro

#inarelationship #aicuvântul

