
YouTubes politiske dagsorden

af Merete Bøye

I  et  lille  område  ved  San  Francisco-bugten  ligger  hovedkvartererne  for  Google,
Facebook,  YouTube,  Twitter  og Paypal  samt endnu flere  store firmaer,  der  har  det
tilfælles, at de i de senere år er gået aktivt ind i kampen imod fake news (falske nyheder)
og  hate  speech (hadsk tale)  på Internettet.  Det  gør  de ved at  nægte mennesker  og
medier,  som de anser  for  at  være skadelige,  tilstedeværelse på deres platforme.  Det
kaldes deplatforming, og det er en bekymrende tendens.

I dette og de følgende udgaver af Nyt Babel vil vi bringe artikler, der på forskellig vis
belyser, i hvor høj grad et kartel af virksomheder i Californien bestemmer, hvad du kan
se og læse på internettet. Denne gang med særligt fokus på YouTube

-

I N T E R N E T T E T  S K A B E R  M U L I G H E D E R  –  P Å  G O D T  O G  O N D T

Internettet har de seneste mange år haft kronede dage som stedet, hvorfra især yngre
mennesker uden tiltro til mainstream-medierne henter deres viden om omverdenen. I
takt med, at gamle medier som tv, radio og papiraviser bliver stadig mere ensartede og
midtsøgende, blomstrer nettet med aktive youtubere, der har millioner af fans, webfora
som  4chan  og  reddit,  der  lader  store  skarer  af  vittige  nørder  indgå  i  kreativ
samtænkning, og sociale medier som facebook, hvor alle og enhver kan få en platform,
finde  ligesindede  og  deltage  i  samfundsdebatten  med  politikere  og  meningsmagere.
Debattører kan leve af at lave videoer til YouTube takket være crowdfunding, særligt via
Patreon.  Web-giganterne  i  Californien har  vokset  sig  store  takket  være disse  mange
tilfredse kunder, og de har nydt godt af den mediemæssige revolution, som internettet
har været.

Mange kritiserer nettet i almindelighed og de sociale medier i særdeleshed, fordi alle og
enhver kan udtrykke sig  på skrift,  uanset  hvor velformuleret,  man er,  og hvor godt
underbygget ens holdninger er. Det skaber grobund for, at nyheder spredes hurtigt, men
også for at fejlagtige oplysninger kan sive ud i offentligheden. Det er det, man kalder for
”fake  news”  -  falske  nyheder.  Desuden  kan  der  være  en  hård  tone,  når  upolerede
debattører billedligt talt farer i totterne på hinanden i avisernes debatspor og ikke mindst
på twitter og facebook. Det er det, nogle kalder for ”hate speech” - hadsk tale.



E T  M O R A L S K  K A R T E L  I  S I L I C O N  V A L L E Y

Falske nyheder og hadsk tale lyder som ting, som alle kan enes om at være imod. Hvem
bryder sig om løgn og had? I hvert fald ikke de gode mennesker i de store californiske
firmaer. De har sat sig for at bekæmpe hadspredere og løgnere på hver deres platform,
hvilket ville være en ærværdig målsætning, hvis de havde evne og vilje til at gå til værks
uden slet skjulte underliggende politiske dagsordener. Det har de ikke, hvilket de heller
ikke lægger skjul på. Deres fortælling er, at de indgår aktivt i en moralsk kamp for at
gøre verden til et bedre sted, som er befriet for løgn og had. Set fra deres modstanderes
side ser det dog nærmere ud til, at de arbejder aktivt på at gøre verden til et ufrit sted,
som er renset  for mennesker  med holdninger,  de opfatter  som højreorienterede.  Til
eksempel har Googles medarbejdere mottoet: ”lad være at være ond” (don't be evil),
hvilket  i  praksis  betyder:  ”lad  være  at  være  konservativ”.

