Nyhedsbrev nr. 6 – februar 2021
Den digitale verden står aldrig stille.
Dele af verden, som vi kendte den, åbner forsigtigt en dør på klem. De mindste elever er godt i
gang med indslusningen, mens de større fortsat må vente. Digitale sociale medier (SoMe) venter
ikke. De hyppigst downloadede apps under de to store nedlukninger i Danmark har været
YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fælles for alle fire er, at de er børn og unges foretrukne
SoMe. I start februar 2021 opstod endnu en ”Challenge” (udfordring) blandt TikToks brugere.
Umiddelbart uskyldig. Men på én af de mest søgte digitale legepladser, kan alt ske. Og det sker.
Silhouette Challenge blev hurtigt en trend og med 221 millioner views på 8 dage, så kan alle se, at
det går stærkt. Kort fortalt: Deltageren filmer indledningsvist sig selv i mindre pænt tøj. Herefter
filmer de sig selv i en døråbning, nøgne eller i undertøj, hvor de danser ”udfordrende” til Paul
Anka´s hit fra 1959: ”Put Your Head on My Shoulder”. Fortid og nutid i smuk forening. Det er her,
at den dansende benytter filteret. Baggrunden er nu rød og danseren ses ikke nøgen, men i sort
silhuet. Videoen er klar til at blive delt med 800 millioner TikTok brugere. Uskyldigt?
Muligvis? Men internettet er Paradis – også for mennesker med ujævn dømmekraft. Disse
mennesker fandt hurtigt ud af, at det røde filter kunne fjernes. Videoen fremstår så u-filtreret og
”danserens” krop er nøgen og synlig for seeren. Der deles manualer på TikTok, som vejleder i
brugen af redigerings- software og apps. Software og apps der fjerner det beskyttende røde filter.
Det der startede som en bevægelse for at fremme alle typer kroppe; tykke som tynde, blev
indhentet af mennesker med en ufin agenda. Naivt? Ja. Men vi taler også om børn og unge.
Mennesker med en sådan motivation mærkes tydeligere i fysiske analoge fora, men på internettet
lever de skjult, ud fra mottoet, ”Den der lever stille, lever godt”. I den digitale mediebarndom var
disse personer dårligt organiserede og fremstod så rabiate, at de hurtigt blev blokeret. I dag er der
grupperinger, hvor flere fremstår radikaliserede. Grupper af ”Incels” som består af mænd der
lever i ufrivilligt cølibat (se link nederst), har interesse og fornøjelse! i at fjerne de omtalte røde
filtre. ”Incels” ydmyger piger og kvinder par exellence. Filtre forstyrrer fornøjelsen - forstås!
Så på trods af, at børn- og unges fysiske verden har været lukket i meget lang tid, så lever vores
fælles parallel-digital verden i bedste velgående. Måske skal vi ikke mene, tro eller vide så meget
om internettet? Vi skal tænke! Dele vores analoge livserfaring. Så falder færre i de digitale fælder.
Ét er sikkert; Den omtalte TikTok Challenge er ikke den sidste. Hvis dit barn eller unge menneske er
på eksempelvis TikTok, så spørg ind til deres TikTok-liv. Vær nysgerrige på deres digitale hverdag.
Børns Vilkår har udgivet ”Digitalt Liv”, som alle med fordel kan læse (se link nederst).
Fysiske alternativer venter endnu på åbne døre. Og det gør vores børn og unge i særdeleshed.
https://cybernauterne.dk/blog/incels-roede-piller-og-maend-der-hader-kvinder/
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitalt-liv/
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