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Uetisk deling av medieinnhold. 

Å dele bilder har aldri vært lettere. Det gir oss mange muligheter, men også et større 
ansvar for å verne om situasjoner som ikke bør deles. Livet er sårbart. Vi kan brått 
havne i en kritisk situasjon, eller vi kan oppleve at noen nær oss gjør det. I slike 
situasjoner kan belastningen øke om en blir eksponert for sterke bilder fra 
hendelsesstedet.  
 
Den siste tiden har vi sett flere eksempler på svært uheldig bildedeling av mediehus 
både lokalt i Tromsø, og nasjonalt. I november skjedde det nok en tragisk dødsulykke 
på E8 hvor en personbil og en trailer kolliderte der en mann omkom. I ettertid ble det 
delt flere bilder av personbilen enten usladdet, eller dårlig sladdet hvor du kan se 
skadeomfanget, bilmerket og en ambulansearbeider som tar ut en båre. Samme uke 
ble en person drept av politiet i Oslo mens han hadde permisjon fra psykiatrisk 
sykehus. Mange av våre store mediehus delte video av dramaet som utspilte seg på 
Bislett. Videoen viser mannen som går med en kniv, og man ser tydelig at politiet 
kjører på mannen to ganger.  
 
PFU, pressens faglige utvalg, skriver: “De etiske normene og den selvjustis som 
pressen driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og 
skadelig publisitet.”  
 
“Presseetikken skal ikke beskytte det kritikkverdige, men de presseetiske normer skal 
hjelpe redaksjonen til ikke å påføre mennesker en unødig lidelse. Det er gjennom en 
drøfting av de etiske konflikter at redaksjonen – redaktører og journalister – utvikler 
en ansvarlig og bevisst holdning til hva som kan og bør publiseres.”  
 
Vi reagerer sterkt på denne delingen av bilder og videoer av personer i svært sårbare 
situasjoner, og stiller spørsmål ved hvorvidt PFUs egne regler brytes ved denne 
typen bildedeling. Vi oppfordrer mediehusene til å gjennomgå egne etiske regler, og 
håper vi unngår slike publiseringer fremover. Man bør være spesielt varsom når 
personer med psykiske utfordringer er involvert og når hendelser medfører død. 
Belastningen for de pårørende kan bli enda større. Og vi som ikke er involvert har 
ikke behov for å se slike bilder.  

 


