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Evoluțiile tehnologice au creat condiții pentru transferul agresivității din lumea reală 

în lumea virtuală și de extindere a anvergurii acesteia, astfel încât efectele sunt dificil de 

limitat atunci când spațiul în care au loc sunt rețelele sociale proiectate nu doar pentru 

distribuirea de conținut, dar și pentru diversificarea modurilor în care se poate exprima 

aprecierea și adeziunea la o ideologie, precum Facebook, Twitter, Instagram sau Youtube.  

Schimbările survenite în comportamentul oamenilor în cazul activității acestora în 

mediul virtual și creșterea agresivității în astfel de situații sunt explicabile prin cei șase factori 

enumerați de Suller (2004), respectiv: anonimatul disolutiv (persoana consideră că nu poate fi 

stabilită o conexiune între aceasta și acțiunile sale online), invizibilitatea (modul de exprimare 

nu ar putea fi judecat sau criticat, întrucât fizionomia nu este cunoscută), asincronia 

(activitatea din mediul virtual nu are loc în timp real), introiecția (intențiile celor cu care 

interacționăm în mediul virtual nu sunt cunoscute, deoarece persoanele nu sunt vizibile), 

imaginația disociativă (întrucât interacțiunile nu se produc în mediul real, rezultă că 

persoanele nu sunt reale) și minimalizarea autorității (în mediul virtual există o deplină 

libertate de acțiune, deoarece nu exisă autorități).  

Cele cinci criterii enunțate de Benesch (2012) ca definitorii pentru eficiența unui mesaj 

pot fi utile și în evaluarea nivelului de pericol al discursului agresiv online: lansarea de către 

un vorbitor carismatic, care să aibă capacitatea de a influența semnificativ publicul; 

direcționarea către un public ale cărui frustrări pot fi speculate; perceperea clară a mesajului 

ca fiind un apel la violență; apariția mesajului într-un context social sau istoric favorabil 

violenței (competiții pentru resurse; o succesiune de episoade violente relativ recente; 

dezinteres sau incapacitate pentru soluționarea unor nemulțumiri) și, nu în ultimul rând, 

accesul la un mijloc de distribuire a mesajelor cu o influență intrinsecă, derivată din 

singularitatea sa ca sursă de informare pentru audiența vizată. 

Lucrarea noastră este focalizată asupra unei nișe a agresivității online și anume asupra 

discursului motivat prin apartenența țintei la un grup sau comunitate fundamentate pe criterii 

de rasă, etnie, religie sau orientare sexuală, discurs cunoscut sub denumirea generică de 

discurs incitator la ură (DIU), traducere a conceptului de hate speech, pe care am preferat-o 

întrucât considerăm că reflectă mai bine caracterul de intenționalitate și nu lasă loc pentru 

relativizarea agresiunii.  
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Identificarea unei comunicări de tip DIU este un demers dificil, înainte de toate pe 

fondul dezacordurilor referitoare la definirea conceptului, iar apoi pentru că un anumit mesaj 

poate fi agresiv pentru unii și neutru sau chiar nonagresiv pentru alții.  

Pentru a fi mai expliciți, vom evoca două abordări, cea a lui Warner și Hirshberg 

(2012), pentru care DIU reprezintă mesajul care discreditează orice comunitate generică 

bazată pe caracteristici rasiale, etnice, religioase, de gen sau de preferințe sexuale, și cea 

formulată de Waldron (2012), care a restrâns adresabilitatea DIU la grupurile sociale 

defavorizate care ar fi prejudiciate fie direct, fie indirect. 

Cu toate diferențierile dintre diversele moduri în care DIU este definit, misiunea unui 

cercetător ar putea fi înlesnită prin raportarea la viziunea lui Parekh (2012) asupra 

caracteristicilor acestui tip de discurs agresiv, respectiv (1) direcționarea clară către un grup 

social creat pe baza unui element arbitrar și nerelevant din punct de vedere normativ, (2) 

stigmatizarea țintei prin asocierea implicită ori explicită a unor trăsături percepute de publicul 

larg ca indezirabile și (3) perceperea existenței grupului-țintă ca fiind nedorită și ca subiect al 

unei ostilități justificate. 

