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I.
Når offentligheten blir ubehagelig
Netthatet berører alle, enten man er en offentlig person eller ikke. En fellesnevner ved
alle trusler, hatmeldinger og trakasserier på nettet er sterke følelser. Den som truer og
trakasserer kan være sint eller opprørt over noe andre har uttalt offentlig, og den som
blir offer for dette sinnet kan også kjenne redsel og raseri. Dette er i det hele tatt et sånt
emne som vekker harme, og vi starter denne delen med en sint tekst: Dorte Toft skriver
om egne erfaringer med trusler og trakassering og om hvordan politikerne mister motet
og journalister drives til selvsensur.
Trusler om vold kan endog drive forskere til å ta forholdsregler når de skriver om
følsomme emner: Det kan man lese om i journalisterna Rikke Gustavsen & Paul Sauers
artikler om forskere som publiserer anonymt.
En gruppe med enda større lesekrets enn forskerne er de såkalte rosabloggerne: unge
jenter og kvinner som blogger om mote og livsstil. MA Magni Olaug Fuglerud skriver om
hvordan disse bloggerne, som på få år har oppnådd svært høye lesertall, må betale suksessen
med en høy pris: hets og trusler om vold. Ofte er hetsen kjønnsrelatert, noe også journalisten Rebecka Bolin har erfart i sitt arbeid med å samle fortellinger fra mennesker som er
utsatt for trusler og vold. Hennes tekst handler om hvordan man håndterer slike erfaringer,
hvordan man overlever.
Når journalister og andre profilerte personer opplever trakassering, berører det også
menneskene rundt dem. Redselen kan også nå vanlige mennesker, og også de kan oppleve
å trakasseres på nettet. Docent Ingela Wadbring har sett nærmere på dette.
De som som lar rive med og fyrer opp under netthatet er ofte unge mennesker. Professorerna James Hawdon, Atte Oksanen og Pekka Räsänen presenterer det finske forskningsprosjektet Hate Communities, om hvordan unge mennesker engasjerer seg i ekstreme
hatsamfunn på nettet. Dette er nettgrupper som blant annet glorifiserer skolemassakrer
og fremmer rasisme og fremmedhat.
De siste årenes nye teknologi har gitt nye uttrykksmuligheter og dermed nye veier
der hatet kan komme til uttrykk. Vi må likevel ikke glemme at trusler mot journalister
og samfunnsdebattanter ikke er noe nytt. Fil dr Heidi Kurvinen har intervjuet en rekke
kvinnelige journalister i Finland. Med en historisk innfallsvinkel ser hun på hvordan de
har blitt behandlet fra 1960-tallet til i dag.
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