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Veliko najstnikov se zateka na internet, ko so v stiski. Facebook kot najvecje socialno omrezje na svetu
vsak dan uporablja 600 milijonov ljudi po vsem svetu. Facebook je postal del nasega zivljenja,
uporabljamo ga za spoznavanje novih ljudi, za pogovor s prijatelji ki so nam oddaljeni. Danes si lahko
preko Facebooka ustvaris mnenje o ljudeh. Takoj vidis slike, ki velikokrat povedo vec kot besede.
Nekatere punce ne vedo kje je meja in z nami delijo slike na katerih so pomanjklivo oblecene samo zato,
da bi dobile vec ogledov. Druzba dan danes objavlja tudi fotografije pijanih mladoletnih oseb. V
Sloveniji imamo zakon, ki prepoveduje prodajo alkohola mladoletnim osebam, a dejstvo je, da se po
pitju alkohola uvrcamo v sam vrh svetovne lestvice. Vecina mladostnikov ga poskusi pred 18 letom.
Facebook kot prijatelj in kot nacin zivljenja je lahko zelo problematicen. V zivljenju ni vec romanticnih
trenutkov. Vecina zvez se splete preko socialnih omrezij kot so facebook in druge. Punce se slikajo v
izivalnih pozah, nam fantom je to vsec in dostikrat se ne moremo vzdrzati, da ne bi komentirali. Pod
komentarje ponavadi osebe pisejo srcke ali pa podobne znake kljub temu, da si o osebi ne mislijo nic
dobrega. Velikokrat prihaja tudi do kraje identitete ali posameznih slik. Ko objavlamo na socialnem
omrezju moremo vedno vedeti, da obstajajo posledice. Te pa so ponavadi zelo hude. Dekleta se ne
zavedajo, da njihove slike lahko ukrade vsak pedofil in jih objavi na kateri izmed internetnih strani.
Nekateri se v druzbi ne znajdejo in Facebook uporabljajo za olajsanje tezav, tretji so od interneta
odvisni. Ne objavljajo samo svojih slik temvec tudi svoja stanja. Objavijo to kar jim je vsec, to kar
delajo, kje se nahajajo, kako so razpolozeni in kaj jedo in pijejo .... Skratka socialna omrezja so dan
danes nacin zivljenja, ljudje jih uporabljamo in ce bi se zeleli od njih odvaditi bi bilo potrebno veliko
casa. Ce hoces biti dan danes kul oseba potem mores slediti trendu oblacenja, uporabljanja socialnih
omrezji in vsega drugega.

