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Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen No Hate
Speech Movement
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att utveckla kampanjen No Hate
Speech Movement till att också omfatta insatser för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungdomars
medie- och informationskunnighet. Kampanjen ska särskilt inriktas mot
att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och
respektera mänskliga rättigheter, att öka den demokratiska delaktigheten
samt stimulera till källkritik och eget kritiskt tänkande i relation till
medier. Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism,
främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringen förlänger
härmed också kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige under
2015 och 2016.
Statens medieråd ska särskilt se till att kampanjen även når barn och unga
med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. I
genomförandet av uppdraget ska myndigheten tillämpa ett
jämställdhetsperspektiv och befintlig kunskap om stereotypa normer
kring kön kopplat till maskulinitet och våld.
I genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samråda med den
nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju 2014:18). Myndigheten ska även på lämpligt sätt inhämta
kunskap och erfarenheter från t.ex. Forum för levande historia,
Diskrimineringsombudsmannen, Konstfack, Myndigheten för
tillgängliga medier, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting. Statens
medieråd ska inom ramen för uppdraget även samråda med berörda
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organisationer inom det civila samhället. Dialog bör även föras med
relevanta ideella organisationer med kompetens om våldsförebyggande
insatser.
Statens medieråd får för uppdragets genomförande använda högst
1 600 000 kronor. 1 000 000 ska belasta utgiftsområde 1, anslaget 6:1,
anslagspost 20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet. 300 000
kronor ska belasta det under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot rasism och
diskriminering m.m., anslagspost 5 och 300 000 kronor ska belasta
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter
regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.
Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartemenet)
den 1 april 2016. Det ska slutredovisas senast den 10 februari 2017
tillsammans med en ekonomisk redovisning. Vid samma tidpunkt som
slutredovisningen ska även medel som inte har utnyttjats återbetalas till
Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och ekonomisk redovisning
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Skälen för regeringens beslut

Trakasserier, hot och våld som riktas mot grupper och enskilda individer
på grundval av deras politiska eller religiösa övertygelse, kön, etniska
tillhörighet, sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en
utmaning för demokratin och den sociala sammanhållningen i ett
samhälle. Detta står i strid med demokratins grundläggande principer
och alla människors lika värde och rättigheter.
I juni 2013 fick Statens medieråd i uppdrag av regeringen att genomföra
Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige
(A2013/2317/DISK). Kampanjen syftade till att höja kunskapen om
främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans på
internet samt att mobilisera för att främja mänskliga rättigheter,
demokrati och jämställdhet på internet. I mars 2014 fick myndigheten i
uppdrag att förlänga kampanjen No Hate Speech Movement samt att
genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet
(A2014/1205/DISK). Europarådets kampanj avslutades i december 2014.
Statens medieråd har på uppdrag av regeringen tagit fram det digitala
utbildningsmaterialet MIK för mig som är ett hjälpmedel för att stärka
unga mot antidemokratiska och våldsbejakande budskap på internet och i
sociala medier. Statens medieråd har till följd av detta fått i uppdrag att
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nationellt sprida detta utbildningsmaterial till relevanta aktörer under
2014 och 2015 (Ju2014/4192/D). Uppdraget redovisades den 12 juni
2015 (Ku2015/01783/D).
Skälet till att arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism omfattar insatser som rör internet och sociala medier är att
våldsbejakande extremistiska grupper använder dessa kanaler för
spridande av propaganda och annat material som glorifierar och
förstärker normer kring maskulinitet och våld, våldsbejakande ideologier
och terrorism. Det är viktigt att Sverige är rustat för att bemöta sådan
propaganda och antidemokratiska budskap även när de sprids på
internet. Den svenska grundlagen ger ett starkt skydd för
yttrandefriheten. Det är också viktigt att värna den demokratistärkande
funktion som internet har. Regeringen har identifierat att en viktig del i
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att förse barn
och ungdomar med medie- och informationskunnighet och förmåga att
ifrågasätta könsstereotypa normer kring maskulinitet och våld, vilket är
verktyg för att kunna ifrågasätta och kritiskt granska antidemokratiska
och våldsbejakande budskap. Regeringen anser att det bästa sättet att
bemöta sådan propaganda, även när den sprids på internet, är med
kunskap.
Eftersom det förebyggande arbetet mot rasism, sexism,
främlingsfientlighet och andra former av intolerans är angeläget och
kampanjen No Hate Speech Movement är en nationellt etablerad
plattform förlängs kampanjen i Sverige under 2015 och 2016. Samtidigt
ger regeringen Statens medieråd i uppdrag att utveckla kampanjen No
Hate Speech Movement till att också omfatta insatser för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och
ungdomars medie- och informationskunnighet.
Den totala kostnaden för uppdraget under 2015 och 2016 beräknas
uppgå till 2 900 000 kr. Regeringen avser besluta om medel även för 2016
under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke
Elisabet Modée
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Justitiedepartementet/PO, Krim, SSK, L5, L6
Socialdepartementet/FS, FST
Utbildningsdepartementet/S, UF
Kulturdepartementet/DISK, MF
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Brottsförebyggande rådet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Migrationsverket
Kriminalvården
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Kammarkollegiet
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Konstfack
Statens skolverk
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Diskrimineringsombudsmannen
Forum för levande historia
Myndigheten för tillgängliga medier
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Sveriges Kommuner och Landsting
Män för jämställdhet
Unizon

