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8chan - Den
grimme(re) lillebror
8Chan er 4Chan’s uregerlige lillebror. 8Chan blev åbnet i 2013 som
modsvar til en ny moderation og
nye, globale regler på 4Chan, og
er drevet efter et endnu strengere værdisæt om ingen moderation eller regler.

8Chan bliver ofte beskrævet som et ytringsfrit
4Chan, hvilket med 4Chans minimale moderation
synes omsonst, men som har betydet, at flere store
diskussioner og bevægelser er flyttet bevidst fra
4Chan til 8Chan. GamerGate-bevægelsen blev
bandlyst fra 4Chan, da den overtrådte nogle af de
få eksisterende regler, men blev hurtigt adopteret
af 8Chan, hvor den frit kunne fortsætte.
Villigheden til konstant at lægge server- og spalteplads til diskussioner, holdninger og billeder,
uanset deres indhold og værdier er både 8Chans
stærkeste identitet og dets sårbareste forhold.
Når man tillader og opfordrer til en uindskrænket
ytringsfrihed, risikerer man både indhold som Gamergate, de pseudo-pædofile billedmapper, som
ofte florerer, og det, der er værre. Terrorangreb,
voldsvideoer og opfordringer til samme bliver ofte
delt på kanalen. Moské-angrebet i Christchurch
blev i timerne efter tragedien genudgivet og delt
flittigt på forummet. Raceoptøjer og opfordringer til
selvjustits florerer jævnligt i dets politiske underkapitler, alt sammen inden for reglementet.

I daglig tale kaldes sitet InfiniteChan, eller InfinityChan, og symboliseres ved et uendelighedssymbol
- den uendelige frihed.
8Chan er design- og indholdsmæssigt tæt på
4Chan, men finder sin eksistensberettigelse i at
overdrive den mangel på moderation og regler
som (også) er 4Chans kerne.
Hvor 4Chan i sig selv er en modreaktion på pænhed, politisk korrekthed og moderation træder
8Chan endnu tydeligere ud som et digitalt autonomt frirum: Man kan påberåbe sig ejerskab over
kanaler, som har været inaktive i en uge, eller frit
oprette nye kanaler og diskussioner, så længe de
ikke strider mod gældende amerikansk lovgivning.
8Chans ultra-frihed kommer blandt andet til udtryk,
når kanalens skaber og ejer diskuterer grænsen
mellem at forsvare pædofilt materiale og retten til
at dele og tale om pædofilt materiale:

I august 2019 blev det ekstreme indhold på 8Chan
dog nok for sitets serverudbyder CloudFare, der
trak stikket og dermed de facto lukkede siden
ned. Siden er flere spredte udgaver af sitet åbnet
forskellige steder på internettet.

Christopher ‘Moot’ Poole på 4Chans
forside, 19 september 2014
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Discord - Spilserver
med slag i
Discord er en af verdens mest populære gaming-accessories. Det
er et medie, der giver adgang til
stemme-kommunikation mellem
medspillere og holdkammerater,
og som samtidig har plads til chat
og diskussioner om de næste
kampes strategiske og analytiske
genvordigheder. Det lettilgængelige format har også dannet
grobund for en række fora, som
handler om politik, revolutioner
og skyggeregeringer.
Discord startede som en spiltjeneste, der både
havde stemme-kommunikation undervejs i computerspil, og diskussionsfora og fællesskaber om
spillene. Forum-delen blev dog hurtigt adopteret
af andre miljøer, der adopterede den veldesignede
brugerflade som samlingspunkt for andre hobbyer
og aktiviteter end computerspil.
I efterdønningerne af demonstrationerne i Charlottesville i august 2017, hvor tre mennesker mistede
livet efter en højreekstremist kørte ind i en moddemonstration, kom det frem, at rallyet var arrangeret og motiveret over Discord-kanaler. Her havde
man på kanaler som National Socialist Army eller
Führer’s Gas Chamber opfordret til deltagelse i demonstrationerne samt anvendelse af magt, blandt
andet ved motiverende indspark fra Alt-Right-bevægelsens uofficielle ledere, Richard Spencer og
Andrew Anglin.

En diskussionskanal for Dungeons
& Dragons -rollespil

Dette fik Discord til at forbyde (højre)politisk trafik og
kommunikation på dets netværk. Men foruden de
netværk, som blot udvandrede til 8Chan og lignende umodererede fora, betød det blot, at flere (højre)
politiske netværk skiftede navn eller organisering.
Flere danske nationalistiske netværk er organiseret
via Discord eller bruger Discord som mere eller
mindre seriøs diskussionskanal, hvor politik og
humor bliver blandet sammen.
Selvom Discord primært er en tjeneste til computerspillere, bliver det velfungerende og adaptive
design brugt til forsamling i langt de fleste teknologi-orienterede eller nørdede miljøer. Da det
er nemt at opsætte og organisere en kanal, bliver
også kanaler med radikalt indhold mulige. De
kanaler kan være svære at finde, da man ikke kan
søge på emneord el. lign., men ofte skal inviteres
til de enkelte kanaler. Discord søger dog aktivt at
lukke og forbyde grupper med radikalt, politisk
eller grænseoverskridende indhold.
En dansk Discordkanal diskuterer paritet
Stram Kurs og ”den ræverøde presse”