Modul în care reacționează o persoană față de un aspect care îi produce o stare 

negativă variază de la simpla exprimare a frustrării sau nemulțumirii și până la încercarea de a 

elimina sau îndepărta fizic sursa stării neplăcute. Din perspectivă discursivă, se pornește de la 

exprimarea opiniilor într-o manieră civilizată și rațională, apoi, pe măsură ce starea negativă 

tinde să evolueze de la acut la cronic, se trece la un nivel negativ superior, cel al insultelor. 

Proporțional sau exponențial, comunicarea se deplasează spre înjurături, ca expresie a 

depășirii unui nivel suportabil al frustrării, iar în final se ajunge la apogeul agresiunii 

discursive: evocarea violenței (Stephens și Zile, 2017; Andersson  și  Trudgill, 2007; Ljung, 

2011). 

În lucrarea noastră am încercat să construim un mecanism matriceal de evaluare a 

mesajelor, bazat pe fragmentarea unui mesaj în componente și identificarea în cadrul acestora 

a unor subcomponente, care să corespundă unor paliere de intensitate, cuantificabile și posibil 

de corelat în cadrul unei ecuații. Acest demers ar putea permite, pe de o parte, observarea 

fluctuațiilor în timp ale intensității unor comunicări de tip negativ, iar pe de alta, compararea 

comunicărilor negative aparținând unor emitenți diferiți. 

 

Primul capitol al lucrării conține o serie de aspecte legislative naționale referitoare la 

discursul incitator la ură, pe care le-am considerat utile, întrucât pentru o aplicare eficientă a 
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prevederilor legale este necesar un instrument care să furnizeze un plus de obiectivitate (chiar 

dacă nu absolută).  

Orice formă de discriminare și de discurs agresiv sau incitator la ură încalcă însăși 

legea fundamentală  a statului român, Constituția, care prevede, în articolul 4, aliniatul 2, că 

România reprezintă „patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei, fără deosebire de 

rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau 

origine socială”, iar în articolul 30, aliniatul 7, interzice incitarea la „violență, la ură națională, 

rasială, de clasă sau de religie și la discriminare”. 

Pentru o mai bună clarificare a aspectelor legate de discriminare, așa cum sunt văzute 

în legea penală, am inclus aici o serie de prevederi din Noul Cod Penal, intrat în vigoare la 1 

februarie 2014, în care discursul incitator la ură este reglementat în articolul 369, care 

definește infracțiunea de incitare la ură sau discriminare drept „incitarea publicului, prin 

orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane”. Potrivit 

aceluiasi articol, „fapta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”. 

Utilitatea demersului nostru și raportarea sa la cadrul legislativ național își găsesc un 

argument în decizia din octombrie 2020 a Comisiei Europene, de a trimite României o 

scrisoare de punere în întârziere, pe motivul insuficientei transpuneri în legislația națională a 

normelor comunitare de combatere a formelor de exprimare a rasismului și xenofobiei. 

Comisia Europeană a criticat țara noastră pentru incorecta definire a discursului incitator la 

ură, pentru modul defectuos în care a tratat în Codul Penal discursurile motivate de ură care 

incită la violență și pentru că discursul incitator la ură este condamnat doar dacă este îndreptat 

împotriva unui grup social, dar nu și când este adresat unui membru individual. 

 

Al doilea capitol include cadrul teoretic, respectiv conceptele utilizate în cursul 

cercetării, între care stereotipurile și prejudecățile, cu detalii privind rolul acestora în 

modelarea atitudinilor și reacțiilor indivizilor aparținând majorității față de membrii unor 

grupuri minoritare.  

Ceea ce considerăm că ar trebui să fie punctul de plecare atunci când ne referim la 

stereotipuri este aspectul subliniat de Lippmann în 1922, anume că în privința stereotipurilor 

avem de a face cu o imagine construită de fiecare dintre noi asupra lumii înconjurătoare, a 

cărei consecvență este relativă și la care se raportează viața fiecăruia. 

În partea rezervată stereotipurilor și prejudecăților am arătat și modul în care acestea 

determină apariția și perpetuarea unor atitudini negative, între care și DIU. În esență, cu toate 
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că au un rol pozitiv aparent, care ne ajută să reacționăm față de diferite situații, stereotipurile 

ne îndreaptă spre o normalitate uneori subiectivă, dincolo de care se prefigurează 

marginalizarea celor care nu sunt aidoma nouă. Mai mult, stereotipurile, în asociere cu 

amenințările percepute ca provenind din partea unui grup social, fundamentează prejudecățile 

(Stephen et al., 2002; Heyer și Reynaud-Paligot, 2017), care la rândul lor corelează cu 

amenințările percepute (Jedinger și Eisentraut, 2020) și constituie fundamentul discriminării 

și respingerii (Dovidio et al., 2010; Önal et al., 2021), sau, într-o formă extremă, al violenței 

(Obaidi, Thomsen și Bergh, 2018). 

