Statement Facebook Liberation Army
Het sociale netwerk Facebook is ons uit handen genomen. We worden in
de weg gezeten door tijdlijnen en andere opgelegde inrichtingseisen,
we krijgen allemaal ongewenste advertenties gepresenteerd, onze
gegevens worden verkocht en onze privacy wordt geschonden. De
commerciële machthebbers van Facebook laten hun ware gezicht zien.
We houden van ons sociale netwerk, we houden van Facebook, ons
vaderland. Maar we houden niet van de bezetters en bezitters van ons
sociale netwerk. We houden niet van deze machthebbers. Wij willen
zelf onze macht, dat is toch een normale eis aan een sociaal
platform?
We willen zelf over onze gegevens beschikken, we willen niet lastig
gevallen worden met advertenties, we willen niet dat anderen geld
verdienen aan ons. We willen ongehinderd sociaal contact met elkaar.
Dat is waar Facebook voor hoort te staan.
Ons netwerk is nu bezet door foute bezitters en wij gaan Facebook
bevrijden. Het begin van deze vrijheidsstrijd vieren we dinsdagavond
23 juni aanstaande, 's avonds en 's nachts in de Stadsschouwburg
Amsterdam. Daarna begint de strijd die hoe dan ook zal leiden tot
een vrij sociaal netwerk, op Facebook of elders.
Ons netwerk wordt bevrijd, dat staat vast. Het begint op 23 juni aan
het Leidseplein in Amsterdam.
Achtergrond
Er ontstaat steeds meer kritiek op Facebook en de wijze waarop met
de privacy van haar gebruikers om wordt gegaan. Een steeds grotere
groep realiseert zich de nadelen van het sociale platform, maar is
zich ook terdege bewust van de voordelen. Ze zijn blij met het
gebruik, boos over het misbruik. In plaats dat de groei van Facebook
gebruikt wordt om de mogelijkheden van deze unieke ontmoetingsplek
te benutten, reduceren de eigenaren van Facebook die mogelijkheden
en lijkt het bedrijf alleen nog bezig met het inperken van privacy
en het opschroeven van advertentie-inkomsten
Een groep Facebookgebruikers heeft de Facebook Liberation Army
gevormd en beraamt snode plannen om Facebook te bevrijden. De
Facebook Liberation Army kent op dit moment drie divisies:
de Onderduikers (die voor een veilig bestaan op Facebook zorgen), de
Verzetsstrijders(die binnen Facebook actief verzet plegen) en de
Vluchtelingen (die een veilig heenkomen zoeken en hun strijd buiten
Facebook voortzetten). Onderzocht worden de mogelijkheden om
Facebook te verlaten en te verhuizen naar een beter heenkomen.
Vanzelfsprekend is er geen hiërarchie binnen het sociale
netwerkleger, wel kracht en verpletterende macht.
Op naar een vrij Facebook!
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