Fångad i nätet

48 taggade foton. En snabb titt på min
facebookprofil visar att det finns precis
så många bilder av mig. Hur många
andra som ligger gömda någonstans ute
i cyberrymden vågar jag inte ens gissa.
Klassfoton, profilbilder, resebilder ‐ men
framför allt festbilder. Oskyldiga
fotografier där jag glatt poserar med
någon kompis, även om en flaskhals
eller en cigarettstump då och då kan
skymta i bakgrunden.
Under söndagskvällarnas slösurfande är
det närmast en standardprocedur att
snabbt kolla in vad den lilla röda rutan
på datorskärmen har att erbjuda den här
veckan, för att sedan metodiskt gå
igenom varenda bild. Remove tag.
Remove tag. Remove tag. Och för varje
mindre smickrande bild förstår jag mer
och mer hur jobbigt det måste vara för
Britney Spears eller Lady Gaga att
ständigt ha paparazzifotografernas
kameror uppkörda i ansiktet.
Men vad innebär egentligen en bild på
Internet? Bland vännerna är det kanske
ett bevis på att du haft en kul helg, men
vilken betydelse har just den här bilden
om några år? Och tänk om fel person får
se den? Spontant tänker jag att ”fel
person” kanske hade varit en förälder –
som kanske inte alltid är lika stolt över
sitt barns bravader. Men om man tänker
längre fram i tiden än så?
Det som ungdomarna inte tänker på är
att bilderna faktiskt inte försvinner från
Internet när de väl är uppladdade på
Facebook. Att vem som helst kan ladda
ner dem, sprida dem, och använda dem
till precis vad som helst. Att din blivande
arbetsgivare kanske inte är lika
imponerad av videon där du sveper tio
shots, som dina vänner var för fem år
sedan när videon togs.

På senare tid har det skrivits mycket om
just de fallen – arbetsgivare som googlar
de arbetssökande, och anställda som
blivit avskedade på grund av sina
statusuppdateringar. Surt, kan tyckas, då
det man gör privat trots allt borde få
hållas just privat. Sanningen är kanske
ändå närmast den, att det inte existerar
något privatliv på Internet.
Trots att jag hittills känt mig rätt säker
med mina 48 taggade foton, känner jag
att det kanske är dags för en
uppdatering ‐ Privacy settings. Sharing
on facebook. Friends only.

