
Anvisningar till kandidaterna

Vad är hatpropaganda och 
trakasserier?

Med hatpropaganda avses uttrycksformer som 
sprider, underblåser, främjar eller motiverar etniskt 
hat, utlänningsfientlighet, antisemitism eller annat 
hat. Ordet kan också användas för smädelser, 
förolämpningar eller hot som riktas mot offret på 
grund av hens identitet, kön eller andra egenskaper 
(som sexuell läggning eller funktionsnedsättning).

Trakasserier är systematiskt och fortgående osakligt 
eller hotande beteende. Allt våld och hot om våld 
ska alltid fördömas och är alltid fel. 

Hatpropaganda och trakasserier mot politiska 
aktörer har konstaterats öka särskilt före val.

Politisk verksamhet är alla medborgares grundläg-
gande rättighet, och alla har rätt att föra kampanj i 
fred och tryggt både i offentliga lokaler och på 
sociala medier. 

Det är viktigt att på förhand fundera på säkerhets-
frågor och förbereda sig för eventuella situationer 
där man kan bli utsatt för hatpropaganda eller 
trakasserier.

I nödfall ska du alltid ringa till det allmänna 
nödnumret 112.

Vad du ska göra om du blir utsatt 
för hatpropaganda och 
trakasserier:

      På valtorget

När partiet för kampanjer i offentliga lokaler eller 
på webben är det bra att upprätta en säkerhetsplan 
där man åtminstone antecknar vem som är ansvari-
ga för säkerheten och anvisningar för hur man ska 
agera om någon blir utsatt för trakasserier. Observe-

ra att trakasserier är möjliga även i nätevenemang. 
Kom på förhand överens om vem som är trakasseri-
ombud och vem som ansvarar för säkerheten.

Fundera på förhand:

Ska polisen meddelas om evenemanget? Är det skäl 
att boka en ordningsvakt för evenemanget? 

Deltar till exempel riksdagsledamöter eller minis-
trar?

Har man vetskap om att det möjligen kan delta 
trakasserande personer i evenemanget?

För alltid kampanj med andra, även när du delar ut 
broschyrer till exempel i postlådor eller till förbipas-
serande vid kollektivtrafikstationer. Var alltid inom 
synhåll för en annan kandidat eller person i kam-
panjteamet.

Om du blir utsatt för osakligt språk eller beteende 
ska du be personen att sluta och säga till denne att 
sådant uppförande inte är acceptabelt. Om du 
märker att en annan kandidat är i en svår situation 
ska du ingripa i situationen och stödja hen.

Det är inte nödvändigt att diskutera med alla. Om 
du känner dig obekväm eller hotad kan du avsluta 
diskussionen och be personen att avlägsna sig. Vid 
behov kan du fråga hjälp av ordningsvakten, någon 
i kampanjteamet eller en annan kandidat.

Om den trakasserande personen är tydligt hotande 
är det bra att ringa till polisen innan man själv 
närmar sig hen. I hotande situationer ska man alltid 
ringa direkt till nödnumret 112. Konkreta och/eller 
fysiskt hotande situationer ska anmälas till polisen 
även om det inte är fråga om ett akut nödfall.



      På webben/i sociala medier

Ta i bruk tvåfaktorsautentisering, använd alltid 
olika lösenord i olika tjänster och inaktivera platsin-
formation och identifiering av var du är i telefonen.
Fundera noggrant vem du vill ge rätten att uppdat-
era de sociala medierna och vilka uppgifter om dig 
själv du delger på sociala medier. På Facebook kan 
man grunda en separat s.k. politiker-sida om man 
vill separera de politiska uppdateringarna från de 
personliga uppdateringarna. Man kan gömma den 
personliga Facebook-profilen i Facebooks sökin-
ställningar. Dessutom är det i flera sociala medier 
möjligt att begränsa vem som kan skicka en 
vänbegäran eller begäran om kontakt till dig.  
Bekanta dig med sekretess- och säkerhetsinställning-
arna i de sociala medier som du använder. Uppdat-
era dina enheter regelbundet.

Liksom när du för kampanj ansikte mot ansikte, ska 
du komma ihåg att du inte behöver föra diskussion-
er med alla.

Om du får eller ser osakliga meddelanden ska du 
spara dem och ta en skärmdump av dem för en 
eventuell brottsanmälan. Du kan också be någon 
som du litar på att göra detta för dig. Du behöver 
inte tåla trakasserier eller läsa hatpropaganda som 
riktas mot dig. 

Anmäl meddelandet till tjänstens administratör och 
blockera kontot.

Kvinnolinjen erbjuder särskilda tjänster för person-
er som har blivit utsatta för näthat och digitalt våld. 
På webbplatsen hittar du omfattande och uppdat-
erade datasäkerhetsanvisningar och ett flertal 
länkar som är till nytta för personer som har blivit 
utsatta för digitalt våld. Anvisningarna finns på 
finska på adressen naistenlinja.fi > Digitaalinen 
väkivalta > Näin suojaudut.

Så gör du en brottsanmälan

Du kan göra en brottsanmälan vid vilken som helst 
polisinrättning oberoende av var brottet har begåtts. 
Du kan också göra en brottsanmälan elektroniskt på 
adressen: https://poliisi.fi/sv/gor-en-brottsanmalan

Gör en brottsanmälan så snabbt som möjligt efter att 
brottet har begåtts. Beskriv så noggrant som möjligt 
i brottsanmälan vad som har hänt, vem som 
misstänks för brottet, offren och eventuella 
ögonvittnen. Anteckna också datumet och 
klockslaget samt tekniken som missbrukats. Skriv 
även ner skadegörelsens följder (till exempel ångest 
eller sömnlöshet) eller begär ett läkarintyg som stöd 
för en eventuell straffprocess.

Spara alla eventuella bevis, såsom meddelanden 
eller ögonvittnens kontaktuppgifter, även om du 
inte genast vill göra en brottsanmälan. Du kanske 
ångrar dig senare och då kan det vara svårt att 
skaffa bevismaterial.

Du kan lämna ett nättips till polisen på 
adressen: https://poliisi.fi/sv/nattips. På blanketten 
kan du berätta för polisen om sådana misstänkta 
aktiviteter eller material som inte är brådskande.

Bli inte ensam! Var du kan få hjälp 
och stöd:

Hatpropaganda är våld och det är bra att diskutera 
upplevelser av våld med pålitliga personer. Bli inte 
ensam med saken. Du kan be om hjälp och stöd till 
exempel från partiets kontaktpersoner eller så kan 
du kontakta stödtjänster för personer som har blivit 
utsatta för våld.

Nedan finns information om tjänster som du kan 
kontakta.

Tjänster

Kvinnolinjen / www.naistenlinja.fi / 0800 02400 
(mån–fre 16–20)

Nollinjen / nollalinja.fi / 080 005 005 (öppen 24/7)

Brottsofferjouren / www.riku.fi 

Someturva / www.someturva.fi

Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon 
https://mieli.fi/sv / 09 2525 0112 (öppen mån, ons kl. 
16–20 och tis, tors och fre kl.9–13)

Ytterligare information
www.nytkis.org/vaalitilmanvihaa


