Anbefaling til lovgivning

Bedre beskyttelse
på sociale medier
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Behov for ”notice and stay down”
for at stoppe digitale krænkelser

Tid er en afgørende faktor i sager om digitale krænkelser, som eksempelvis
deling af ulovligt indhold. Hvis der ikke sættes hurtigt ind, spredes krænkende
billeder og video, bedrageri rammer flere, og chikane får lov til at fortsætte.
Derfor foreslog vi i 2019 lovgivning, der forpligter digitale tjenester, som fx
sociale medier, til at fjerne ulovligt billede- og videomateriale med en kort
tidsfrist, samt til at offentliggøre oversigt over antal klager, efter tysk model,
som er evalueret effektiv.
Regeringen har lyttet og fremsætter lovforslag med tidsgrænser i februar 2022.
Selvom en lovsikret tidsgrænse har stor betydning for ofre og pårørende, løser
det ikke alle udfordringerne. Ulovligt billede- og videomateriale bliver ofte
uploadet på ny og delt igen og igen, også i tilfælde, hvor en domstol tidligere har
erklæret indholdet ulovligt. Det betyder, at arbejdet med at finde og anmelde
nye ulovlige delinger af billede- og videomateriale ligger hos ofre, pårørende og
myndigheder. Det er en umulig opgave, da det ulovlige billede- og videomateriale
kan deles til alle tider, på mange forskellige sider og tjenester, som ofre eller
politiet ikke nødvendigvis har adgang til (fx lukkede grupper).
Det har store psykiske konsekvenser for ofrene. De får ikke sat et punktum i
deres sag, og risikerer at få PTSD, depression og angst som følge af at
overgrebene ikke stopper. Det skaber desuden et ressourcekrævende
Sisyfosarbejde for politi, anklagemyndighed og domstole, som skal efterforske
og behandle nye sager om allerede velkendt ulovligt indhold.
Der kan gøres mere end der bliver gjort i dag. I EU er der eksempelvis kommet
nye regler om copyright for musik, film og andre værker. Efter disse regler, er
sociale medier og andre digitale tjenester i dag forpligtet til at gøre, hvad de kan
for at forhindre, at et ophavsretligt beskyttet værk bliver tilgængeligt på
tjenesten igen, hvis den digitale tjeneste én gang har modtaget en anmodning
om nedtagning. Et såkaldt ”notice and stay down”-princip.
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Forslag til ny lovgivning

§

Dansk lov om regulering af sociale medier:
Regeringen tilføjer krav i den kommende Lov om regulering af sociale
medier (Feb I) om, at sociale medier, foruden at blokere adgangen til
ulovligt billede- og videomateriale, også skal forhindre, at det samme
indhold genuploades og spredes på tværs af deres tjenester.
EU-forordning om digitale tjenester (DSA):
Regeringen og EU-parlamentarikere arbejder for, at digitale tjenester i
den kommende EU-forordning (DSA) forpligtes til at blokere adgangen
til ulovligt billede- og videomateriale og forhindre, at det samme
indhold genuploades og spredes på tværs af deres tjenester.

Forslagets effekt

Ofrene kan få sat et punktum. Det mindsker risikoen for
gentagende digitale overgreb og psykiske mén.
Politi, anklagemyndighed og domstole vil få færre sager
om deling af det samme ulovlige billede- og videomateriale,
fordi det i mindre grad vil kunne blive delt på ny og sprede
sig i samme omfang som i dag.
Børn, unge og voksnes ret til privatliv vil blive styrket.
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3 pct af danskerne over
18 år har været udsat
for deling eller misbrug
af privat indhold

3%

Tal: Epinion for Digitalt Ansvar 2020

57%

57 pct af danskerne er
bekymrede for at deres
oplysninger bliver
misbrugt på nettet.

