
 
 
 

 

VÄLKOMMEN PÅ WORKSHOP 
MED NÄTHATSHJÄLPEN 
AV MAKE EQUAL 
 

Make Equal och KC Kompetenscenter bjuder in till fortbildning och workshop i att ta fram 
handlingsplaner för att hantera hat och hot på internet den 4 och. 5 mars 2019 (samma work 
shop båda dagarna) 

V Ä L K O M N A  
Make Equal vill tillsammans med KC Kompetenscenter välkomna er till en fortbildning i hat och 
hot på nätet med efterföljande workshop. Näthatshjälpens projektledare Sara Sjölander kommer 
presentera plattformen, föreläsa kort om hat och hot på internet som ett demokratisk problem, 
samt handleda en workshop för att stödja er i att ta fram policys och påbörja eller förbättra era 
handlingsplaner. Vi vill vända oss till alla, men tror framförallt att detta tillfälle är till störst nytta 
för er som är engagerade eller arbetar inom civilsamhället och rekommenderar att två eller fler 
från organisationen eller föreningen deltar. Det spelar ingen roll hur stor organisation eller 
förening ni har. Workshopgrupperna kommer delas in utefter era olika behov. 

V A D  Ä R  N Ä T H A T S H J Ä L P E N ?  
Näthatshjälpen är ett MUCF finansierat projekt som håller på att utveckla en digital plattform för 
situationsanpassade råd, resurser och handlingsplaner till civilsamhället. Det finns redan många 
guider och hjälpmedel för dem som drabbas av näthat, men ofta är dessa väldigt omfattande, 
svåra att förstå och inte anpassade utefter specifika situationer. Med Näthatshjälpen vill vi 
sammanfatta, målgruppsanpassa och tillgängliggöra den information och de hjälpmedel som 
finns. Tanken bakom Näthatshjälpen är att vi ska bidra till ett tryggare demokratiskt samhälle där 
civilsamhället känner ett större stöd och skydd online. Primärt utvecklas tjänsten för att passa 
organisationer och föreningar inom civilsamhället, men alla är välkomna att använda 
plattformen. 

Vi l k a  ä r  M a k e  E q u a l ?  
Vi gör vad vi heter. Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som arbetar med 
metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi flyttar fokus från problem till lösningar och 
resultat. Make Equal samarbetar med företag, offentlig sektor och andra organisationer.  

När: 4 mars kl. 18:00 - 21:00 resp 5 mars kl. 09:00 - 12:00 

Var: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö 

Anmälan via kckompetenscenter.se/events/  

Hoppas vi ses! 

Sara Sjölander, projektledare Näthatshjälpen  

https://kckompetenscenter.se/event/nathatshjalpen/
https://kckompetenscenter.se/event/nathatshjalpen-2/
https://kckompetenscenter.se/events/