Man hører ofte den indvending, at Google, YouTube, Facebook, Twitter,  Paypal  og
Patreon m.fl.  er  private firmaer,  som har ret  til  selv at  vælge,  hvem de ønsker som
kunder,  og  hvordan  de  behandler  dem.  Men disse  firmaer  er,  som Carl  Benjamin
(Sargon of Akkad) har sagt det, ”et moralsk kartel fra Silicon Valley, som bruger den
slags bullshit til at mobbe og de-platforme og de-funde deres modstandere, som ikke har
gjort andet end at følge loven og leve deres liv på en måde, som [disse firmaer] ikke
bryder sig om.”

Y O U T U B E S  P O L I T I S K E  D A G S O R D E N

De californiske elitehipstere, der driver YouTube, producerer ved udgangen af hvert år
en video, der skal opsummere de vigtigste eller morsomste ting, der er sket på YouTube
i året, der gik. YouTube Rewind, hedder den.

YouTube Rewind 2017 var  ikke særlig  populær.  Den fik  4.1  mio  likes  og  2.1  mio
dislikes.  Det  er  en  like/dislike-ratio  på 2:1,  hvilket  mildest  talt  ikke  er  imponerende.
Videoen  blev  stærkt  kritiseret,  og  en  del  af  kritikken  gik  på,  at  de  youtubere,  der
optrådte i videoen, hverken var de mest kendte eller de mest interessante. Til gengæld
var de politisk korrekte grænsende til det kedelige. Youtuberen med flest subscribere,
PewDiePie, optrådte slet ikke.

Så skulle man tro, at YouTube i 2018 havde tænkt, at de hellere måtte oppe sig og gå en
anden vej for ikke at gentage fiaskoen, men nej. Tværtimod valgte de at skrue endnu
højere op for korrektheden og mangfoldighedsevangeliet.  Heller ikke i  Rewind 2018
optræder PewDiePie, selvom han nu har over 90 millioner subscribere, og videoen er
fyldt  med  prædikende  indslag,  der  spænder  fra  det  intetsigende  til  det  direkte
kvalmende.



I  skrivende  stund har  Rewind 2018 2.5  mio likes  og  16  mio dislikes.  Det  giver  en
like/dislike-ratio på 1:6. Til sammenligning har den mere ydmygt producerede, men til
gengæld morsommere Rewind 2012 en like/dislike-ratio på 16:1

Hvad har de dog tænkt ude i de kreative californiske kontorer, mens de har udtænkt
Rewind  2018 over  deres  økologiske  skinny-latte?  Mon  deres  krøllede  hjerner  har
udtænkt  denne  opvisning  i  det  mest  sukkersøde,  patroniserende,
mangfoldighedsprædikende indhold, YouTube har at byde på, fordi de ønskede at støde
og krænke 6 ud af 7 seere?

Nej,  de  har  haft  en  tyrkertro  (hvis  det  udtryk  stadig  ikke  er  blacklistet  (må  man
overhovedet sige blackliste?)) på, at hvis bare de kunne kommunikere det lækkert nok,
så ville folk synes, at 8 minutter med tv-ekvivalensen til tivolidrys med glimmer på bare
var top-nice. Fordi alle dem, de kender, elsker nemlig den slags ting, og alle dem, de
kender, hader PewDiePie, og alle dem, de kender bliver utrygge og kede af det over at
høre om Kekistan og Pepe the Frog, se spicy memes eller lytte til populære konservative
eller klassisk liberale youtube-kanaler som Sargon of Akkad, Jordan B Peterson, PragerU
og Louder With Crowder. Så naturligvis undgår de disse ubehagelige ting og fokuserer i
stedet på det, som de regner med, at folk kan lide, nemlig ligegyldig underholdning og
regnbuefarvede holdninger, som endelig ikke må krænke nogen.

Resultat: 16 mio dislikes.  YouTube Rewind 2018 er den mest dislikede video på hele
platformen. Ja, det var faktisk det, du læste: den mest dislikede video på YouTube er
produceret af YouTube selv.