O secțiune importantă a celui de-al doilea capitol este alocată tipurilor de agresiuni în 

mediul virtual (pentru a arăta care este locul agresiunilor discursive), cu detalii privind modul 

în care social media contribuie la promovarea discursului agresiv în general și a DIU în 

special. 

Într-o altă secțiune a acestui capitol vom vorbi despre diferitele tipuri de ofense 

discursive (cum ar fi insultele rasiale sau insultele la adresa unor caracteristici proprii 

individului, fie acestea fizice, intelectuale, morale sau de alt tip), propunând totodată o 

ierarhizare a acestora din perspectiva intensității percepute de cei cărora le sunt adresate.  

Tot aici vom aduce în prim plan ceea ce ar putea fi unul dintre centrele de greutate ale 

lucrării și anume un concept omis în cercetările privind identificarea DIU, anume 

etnoetichetele (traducere pe care am ales-o pentru conceptul etnophaulism, introdus de 

Roback în 1944), acele insulte rasiale sau etnice care aparent nu au încărcătură ofensatoare, 

aceasta fiind camuflată de modul în care sunt construite, respectiv caricaturizarea sau 

ironizarea unor caracteristici ale țintelor sau utilizarea unor cuvinte folosite în mod cotidian, 

dar cărora le sunt atribuite alte înțelesuri.  

Subliniem faptul că, de cele mai multe ori, finalitatea cercetărilor în materie de 

identificare a DIU a fost un instrument automatizat de lucru (având în vedere volumul mare 

de date vehiculate prin intermediul social media) bazat pe lexicoane compuse din cuvinte și 

sintagme tipice pentru DIU, iar faptul că etnoetichetele sunt cuvinte cu dublu înțeles ridică 

obstacole în calea identificării acestora de către o Inteligență Artificială. 

Inferioare ca intensitate insultelor rasiale sau etnice clasice, etnoetichetele pot fi 

clasificate în șase categorii, conform modelului teoretizat de Allen (1983), care a folosit drept 

criteriu tipul de reprezentare cognitivă: trăsături fizice, trăsături personale, nume de persoane, 

obiceiuri alimentare, nume de grup, orice alte reprezentări fiind incluse în categoria  

„diverse”. 
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Atunci când etnoetichetele aplicate unui grup social acoperă mai multe dintre 

categoriile introduse de Allen înseamnă că apropierea socială față de grupul vizat este mare și 

permite cunoașterea acestuia sub mai multe aspecte ale vieții cotidiene. Prin urmare, cu cât un 

grup social este nominalizat prin intermediul mai multor etnoetichete, iar acestea pot fi 

incluse în mai multe din categoriile Allen, cu atât grupul social este mai cunoscut, deci 

amploarea prejudecăților față de acesta este mai mică. 

Practic, etnoetichetele constituie o etapă intermediară între cuvintele care indică un 

grup social (de exemplu, cele care figurează în definiții de dicționar ale comunității respective 

și care au în acest fel un caracter neutru) sau sunt folosite de respectivul grup social pentru a 

se denumi, și cuvintele care indică același grup social, dar într-o manieră profund ofensatoare. 

Am considerat utilă folosirea conceptului, chiar dacă în cercetarea noastră nu este 

vorba despre o etnie, pentru a evita o abordare minimalistă a insultelor rasiale și a introduce o 

categorie de tranziție între echivalentele nonpeiorative și insultele rasiale propriu-zise. 

Alte aspecte pe care le-am considerat utile pentru demersul nostru sunt corelarea 

stereotipurilor cu amenințările percepute, relativizarea insultelor și transformarea acestora în 

Echivalente Non Peiorative, ierarhizarea insultelor pe baza intensității acestora, precum și 

competiția dintre insultele rasiale și cele la adresa unor caracteristici proprii individului. Toate 

acestea contribuie la rafinarea analizei unui mesaj și oferă argumente pentru ideea diferențierii 

dintre un conținut agresiv și altul. 

