
(Udkast til) Manifest for Digital selvforståelse 
- et internt politisk støttedokument for brug af Alternativets elektroniske 

breddeplatforme1 (AlleOs, Dialog og Alternativet 2.0 mv.).  
 
 

1. Ved brug af egne dedikerede platforme, såsom AlleOs og Dialog, forstår jeg at 
disse er oprettet med henblik på, at skabe reelle alternativer til massepopulære 
platforme fra techgiganter. 
 

2. Ved brug af massepopulære platforme anerkender jeg, at disse ikke er 
designede, til at udbrede mer-demokratisering. Her er en opremsning af de 
kendte ulemper ved disse platforme: 
 

a. Cambridge Analytica var et firma, der udnyttede Facebook, til bl.a. at 
hjælpe Donald J. Trump præsident-kampagne i 2015 og 2016. 
 

b. Store overskuds-søgende organisationer synes at se stort på 
profit-ensidig persondatabrug2 og datamanipulation på sociale medier3.  
 

c. Spørgsmål om kritiske grænser for faktuel formidling og censur4, bliver 
udfordret af ekkokamre.  

i. Amerikansk kontekst: I en lang periode har administratorer/ejere 
af sociale medier haft en lez affair holdning til 
konspirations-teorier5 på deres platforme. 

ii. Europæisk kontekst: Som i USA har Europa ikke gået fri af 
selvopståede online-kampagner som antivaccine-bevægelsen, 
der ikke altid baseres på videnskab. 

iii. Dansk kontekst: Som i Holland og andre steder i Europa, 
oplevede DK, i slutjanuar 2021, omfattende demonstrationer6, 
der udsprang af kommunikation på sociale medier. 
 

1 Streamet online-video anses for face-to-face kommunikationskanal, der trods sin fungeren v/ 
digital overførsel, har en meget analog natur. Området vil således ikke blive behandlet i dette 
manifest. 
2 Jvf EU’s GPDR-lovgiving. Website sidst besøgt 30.01.2021: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_da 
3 “The Social Dilemma”. Website sidst besøgt 30.01.2021: 
https://www.netflix.com/dk/title/81254224 
4 Med henblik på demokratisk selvoprettelse, for at beskytte mod fremtidige angreb på Capitol 
Hill, Washington (website sidst besøgt 30.01.2021: 
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_storming_of_the_United_States_Capitol). 
5 Utallige fora for konspirationsteorier, har fundet fodfæste i USA. Herunder 
QAnon-bevægelsen, som også nyvalgte (https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene) 
til den amerikanske kongress reelt synes at tro på. 
6  Med rod i corona-restriktioner (Jvf Deadline; 
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-sort-modstand_233940). Website sidst besøgt 30.01.2021 

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-sort-modstand_233940


d. YouTube er et tveægget sværd, der indeholder meget gratis 
læringsviden og vigtige politiske undergrundskanaler7, men også med til 
grave grøfter, hvor ekkokamre kan opstå på ekstreme fløje. Google 
ejede, for en periode, Boston Dynamics8, der bl.a. producerer 
militærrobotter, hvilket er en uholistisk bestyrelsesbeslutning, man bør 
have i baghovedet når Google-docs anvendes i Alternativets politiske 
arbejde. 
 

e. Endeligt findes der talrige eksempler på, hvordan digital kommunikation 
er gået galt på et mere generelt plan. Elektronik er i sit væsen, ikke 
skabt til stenaldermenneskets mest basale kommunikations-metodik9.  
 

3. Bæredygtigt iværksætteri: Ved tilhjælpen af nye og egenproducerede platforme 
og lignende spæde idéer, forstår jeg min betydning for græsrodsinititativer og vil 
aktivt forsøge, at agere som - både - en politisk bevidst forbruger og en aktiv 
støtte af holistisk orienterede digitale produkter. 
 
 

Konkluderende hovedmanifest:  
Ved brug af digitale platforme i Alternativets samlede digitale univers, stiller jeg 
mig kritisk overfor enhver platformstype. Enhver progressiv Verdensborger, bør 
kunne fravælge uholistiske techgiganters produkter, og trods deres nemme og 
belejliget brug, støtter jeg de mest bæredygtige alternativer - initiativer der 
sætter mennesket og ikke profit i centrum. 
 
 
 

7 Greta Thunberg/FridaysForFuture, www.inequalitymedia.org, yanisvaroufakis.eu, 
 The Young Turks, Secular Talk, The Majority Report, The David Pakman Show etc. 
8 Må anses for et klassisk scenarie i den Nuværende Selvmålskapitalisme, hvor profit sættes 
over mennnesket. 
9 En dreng på 11 år, begik f.eks. selvmord efter at have modtaget en sms (website sidst besøgt 
30.01.2021: https://edition.cnn.com/2017/04/10/us/boy-prank-death-trnd/index.html). Heldigvis 
er danske skoleinstitutioner ved at tage udfordringen op omkring nemt-sendte, hurtige og 
ikke-verbal beskeder. 

https://www.inequalitymedia.org/
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