Dette skyldes selvfølgelig, at YouTube bliver bestyret af mennesker, som ikke har nogen
føling  med,  hvad  YouTube  er.  YouTube  er  det  vægtigste  alternativ  til  mainstream
medier, vi har. At se mainstream tv i dag føles for almindelige konservativt indstillede
mennesker som at se DDRs stats-tv under den kolde krig. Nyhederne er nøje censureret
og selektivt formidlet af blegrøde journalister. Men på YouTube kan alle få en kanal.
Derfor er det dér, vi går hen, når vi gerne vil vide, hvad der virkelig foregår i verden.
Her  finder  vi  rå  mobiltelefon-optagelser  fra  Frankrigs  gader,  hvor  de  gule  veste
marcherer,  reportager  fra  Sydafrika,  hvor hvide farmere  får  frataget  deres  jord  med
voldelige metoder,  live-streaming fra  pro-  og antiislamiske demonstrationer  og meget
mere. At gå på YouTube føles som at tænde for radioen og høre ”Her er London”
under 2. verdenskrig.

Men det kan snart få ende, for YouTubes ledelse har ikke forstået, hvad YouTube er –
eller måske opfatter de det decideret som et problem. I hvert fald reagerer de med at de-
monetize (fratage retten til at finansiere sin kanal via reklamer) populære konservative
youtubere,  lukke  kanaler  ned  uden  varsel  m.m.,  for  de  er  tilsyneladende  mere
interesserede i at gøre den politisk korrekte elite tilpas, end i at imødekomme deres egne
brugere.  De  fleste  større  konservative  eller  klassisk  liberale  YouTube-kanaler  har  i



perioder været mere eller mindre demonetized, og kontroversielle kanaler som Tommy
Robinson  News  og  Infowars (Alex  Jones)  er  blevet  helt  lukket  ned,  angiveligt  ”for
violating YouTubes terms and policies”.

F Ø R S T  K O M  D E  E F T E R  A L E X  J O N E S  . . .

Som de artige og lydhøre mennesker, de er, har medarbejderne hos internettets giganter
lært lektien fra stort set alt moderne børne-tv: ”Vi kan alt, hvis vi arbejder sammen som
et team.” (Det var også det, folk sagde, inden de byggede Babelstårnet, og vi ved jo,
hvordan det  gik med det  projekt.)  For hvad nytter det,  at  man lukker én af rævens
udgange, hvis den har tyve andre, som den kan benytte? I det seneste år har vi set nogle
bemærkelsesværdige eksempler på, at når ét firma beslutter sig for at lukke munden på
en  person  eller  kanal,  følger  de  andre  trop.  Her  er,  hvad  der  hændte
sammensværgelsesteoretikeren Alex Jones fra kanalen Infowars i løbet af to måneder i
2018.

Den 24. juli fjernede YouTube fire af Infowars' videoer p.g.a. ”hate speech” og fjernede
kanalens  ret  til  at  livestreame.  Tre  dage  senere  blev  Alex  Jones  suspenderet  fra
Facebook i 30 dage, ligeledes grundet ”hate speech”. Den 6. august fjernede Facebook,
Apple iTunes, Apple Podcast App, YouTube og Spotify alt indhold fra Alex Jones og
Infowars for  at  ”overtræde  deres  regler”.  Youtube  fjernede  bl.a.  The  Alex  Jones
Channel,  som havde 2.4 millioner abonnenter.  I  løbet  af  august  blev Alex Jones og
Infowars også fjernet fra Vimeo, Pinterest, Mailchimp, LinkedIn, Twitter, Periscope og
Apple App Store. Sågar Jones' paypal-konto blev suspenderet. Infowars kan nu følges på
videomediet BitChute, og Alex Jones kan følges på det sociale medie gab.com.

Senest er det gået ud over den kontroversielle islamkritiker Tommy Robinson (Stephen
Yaxley-Lennon), som blev kendt i  hele verden som manden, der fortalte os om det
omfattende  netværk  af  såkaldte grooming  gangs,  som  har  misbrugt  og  voldtaget
adskillige  mindreårige  piger  i  England  over  en  årrække.  Robinson  afslørede,  at
banderne  mestendels  bestod  af  mænd  med  muslimsk  baggrund,  at  pigerne
altovervejende var etniske engelske piger fra underklassen, og at de sociale myndigheder
og politiet i chokerende grad har valgt at lægge låg på skandalen for ikke at fremstå som
”racister”.

