
ze anderen schaadt, is problematisch. Dat is niet
te beoordelen in tien seconden, en druist ook in
tegen het kernprincipe van Facebook: het belang
van delen en transparantie.”

Tegelijk mogen we niet vergeten dat het gaat
om een winstgevend bedrijf, vindt Gabriels.
“Onlangs lekte uit dat Facebook gegevens
van ‘onzekere’ tieners doorspeelt aan adverteer-
ders. Het wordt wel heel cynisch dat bijvoorbeeld
video’s van zelfverminking kunnen om te ‘sensi-
biliseren’, wanneer diezelfde informatie mogelijk
wordt verkocht.”

Van Facebook mogen die beelden verschijnen
omdat ze “een maatschappelijk belang” dienen.
Hetzelfde geldt voor beelden van dierenmishan-
deling, niet-seksueel kindermisbruik of terreur-
geweld. Zolang het maar niet gaat om sadisme en
verheerlijking.

“Het is dezelfde redenering als kranten die cho-
querende beelden publiceren en daarmee willen
tonen wat er gebeurt in de wereld”, zegt
Coeckelbergh. “Maar in de VS is er bijvoorbeeld
meer tolerantie rond geweld, in schril contrast tot
hun enorme censuur als het over seksualiteit gaat.
Dat is eigenlijk een scheefgetrokken moraal, dat
zegt veel over de hele cultuur. Daarom is dit een
interessant ge geven: het zegt veel over hoe mensen
tegen de dingen aankijken.”

ROBIN BROOS

‘Schiet Trump neer’ mag niet. ‘Ik hoop dat
iemand je vermoordt’ kan dan weer wel. 
De interne regels over wat wel en niet 
op Facebook mag, doen de wenkbrauwen
fronsen. ‘Een scheefgetrokken moraal’,
zeggen ethici bij ons.

De Britse krant The Guardiankreeg meer dan hon-
derd interne documenten in handen met de cen-
suurregels van Facebook. Daaruit blijkt dat mode-
rators worstelen met de grote hoeveelheid aan
omstreden berichten, maar ook met wat er nu wel
en niet door de beugel kan. En dat is logisch, zeg-
gen ethici.

“Bij controversiële zaken bestaat er vaak geen
consensus in de samenleving”, zegt Mark
Coeckelbergh, technologiefilosoof aan de
Universiteit van Wenen. “Bovendien zijn er vaak

verschillen tussen samenlevingen en culturen
als het over ethiek gaat. Maar Facebook
zit in de hele wereld. De Amerikaanse
context is anders dan de onze of die in
Azië. Universele regels zijn een enorme
uitdaging, het zal nooit voor iedereen
goed zijn.”

En niet alleen het culturele aspect is
van belang.  Berichten moeten ook wor-

den bekeken in de context waarin ze ver-
schijnen, zegt moraalfilosofe
Katleen Gabriels (VUB en TU
Eindhoven), die in het boek
Onlife de ethische conse-
quenties van ons onlinebe-
staan onderzoekt. “Neem nu
iets als naaktheid en de cen-
suur van Facebook op tepels.
Het is begrijpelijk dat het
platform geen porno en
wraakporno wil promoten.
Maar wat doe je met beelden
van borstvoeding, of de weg-

gehaalde foto van het napalmmeisje? Die zijn per
definitie contextueel.”

Vrijheid van meningsuiting
Als het over geweld gaat, probeert Facebook alvast
wel zo’n buffer in te bouwen, en maakt het een
onderscheid tussen geloofwaardig en ongeloof-
waardig. Toch is ook dat niet waterdicht. Zo wordt
een boodschap als “schiet Trump neer” als geloof-
waardig aangezien, en dat mag niet. Maar “ik
hoop dat iemand je vermoordt” is ongeloofwaar-
dig en mag wel. 

“Het verschil zit hem in ‘de aanzet tot’ en ‘de
hoop op’”, zegt Coeckelbergh. “Maar je stuit daar-
bij op een probleem van taaluiting. Vaak gaat het
om een emotionele uiting, gedaan in een opwel-
ling. Dat sentiment betekent niet noodzakelijk dat
die persoon ernaar zal handelen.”

Maar elk bericht grondig uitpluizen is onmo-
gelijk. Per minuut worden er 1,3 miljoen berichten
op Facebook ge plaatst. Moderators krijgen gemid-
deld tien seconden om te oordelen of een bericht
acceptabel is.

