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Lokaltidningen

Söker sätt att motverka näthat
Politiker och skolpersonal i Storuman �ck i fredags träffa regeringens särskilda utredare
Carl Heath som fått uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska öka motståndskraften
mot desinformation och näthat och värna om det demokratiska samtalen.

STORUMAN  · Published apr 17, 2019 at 07:15

Samtidigt som allt �er tidningar får svårt att överleva på en allt tuffare annonsmarknad så ökar intresset för att
ta del av information via internet.

Det har bidragit till att medialandskapet har förändrats och nya medievanor har lett till ökat behov av att kunna
skilja på vad som är kritiskt granskade nyheter och vad som är desinformation och propaganda.

Magnus Rönnholm är IT-pedagog på Storumans kommun och intitiativtagare till att bjuda in regeringens
särkilda utredare Carl Heath till Storuman.

– Vi har två träffar med Carl Heath. Ett möte där politiker och tjänstemän ingår och ett möte med personal från
skolorna, säger Magnus Rönnholm.

Lokaltidningen �ck en möjlighet att prata med Carl Heath strax innan mötet med skolpersonalen.

– Det uppdrag jag har fått av regeringen är att ta fram förslag på hur vi i Sverige ska värna om det demokratiska
samtalet. Det handlar bland annat om att sammanställa och sprida goda exempel på metoder att förebygga och
hindra spridning av desinformation och näthat, säger Carl Heath.

Han ska presentera sina förslag till regeringen nästa år och besöket i Storuman är ett led i att hitta goda
exempel.

– Den här samhällsförändringen är överlag positiv men det �nns vissa saker som är negativa. Mitt uppdrag är
att hitta sätt att jobba med de negativa effekterna och stärka det demokratiska samtalet. Jag ska kartlägga och
analysera vad som görs och av vilka. Jag kommer också att lägga fram förslag till regeringen hur samhället ska
kunna förstärkas genom olika åtgärder, säger Carl Heath.

Det kan till exempel handla om att förbättra förutsättningarna för lokaljournalistiken som har ett högt
förtroende bland befolkningen men som nu drabbas negativt av att allt �er tidningar tvingas lägga ner sin
verksamhet.

– Vi vet hur värdefull lokaljournalistiken är för det demokratiska samtalet. Vi vet också att journalister tillhör
den grupp som är mest utsatta för hat och hot. Så mycket som en fjärdedel av journalisterna i Sverige väljer att
inte skriva om en viss sak av rädsla för att utsättas. Det gör att åsiktsbildningen påverkas av de negativa och
destruktiva krafterna.

– När journalisten inte vågar skriva och när politikern som utsatts för hat och hot inte väljer att lägga fram de
förslag som de tror på, så blir det viktigt att titta på problemet och komma med förslag på hur vi ska stärka det
demokratiska samtalet. Uppdraget från regeringen ger mig möjlighet att komma med alla typer av förslag. Bland
annat på hur kunskapen bland barn, unga och vuxna ska öka, säger Carl Heath.

ALLAN FJÄLLSTRÖM
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Regeringens särskilda utredare, Carl Heath, besökte i fredags Storuman där han träffade skolpersonal, politiker och tjänstemän. Foto:
ALLAN FJÄLLSTRÖM


