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Astrid Krabbe-Juelsbo Galsgaard <astrid.krabbe-juelsbo.galsgaard@regionh.dk> Wed, Apr 28, 2021 at 4:31 PM
To: Juri <juri100g@gmail.com>

Kære Juri, 

Jeg har skrevet min svar i forlængelse af dine spørgsmål. Jeg håber de hjælper dig lidt på vej.

Fortsat god arbejdslyst.

Har du en formodning om hvorledes et masseovervåget samfund vil påvirke dets borgere?

(Her tænker vi endvidere på om det kan have en indflydelse på borgernes adfærd) 

 Tilliden til autoriteter vil falde pga. de mødes med mistro fra autoriteterne. Når du overvåges, er
det fordi du per se vurderes til at være en potentiel forbryder at samfundets retslige love. Fald i
tilliden både til os og til autoriteterne vil have en række konsekvenser for hvordan vi agerer som
samfundsborgere - vi vil antageligt tage mindre ansvar for fællesskabet social (frivilligt arbejde,
hjælpe hinanden) og økonomisk (betale skat, velgørenhed mv). Dertil er det alment kendt i
socialpsykologien at ydre overvågning fører til indre overvågning i form af selvvurdering og
evaluering af egne tanker, følelser og adfærd - som igen fører til selvmonitorering dvs. at man
korrigerer sine tanker, følelser og adfærd efter hvad man tror er ydre forventninger. Hermed
bliver den ydre overvågning på sin vis overflødigt fordi vi gør det af os selv (læs op på
Foucault's Panoptikon-teori). 

Ser du nogle positive konsekvenser ved masseovervågning i en dansk kontekst?

Nej. Jeg tænker at målrettet og oplyst overvågning er brugbart og vejen frem.

Ser du nogle negative konsekvenser ved masseovervågning i en dansk kontekst? 

 Ja, jf. ovenstående.  

Er der efter din opfattelse en manglende forståelse for teknologien hos danskerne?

 Ja det er der nok. Et tilstrækkeligt kendskab og knowhow teknologi fungerer og skal anvendes
vil formentlig berolige de mest teknopessimistiske eller teknofrygtsomme.  

Ifølge vores spørgeskema er der en væsentlig diskrepans mellem hvor tryg man føler sig
ved masseovervågning alt efter om man er mand eller kvinde (kvinder føler sig tryggere).
Er der en forklaring på det?

 Måske kan det skyldes at det især er kvinder der er ofre for personbårne-forbrydelser, og
generelt gr. svagere fysik er mere frygtsomme for at havne i en situation hvor de magtesløse.
Det sagt, så foregår meget kriminalitet i miljøer med bander og lignende og her er det mænd,
der er ofrene. Der kan være noget med en kultur for at 'klare tingene selv' (mændene),
hvorimod kvinder kan tænkes generelt at have større tiltro til at autoriteter (politiet) kan og vil
hjælpe dem, hvorfor de oftere søger hjælp her. 

Igen i vores spørgeskema vises det at folk hellere vil have yderligere videoovervågning
end overvågning med AGT er dette baseret på et psykologisk fænomen?

Jeg ved ikke hvad overvågning med AGT er (automatisk?), så det kan jeg ikke sige noget om. 
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Gode hilsener, 

Astrid KJ Galsgaard
psykolog og ph.d.-stipendiat

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Røntgenafdelingen

astrid.krabbe-juelsbo.galsgaard@regionh.dk
agal0006@regionh.dk 

Fra: Juri <juri100g@gmail.com> 
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