Jenter på byen
«Å gjøre noe dumt og deretter
bli eksponert på nettet»

Prosess
 Se på WAtoday.com.au sin presentasjon av
saken eller gå igjennom det som her er
beskrevet
 Drøft utsagnene «alle kan gjøre noe dumt» og
«eksponeringen på nettet har hatt en
ødeleggende effekt på livet mitt».
 Filmen ble lagt ut på nettet, men senere slettet.
Likevel vil jenta ta rettslige skritt.
 Er det ulovlig å legge en slik video ut på nettet?
 Hva om man filmer noen som gjør noe galt?
 Hva er reglene i Norge ?

Jenter på byen (1)
 (Dagbladet 29.11.15): En video av en jentegjeng
som raserer et toalett på et utested i Australia
spredte seg i rekordfart på nettet.
 Videoen ble lastet opp på Facebook, og i løpet av
den første timen var den delt flere hundre ganger.
Videoen er nå slettet.
 En av jentene på videoen vurderer nå å gå til
rettslige skritt på grunn av opplastingen

Jenter på byen (2)
- alle jenters mareritt
 Kvinnen (23), som ikke ønsker å bli navngitt,
ble filmet dansende med en søppelbøtte på
hodet inne på toalettet.
 I et intervju med TV-stasjonen 9 News sier
kvinnen at eksponeringen har hatt en
ødeleggende effekt på livet hennes.
 «Det er alle jenters mareritt. Jeg har blitt totalt
ydmyket av hele Australia, du vet, videoen ble
delt over alt og veldig raskt, sier hun i
intervjuet».

Jenter på byen (3)
- ble sammenlignet med IS
 Ifølge WA today skal kvinnene være utestengt fra
den australske klubben.
 Kvinnen har også mottatt drapstrusler og en
rekke stygge kommentarer på Facebook.
 «Jeg har blitt sammenliknet med terrorgruppa IS
og fått kommentar på at jeg er verre enn IS, sier
kvinnen, før hun fortsetter: «Før har jeg aldri
forstått mennesker som kommer til det punktet at
de vurderer å ta sitt eget liv, men nå forstår jeg
det veldig godt».
Hun sier i tillegg at jentene beklager hendelsen.

Jenter på byen (4)
- visste ikke at de ble filmet
 23-åringen sier at de ikke var seg selv under
hendelsen og visste ikke at de ble filmet.
 «Jeg er sikker på at vi alle har gjort noe dumt
bak lukkede dører som vi skulle ønske ingen
andre fikk se».
 Nå kan kvinnen, som hevder hun ble filmet uten
tillatelse, vurdere å ta saken videre til retten.
 Advokat Simon Creek sier til 9 News at dette kan
være en ulovlig handling dersom kvinnene kan
bevise at de ikke ga tillatelse til å bli filmet.

Datatilsynet: Skal ha samtykke
 Man skal ha samtykke for å kunne legge ut bilder
eller videoer av andre på nettet, sier Guro
Skåltveit i Datatilsynet og utdyper:
«Det er en grunn til at vi har regler rundt dette.
Det mange glemmer, er at de som slenger seg
på og legger igjen grove kommentarer i
kommentarfelt, de gjør også noe galt».
 Hun presiserer også at om man filmer noen som
gjør noe ulovlig, skal dette håndteres av politiet.

Lenken til Watoday.com.au og Dagbladet
 Lenken til WAtoday.com.au
 http://www.watoday.com.au/wa-news/botanicabathroom-trasher-says-video-has-destroyedher-life-20151125gl86i3.html?_ga=1.187824872.1715563790.14
12428823
 Lenken til Dagbladet
 http://www.dagbladet.no/2015/11/29/nyheter/a
ustralia/viralvideo/toalett/drapstrusler/4212169
2/

