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Spørgsmål nr. S 1271 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF): 

”Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at sociale medier bliver 

tvunget til mere håndfast at fjerne tilfælde af autentiske vold-

sepisoder, der spreder sig på disse fora, og vil ministeren sørge 

for, at de sociale medier bliver forpligtet til at overgive sådant 

videomateriale til politiet, så der kan foretages efterforskning og 

eventuelt rejses sigtelser i sagerne?”

Svar:

Som jeg også giver udtryk for i min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 

1269, er optagelse og deling af videoer på sociale medier af unge menne-

sker, der f.eks. udsættes for vold eller trues til at sige eller gøre nedværdi-

gende og ydmygende ting, ondsindet adfærd, der skal stoppes. 

Spørgsmålet om de sociale mediers ansvar for ulovligt indhold er en kom-

pleks problemstilling, som rejser en række principielle spørgsmål. Der skal 

dog ikke herske tvivl om, at det er regeringens klare holdning, at de store 

sociale medieplatforme skal mødes med de krav, der afspejler den betyd-

ning, de har i samfundet i dag, og at det er en problemstilling, der kalder på 

regulering.  

Regeringen har derfor igangsat et arbejde med at se på reguleringen af soci-

ale medier. Der er tale om et tværministerielt arbejde, hvor der bl.a. ses på 

mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regulering af ind-

hold på og ansvar i forhold til sociale medier. Jeg vil ikke på nuværende 

tidspunkt foregribe, hvilke løsningsmodeller arbejdet konkret vil resultere i, 

men jeg vil gerne understrege, at det er en problemstilling, som regeringen 

tager alvorligt, og som vi vil handle på.

Der henvises i øvrigt til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1269 

og spørgsmål nr. S 1270.
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