
Arrangörer:

TILLSAMMANS MOT
DET DIGITALA HATET  

Tillsammans med Malmö stad bjuder Kodex Malmö in
dig till en dag om hur vi samhällsaktörer tillsammans
kan göra det digitala Malmö tryggare och säkrare. 

Dagens keynote speaker är Mina Dennert journalist,
författare och grundare av #jagärhär som inspirerat
hundratusentals människor att med enkla och
effektfulla metoder agera för demokratiska och
inkluderande samhällen. 
Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för
demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet.  

1 MARS  2023
Kl.13.00-16.15

I samarbete med:

Folk, Mat & Möten
OLOF PALMES PLATS 1,
MALMÖ

Anmäl dig här

https://forms.monday.com/forms/d03f352db3d0e7b7420a67e790dff04f?r=use1


Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Malmö stads egen
undersökning visar att den största andelen – mellan 75–97% beroende på plattform – av allt hat
riktas mot personer med religiös, eller etnoreligiös minoritetsbakgrund. Det finns också en annan
slutsats som är återkommande i alla de tre analyserna, nämligen att majoriteten av detta
etnoreligiösa hat är islamofobiskt/antimuslimskt. Det går också att dra en försiktig slutsats om att
det finns ett mönster kring att minoriteter, oavsett vilka, utsätts för hat om minoritetens rättigheter
kommer på tal, till exempel medialt.

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier,
hot eller våld under 2020. Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
har 7% av den svenska befolkningen utsatts för näthat det senaste året. En majoritet tycker att
samtalstonen i sociala medier är för hård och 8 av 10 uppger att de undviker att ta ställning i
samhällsfrågor på grund av näthat. 65% av de mellan 27 och 70 år och 42% av de mellan 16 och 25
uppger att näthat är ett ganska stort eller mycket stort hot mot demokratin. Detta är en
demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt
att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal.

Varmt välkommen! Anmäl dig redan idag!

VARFÖR SKA DU VARA MED?

Välkomna och inledning - Malmöandan

Amani Loubani  (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet

Nuläges bilden i Malmö – trygg och säker digital stad

Malin Martelius trygghets- och säkerhetssamordnare i Malmö stad och Tobias Bråhammar kommunpolis

Nätverksmingel och fika

En kodex för Kodex 

Andreas Hasslert, initiativtagare Kodex Malmö

Flammans arbete mot hat  och extremism
             
Rafi Farouq, verksamhetsledare på det socialt förebyggande centret Flamman

Panel "Malmö stads arbete för ett digitalt demokratiskt samtal - två exempel " 

Fanny Palm kommunikatör på Malmö stad och Moe Idle förebyggare på SSPF 

Fikapaus

Inspiratör - Mina Dennert

Avslutning

PROGRAM
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