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Den personlige- og samfundsmæssige
konsekvens ved ulovlig streaming?
Streaming er en teknologi til at forbruge indhold med og kan benyttes til både lovlige og
ulovlige indholdstjenester. Fx er Netflix en lovlig streamingtjeneste, mens Popcorn Time
er ulovlig.
Hvis man streamer en ophavsretligt beskyttet film, er
det kun lovligt, hvis ophavsmændene til filmen har givet
tilladelse til det, fx som på tjenesten Netflix. Men hvis
indholdstjenesten, du streamer en film hos, ikke har
en aftale med rettighedshaveren om at måtte vise og
afspille filmen, er det ulovligt – fx som på tjenesten
Popcorn Time, der ikke betaler rettighedshaverne for
de film, man kan se.
Hvis man vælger ”gratis” at se serier og film på fx den
ulovlige tjeneste Popcorn Time, foretager man sig en
ulovlig handling, der er i strid med ophavsretsloven.
Og når man som bruger gør noget ulovligt, er man
med til at krænke de mennesker, som rammes af
kriminaliteten.
Internettet i dag er blevet et væksthus for organiseret
kriminalitet, fordi det er nemt og ufarligt at drive ulovligheder på nettet. Neden under den del af internettet,
som vi kender og bruger i det daglige, gemmer
”det mørke internet” sig. Hér bruges internettet af
kriminelle til at udøve digital kriminalitet.

Ulovlige tjenester fungerer som pengemaskiner, hvor
kæmpemæssige pengestrømme kan kædes sammen
med grumme ting som menneskehandel, hvidvaskning
af penge, pædofilinetværk, børnearbejde, narko- og
våbenhandel. De kriminelle bagmænd er oftest anonyme
eller i hvert fald bosiddende i lande, hvor politiet ikke
kan komme efter dem. Det samme gælder for de
servere, tjenesterne ligger på. Derfor er det så svært
at lokalisere disse eksisterende kriminelle tjenester
og anholde bagmændene.
Der er stor forskel på at være bruger og kriminel
bagmand, idet motivationen og hensigten bag deres
adfærd er forskellig. Hvor bagmanden vil tjene penge
og derfor bevidst udnytter de digitale muligheder til
dette, er en bruger drevet af ønsket om en god filmoplevelse. Men selvom brugerens og bagmandens
adfærd er forskellig, ændrer det ikke ved, at begge
parter udøver en kriminel handling. De kriminelle
bagmænd eksisterer bl.a. fordi brugernes tilsyneladende ”uskyldige”, ulovlige handlinger støtter op om
deres kriminelle netværk.
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Derfor har det konsekvenser, når man vælger at
streame ulovligt – dels for det enkelte menneske,
dels for samfundet generelt.

Den personlige konsekvens

$¥

€

Man tænker ikke over det, når man først sidder
tilbagelænet i sofahjørnet, stærk optaget af den film,
man lige har streamet - men når noget er for godt til
at være sandt, som fx at kunne streame en film, som
først kommer i de danske biografer om et halvt år,
skal en lille alarmklokke ringe. For når man vælger at
streame ulovligt er der en sandsynlighed for, at man
kommer til at betale en personlig pris.
Kriminelle lægger lokkemad ud på en ulovlig filmside.
Man hopper på limpinden og streamer ulovligt sin film.
Idet begynder en malware at æde sig ind i computeren.
Malware er en virus, der selv er sat til at finde vej til
følsomme områder - uden at man behøver at trykke
på noget. Når malwaren har installeret sig på computeren, har den kriminelle hacker fri adgang til computeren.
Man ved ikke det foregår, før de kriminelle hackere
kontakter en.
Kriminelle bruger malwaren til at komme ind i computerens private fotoalbums eller til spionage via
computerens webcam. De er interesserede i at stjæle
dine private intime billeder og sælge dem som ”reality
porn” til andre netværk, eller spionere sig til øjeblikke
som ingen ønskede andre skulle se. Resultatet af dette
er oftest afpresning, og hvis ikke man betaler, ender
billederne eller filmen på de sociale medier eller andre
steder.

Sker det på alle ulovlige sider? Nej, det gør det ikke,
men på flere, og du kan ikke vide, hvilke… En undersøgelse viser, at ud af 750 ulovlige sider udsætter 33%
af dem forbrugerne for malware. Ud af disse 33%, sker
det i 45% af tilfældene helt uden, at du har trykket på
noget – dvs. du skal bare besøge siden (også kaldet
drive-by downloads).

Den samfundsmæssige konsekvens
Ulovlig streaming, download og kopiering er et
samfundsproblem, der koster dyrt – både i penge,
vækstpotentiale, arbejdspladser og kriminalitet:
• Tab af penge - fordi ulovlige streamere ikke
betaler for at se gode film og serier.
• Vækstpotentiale - fordi tabet af penge i fx filmindustrien gør, at der ikke er økonomi til fortsat
at skabe gode film.
• Arbejdspladser – fordi der heller ikke behov for
ophavsmænd og ansatte i filmbranchen, hvis der
ikke produceres film.
• Kriminalitet - fordi den ”uskyldige” streaming er
skyldig og støtter op om kriminelle bagmænd.
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