Den 23. februar 2019 offentliggjorde Tommy Robinson sin dokumentarfilm Panodrama,
hvor han bl.a. afslører, at den britiske reporter John Sweeney har samarbejdet med en
NGO  med  det  misvisende  navn  Hope  Not  Hate om  at  producere  et  afsnit  af
dokumentarserien Panorama med arbejdstitlen Tommy Takedown, som skulle være et
karaktermord på Tommy Robinson. Få dage senere blev Robinsons facebook-side, som
havde  mere  end  en  million  følgere  og  dermed  var  blandt  de  tre  mest  populære
facebooksider i UK, slettet  uden varsel.  Også Robinsons Instagram-profil  blev slettet.



Siden er han desuden blevet  slettet  fra Twitter,  YouTube og Snapchat.  Han kan nu
følges på det sociale medie gab.com og på appen Telegram.

Eksemplerne med Tommy Robinson og Alex Jones er de blandt de grelleste sager, men
mange  konservative  eller  klassisk  liberale  YouTubere  er  blevet  udsat  for,  at  deres
videoer  er  blevet  demonetized  eller  slettet.  Ikke  engang  internettets  mest  populære
youtuber, den morsomme og ret uskadelige PewDiePie, skal vide sig for sikker. Han er
for mange mennesker personificeringen af alt, hvad YouTube er og kan: en self made
man, som med ydmyge midler som en computer, et kamera, og en god historie,i løbet af
omtrent ti år har opnået at få næsten 100 millioner abonnenter. PewDiePie har ingen
politisk dagsorden, men han kan godt lide at lave sjov og fyre vittigheder af, og det skal
man passe på med i disse krænkelsesparate tider. Tidligere har man uden held forsøgt at
hænge ham ud som nazist, og p.t. cirkulerer en underskriftsindsamling for at få hans
kanal  slettet,  fordi  han  ”konstant  bringer  racemæssigt  ufølsomt  og  provokerende
materiale på sin kanal”, og ”hans nyeste videoer udviser racisme forklædt som humor”.
Indtil videre har godt 60.000 skrevet under. PewDiePie er så ikonisk sammenknyttet med
YouTube, at man kan sige, at hvis man fjerner ham fra YouTube, svarer det omtrent til
at fjerne Jesus fra kirken. Dermed ikke sagt, at YouTubes ledelse ikke ville kunne finde
på at gøre det. Vi lever, som man siger på nettet, i en klovneverden, hvor den slags
absurde latterligheder ofte finder sted. 

D E R  F I N D E S  A L T E R N A T I V E R  T I L  Y O U T U B E

YouTube har (sammen med streamingtjenester som Netflix og HBO) udkonkurreret de
traditionelle  flow-tv-kanaler.  Der  findes  alternativer  til  YouTube,  og  de vil  vokse  sig
større, i takt med at YouTube vælger at lukke sig om den demografiske gruppe, de
finder moralsk attraktiv,  og ekskludere dem, der  ikke lever op til  deres  stadig mere
restriktive  moralske  standarder.  Dem,  de  andre  ikke  må  lege  med,  må  lege  med
hinanden,  og  det  kan  de  fx  gøre  på  videomediet  BitChute.  BitChute  er  ikke  en
YouTube-klon som forsøger at efterligne YouTube, men et reelt alternativ, som bevidst
har valgt at indtage det ledige standpunkt, at censur ikke er okay. Grundlæggeren af
BitChute, Ray Vahey, siger: ”Vi fik idéen ved at se på det øgede censurniveau på de
store sociale medieplatforme i løbet af de seneste par år: bandlysninger, demonetisering
og fiflen med algoritmer for at sende noget bestemt indhold ud i glemslen, og vi fik lyst
til at gøre noget ved det.”
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