Verksamhetsberättelse #JÄH 2019
Den ideella föreningen #jagärhär bildades den 5 februari 2017. Föreningen arbetar för ett
inkluderande samhälle där alla har samma möjlighet att komma till tals.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:
Den 15 januari 2019 publicerades en artikel om #jagärhär i the Guardian: Here, here: the Swedish
online love army who take on the trolls. Artikeln fick ett enormt genomslag och satte karaktär på hur
hela året och verksamheten skulle utvecklas.
Senare på våren, i april, träffades vi två representanter från varje #jagärhär-grupp i Europa i Bryssel
för en tvådagarskonferens där vi delade med oss av våra erfarenheter och satte riktningen för
framtiden. Flera från den svenska föreningen medverkade dels som företrädare för svenska
#jagärhär men även i sina roller som admin för de utländska grupperna, såsom den norska och den
franska. Med oss på länk var även företrädare för den kanadensiska gruppen.
Under mötet i Bryssel följde ett brittiskt team från BBC upp vår träff och de mötte även medlemmar
från den tyska gruppen och publicerade en stor artikel med tillhörande radioprogram vilket gav en
andra våg av internationell uppmärksamhet.
I slutet på december 2019 bildades den internationella ideella föreningen I Am Here International
som är en paraplyorganisation för hela #iamhere-nätverket. I Am Here Internationals medlemmar är
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en representant från var och en av de nationella grupperna, och hade vid grundandet 12
medlemsnationer. Även den internationella föreningen har sitt säte i Göteborg, Sverige.

THE #IAMHERE NETWORK’S 1st CONFERENCE:
I början på april 2019 träffades vi i det internationella nätverket för en tvådagarskonferens i Bryssel.
På agendan stod samtal och workshop om det intensifierade samarbetet och fördelarna med att
organisera oss gemensamt.
Vi som träffades var alla grundare och medgrundare av #jagärhär-grupper för en diskussion om hur
vi kan underlätta för framtida samarbeten och att nya grupper startas runt om i världen. Vi pratade
även en hel del om metoden och metodutveckling samt forskning och framtida forskning. Vidare
diskuterades en framtida gemensam administration och kommunikation.
Under våra workshops arbetade vi med att tydligare definiera vad en #jagärhär-grupp är, dela med
oss av våra erfarenheter och lärdomar best practicies samt med att tydligare beskriva våra metoder
och undersöka vilket stöd nya grupper behöver i uppstart.
Vi inledde även arbetet med att försöka nå ut till internationell press samt kontaktskapande med
internationella organisationer för framtida finansiering och samarbeten.

I Am Here International:
Arbetet med de internationella grupperna intensifierades under 2019 och i december 2019 bildades
den internationella ideella föreningen I Am Here International som är en organisation för hela
#iamhere nätverket med möjlighet till fler metoder än enbart FB-grupperna. Arbetet i den svenska
föreningen #jagärhär blir dock oförändrat. Den enda skillnaden är att vi blir mer formellt knutna till
varandra och att även vi i Sverige kan få hjälp med kommunikation och gemensamma kampanjer och
annat stöd från paraply-organisationen.
Planen är att formulera metoderna och utvärdera dem. Vi kommer också att följa upp den forskning
som redan pågår och initiera ny. Vi planerar en konferens någonstans i Europa senare i år, liksom ett
antal aktiviteter för kunskapsspridning och kunskapsöverföring. Vidare kommer vi att samla in
information från hela nätverket om vad vi skulle behöva mer för stöd från den nya organisationen
och varandra.
Medlemmar i nätverket är representanter från de nationella grupperna och/eller föreningarna. Vid
grundandet blev följande representanter medlemmar som företrädare för följande länder:
XAVIER BRANDAO / FRANCE, FRENCH-SPEAKING BELGIUM AND SWITZERLAND
ADRIANA ČERNÁ / CZECH REPUBLIC
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MINA DENNERT / SWEDEN
PATRYCJA DŁUGOSZ-STROETGES / POLAND
ALENA HELGESON / CANADA
IDA KERO / NORWAY
KARIN KUSCHEL / UK
HANNES LEY / GERMANY
TARITA MEMONEN / FINLAND
GABRIEL MORSE / AUSTRALIA
VERONIKA PAVLIKOVA KLINDOVA / SLOVAKIA
FRANCESCA ULIVI / ITALY

Våra föreläsningar:
Våra föreläsningar gör vi för att sprida ordet om och vikten av källkritik och civilkurage. Vi vill
inspirera fler till att arbeta för ett inkluderande samhälle utan diskriminering, näthat och
faktaresistens. Vi erbjuder konkreta verktyg för hur man kan arbeta praktiskt med följande områden:

