Vedtaget af DUFs styrelse den 19. maj 2021

DUFs holdning til det digitale demokrati
Demokratiet skal genvindes for hver ny generation under nye rammer med kontinuerlige

muligheder. Med den digitale revolution, er der kommet både mange muligheder og udfordringer.
Det er essentielt at udnytte mulighederne til at styrke demokratiet og nødvendigt at se de

udfordringer i øjnene, hvor demokratiske rettigheder som fx ytringsfriheden bliver truet. Det er
nogle udfordringer vi i Danmark ikke kun kan løse selv; samarbejdet på tværs af grænser både i

Europa og verden er nødvendigt. Samtidig er det en udvikling som går hurtigt, og det nytter ikke at
stå tilbage på perronen og se toget fare afsted. Vi må i gang med at sætte ind så godt vi kan, teste
hvad der virker og løbende blive klogere på de greb, der understøtter den gode udvikling af
demokratiet og begrænser de negative konsekvenser ved en udvikling, der sker så hurtigt.

Digitalisering og teknologi handler om mennesker. Derfor er det også centralt at se på, hvordan
digitalisering fremmer menneskers trivsel, og DUF ser derfor også behovet for at se på både

strukturer og individet. Der er mange gråzoner, etiske og moralske dilemmaer – og ungdommen

skal dannes til at forstå, aktivt at kunne tage stilling og reflektere over deres valg og muligheder i
den digitale verden. Grundlæggende ser DUF den digitale verden som en integreret del af den
fysiske verden og anerkender at unge ikke skiller de to ad. Derfor bør de samme love

grundlæggende gælde begge steder. Der er dog andre omstændigheder på det digitale, som er
vigtigt at tage højde for, når et godt demokratisk rum skal sikres, samtidig med at det giver
grobund for en sund udvikling og trivsel blandt børn og unge.
Derfor mener DUF overordnet at:
-

Dét der er ulovligt i den ’offline’ verden, også bør være ulovligt i den online verden
Tech giganter kan reguleres lige så vel som så mange andre virksomheder

Udfordringerne er grænseløse og derfor bør fordre samarbejde om lovgivning først og
fremmest i EU, globalt, men det er også nødvendigt at have indsatser lokalt og nationalt

-

Tilgangen til at finde de bedste løsninger i en konstant foranderlig teknologisk verden kan
ikke ske på en gang, derfor må vi løbende prøve ting af, evaluere og teste hvad der egentlig
virker

-

Det er vigtigt at sikre en sund demokratisk udvikling hos børn og unge ved også at
indarbejde demokratiske værdier og rettigheder i den digitale verden

Side 1

-

Den demokratiske og politiske samtale om hvilke værdier, der skal ligge til grund for

digitalisering, og de steder vi færdes digitalt, bør prioriteres og ikke afpolitiseres som f.eks.
et udtryk for effektivisering
Demokrati, samtale og deltagelse

Demokratiet foregår i dag også digitalt, både det lille demokrati i dialogen og det store demokrati
med inddragelsesformer og en stor del af den offentlige debat, som foregår på sociale medier. Det
er helt centralt at sikre strukturer, der grundlæggende bakker op om demokratiet og giver gode
muligheder for deltagelse digitalt. Derfor mener DUF at:
-

Børn og unge skal oplyses til at forstå digitalisering og dynamikker på digitale platforme,
og dannes til at navigere og tage aktive valg ift. teknologiens indflydelse på deres liv og
hverdag

-

En ansvarlig udvikling af teknologien kræver, at borgerne forstår teknologiens mekanismer
og algoritmer, derfor er det centralt at børn og unge får en grundlæggende
teknologiforståelse

-

Rammevilkårene, de steder vi færdes digitalt, skal bygge på demokratiske rettigheder og
værdier

-

Samtalen er central i demokratiet også digitalt, og at alle har et ansvar for at arbejde for en
samtale drevet af nysgerrighed, dialog og gensidig respekt

-

Ungdommens digitale myndiggørelse skal sikres, så de både kender deres online

rettigheder samt handlemuligheder, har adgang til relevant information og kender til den
digitale verdens mekanismer
-

Der bør være et krav om, at alle har adgang til relevant, gennemskuelig og let formidlet
information, så beslutninger online træffes på et oplyst grundlag f.eks. ved cookies

-

Sociale medier forpligtes til aktivt at modarbejde lovlige ytringer, der skader den

demokratiske samtale og online trivsel, som hadtale og den hårde tone, dog på anden vis
end indholdsfjernelse
-

Digitale kompetencer som evnen til at navigere online, eller være kildekritisk bør styrkes
hos alle generation for bl.a. at mindske deling af misinformation

-

Der skal skabes bedre rammer for samtalen om det digitale demokrati ved at få nogle klare
definitioner på nøglebegreber som fx hadtale

