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#TWITTERTRUMPBAN #DONALDTRUMP #TRUMPTWEET #PRESIDENTELECTION 
#CAPITOLHILL #PRESIDENT2020 #SOCIALMEDIAPOWER #SOCIALMEDIA 
#FRESPEECH #FREESPEECHONLINE #FREEDOMOFEXPRESSION #DIGITALRIGHTS 

Forestil dig dette scenarie. Private aktører regulerer ytringsfriheden på sociale 
platforme baseret på subjektive vurderinger. Ikke nok med at brugerne har givet 
tilladelse til dette – de har også givet afkald på uvildig klagemulighed. Det er 
allerede virkeligheden i dag. Denne kronik handler om Twitters udelukkelse af 
Trump, og hvorledes ytringsfriheden er under dominans af private tech- giganter

TWITTERS LUKNING AF TRUMP
Omsider kom dagen, hvor Twitter lukkede ned for Donald Trumps profil! Det 
var dagen, hvor han definitivt ikke længere kunne sprede falske nyheder og op-
fordre folk til at storme kongressen. I hvert fald ikke længere ved hjælp af Twit-
ter. Spørgsmålet, der dog stadig springer i øjnene i efterspillet til lukningen af 
Trumps Twitter profil, er, hvorvidt det er problematisk i forhold til ytringsfri-
heden? I juridisk forstand udgør blokeringen af Trump fra mainstream sociale 
medier faktisk ikke en krænkelse af ytringsfriheden, men dette er ikke ensbe-
tydende med, at det er uproblematisk...

PRIVATE AKTØRER VS. DEN OFFENTLIGE MAGTHAVER
Lad os starte med en kort definitionsafgrænsning. Sociale platforme som Twitter 
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og Facebook er private medievirksomheder, som giver brugere mulighed for at 
anvende deres stemme og ytre sig til et potentielt bredere publikum, end man 
selv er i stand til at samle sig.

I juridisk forstand beskytter ytringsfriheden indgreb fra den offentlige magt. 
Hvis det var staten, der forbød etablering af bestemte platforme, eller staten 
greb ind og krævede, at Twitter forbød Trumps konto, ville der være tale om 
krænkelse af ytringsfriheden. Kernen i beskyttelsen af ytringsfrihed er altså en 
beskyttelse imod, at den offentlige magthaver bruger sin politiske autoritet til at 
begrænse borgere i at udtrykke deres meninger.

Twitters adfærd er blot en privat virksomheds adfærd. Twitter kan begrænse 
sine brugeres tale under henvisning til private brugervilkår (user terms), som 
alle brugere har skrevet under på for at få lov til at anvende platformen. De 
private brugervilkår er en privat kontrakt mellem brugeren og platformen, der 
definerer forholdet mellem den private virksomhedsplatform og den individu-
elle bruger. Hvis den enkelte bruger (fx Trump) mener, at Twitter har overtrådt 
kontrakten og pådraget sig erstatningsansvar for økonomisk skade, idet de har 
blokeret hans budskaber, kan han sagsøge Twitter. Der vil i så fald være tale om 
en civil retssag mellem civile parter. Trump ville med stor sandsynlighed tabe 
en sådan retssag, idet han unægtelig har skrevet under på de forskellige user 
terms, der i stor stil fraskriver platformen enhver form for ansvar over for den 
individuelle bruger.

En blokeret bruger som fx Trump har ikke andet valg end at acceptere de private 
brugervilkår eller at melde sig ud af det digitale fællesskab (medmindre han 

naturligvis bygger sin egen platform). Blokering af Trumps profil er altså ikke et 
politisk spørgsmål om ytringsfrihed, men et rent privatretligt forhold mellem en 
virksomhed og et individ.
 
MAINSTREAM SOCIALE MEDIERS MAGTMONOPOL
Imidlertid er det et iøjnespringende problem, at mange af disse store sociale me-
dier i løbet af de seneste år har fået en enorm indflydelse på den offentlige diskus-
sion. Det er en lille håndfuld virksomheder, der i dag styrer de online miljøer, 
hvor den demokratiske samtale foregår. Disse mainstream platforme har tilsam-
men en så tiltagende indflydelse, at de kan sidestilles med et magtmonopol. Med 
Twitters 335 millioner aktive brugere1, har denne platform et betydeligt magtmo-
nopol til at distribuere information til et uspecificeret antal brugere. Men deres 
magtprivilegier er ikke absolut.

