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IV. 
Ytringsfrihedens grænser

Ytringsfriheden har længe været et vigtigt emne i de nordiske lande. Det handler om en 
af demokratiets grundpiller. I mellemtiden er der spændinger mellem ytringsfrihed og 
privatlivets fred. Hvor går grænsen? Spørgsmålet er blevet så meget mere påtrængende og 
problematisk i den digitale verden, end det er i den fysiske verden, fordi de retslige rammer 
ikke kan oversættes online. Denne sektion omhandler chikane og had online fra et politisk 
og juridisk perspektiv. Hvad kan man gøre for at stoppe chikanen og hadet?

De første tre tekster behandler spørgsmålet fra et juridisk perspektiv. Carl-Morten 
Iversen, seniorrådgiver ved Norges PEN, mener, at der er meget uklare grænser for, hvad 
der er lovligt. Myndighederne arbejder for langsomt i forsøget på at afhjælpe problemet. 
Guðjón Idir, der er direktør i IMMI i Island, har snarere opfattelsen af, at de traditionelle 
love også skal gælde online. De hadefulde udsagn, som vi ser online er ikke noget nyt, 
men snarere en afspejling af samfundet. Han går ind for debat, information og fuldstændig 
gennemsigtighed for at møde hadet. Den tredje tekst er skrevet af to jurister, Alexandra 
Sackemark og Ängla Eklund, og de diskuterer grænsen mellem ytringsfrihed og privatlivets 
fred. De konstaterer, at lovgivningen ikke er tilpasset nethadet, og det bliver problematisk 
at bruge de traditionelle love, der beskæftiger sig med fysiske handlinger, ikke digitale.

Fonden Fritt Ord i Norge har i årtier værnet om ytringsfriheden og på forskellige måder 
støttet det frie ord. Arbejdet omfatter blandt andet priser og projektstøtte. Forsker og ph.d. 
Arnfinn H. Medtbøen beskriver et igangværende projekt finansieret af Fritt Ord. Det hand-
ler om, hvad du kan og ikke kan ytre i den norske offentlighed. Hele forskningsprojektet 
udgives under open access-vilkår, når det er færdigt.

De sidste to tekster handler om politik. Gør politikerne egentlig noget for at løse pro-
blemet? Ja, de gør. Anna Celsing, journalist, mener, at politikerne vågnede i forbindelse 
med angrebet på Charlie Hebdos redaktion i begyndelsen af   2015. Hun fortæller om FN 
og Europarådets resolutioner og om drøftelserne i disse fora. Seniorrådgivere Anna Ro-
senberg fra Nordisk Ministerråd skriver om et nyligt ekspertmøde om nethad, som skal 
være udgangspunktet for de nordiske regeringers fortsatte arbejde på området.