Nu în ultimul rând, am rezervat o secțiune acelor expresii care constituie un echivalent 

verbal al agresiunilor fizice. Ne referim la înjurături, pe care le-am considerat un factor care 

nu trebuie omis într-un studiu al discursului agresiv, întrucât potențează forța unui mesaj și 

denotă existența unui nivel ridicat al frustrării unui individ sau al perceperii defavorabile a 

unei persoane de către alta. În fapt, așa cum vom vedea, prin recurgerea la înjurături și 

cuvinte-tabu un individ semnalează că a depășit limita tensiunii interioare până la care era 

suficientă formularea de insulte și îi este necesar un mod de agresiune simbolică. 

 

Al treilea capitol prezintă Metodologia de cercetare, dezvoltată în acord cu ipotezele 

de cercetare, respectiv: 

 I1: Atacurile la persoană accentuează intensitatea mesajelor care conțin discurs 

incitator la ură față de un grup social; 

 I2: Dacă pe agenda publică există evenimente conexate unui grup social, atunci 

discursul incitator la ură împotriva acestuia se intensifică. 
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Subsecvent ipotezelor de cercetare, am stabilit trei obiective ale cercetării și anume: 

 OB1: stabilirea unei taxonomii a componentelor și subcomponentelor unui 

mesaj agresiv; 

 OB2: ierarhizarea elementelor taxonomiei de la OB1; 

 OB3: construirea unui instrument matematic prin intermediul căruia să poată fi 

cuantificată intensitatea conținutului agresiv al unui mesaj.  

 

Am luat în considerare faptul că agresivitatea online este corespondentul agresivității 

din mediul real și am încercat ca, pornind de la studii și rapoarte referitoare la discursul public 

din România, realizate în perioada 1999-2018 de instituții europene, organizații 

nonguvernamentale autohtone și instituții specializate în studierea opiniei publice, să 

identificăm țintele cele mai frecvente. Rezultatul a arătat că în țara noastră discursul agresiv 

public este direcționat cel mai adesea către comunitatea LGBT, maghiari, romi, evrei, 

musulmani și refugiați, în această ordine. Concluzia analizei noastre este similară cu 

rezultatele unui sondaj realizat în 2018 de Institutul pentru Politici Publice, potrivit căruia în 

România se înregistrează o rată înaltă a neîncrederii în homosexuali (74%), romi (72%), 

imigranți (69%), musulmani (68%), persoane cu HIV (58%), persoane de altă religie (58%), 

maghiari (53%) și evrei (46%). 

Pentru fiecare dintre comunitățile sociale vulnerabile identificate, am prezentat 

stereotipurile asociate, într-o încercare de a înțelege mai bine mecanismele care influențează 

discursul agresiv la adresa acestora, precum și particularitățile românești referitoare la  

corelarea dintre stereotipuri și tipurile de amenințări percepute ca generate de respectivele  

grupuri sociale. Nivelul de profunzime al stereotipurilor a fost analizat în funcție de caracterul 

istoric al acestora (pentru care am studiat proverbe, zicători și tradiții românești în care apar 

referiri la comunitățile vulnerabile), dar și de caracterul de actualitate al stereotipurilor (pentru 

care am recurs la studii recente privind discriminarea în România). 

De asemenea, am folosit explicațiile de dicționar referitoare la identitatea etnică/ 

rasială/ socială a membrilor comunităților vulnerabile, iar pentru clarificarea unor informații 

incomplete am recurs la referiri din mass media. Acestea din urmă și-au dovedit utilitatea în 

cazul comunității LGBT, a cărei invizibilitate istorică a determinat absența acesteia din surse 

precum proverbele sau zicătorile românești. 

În capitolul privind Metodologia am arătat argumentele pentru care am ales 

comunitatea LGBT pentru studiul de caz:  o serie de caracteristici negative ale percepției 
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publice față de această comunitate și faptul că organizarea anuală a festivalului Gay Pride 

creează un context favorabil apariției în social media a unor comentarii polarizate, dintre care 

cele negative includ o gamă largă de elemente din categoria discursului agresiv. 