Hvis Trump for eksempel ikke kan bruge sin stemme via Twitter, kan han i 
princippet dele sine budskaber på en anden platform. I praksis er det imidlertid 
vanskeligt for ham at finde en anden kommunikationsplatform med tilsvarende 
indflydelse. Han mister i hvert fald sine 88 millioner følgere2, som nok ikke kan 
flytte med ham til en anden platform på så kort tid. Hvis flere mainstream plat-
forme tilmed går sammen for at begrænse Trump, forstørrer det monopoleffekten 
således, at Trumps budskaber de facto blokeres. Heraf vil offentligheden stå til-
bage med den følelse, at ytringsfriheden er blevet begrænset.

MINIMALSTATEN HAR SKABT PLADS FOR MAGTFULDE, PRIVATE AKTØRER
Den liberale tankegang, som kræver at staten på minimalt niveau må foretage in-
dgreb i menneskets frihedsrettigheder, har gjort plads til de frie markedskræfter. 
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Med internettets fremtog i starten af 90’erne, blev der også skabt fordelagtig 
lovgivning for internetplatforme for at sætte gang i innovationen og den teknolo-
giske udvikling. Dette har resulteret i en håndfuld magtfulde, globale tech- virk-
somheder, som stort set alle er situeret i Silicon Valley.

Når mainstream sociale medier som Twitter og Facebook, der deler en vis politisk 
liberal ideologi, forenes om at lukke ned for Trumps budskab, kan dens betydelige 
indflydelse på ytringsfriheden være lige så stor som eller endda stærkere end den 
offentlige magt. De store privatdrevne internetplatformes monopoleffekt gør, at 
disse private aktører kommer til at varetage en rolle, der kan sidestilles med 
den offentlige magthaver. Dette begreb kaldes private governance – altså hvor 
private aktører overtager roller, der traditionelt tilhører staten – i dette tilfælde 
regulering af ytringsfriheden.

Men da platformene er beskyttet af forskellige kommercielle brugervilkår, er 
disse private aktører i meget lille grad underlagt begrænsninger i forhold til den 
magt, de har opnået via platformene.

Dette er den nuværende, meget interessante, men paradoksale situation. Den 
offentlige magt kan ikke begrænse ytringsfriheden, men det kan private virk-
somheder derimod!

SKAL ONLINE PLATFORME AFGØRE, 
HVAD DER UDGØR TILSKYNDELSE TIL HAD OG VOLD?
Ytringsfriheden er helt essentiel for et demokratisk samfund, men på trods 
af dette er ytringsfriheden dog ikke ubegrænset. Tale, der tilskynder til had, 

diskrimination og vold, som kan skade grundlaget for demokratisk etablering og 
underminere demokratiske værdier, falder uden for beskyttet tale. Men hvordan 
defineres hadefuld eller voldelig tale? Det er en subjektiv vurdering, der kræver 
en grundig, juridisk balancering af modstående hensyn. Trumps tilskyndelse til 
at angribe kongressen vil formentlig fra hans tilhængeres synspunkt udgøre en 
opfordring til at beskytte deres land og USA’s forfatning. Twitters forbud mod 
Trump fra mainstream sociale medier vil sandsynligvis skubbe USA ind i yder-
ligere splittelse, fordi Trumps tilhængere vil potentielt opfatte det som et angreb 
fra den demokratiske fløj, der i høj grad udgør de virksomheder, som ejer de store 
sociale medier.

Selvom der kan være begrænsninger for ytringsfriheden, burde disse kun ske i 
overensstemmelse med lovgivningen og inden for en ramme, der er defineret af 
lovgiver – de folkevalgte repræsentanter. I dag er problemet, at tech-giganterne 
har fået større indflydelse over vores liv, uden at den offentlige magt har fået 
tilsvarende indflydelse over disse private virksomheder. Det er vigtigt at indse 
det demokratiske problem i, at private virksomheder skal træffe beslutninger om 
komplekse juridiske anliggender om folkets frihedsrettigheder uden at kunne 
blive stillet til ansvar for disse beslutninger.

______
1) https://www.oberlo.com/blog/twitter-statistics
2) https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/detail/25073877-realdonaldtrump
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