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~ Muhammedfilmen. 
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Publicistiska ställningstaganden 
tas allt oftare av stora ingenjörs
företag. 

När filmen~'Muslimernas 
oskuld" väcker oro i världen är 
det inte enskildaländer eller 
domstolar som avgör om filmen 
ska fortsätta visas. Det är företa
getGoogle. 

Linnea· 

111 I vissa länder har Google valt att 
stoppa filmen på videosajten You
tube med. hänvisning. till rådande 
lagstiftnirig. 

- Google håller på att förvandlas 
till hela våridens superredaktion, 
säger Andreas Ekström, journalist 
på Sydsvenska Dagbladet och för-

. fattare till boken "Google-koden". 

l dag sker nittio procent av alla . 
sökningar genom sökmotorer _ Via 
Google. Andreas Ekström menar 
att Vi bara ser början på en utveck~ . 
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ling dår svåra publicistiska beslut 
tas av stora intemetföretag. 

· -Besluten ligger i händerna på 
stora ingenjörsföretag som giir de 
moraliska, publicistiska och etiska 
övervägandena. Det duger inte, sä
ger han. 

Nils Funke, frilansjournalist och 
sekreterare i yttrandefrihet:Skom~ 
ntitten, invänder mot Andreas Ek
Ströms--resonem'cing Och .menar att 
eftersom inte Googleharmonopol 
på information på· intern et påver
kar företagets. agerande inte vår 
yttrandefrihet. 

-Man kan jämföra med bokför
lag, som även de kanbestämma vad 
de vill publicera sälänge de håller 
sig inom ett lands lagstiftnirig. Når 

. det gäller Google är. användarna 
fria att vända sig till någon an' 
nan om villkoren inte paSsar. Det 
år först når en monopolställning 
uppstår som det kan. bli alttuellt 
för staten att blanda sig i. lilan 
jämföra med Posten som på grund 
av sin sårställning måste dela ut alla 

Fallti'!. Protesterna 

•·ProteStvågen som utlösts av den 
kontroversiella filmen om profeten 
Muhammed fortsatte på söndagen. 
Demonstrationer rapporteras från 
blahd annat Storbritafmien, Frank
rike, Belgien, Danmark, Afghanis
tan, Pakist-an oth Tu_rkiet. 
III Libyska fr!ylldigheter uppgav att 
man gripit 50 personer för inbland
ningjattacken mot USA:s· konSulat i 
Benghazi där USA:s ambassadör och 
ytterliQare tre personer dödades .. 
III Tysklandvägrade på söndagen 
den kontroversielle USA-pastorn 
Terry Jon~s inresa i Landet, och 
inrikesminister Hans-Peter Friedrich 
sade också att hall med alla till buds 
stående medelvill förhindra att 
det lilla högerextrema partiet Pro 
Deutschland genomför den visning 
aV filmen man sagt sfg Vilja göra. DN 

brev, oavsett Va:d de· innehåller, sä
gerNilsFunke. 

Andreas Ekström håller med om 
att Google visserligen inte har ett 
monopol, .·men menar att männi
skor våriden över har gett företaget 
en unik stållning. 

-Mänga människor våriden 
över använder- endast Googles 
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som sökmotor och känner inte till 
några andrasajter för att delafilmer 
än · Youtube. .Företaget formar 
vår vårldsbild, säger Andreas Ek
ströril. · 

För att motverka Googles, Apples, 
Microsofts och Facebooks domine
rande maktpositioner borde använ
darna vända sigtill andra alternativ, 
tycker Ekström, 

-Vi måste hela tiden ifrågasätta 
Googles beslut och fråga oss: Varför 
år vissa saker okej att publicera och 
andra inte? Vi kOmni.er med all sä
kerhet' att se fler än mer komplexa 
situationer, dår Googles värdering
ar i praktiken kommer att styra vad 
Vi får se. 
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