Am prezentat în acest capitol modul în care am stabilit componentele potențiale ale 

unui mesaj agresiv, pe care le-am denumit Insultă la adresa unei Caracteristici Individuale – 

ICI; Insultă la adresa unei Caracteristici a Grupului (etnic, social sau rasial) – ICG; 

Înjurătură – IJ; Evocarea Violenței (la adresa unei persoane sau a unui grup etnic/ social/ 

rasial) – EV. De asemenea, am prezentat subcomponentele pe care le-am avut în vedere în 

cadrul fiecăreia din cele 4 componente principale (în total 20 de subcomponente), precum și 

modul în care am stabilit o ierarhizare a acestora – pe baza literaturii de specialitate sau, 

atunci când nu am identificat argumente în rezultatele altor cercetări, pe baza unui chestionar 

ale cărui detalii au fost incluse în anexe. 

Taxonomia mesajelor agresive astfel construită a fost completată cu ceea ce 

considerăm a fi un al doilea centru de greutate al lucrării noastre, respectiv o matrice de 

cuantificare a agresivității discursive, rezultată prin intersecția dintre componentele principale 

și secundare ale unui mesaj agresiv. În secțiunea dedicată matricei am detaliat modul în care 

am alocat punctaje pentru fiecare nivel ierarhic, precum și formula de calcul pe care o 

propunem pentru stabilirea intensității agresivității unui mesaj.  

Menționăm faptul că la aplicarea matricei și a formulei de calcul am avut în vedere 

următoarele aspecte: (a) o agresiune verbală nu vizează în mod obligatoriu o singură 

caracteristică a țintei și (b) în cadrul unei agresiuni verbale pot fi folosite repetiții și/sau 

sinonime, deci mai multe elemente din aceeași componentă sau subcomponentă. 

Nu în ultimul rând, am arătat că, pentru o evaluare cât mai precisă și o diferențiere 

între mesaje, trebuie avută în vedere gravitatea mesajului, motiv pentru care am considerat că 

diferențierea poate fi făcută în funcție de gravitatea efectelor potențiale asupra integrității 

fizice a țintei, cu alte cuvinte ce s-ar întâmpla dacă autorul mesajului ar acționa asupra țintei, 

transpunându-și afirmațiile în fapte. În acest fel, am ajuns la concluzia că impactul celor 4 

componente principale trebuie ponderat, sens în care am propus o variantă de calcul pe care o 

considerăm adecvată. 

 

În capitolul al patrulea sunt prezentate rezultatele aplicării matricei anterior 

menționate în cazul unui set de comentarii postate pe rețeaua de socializare dedicată partajării 

de conținut video YouTube la o serie de scurtmetraje referitoare la aspecte conexe comunității 
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LGBT. În cadrul cercetării am reliefat predilecția autorilor mesajelor pentru anumite cuvinte 

sau expresii și am interpretat aportul fiecărei componente principale și fiecărei 

subcomponente ale unui mesaj agresiv la intensitatea ofensei, atât din perspectiva mesajelor 

individuale, cât și din cea a întregului set de mesaje.  

La nivel general, cercetarea evidențiază plasarea celor mai multe ofense în zona 

insultelor la adresa unor caracteristici individuale (50% din totalul itemilor agresivi), urmate 

de insultele la adresa unor caracteristici proprii comunității LGBT (24%) și de cele care 

conțin referiri la violență sau indicii ale plasării autorilor sub influențe conservator-radicale 

(23%). Un rezultat surprinzător este poziționarea marginală a înjurăturilor (3%), ceea ce 

sugerează atracția predominantă pentru insulte, urmată de o trecere directă la apogeul 

agresiunilor discursive – evocarea violenței.  

În ceea ce privește insultele la adresa unor caracteristici de grup, am remarcat 

ponderea covârșitoare a Echivalentelor Non Peiorative (81% din incidențe), precum și 

ascendența etnoetichetelor asupra insultelor rasiale clasice.  

Pentru a fi consecvenți cu atenția acordată etnoetichetelor, vom sublinia că din cele 6 

categorii stabilite de Allen (1983), am constatat prezența celor referitoare la nume de 

persoane, trăsături personale și, cel mai frecvent, la nume de grup. Din această perspectivă, 

concluzia care se impune este că setul de mesaje analizat este caracterizat de un nivel de 

complexitate scăzut spre mediu al acestui tip particular de insultă rasială. Pe cale de 

consecință, autorii mesajelor conținând etnoetichete au o apropiere socială redusă față de 

comunitatea LGBT și deci o cunoaștere precară a acesteia, ceea ce nu favorizează diminuarea 

temerilor. 

