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IKKE KUN BØRN,
DER DANSER.
Videoer af amerikaneren George Floyds sidste minutter med en
politibetjents knæ på sin hals.
Voldsomme billeder og videoer af sammenstød mellem politi og
demonstranter i USA.

Billeder af unge mennesker, der poserer som en liggende George Floyd
og den førnævnte politimand.
Det er nogle af de videoer, som børn netop nu kan blive udsat for, når de
er på det voldsomt populære sociale medie TikTok.
Et socialt medie, der oprindeligt primært bliver brugt af børn og unge til at
lave korte videoer med dans eller lip syncs, hvor man lader som om, man
synger til musik.
Disse videoer er der stadig masser af, men ligenu fyldes børnenes feed
også med videoer fra begivenhederne i USA. På TikTok løber videoerne
jo ind gennem et feed, så børnene vælger ikke selv, hvad de vil se. Det
kommer bare til dem og derfor ser de alt muligt.
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TAL MED BØRNENE .
Lige nu florerer der rigtig mange videoer fra de mange Black Lives Matterdemonstrationer. Noget af det er ret voldsomt, og ikke noget børn bør se alene.
Det er ikke kun de voldsomme videoer, der skal være fokus på i samtalen med
børnene. Der er nemlig også set flere tilfælde af de såkaldte challenges, der er
inspireret af George Floyds dødsårsag, hvor man som på billedet skal posere
med et knæ på en andens hals.

Derfor giver det rigtig god mening, at forældre følger med i børnenes liv på de
sociale medier og taler med deres børn om, hvad de ser på f.eks. TikTok.
Men hvordan taler man så med sit barn om sådan noget på en god måde?
Man skal tage udgangspunkt i alt det, der sker i USA i øjeblikket, og så i
virkeligheden glemme TikTok en lille smule. For videoerne florerer også på
Instagram og YouTube. Så hvis man starter med at tale ud fra de konkrete
hændelser, har man noget, man kan gå ud fra.
Så kan man bruge noget tid til at tale med børnene om, hvad de så oplever på
TikTok. Man kan ikke være barn eller ung i Danmark i dag, hvor man ikke har en
eller anden berøring med nettet. Det har en stor betydning, og det er det, de
refererer til.
Og vi voksne skal huske på, at mellem de forfærdelige ting er der jo også
fantastiske ting, som børnene bruger tid på.

På flere sociale medier - herunder også Tiktok - har man
kunnet støde på en såkaldt #GeorgeFloydChallenge,
hvor børn og unge poserede med et knæ på en andens
hals.
Flere af videoerne med hashtagget er siden blevet
blokeret.

HVAD ER TIKTOK?
TikTok er et socialt medie, hvor du kan
dele dine egne korte musikvideoer på din
mobil på maks. 60 sekunder. Du kan også
sende live, hvis du har mange følgere.
TikTok-appen er blevet downloadet over to
milliarder gange på verdensplan.
I de første tre måneder af 2020 har den
fået 315 millioner downloads. Det er
dermed den mest downloadede app på tre
måneder nogensinde.
Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY

20 procent af alle danske børn mellem 9 og
14 år var i 2019 på TikTok ifølge DR's
Medieforskning.
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