Torju vihapuhetta somessa
Jokainen sosiaalisen median käyttäjä voi toimia aktiivisesti vihapuhetta vastaan. Tunnista
oma roolisi eri kanavissa ja mieti, miten sinä voit estää vihapuheen leviämistä netissä!

1. Passiivinen somen käyttäjä
Seuraat erilaisia tilejä, tykkäilet joskus, mutta harvemmin osallistut keskusteluun tai tuotat sisältöä

Toimi näin:
Pyydä vihapuhujaa lopettamaan, jos se tuntuu
turvalliselta. Vihapuhetta ei tarvitse sietää.
Voit blokata keskustelijat, jotka tuottavat vahingollista sisältöä.
Voit ilmiantaa vihapuheen poliisin nettivinkkipalveluun ja nettipalvelun ylläpitäjälle.
Osoita vihapuheen kohteelle ja hänen puolustajilleen tukea kommentein ja tykkäyksin.
Voit toimia vihapuhetta vastaan niissä ympäristöissä, joissa sinua kuunnellaan. Reagoi
vihapuheeseen kaveriporukan WhatsApp-ryhmässä tai sukulaisten Facebook-päivityksissä.

2. Aktiivinen somen käyttäjä
Kommentoit, avaat keskusteluja ja jaat sisältöjä aktiivisesti

Toimi näin:
Vältytkö itse yleensä vihapuheelta yhteiskunnallisen asemasi vuoksi? Olet etuoikeutettu. Käytä
asemaasi ja ota kantaa vihapuhetta vastaan!
Oikaise väärät faktat. Esimerkiksi #OlenTäällä-Facebook-ryhmään voi ilmiantaa netin vihapuhetta ja saada tukea vihapuheen vastakommentointiin ja faktanoikaisuun toisilta.
Käytä niitä keinoja, joita sinulla omien vahvuuksien, harrastuksien tai työn kautta on, esimerkiksi
taide, politiikka, joukkueen kapteenin rooli tai taitavana kuuntelijana toimiminen.
Jos et ole itse vihapuheen kohteena, voit perustella näkemyksesi rauhallisesti ja puolustaa uhreja silloin, kun koet sen turvalliseksi. Säilytä hyvät keskustelutavat, älä kommentoi tai arvostele
vihapuhujaa ihmisenä, vaan hänen käytöstään ja ilmaisemiaan ajatuksia. Älä koskaan vastaa
vihapuheeseen vihapuheella.
Arvioi uutisten ja tiedonlähteiden luotettavuus ennen kuin jaat sisältöä. Jos havaitset disinformaatiota, kommentoi ja korjaa väärä tieto.
Jos sinulla ei ole riittäviä argumentteja keskusteluun puuttumiseksi, esitä kysymyksiä ja pyydä
selittämään. Kyseenalaista ja epäile!

3. Aktiivinen sisällöntuottaja
Olet mielipidevaikuttaja, jolla on käytössään oma suosittu kanava viestimiseen

Toimi näin:
Aktiivisempia tapoja toimia vihapuhetta vastaan on pyrkiä tuottamaan vastapuhetta, eli tuottaa
esimerkiksi nettiin sisältöjä, jotka tuovat esiin ihmisoikeusperustaista ja yhdenvertaista arvomaailmaa. Kerro omia positiivisia kokemuksia ja tarinoita.
Joskus huumori on hyvä keino pysäyttää vihapuheen leviäminen. Huumoria voi käyttää, kunhan
et syyllisty itse vihapuheeseen.
Nettiyhteisöjen yhteisönormeihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan, varsinkin jos on itse nettiyhteisön ylläpitäjä. Omissa yhteisöissään kannattaa nostaa esiin, että vihapuhetta ei pidä hyväksyä, ja omalta osaltaan edistää toimivaa ja dialogista keskustelukulttuuria.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoilla vihapuhetta voi vastustaa esimerkiksi vetoamalla kansanedustajiin lainsäädännön muuttamiseksi tai osallistumalla vihapuheen vastaisiin kampanjoihin.
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