Insultele la adresa unor caracteristici individuale au fost formulate în cele mai multe 

cazuri în registrul intelectului (cel mai probabil în contextul opiniilor legate de problemele 

de natură mentală care ar caracteriza comunitatea), în plan secund figurând registrul 

moralității (presupunem că acest aspect este legat de percepția generală negativă asupra 

LGBT prin raportare la morala creștină).  

La mică distanță de registrul moralității se regăsesc registrul sexual, caracterizat de 

predilecția pentru formulări indirecte sau aluzive (cvasicenzura cuvintelor triviale, eufemisme 

ratate, abrevieri tipice pentru social media și calambururi) și registrul igienizant, frecvent 

reprezentat de cuvinte care reflectă repulsia față de LGBT. 

Clasamentul insultelor incluse în această componentă principală se încheie cu 

registrul animalier, al cărui rol a fost etichetarea LGBT ca animale și extragerea astfel a 
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membrilor săi din sfera umanului, și cu cel mai slab reprezentat registru, cel fizic, care a 

inclus preponderent referiri la aspectul exterior. 

În ceea ce privește înjurăturile, deși cantitatea nu a permis o analiză amplă, am putut 

stabili că acestea sunt distribuite în toate subcategoriile menționate în Metodologie. Un aspect 

interesant este că, luând în considerare global cele trei subcategorii construite pe fundamentul 

sexualității, constatăm că acoperă peste jumătate din totalul incidențelor, fapt care denotă 

preferința pentru exprimări cu conținut sexual. 

Componenta violentă a mesajelor agresive a fost regăsită cel mai adesea (57%) sub 

forma exprimării dezacordului sau a distanțării față de LGBT, acest precursor al violenței 

fiind susținut preponderent prin argumente religioase. Cu toate că am putea fi tentați să 

concluzionăm că promotorii de mesaje anti-LGBT sunt reținuți în privința proferării de 

amenințări, trebuie să avem în vedere că există un număr mare de mesaje (40%) care conțin 

referiri la argumente radicale, precum expulzarea din țară și chiar soluții letale. 

În ceea ce privește asumarea urii, am constatat că cea mai mare pondere a fost 

adjudecată de apologia unor organizații sau persoane publice cu vederi radical-conservatoare.  

Subcomponenta referitoare la violența nonletală la adresa individului constituie 

depășirea nivelului insultelor (fie acestea individuale sau rasiale) și înjurăturilor și traversarea 

graniței către un spațiu vecin cu transpunerea în fapte a vorbelor. Pe acest palier al discursului 

agresiv, în cele mai multe situații am întâlnit evocări ale corecțiilor fizice sau chiar amenințări 

în acest sens. Comparativ, în cazul violenței nonletale la adresa grupului social, predomină 

îndemnurile la părăsirea teritoriului național, ceea ce poate fi expresia unui realism al 

autorilor mesajelor, care ar fi putut conștientiza efectele unei acțiuni de pedepsire fizică a unei 

comunități în ansamblu. 

Odată ajunși la cea mai dificilă subcomponentă, cea a violenței letale, vom vedea că, 

dacă la nivel individual nu putem vorbi despre o unitate de vederi (se oscilează între 

eliminarea fizică generică și cea prin împușcare, mai rar prin incendiere), în cazul violenței 

adresate întregului grup social LGBT ponderea cea mai mare a fost adjudecată de eliminarea 

prin ardere, ca pedeapsă divină sau profană. 

În contextul primei ipoteze de cercetare, rezultatele au arătat că agresivitatea unui 

mesaj este cu atât mai mare cu cât acesta include cuvinte distribuite în cât mai multe din cele 

patru componente principale iar ceea ce determină atingerea unui scor peste medie este 

existența unei/ unor referiri la violență, precum amenințări sau evocarea unei agresiuni fizice, 

fie aceasta letală sau nu, la adresa unui individ sau a grupului social din care face parte. Nu în 
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ultimul rând, ceea ce contribuie la un scor ridicat al mesajelor din categoria DIU este 

asocierea cu exprimări ofensatoare adresate unor însușiri proprii unui individ, indiferent de 

apartenența sa la o comunitate bazată pe caracteristici etnice, rasiale, de gen sau similare. 