Tal: Epinion for Digitalt Ansvar 2020

Anmeldelser af digitale sexkrænkelser stiger

Anmeldelser af digitale sexkrænkelser til politiet i perioden April 19 - Juni 2021. Tal: politiet
100
75
50
25
0

Apr 19 Jun 19 Aug 19 Okt 19 Dec 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Aug 20 Okt 20 Dec 20 Feb 21 Apr 21 Jun 21

Baggrund

I dag er der ikke særskilt dansk
lovgivning, der regulerer sociale mediers
ansvar for brugergenereret indhold.
Kigger man på EU-retten, har den indtil
videre fritaget sociale medier for ansvar
for brugergenereret indhold. Det
betyder, at digitale tjenester, som store
sociale medier, har frihed til at
bestemme over brugergenereret
indhold, uden et tilsvarende ansvar
herfor.
Nu skal EU-lovgivning ændres, og ny
lovgivning forhandles i øjeblikket i EUinstitutionerne. Udkastet til den
kommende EU-lovgivning, ”Digital
Services Act” (DSA), lægger dog ikke op
til store ændringer på området. Dermed
vil sociale medier og andre digitale
tjenester fortsat være fritaget for
ansvar for brugerindhold, hvis forslaget
vedtaget som det ser ud nu, med
uændrede og vage krav til tjenesterne.
En forudsætning for at være fri for
ansvar er, at de digitale tjenester
opererer under et såkaldt ”notice and
take down”-princip i e-handelsdirektivet fra 2000, som siger:
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”at tjenesteyderen fra det øjeblik,
hvor han får et sådant kendskab,
straks tager skridt til at fjerne
informationen eller hindre adgangen til den”

Udkast til DSA fra 2020 er enslydende:
”fra det øjeblik, hvor tjenesteyderen får
et sådant kendskab, (skal denne) straks
tager skridt til at fjerne det ulovlige
billede- og videomateriale eller hindre
adgangen hertil.”
Bestemmelsen er upræcist formuleret.
For hvor hurtig er "straks"? Og hvad vil
det sige at "tage skridt til"? Med så vag
en bestemmelse, vil det blive svært at
drage sociale medier til ansvar.
Set i lyset af de mange, alvorlige sager
om ulovlig deling af billede- og
videomateriale, samt det faktum at
traditionelle medier og teleselskaber er
pålagt langt større ansvar og forpligtelser, virker det ulogisk at fritage
de sociale medier for ansvaret for
indholdet.
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Hvorfor er kunst bedre beskyttet end
vores privatliv?
I 2019 blev der vedtaget et ophavsdirektiv i EU, som forpligtede digitale
tjenester efter et ”notice and stay
down”-princip.
Efter de regler skal en digital tjeneste
gøre hvad de kan for at forhindre, at et
ophavsretligt
beskyttet
værk
(eksempelvis et musiknummer) bliver
tilgængeligt på tjenesten igen, hvis
tjenesten allerede én gang har
modtaget en anmodning om nedtagning.
Kunstnernes beskyttelse mod krænkelse af deres ophavsret er altså for
nuværende bedre end privatpersoners
beskyttelse mod digitale krænkelser og
krænkelse af deres privatliv. Det virker
ulogisk og uholdbart.
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Det er muligt for danske domstole at
kræve, at gerningspersoner og digitale
tjenester fjerner ulovligt materiale efter
straffelovens §271 fra 2019. Det er
imidlertid ikke muligt at gøre lovens
ellers gode intentioner, til virkelighed.
Vi har endnu ikke set sager, hvor en
dansk domstol har pålagt et socialt
medie at fjerne og blokere samtlige
delinger af specifikt ulovligt materiale.
Det på trods af at vi ved, at de sociale
medier har muligheden.
En ”notice and stay down”-forpligtelse
vil sikre, at allerede kendt ulovlige
materiale ikke bliver delt igen og igen på
de samme tjenester, og kun herved kan
vi sikre brugerne mod gentagende
digitale krænkelser og beskytte af
deres privatliv.
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Lovforslag støttes af

Professor Dorte Marie Søndergaard
& PhD Penille Rasmussen
DPU, Aarhus Universitet