“Dat is onbegonnen werk”, zegt Gabriels.
“Zeker in een liberale democratie waar er vrijheid
van meningsuiting geldt. Maar ook het schade-
beginsel, wanneer je vrijheid wordt beperkt als
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Wie droomt van een vertrek
naar de zon en een nieuwe
start, kan in Italië beginnen.
In een poging het toerisme
in afgelegen regio’s op te
krikken, biedt het Agenzia
del Demanio 103 verlaten
kastelen, boerderijen en
landhuizen aan. Voor niets.

De nieuwe uitbater moet het
vaak vervallen gebouw in
bruikbare staat herstellen en er
een – liefst ecologisch verant-
woorde – toeristische functie
aan verbinden. Wie dat aan-
durft en met een aanhangwa-

gen vol gereedschap naar het
zuiden trekt, kan kiezen uit een
keur aan charmante bijna-ruï-
nes. 

Instortingsgevaar
De website van het Agenzia del
Demanio (dat vastgoed van de
Italiaanse staat beheert) toont
de pareltjes: een beeldige toren
van bijna duizend jaar oud, een
afgebladderde villa omringd
door een afrastering die lijkt te
duiden op instortingsgevaar,
een huisje dat eenzaam weg-
schimmelt langs een spoorlijn,
een hoekige vesting omringd
door groen-gele velden.

De verlaten panden liggen

langs acht historische routes die
zich uitstrekken door de bin-
nenlanden van Italië en op
Sicilië en Sardinië, waaronder
de Via Appia en Via Francigena.
De hoop is dat jonge, avontuur-
lijke ondernemers de gebouwen
omtoveren tot herbergen, cul-
turele centra, jeugdclubs, hand-
werkwinkels – alles wat fietsers,
wandelaars, natuur liefhebbers
en pelgrims zou kunnen aan-
trekken. 

‘Slow tourism’ is hierbij het
sleutelbegrip: bezoekers trek-
ken die de tijd willen nemen om
buiten de gebaande paden te
treden. Doel is ook om overbe-
laste steden als Rome en

Florence te ontzien.
In 2015 bood Italië al eens

een partij vuurtorens en kust-
vestingen voor maximaal vijftig
jaar te huur aan, maar dat was
deels op basis van het hoogste
bod. Niet eerder werden zoveel
panden ineens kosteloos aan-
geboden. 

Verf en cash
De 103 bouwsels behoeven
behoorlijk wat renovatie, maar
dan heb je ook wat: een pand
met glorieus toekomstperspec-
tief. In 2018 en 2019 zullen er
nog tweemaal honderd panden
 beschikbaar komen. Bij som-
mige gebouwen zal alleen een

likje verf al wonderen doen,
andere moeten helemaal
opnieuw worden opgetrokken,
de meeste aanbiedingen zitten
daar ergens tussenin.

Wie het beste bedrijfs plan
inlevert, krijgt de gebruiksrech-
ten voor negen jaar, eventueel
te verlengen met nog eens
negen jaar. Geïnteresseerden
onder de 40 jaar krijgen voor-
rang, reageren kan tot 26 juni. 

Hoewel de panden gratis
zijn, zit er een addertje onder
het gras: klussers moeten aan-
tonen over voldoende contan-
ten te beschikken om het
gewenste kasteel in glorieuze
staat te herstellen.

Gratis af te halen in Italië: kasteel voor de ambitieuze klusser

De nieuwe uitbater
moet het vaak

vervallen gebouw
wel in bruikbare
staat herstellen en
er een toeristische

functie aan
verbinden

Universele moraal voor
Facebook lijkt utopie
Onderscheid tussen wat kan en niet kan op social media-gigant is wereldwijd zeer verschillend  

► Bloot is altijd al problematisch
geweest voor Facebook. 
Dit naakte manga figuurtje 
zou wel kunnen, tepels op foto’s
zijn een ander verhaal. © RV

► Deze oorlogsfoto met het
'napalm meisje' Kim Phuc werd
vorig jaar nog door Facebook
gecensureerd vanwege schen-
ding van de naaktregels. © AP 

seconden krijgen de 
Facebook-moderators om
een bericht te beoordelen.
Per minuut worden er 
1,3 miljoen berichten 
op Facebook geplaatst.
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‘De Amerikaanse context is
anders dan de onze of die
in Azië. Universele regels 
zijn een enorme uitdaging’

MARK COECKELBERGH 
TECHNOLOGIEFILOSOOF