Referitor la a doua ipoteză de cercetare, din compararea comentariilor postate la 

scurtmetraje încărcate pe rețeaua de socializare YouTube în momente distincte a rezultat că 

atât numărul de mesaje agresive, cât și scorul general al acestora sunt mai mari în prezența 

unui eveniment conexat de comunitatea LGBT decât în absența acestuia. În plus, am constatat 

că reacțiile verbale la adresa unui grup social sunt mai ofensatoare atunci când sunt formulate 

în contextul unui eveniment conexat de respectivul grup social și includ cu precădere cuvinte 

sau expresii cu nivel de intensitate ridicat. Comparativ, reacțiile verbale la adresa unui grup 

social în absența unui eveniment conexat de respectivul grup social includ cuvinte sau 

expresii cu nivel de intensitate scăzut și, mai rar, au un nivel de intensitate ridicat. 

 

În al cincilea capitol sunt expuse concluziile cercetării, introduse de punctul nostru 

de vedere referitor la problema discursului agresiv, bazat pe de o parte pe realism în ceea ce 

privește posibilitatea eliminării în totalitate a DIU din social media, iar pe de alta pe varianta 

fundamentării analizei pe un instrument matematic, care ar putea diminua subiectivitatea 

operatorilor umani și ar eficientiza procesul de identificare a DIU. 

Alte aspecte abordate în acest capitol vor fi elementele de noutate teoretico-

metodologică (respectiv evaluarea intensității DIU pe mai multe dimensiuni simultan, prin 

conectarea mai multor elemente componente ale unui mesaj agresiv) și elementele de 

originalitate ale cercetării, între care considerăm că se cuvin menționate încă o dată 

etnoetichetele, pentru contribuția la un plus de rafinare a analizei insultelor.  

Așa cum se va vedea în Concluzii, în ceea ce privește gradul de rezolvare a 

problemelor propuse, evaluarea noastră este că ambele ipoteze de cercetare au fost validate. 

În categoria „probleme nerezolvate” am menționat dificultatea de stabilire a unui scor 

de referință, acea graniță care să separe mesajele agresive de cele insuficient de agresive 

pentru a se impune eliminarea de către moderatorul unui canal de comunicare. Deși am putea 

considera că alerta ar putea fi apariția într-un mesaj a evocării violenței, ne exprimăm 

rezervele față de un astfel de raționament unicriterial. Motivul reținerii noastre este existența 

unor mesaje cu scor ridicat, determinat de prezența unui număr mare de insulte la adresa unor 

caracteristici individuale, dar din care evocarea violenței lipsește cu desăvârșire.   
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Un aspect extrem de important este existența unor limite ale cercetării, concretizate pe 

de o parte în exactitatea ponderilor fiecărei componente principale a unui mesaj agresiv în 

cadrul formulei folosite (cele folosite sunt doar orientative, nesusținute științific), iar pe de 

alta în posibilitatea ca teoria Echivalentului Non Peiorativ să nu fie întru totul validă, 

deoarece este posibil ca unele cuvinte, considerate drept ofense neutralizate prin folosirea lor 

chiar de către grupul social țintă, să-și mențină sensul jignitor pentru cei care le utilizează 

pentru a-și exprima disprețul. 

Referitor la aplicativitatea rezultatelor, vom menționa aici doar câteva aspecte, pe care 

le considerăm a fi mai importante: dezvoltarea, pe baza modului de evaluare matricială 

propus, a unui instrument automatizat de identificare și eliminare din social media a postărilor 

agresive la adresa minorităților; evaluarea tensiunilor generate de evenimente socio-

economice percepute defavorabil la nivel societal; analizarea discursului din mediul virtual al 

unui potențial angajat. 

În finalul capitolului rezervat Concluziilor, am menționat o serie de posibile direcţii de 

urmat în cercetările viitoare, între care cea mai importantă considerăm că este analizarea 

aprofundată a evocării violenței, care corelată cu restul componentelor majore ale unui mesaj 

agresiv și cu legislația națională și comunitară, ar putea contribui la estimarea sau chiar 

stabilirea unor praguri de alertă, necesare pentru sesizarea momentului în care este atins un 

nivel de agresivitate care nu poate fi acceptat. 

De asemenea, ar putea fi util un studiu al agresiunilor discursive produse într-o 

anumită perioadă la adresa tuturor comunităților vulnerabile, întrucât suprapunerea grafică a 

fluctuațiilor acestora ar putea furniza indicii pentru stabilirea caracterului continuu sau 

discontinuu al agresiunii discursive totale. 
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