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EKKERT HATUR –ORÐUM FYLGIR ÁBYRGÐ 

 Átakið „Ekkert hatur – orðum fylgir ábyrgð“ er unnið 

út frá verkefni Evrópuráðsins, No Hate Speech 

Movement. 

 Því er beint gegn einelti, hatursáróðri, 

kynþáttafordómum og mismunun á netinu.  

 Fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis 

annast eftirtaldir aðilar útfærslu verkefnisins á 

Íslandi: SAFT, Heimili og skóli – landssamtök 

foreldra, SAMFÉS, Landssamband æskulýðsfélaga, 

Mannréttindaskrifstofa Íslands og Æskulýðs-

vettvangurinn.  

 



ÞÁTTTAKAENDUR 



MARKMIÐ VERKEFNISINS 

 

 Stuðla að jafnrétti, virðingu, mannréttindum og 

fjölbreytileika. 

 Stuðla að vitundarvakningu um hatursáróður og 

hatursorðræðu meðal ungs fólks á netinu. 

 Kynna mikilvægi miðlalæsis. 

 Auka vitund gegn hatursáróðri á netinu. 



SKILGREINING Á HATURSÁRÓÐRI 

 

 

 Með hatursáróðri er átt við illgjarnan áróður sem 

beint er að einstaklingum eða hópi fólks og er á 

einhvern hátt óréttlátur, yfirþyrmandi, dómharður og 

jafnvel skaðlegur. 



HATURSORÐRÆÐA Á ÍSLANDI 

 „Haltu fucking kjafti og láttu mig í friði. Nenni ekki að 
eyða tíma mínum að tala við þroskaheft fólk.“ 
– spjall á hugi.is. 

 „Ég væri ekki að hata það að þú lentir í bílslysi.“  
– Formspringþráður barna. 

 „Varstu með xxx án djóks hún er fokking ógéðsleg 
og feit“ – talkd þráður barna. 

 „Djös svertingjar...“  
– facebook komment manns í ábyrgðarstöðu vegna fótboltaleiks. 

 „Mikið væri gott að losna við hana til Hollands hvað 
þá Arabíu þar sem hún væri í raun best geymd inni 
í kvennabúri hjá einhverjum snarbrjáluðum       
arabískum öfga múslima.“  

– facebook komment um íslenska stjórnmálakonu. 

 



HATURSORÐRÆÐA OG TJÁNINGARFRELSI 

 

 Línan á milli hatursáróðurs og tjáningarfrelsis getur 

verið hárfín. 

 Hatursáróður á netinu fer vaxandi þar sem 

möguleikarnir til að dreifa honum verða sífellt fleiri. 

 Mikilvægt er að temja sér gott orðfæri á netinu sem 

og annars staðar. 

 Óvönduð orðræða getur valdið skaða og þjáningu 

og í vissum tilvikum varðar hún við lög.  

 



ERUM AÐ NÁ ÁRANGRI 

 

 Fleiri gera sér grein fyrir að ljótar skeytasendingar, 

illkvittin ummæli á samfélagsmiðlum og niðrandi 

myndbirtingar eru ekki ásættanleg hegðun. 

 Í rafrænu einelti eru orð og myndir í aðalhlutverki.  

 Netið er frekar notað en farsímar. 

 Árvekni gagnvart birtingarmyndum rafræns eineltis 

hefur vaxið en færri vita að gerendur í rafrænum 

eineltismálum eru fjölbreyttur hópur. 

 „Þetta er bara djók!“ Er það? 

 



Takk fyrir! 


