
Kun med åbenhed og gennemsigtighed på 
internettet kan voldelig ekstremisme forhindres. 

Frygten for, at internettet bliver brugt til at opildne unge 
til at udføre politisk vold, har ført til debat om øget cen-
sur på sociale medier. Især de seneste måneders hals-
hugningsvideoer har øget presset på politikere og virk-
somheder som Google, Facebook og Twitter.

Regeringen fremlagde i september en handlingsplan 
mod radikalisering og ekstremisme, der blandt andet 
skal tage hånd om problemerne med online-radikalise-
ring. Et af planens initiativer er et mere systematisk 
samarbejde med internationale internetudbydere. Sam-
arbejdet stiler formodentlig mod censur af brugerprofi-
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Radikalisering, Islamisk Stat og censur af internettet 

AnbefAlinger til bekæmpelse Af  
rAdikAlisering og voldelig ekstremisme 

1 Censur af profiler, hjemmesider og videoer bør  
 undgås, da censur kan føre til yderligere radikalise- 
 ring og vanskeliggør efterforskningen af ekstremis- 
 me.  

2 Åben adgang til internettet i Syrien/Irak bør imple- 
 menteres for at modarbejde Islamisk Stats forsøg  
 på at konsolidere et meningsmonopol. 

3 Styrkelsen af unges kritiske tilgang til sociale me- 
 dier bør også indeholde information og refleksion  
 om allerede eksisterende manipulation.
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ler, hjemmesider og videoer, men det kan også alterna-
tivt satse på en strategi for mere åbenhed på internettet.

Til trods for den ekstreme vold på internettet er åben-
hed at foretrække, hvis vi ønsker at bekæmpe voldelig 
ekstremisme.  Det er der tre gode grunde til:

1. Sociale medier leverer brugbar viden
Censur er kontraproduktivt, hvis vi ønsker at forstå og 
forhindre voldelig ekstremisme. Hverken politi eller 
frontpersonale i kommunerne har gavn af, at profiler, 
ekstreme udtalelser, billeder eller videoer bliver fjernet 
fra sociale medier.

Politi og efterretningstjeneste allokerer betragtelige res-
sourcer til at indsamle informationer om personer, som 
planlægger ulovlige handlinger, og der holdes et vågent 
øje med online-profiler, der eksempelvis ytrer sig posi-
tivt om Islamisk Stats (IS) opfordring til terrorisme. So-
ciale medier er således brugbare informationskilder, da 
de kan give et indblik i ekstremismens forbindelser og 
netværk. Men når brugere bliver blokeret fra sociale me-
dier, har det vist sig blot at føre til, at nye brugernavne 
og pseudonymer opstår – også på nye og mere anony-
miserede sociale netværk. Det komplicerer politiets ar-
bejde.

Derudover bidrager censuren til, at de censurerede per-
soner på kanten af den politiske normalitet føler sig 
yderligere marginaliserede. Det styrker selvforståelsen 
om en legitim kamp mod en undertrykkende overmagt. 
En sådan radikalisering modarbejder de sociale initiati-
ver, som frontpersonalet i kommunerne tilbyder.

2. Åbent internet i Syrien/Irak underminerer IS
Censur indgår som en integreret del af IS’ strategi i Sy-
rien/Irak. IS-lederskabet fører streng kontrol med den 
interne og eksterne kommunikation gennem oprettelse 
af mediecentre og klare retningslinjer for de journalister, 
der arbejder i området. Det er derfor ikke tilladt for 
IS-kæmpere at diskutere og udfordre lederskabets linje. 
Erfaringer fra al-Qaedas og al-Shabaabs aktiviteter on-

line viser, at disse grupper har brug for et topstyret me-
ningsmonopol for ikke at fragmentere. Så snart lederne 
– i konsolideringsfasen – ikke har kontrol med sociale 
medier, opstår alternative fortællinger om, hvad grup-
pen er og bør være.

Åbne sociale medier i Irak og Syrien, der sikrer mulighe-
den for at ytre sig og dele videoer, vil ikke i sig selv føre 
til et liberalt demokrati, men åbne medier kan styrke al-
ternative fortolkninger af virkeligheden. Det svækker IS’ 
interne sammenhængskraft.

3. Opmærksomhed omkring allerede eksisterende 
manipulation af adfærd på internettet
Siden diskussionerne om censur af halshugningsvideo-
erne har taget fart, er der også opstået interesse for den 
censur, som foregår på sociale medier i forvejen.

Facebooks “Newsfeed” og Twitters “Trending Topics” er 
eksempler på, hvordan computeralgoritmer bestem-
mer, hvad vi får indblik i. Denne regulering, udført af pri-
vate virksomheder, er især interessant, da det har vist 
sig – efter en manipulation med 680.000 brugere på 
Facebook – at indholdets karakter påvirker brugernes 
onlineadfærd. IS har ved flere lejligheder udnyttet algo-
ritmerne til at gøre deres budskaber til ”Trending To-
pics” på Twitter, eksempelvis gennem kampagner som 
#AllEyesOnISIS og deres overtagelse af allerede popu-
lære hashtags som #Brazil2014 og #WC2014.

Regeringens handlingsplan mod radikalisering foreslår 
blandt andet, at unge uddannes til en kritisk tilgang til 
sociale medier. En sådan uddannelse bør også indehol-
de refleksioner om, at alt indhold på sociale medier bli-
ver styret af computeralgoritmer, og at disse kan brug-
es af både private virksomheder og organisationer som 
IS til at manipulere vores adgang til viden.
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