Demokrati, propaganda och källkritik
En föreläsning för vuxna som reder ut begrepp som demokrati, yttrandefrihet, faktaresistens,
propaganda, pressetiska regler, nyheter och alternativa medier.
Föreläsningen går ut på att få en djupare förståelse för och kunskap om hur vårt samhälle styrs,
skillnaden på åsikter, fakta, näthat, propaganda och journalistik, samt vikten av källkritik och
faktagranskning. Allt med aktuella exempel från sociala medier.
Syftet är att stärka de medverkande i att se sin egen roll i vår demokrati och möjligheten att själva
påverka utvecklingen av sociala medier.

Civilkurage
Den här föreläsningen riktar sig främst mot gymnasieungdomar och handlar om yttrandefrihet,
mänskliga rättigheter, rasism, mobbning och hur vi beter oss mot varandra; när vi ses i verkligheten
och online. Här lägger vi fokus på mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Samt hur man själv
kan påverka sin egen och vår gemensamma framtid.
Vi bygger även efterföljande workshops kring vad skolan eller klassen vill prata om. Det kan vara
fokus på t.ex. mobbning, näthat, genus eller rasism.

Ta kontrollen över trollen - om näthat för forumägare
Sociala media och diskussionsforum är fantastiska för att nå ut och interagera så länge du lyckas
hålla trollen borta. Det räcker med ett fåtal användare vars syfte är att sabotera för att lyckas
förvränga ditt budskap och ge dina besökare en felaktig bild av det du står för och vill förmedla.
Förutom det som sorterar direkt under svensk lag så kan du som forumägare själv använda vilka
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regler du vill. Att bestämma gränserna för vad som är “god ton” kan bara du som har forumet göra,
men det är inte alltid lätt att dra gränsen.

Våra utbildningsdagar:
Föreningen #jagärhär har i samarbete med Svenska Kyrkan utvecklat ett utbildningspaket Civilkurage
online att hållas i Svenska kyrkans stift och storpastorat över hela landet. Utbildningsdagen kommer
även att kunna hållas i andra organisationer eller företag.
Utbildningen ska ge medarbetare i organisationen ökad förståelse för hur hot och hat på nätet kan
bemötas och hur vi alla kan hjälpas åt med att sätta en mer respektfull ton och sprida andra budskap
på internet. Deltagarna får också lära sig att identifiera desinformation, katastrofnarrativ och
känslodrivna berättelser som riskerar att få mer uppmärksamhet än de förtjänar – både på internet
och i fikarummet. Utbildningen är utformad som en föreläsning med efterföljande workshops.

Föreläsningar för barn och unga:
I samarbete med Rädda Barnen genomförde #jagärhär en rad utbildningar med fokus på framförallt
civilkurage och i synnerhet på nätet, för högstadieungdomar i Dalarna under 2019. Vår målgrupp
har tidigare varit vuxna och unga vuxna, men under året har vi även anpassat våra utbildningar och
föreläsningar till den yngre målgruppen och föreläst ner i högstadieåldern.

Forskning:
Vi strävar efter att stoppa polarisering, att stötta de utsatta och att stärka människor i att ta ställning
när de möter hat, hot och trakasserier. Vi har därför initierat följande forskning för att se i vilken
utsträckning metoden verkligen fungerar.
Stoppa polarisering: I Tyskland har forskare tittat på den tyska gruppen för att se om och hur
gruppen ändrar kommentarsfält till det bättre. De har studerat kommentarsfälten innan vi gruppen
har gjort en aktion och sett att inte enbart medlemmar utan även icke-medlemmar ändrar ton och
börjar använda argument istället för hat efter att vi har interagerat i kommentarsfältet. Länken till
studien på tyska: https://diid.hhu.de/wp-content/uploads/2019/04/DIID-Precis_Ziegele_V3.pdf
Stötta de utsatta: Tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet utförs en studie som tittar på
hur vi stödjer offren för hat och hot. Ofta berättar någon för gruppen hur viktigt vårt arbete är för
dem, det är politiker, journalister, artister och opinionsbildare som hör av sig och säger att de skulle
självcensurera sig om det inte vore för gruppen. Forskare på psykologiska institutionen vid
Göteborgs Universitet ville undersöka om detta stämmer och hur det i så fall fungerar.
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Styrkan från de andra medlemmarna: Det vanligaste vi hör från medlemmarna är att de blir
modigare, inte bara online utan också IRL av att vara medlemmar i gruppen. Under 2019 inledde ett
forskningsteamet Dangerous Speech Project i USA ett forskningsprojekt för att se om det är en
känsla som delas av många av medlemmarna och hur det fungerar.

