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Vill du och din organisation vara en del av att bygga en 
trygg och säker digital stad? 
 
Du bjuds härmed in till en workshop med syftet att tillsammans bygga en tryggare och säkrare 
digital stad.   
 
 

 
 
 
Liksom många andra städer har Malmö problem med hat och rasism i sociala medier. Hat och rasism 
on- och offline ska förebyggas, hanteras och förhindras. Vi vill arbeta för att alla goda krafter har 
redskap för att Malmö ska vara en trygg och säker digital stad. Det är ett viktigt arbete för Malmö 
stad och en del av initiativet Malmö - trygg och säker digital stad, som är en pilotsatsning tillsammans 
med Centrum mot våldsbejakande extremism (www.cve.se) och Nordic Safe Cities 
(https://nordicsafecities.org).  
 
Vi behöver hjälpas åt mot näthat. I ett polariserat samtalsklimat online behöver vi vara många som 
bidrar till en stark röst i mitten, som vänder ryggen mot hatet. Om många samlas i en nyanserad 
”mitten” av en polariserad debatt eller diskussion, kan vi tillsammans minska och påverka hat och 
rasism. Vi har undersökt hur hatet i Malmö ser ut och vem det riktas mot, genom en malmöspecifik 
algoritm, och kommer under workshopen att visa en del av analysen och förklara varför vi kan se att 
den nyanserade rösten gör skillnad.  
 
Så nu bjuder vi in föreningar, trossamfund och näringslivsaktörer i Malmö, som redan är viktiga och 
bidrar till att bygga staden trygg såväl on- som och offline, till denna workshop. Syftet är att höja den 
digitala kompetensen, den digitala organiseringen och samverkan samt stärka förmågan till 
konfliktreducering – på ett så konkret sätt vi bara kan. Vår tanke är att förbättra vår gemensamma 
digitala förmåga, inom era egna verksamheter men också för vårt gemensamma Malmö. Vi kommer 
att presentera exempel på digitala initiativ från flera delar av världen.   
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Vi hoppas att du och din organisation är intresserade av 
att höra mer och medverka vid någon av de två 
workshops som vi planerar den: 

• 29:e september kl. 16.00-19.00 CET Anmälan 
senast 15 september här [https://bit.ly/3iRzics])    

• 9:e november kl. 16.00-19.00 CET (Anmälan senast 
30 oktober här [ https://bit.ly/3iRzics]) 

 
Workshopen kommer att hållas digitalt på teams. På 
workshopen talas engelska, danska, svenska och norska. 
Deltagandet är gratis. Anmälan via länken ovan. Program 
och inbjudan till teamsmöte kommer att skickas ut ca en 
vecka innan respektive workshop. Om du har frågor går 
det bra att mejla malin.martelius@malmo.se  (gäller inte 
anmälan).  
 
 
Kodex Malmö 
I arbetet med Malmö – trygg och säker digital stad, stöder 
vi Kodex Malmö, som initierats av Andreas Hasslert på Ibn 
Rushd Södra, och syftar till att samla så många 
organisationer som möjligt, för att vända hatet och 
rasismen ryggen. Om du och din organisation vill underteckna Kodex Malmö, går det bra via denna 
länk: https://forms.office.com/r/qjYUZ3aguK  
 
 
 
 
 
 
Vi hoppas på ditt deltagande, 
Bästa hälsningar 
 
Malin Martelius Josefin Bergström   Jeppe Albers 
Malmö Stad  Center mot våldsbejakande extremism (CVE) Nordic Safe Cities 
       

 
 
 
Program - övergripande 
Workshoparna faciliteras av Nordic Safe Cities. Programmet kommer att bestå av insikter och 
analyser från Malmö stad, som i samarbete med Nordic Safe Cities och CVE utvecklat satsningen på 
Malmö – trygg och säker digital stad. Utbildningen rör digitalt beteende, digital organisation, digitalt 
engagemang och konfliktminskning. Utbildningen genomförs på engelska och nordiska språk av 
Nordic Safe Cities, Common Consultancy (DK) och Khalifa-Ihler Institute (NO/SE/Global 
https://www.khalifaihler.org/). Det kommer att finnas tid för diskussion och dialog med kollegor från 
egna organisationer och andra organisationer. 

Kodex Malmö   
I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och 
stöttar varandra.  
Vi samarbetar för att få bort rasistiska 
och hatiska budskap från våra gator, 
skolor, agendor och styrelserum. 
Oavsett vem de riktas mot.  
Vi är varandras, ibland okända, men 
vänliga grannar.  
I Malmö samarbetar vi för en stad med 
gemenskap och framtidstro.  
Vi är hela Malmö, föreningar, 
myndigheter, sportklubbar, 
kulturföreningar, trossamfund, bolag, 
organisationer och näringsliv. 
Vi är vanliga Malmöbor.   
Diskriminering, oavsett grund, har ingen 
plats i Malmö.  
Det är vår levnadsregel.   
Det är vår kodex.   


