
Under 2021 kommer vi i #jagärhär att stärka demokratin bland annat genom att:  
 
Fortsätta med våra ”aktioner” på sociala medier. Varje dag på året, flera gånger per dag gör 
#jagärhär och alla de internationella #iamhere-grupperna runt om i Europa aktioner 
tillsammans där vi övar på att stå upp för oss själva, varandra och det vi tror på. För att skapa 
ett inkluderande samhälle som aldrig sviker de mänskliga rättigheterna.  
 
Vi kommer även att fortsätta fördjupa våra kunskaper och förbättra våra metoder. Bland 
annat kommer vi att i än högre utsträckning att fokusera på desinformation och i synnerhet 
på konspirationsteorier och dess konsekvenser. Vårt mål under 2021 är att tillsammans med 
experter förfina våra metoder för att fler personer ska kunna vara delaktiga i att bekämpa 
konspirationsteorier och desinformation online.  
 
Fortsätta att utbilda civilsamhället i digitalt motstånd, civilkurage och communitybuilding 
online: Sedan flera år erbjuder #jagärhär workshops och föreläsningar för aktörer inom 
civilsamhället för att stärka och stötta individer och organisationer till ökad och framförallt 
mer strukturerad och målmedveten närvaro online. Dessa utbildningar lämpar sig i 
synnerhet för politiker, fackligt engagerade och anställda inom olika 
civilsamhällesorganisationer. 
 
Fortsätta att utbilda vuxna som är i kontakt med unga kring hur man kan prata om vad som 
händer online: De unga hänger på helt andra sociala plattformar än vad vi vuxna gör. De är 
på TicToc och Youtube och inte minst på spelpattformar som Discord, Twitch och Steam, 
som i princip helt okända för de flesta vuxna vilket attraherar bland annat högerextrema 
nätverk som söker sig till plattformarna för att rekrytera. Detta vill vi föräldrar, personal i 
skola, ledare i föreningar och andra som har kontakt med unga, ska bli bättre på att prata 
med unga om.  
 
Fortsätta med våra utbildningar till unga och unga vuxna om yttrandefrihet, mänskliga 
rättigheter, rasism, mobbning och hur vi beter oss mot varandra online. Här lägger vi fokus 
på rättigheter, val och gränser. Samt hur man själv kan vara med och påverka sin egen och 
vår gemensamma framtid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


