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Mer	fokus	på	hatprat 1 

Internettet er et fantastisk fenomen som tilbyr oss muligheten til å skape, dele og ta til oss 2 

informasjon. På internett kan vi både engasjere og uttrykke oss. Vi bruker mer og mer av 3 

livet vårt på nettet, en viktig ting å huske på er at; menneskerettigheter må også gjelde på 4 

internett!  5 

Hatprat blir definert som tekster, ord, bilder og symboler som blir brukt for å spre hat, 6 

trusler, og oppfordrer til vold mot en person eller gruppe basert på deres antatte eller reelle 7 

gruppetilhørighet. Hatprat er et hinder for demokratisk utvikling, ved at det truer 8 

ytringsfrihet og deltakelse. Ingen er tjent med et samfunn der hatefulle ytringer er akseptert 9 

og en ikke kan føle seg trygg. I Rogaland Unge Høyre ønsker vi et samfunn der alle skal kunne 10 

delta i den offentlige debatten uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.  11 

Hatprat kan føre til mange alvorlige konsekvenser både for den som er blitt utsatt for det, og 12 

dem som ser det på sidelinjen samt den offentlige debatten. Likevel er det mange som ikke 13 

tør å si ifra i frykt for mer sjikane og trusler. Kun 17 prosent av alle som har vært utsatt for 14 

hatkriminalitet, har valgt å anmelde dette til politiet.  I dag er terskelen høy for å bli dømt 15 

dersom man har utsatt noen for hatprat.  16 

I Norge er ytringsfriheten en umistelig verdi, som er viktig for demokratiet vårt. For at alle 17 

skal kunne ytre seg uten å bli utsatt for hatprat er det viktig å forebygge hatprat. Et godt 18 

tiltak for å forebygge hatprat er å spre kunnskapen om konsekvensene, både for dem som 19 

blir utsatt for hatprat, men og for dem som sprer hatprat. I tillegg er det viktig å snakke om 20 

hatprat i ung alder, slik at en blir opplyst og får kunnskap om hvordan en skal takle hatprat.  21 

Rogaland Unge Høyre mener derfor: 22 

• Sette mer fokus på hatprat allerede i grunnskolen  23 