Finansiering:
Under 2019 fortsatte arbetet med att säkra framtida finansiering för föreningen bland annat genom
följande ansökningar och insatser:
2018 sökte vi för fjärde och sista gången till Postkodstiftelsen för projektet True Stories som vi ville
genomföra tillsammans med forskare och över 20 partners från civilsamhället. Även denna gång blev
det avslag. Vi gick då över till att söka finansiering från privata investerare, företag och stiftelser, ett
arbete som fortsatte med hela sommaren och en bra bit in på hösten 2019.
Vi fortsatte även under hela 2019 med att söka finansiering bland annat från MUCF för ett projekt
som handlade om att formulera metoderna, sprida dem samt att utveckla och fördjupa det
Europeiska samarbetet. Där fick vi fick avslag med motiveringen att de endast ger finansiering till
projekt som sker i Sverige.
Den andra ansökan gjorde vi tillsammans med ett grekiskt team till EU Kommissionen och den
handlade även den om att stärka det Europeiska samarbetet, att hjälpa ett grekiskt team att starta
en #jagärhär-grupp och att arbeta tillsammans med teamet kring gemensamma kampanjer samt
utvecklande av ett AI-verktyg som ska kunna avgöra vad som är hate speech och inte. Den ansökan
fick vi avslag på men vi sitter i skrivande stund (april 2020) med samma team igen och arbetar på
den ny ansökan till årets utlysning.
Den tredje ansökan vi gjorde var till Google, där vi återigen hade fokus på att formulera och sprida
metoden. Den här gången till den yngre målgruppen. Och ytterligare en ansökan är ställd till
Facebook och handlar om att starta ett centralt team för utveckling av och stöd till nya grupper i
första hand i Europa. Återigen med fokus på metodbeskrivning och utveckling.

Press:
Utöver den ovannämnda publiceringen i the Guardian har vi även haft ett stort reportage i BBC,
deltagit i debatt i The morning Show på BBC. Medverkat i radio och TV under ett flertal tillfällen över
hela Europa bla. i Arte, Zoom TV, Canal plus. Här hittar ni ett axplock av den media vi har medverkat
i: www.jagarhar.se/press/
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Ordförande för #jagärhär, Mina Dennert har även medverkat i följande publiceringar; UNESCO
publication on safety of women journalists, Torgny Segerstedts årsbok, Giva Sveriges trendspaning,
samt gett ett TED Talk i Aten.

Priser och kampanjer:
#jagärhär vann Årets Sociala medierpris som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samarbete
med Högskolan i Borås och Borås stad.
Vi utsågs även till juli månads Månadens Nätängel av försäkringsbolaget MySafety samt Prins Carl
Philips och Prinsessan Sofias stiftelse.
Vi är också partners i prinsparets stiftelses kampanj #nejtillnäthat.

Övriga aktiviteter i urval:
#jagärhär har deltagit i en mängd olika sammanhang under året, bland annat:
The Parliamentary Conference on Strategies against hate-speech in Berlin
The OCCI European Summit in Paris
Democracy Lab „Re:think Alliances“ in Vienna
Conference Ethics and Digitalization in Venice
Järvaveckan
RightsCon i Tunisien
Hanaholmen International Freedom of Expression Day - SPEAKING IS SILVER
Almedalsveckan
Demokratidagarna i Göteborg
Juryarbete samt medverkan på Faktumgalan
Expert i policyfrågor Facebook
Expert in Fact-finding visit to Sweden by Frithjof Schmidt (DE/SOC) on behalf of the Political Affairs
Committee of PACE on “Democracy hacked? How to respond?”
Expert på seminarium om civilt samhälle och demokrati på regeringskansliet.
Blev framröstade att delta i Partsgemensamt Forum för Dialog under 2020, där representanter från
regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets
organisationer kan förbättras.
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Årsbokslut 2019:
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019
RESULTATRÄKNING
Intäkter från föreläsningar
Vinster, gåvor & bidrag
Royalty #jagärhär-boken
Summa intäkter

12/31/2019
103949
230720
20000
354669

Personalkostnader; löner & arvoden
Boende & Resor, konferens i Bryssel
Verksamhetskostnader; årsmöte, tjänster, resor
Summa kostnader

156710
130070
95694
382474

ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT

-27805

Balansräkning för räkenskapsåret 2019
BALANSRÄKNING

12/31/2019

Likvida medel 2019-12-31
Banktillgångar:
Balans:

145325
0

Balanserad vinst:
Årets resultat:
I ny räkning överförs:

173130
-27805
145325
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