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Sosiale Medier har blitt infrastruktur i den moderne verden. For å henge med må man være logget på. Likevel så er det ingen
som beskytter oss fra overvåkningsøkonomien og dens konsekvenser på nett. Dette mener Eksist! er et utilgivelig paradoks.
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Hva er problematisk med

sosiale medier?

Du betaler med din tid og oppmerksomhet
Sosiale medier er en del av
oppmerksomhetsøkonomien. De tjener penger på
at du forblir på plattformen så de kan vise deg
reklame. Dette gir dem incentiv til å samle
informasjon om deg, og får å gjøre deg avhengig 

Polarisering av den politiske debatten.
 Når algoritmene prioriterer de mest "engasjerende"
innleggende skaper det et usunt debattklima.
Algoritmene løfter frem forenklete utsagn, og gjør
at politikere må forenkle sine ene utsagn.

Forvrenging av relasjoner 
Hva skjer med våre relasjoner når vi bruker stadig
mer tid alene, men påkoblet? Når vi trener oss opp i
å forstå likes og streaks som vennskap? Eksist! er
redd for at den digitale verden fortrenger den
virkelige

Kravet om tilgjengelighet
Muligheten til å alltid være påkoblet skaper ett krav
om å alltid være påkoblet. Avtaler endres i siste
sekund, og vi blir stadig dratt tilbake til skjermen.
Slik kan man ikke velge å logge av

Vi krever friheten til å leve 
Eksist! vil ta mellomrommene, relasjonene og
selvet tilbake. Vi finner oss ikke i å måtte leve på
en flate som selskapene har designet for at vi skal
bli mest mulig avhengige. 

Hva kan gjøres?

Politikerne må regulere målrettet reklame.
Slik kan markede stimuleres til å tilby bedre
alternativer som ivaretar brukerne, istedenfor å
utnytte dem, 

politikerne må flytte sin debatt vekk fra
uforsvarlige medier. 
Politikerne må stilles til ansvar for sin bruk av sosiale
medier, og slutte å bidra til nedbrytingen av
demokratiet. 

Vi trenger  holdningsendringer om
tilgjengelighet. 
Vi må slutte å kreve umiddelbare svar, og ikke endre
arrangementer til den grad at det krever at alle alltid
er på. All informasjon bør være tilgjengelig utenfor
de sosiale mediene
.
Skolen og FAU må håndheve aldersgrenser for
sosiale medier. 
Foreldre må få slippe valget mellom ekskludering
eller sosiale medier


