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4Chan - Den mørke
sidegade
4Chan er et anonymt og åbent
forum drevet af billeder, indforstået grov humor og tilblivelsen
af memes og shitposts.
Siden 2003 har 4Chan været hjemsted for mange
virale vittighedstegninger- og fraser (memes), oplysende samtaler såvel som modkulturelle aktiviteter, herunder hacking-angreb, mordvideoer og
voldsopfordringer.

Platformen er en åben samling af sub-fora (kanaler) med hver deres specifikke emne: Filosofi,
historie, seksualitet, tegneserier, videospil, japansk
kultur, og meget andet. På 4Chan er brugerne
anonyme, og som følge af sidens bevidst ringe
interface og brugervenlighed er det oftest kun
teknologisk hardcore og internet-vante unge, der
bruger siden. Det betyder, at tonen ofte er overdrevet hård og bevidst politisk ukorrekt - sproget
tilsigter en grad af forråelse og tilsvining af enten
sig selv, eller andre.

4Chan er ikke internettets afkrog, men nærmere
en sidegade uden lygtepæle. Der foregår rigtig
mange ting her, og man finder både de mennesker, som ikke trives i søgelyset, og de, som har en
grund til at skjule sig fra det.

På skærmbilledet til højre spørger trådstarteren
(OP - Original poster) til sit dilemma om, at en pige
godt kan lide ham - men at hun er mørk i huden
(shitskin). Kort derefter tilføjer han, at hun derudover også er muslim (mudslime). Det oprindelige
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Niveauer på 4chan
spørgsmål blev slettet, og som svar på
hvorfor får han at vide, at racisme er
bandlyst i de kanaler, han oprindeligt
postede i, og bliver kaldt en faggot.

Følgende er en oversigt over, hvilke niveauer,
platformen indeholder:

De racistiske vendinger - shitskin, mudslime - og fjendske tituleringer - faggot
- må ikke misforstås som en grundlæggende politisk racisme, som man oprigtigt og ærligt tilkender sig. Oftest er den
et udtryk for, at OP og respondenterne
alle taler flydende 4Chan’sk, og derfor
har gjort sig fortjent til oprigtige svar fra
forummet. Trangen til at provokere bliver på 4Chan ofte en pligtopgave, som
sikrer, at ‘de andre’ ikke føler sig hjemme eller ‘tør’ navigere rundt i de mange
kanaler. Når faggot bruges i flæng, tager
det nærmere form af en indforstået
hilsen som socialisternes ‘kammerat’,
macho-kulturens ‘bro’, eller gangsterog bandemiljøets ‘G’. Det taler til 4Chans
tydelige provokations-agenda, når man
ikke vælger en imødekommende titel
som kammerat eller bro(ther), men derimod et ord som uden for 4Chans digitale vægge er et ekstremt nedsættende
skældsord om homoseksuelle: “Hvis du
bliver forarget over det her, så er du ikke
en af dem vi gider at tale med.”

•

4Chan er mange ting, men det er ikke
farligt. 4Chan er ikke en organisation med
et samfundsrettet mål, eller en terror- og
voldsporno-rede. 4Chan er et redskab
til at indgå i anonyme og umodererede
samtaler, men det er vigtigt for fagpersoner at holde sig for øje, at der kan være
flere grunde til at søge den anonyme
eller umodererede samtale. Det er derfor
ikke tilrådeligt at se på 4Chan som en
ond helhed. Tværtimod skal en fagperson eller forælder hellere prøve at forstå
de enkelte kanalers interne værdier og
retningslinjer, før de taler med den unge
om ‘hvad der sker på 4Chan’.

4Chan som helhed

•
•
•

Har ikke et klart defineret emne, men rummer
næsten alle
Har en tydelig frastødende semantik og
retorik.
Har et sæt klart definerede globale regler.
Er svært tilgængeligt og forholder sig primært
til det nørdede og de teknologisk hjemmevante.

Kanaler
•
•
•

Forholder sig til overordnede emner om f.eks.
politik, historie, filosofi eller sex.
Har et klart defineret værdisæt og kodeks
(f.eks. forsøgt politisk ukorrekthed)
Kan have lokale regler og retningslinjer (ingen
links til cams, ingen salgsannoncer)

Enkeltdiskussioner
•

•
•

Behandler specifikke emner om f.eks. politiske
udfordringer, historiske diskussioner, filosofiske idéer eller seksuelle situationer.
Er underlagt kanalens kodeks og værdisæt.
Kan have individuelle ønsker og forbehold
(kun seriøse svar, kun links, kun svar fra piger)

