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Tredje temapodden från No Hate: spridning av 

rasistiskt hat via nätet 

 

Blocka, deleata, anmäla, konfrontera eller diskutera? Vad ska man göra om man ser, eller själv blir 

utsatt för rasistiska näthatsattacker? Och vilka är ”vi” och vilka är ”dom” egentligen? I tredje 

temapodden från No Hate Speech Movement får vi möta experter från Rättviseförmedlingen, Vita 

kränkta män, Diskrimineringsbyrån i Uppsala samt den uppmärksammade sajten Rummet. 

Hur hanterar man att bli utsatt för rasistiskt hat på internet? I No Hate-podden diskuteras bland 

annat rasism, troll och tv-serien Game of Thrones. Podden får besök av Soraya Hashim, bloggare och 

projektledare på Rättviseförmedlingen, Kawa Zolfagary, debattör, skribent och grundaren av Vita 

Kränkta Män, och Ida Gulbrandsen på Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Dessutom pratar vi med två av 

grundarna till hemsidan Rummet, Mireya Echeverría Quezada och Judith Kiros. 

Teman för No Hates kommande poddar är vuxennärvaro på nätet, lagen och polisen samt ett avsnitt 

på tema ansvarig utgivare. Dessa släpps varannan vecka under våren och kommer finnas tillgängliga 

för att strömmas frånNohate.se alternativt laddas ned. Sedan tidigare finns en podd om sexism på 

nätet och en podd om näthat i gamingvärlden. Lyssna på dem här: http://nohate.se/podcast/  

I samtliga poddar leder Malin Triumf ett samtal med vuxna experter som kommer med råd och tips, 

vilket följs av en ungdomspanel, ledd av Kristoffer Triumf, som ger sin syn på diskussionen och 

bemöter de vuxna experternas uttalanden. 

För mer information om No Hate Speech Movement kontakta Johnny Lindqvist, projektledare, 070-
455 14 30, eller Martina Högberg, kommunikationsansvarig på Statens medieråd, 070-30 88 098. 

  
 
Om No Hate Speech Movement: 
No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs samtidigt i en rad länder i Europa. Statens 
medieråd har i uppdrag av regeringen att driva initiativet i Sverige. No Hate Speech Movement syftar till att höja kunskapen 
om olika former av intolerans. Allt material finns tillgängligt på webbplatsen Nohate.se 
 
Om Statens medieråd 
Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 
mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger 
vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas 
för barn under 15 år. För mer information, besök myndighetens webbplats www.statensmedierad.se.  
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