Rettigheder

Rettigheder er essentielt i respekten omkring det enkelte individ og er en grundsten i demokratiet.
Der mangler rettigheder i den digitale verden som klageadgang, informationsfrihed og

ytringsfrihed. For at sikre en samfundsudvikling, der både understøtte demokratiske rettigheder
online og fysisk, mener DUF at:

Side 2

-

Ytringsfriheden er en grundsten i demokratiet, som der ikke må knægtes digitalt, og der
bør det kun være ulovligt indhold, der fjernes

-

Det skal være let og gennemskueligt for borgerne at klage, hvis de har fået fjernet (u)lovligt
indhold eller deres profil nedlukkes på en platform og samtidig skal parthøring sikres

-

Nævn eller udvalg, som vurderer, og er dommer på indhold og regler, der hvor vi færdes
digitalt, bør være demokratisk forankrede

-

Der udarbejdes en standard definition på, hvad et bias er, og hvordan de kan undgås, så
biases der fordrer diskrimination kan fjernes og forbydes på teknologiplatformene

-

Digitale platforme har fokus på tilgængelighed for hele samfundet, herunder mennesker
med handicap og marginaliserede grupper

-

Digitale lovovertrædelser oftere håndhæves ved at styrke politiindsatsen

-

Det skal være almen viden, hvad borgernes online rettighed er, samt hvilke
handlemuligheder de har, hvis deres rettigheder svækkes eller overskrides

-

Børn og unge dannes og uddannes i digitale rettigheder

Borgerne ejer sin data og har indflydelse på, hvem der har adgang til den og kan købe sig fri
for at deres data videresælges til en tredjepart eller bruges til fx markedsføring

Algoritmer og data (transparens og ansvarlighed)

Algoritmer er styrende for mange dynamikker digitalt og begrænser og forstærker forskellige

udviklinger. Det er derfor essentielt, at de fordrer gode vilkår for demokratiet og er transparente.
Samtidig er data ofte ’valutaen’ digitalt, og også her er gennemsigtighed samt retten til at tage
stilling til egen data vigtig.
Derfor mener DUF at:
-

Der skal sikres transparens i algoritmernes funktion, samt at algoritmer ikke diskriminerer
eller sender systematisk misinformation, men i stedet understøtter den demokratiske
udvikling og public service

-

Der bør udarbejdes etiske krav til Techgiganternes forretningsmodel, som imødekommer
udfordringen med vanedannelse på digitale platforme

-

Det skal være gennemsigtigt og gennemskueligt, hvilken data man afgiver for adgang og
brug af digitale platforme, og der skal være en alternativ adgangsbillet

-

Der bør være regler for brugen af data i det offentlige, så registrer ikke sammenkøres og
algoritmer udvælger sager til gennemsyn uden en individuel sagsvurdering

-

Man skal have mulighed for både at fravælge reklamer i sit digitale feed, og at købe sig fri
for at ens data videresælges eller bliver brugt til en bestemt markedsføring

-

Der skal startes en dialog om behovet for etiske retningslinjer for markedsføring. Skal vi fx
forbyde retten til at bruge data om borgernes politiske overbevisninger til markedsføring

Side 3

Børn og unge

Børn og unges liv foregår i dag både fysisk og digitalt. Ikke alle de steder børn og unge færdes

digitalt sikrer gode rammer for trivsel og udvikling hos børn og unge, hvilket er problematisk.
Derfor mener DUF at:
-

Det er vigtigt at give viden, skabe refleksion og dialog hos børn og unge over deres egen og
andres digitale adfærd og liv for at øge trivslen i det digitale og fysiske rum

-

Der i institutioner og foreningsliv skabes rammer for i højere grad at vælge det fysiske
fællesskab til

-

Alle generationer dannes og opnår større teknologiforståelse, da andre generationers
mangel på digitale kompetencer også rammer børn og unge

-

Børn og unge, som er ofre for digitale seksuelle krænkelser, har ret til gratis psykologhjælp
Der skabes et mere mangfoldigt og naturligt kropsbillede på sociale medier, og at det skal
fremgå på billeder, hvis de er blevet redigeret, eller hvis der er benyttet filtre

Internationalt

Den digitale revolution sker på tværs af grænser med forskellig hastighed og udvikling i forskellige
lande. Vi betragter det som nødvendigt at samarbejde på tværs af både grænser, institutioner og

virksomheder for at skabe meningsfulde rammer for den digitale samtale og teknologisk udvikling.
Derfor mener DUF at:
-

Digitale platforme bør betale skat i de lande de opererer i

De demokratiske udfordringer som digitaliseringen har medført bør ofte løses i et
internationalt fællesskab

-

Der skal sikres plads til konkurrence og nye idéer ved undgåelse af monopoldannelse
digitalt

-

Det er problematisk, at unge globalt har forskellig adgang til digital infrastruktur og

dermed forskellige muligheder for at benytte de virtuelle værktøjer og platforme, der giver
adgang til lige demokratisk deltagelse
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