
Mordvideoer presser Facebook
Mindst to brutale mord
og et selvmord er blevet
filmet ogdeltvia Facebook
i april. Brugerne må også
tage ansvar, siger eksperter.
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Han løftede sin datter op, satte løkken om halsen på hende og
hængte den ii måneder gamle

pige, mens telefonen filmede.
Den thailandske far og drabsmand

transmitterede mordet live på Facebook,
hvor videoen blev set af mere end en kvart
million mennesker i løbet af et døgn.

Mordvideoen er det seneste eksempel

på brutale livevideoer, der når ud til tu
sindvis af mennesker. Facebooks alders

grænse er 13 år, så også børn risikerer at
møde videoerne, som mange er nysgerri
ge nok til at se og dele.

Mediegiganten bliver kritiseret for at
være for lang tid om at fjerne stødende
materiale og for ikke at sætte nok ressour
cer af til at overvåge platformen. Men bru
gerne må også selv tage ansvar, lyder den
klare opfordring fra flere eksperter.

»Vi har ikke udviklet tilstrækkeligt med
digital dannelse«, siger lektor Lisbeth Kla-
strup, forsker i sociale medier på IT-Uni-
versitetet, og tilføjen

»Hvis man kan livesende et mord, som
får mange seere, før nogen gør noget ved
det, skyldes også, at der er et publikum«.

Alene i april blev Facebooks livetjeneste
brugt til at transmittere mindst tre bruta
le handlinger. Foruden drabet i Thailand
blev en ældre amerikansk herre skudt på
gaden i Cleveland. Dele af optrinnet blev

vist live på Facebook, hvor drabet florere
de i timer og blev set af over en million
brugere, før Facebook fjernede videoen.
Derudover begik en tredje amerikaner
selvmord ved at skyde sig selv i sidste uge

og sende det live.
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Folk ikke bare grundlægger og
ser, men deler
nnsåripttp kerberg, for nylig,også aene Facebook mær-
materiale j^ei" et stigende
Thomas Ploug, pres fra politikere,
professor der vil have gigan

ten til at gøre en
større indsats for at ^erne krænkende
indhold. Alternativt vanker der bøder. Ny
lovgivning er under overvejelse i Tysk
land og Storbritannien.

De brutale videoers store eksponering
er en central del af problemet, forklarer

professor og ekspert i etik på Internettet
Thomas Ploug, Aalborg Universitet.

»Folk ikke bare ser, men deler også det
te materiale. Vi har også set flere eksem
pler, hvor folk ikke anmelder det, de ser«,
siger professoren.

Ifølge ham bør vi blive »bedre til at
filtrere i venner, bekendte og sider«, som
deler stødende materiale, og sammen
tage ansvar for indholdet på Facebook.

Herhjemme kendes problemet med
stødende indhold fra facebookgrupper,
hvor nøgenbilleder blandt andet deles.

Frem i lyset
Det er stadig uklart, hvordan man hånd
hæver lovbrud på Facebook, fordi medie
giganten er et globalt firma, der ikke er
underlagt udgiveransvar som traditio
nelle medier, men først tvinges til at Qer-
ne indhold, hvis myndighederne retter
henvendelse med en ^mmerkendelse.

Alligevel kan brugerne godt forlange.

at Facebook sørger for at fjerne brutale vi
deoer på den tjeneste, den selv har skabt,
mener adjunkt

Desmond Upton Patton, der forsker i
voldelig kommunikation på sociale me
dier på Columbia University. Han får op
bakning af de øvrige eksperter.

»Men samfundet har også et ansvar for
at forstå, hvordan og hvorfor folk bruger
teknologien, som de gør«, siger han.

Samtidig skal vi huske, siger den ameri
kanske forsker, at Facebook Live omvendt
også kan være med til at bringe tunge
samfundsproblemer frem i lyset For ek
sempel politivold, men også sociale pro
blemer og selvmordsaktioner.

»Vi skal ikke kun se teknologien som et
onde, men også som en mulighed for at
give folk den hjælp, de har brug for i akut
te situationer«, siger han.

Facebook har ikke ønsket at stille op til
interview med Poli t iken.
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