Regler i kommentarsfältet
Senast uppdaterad: 2020-01-07
Vi på Ätbart älskar att ni för diskussion om matsvinnet och vårt gemensamma arbete. Dock
är det viktigt att dessa diskussioner sker med respekt och hänsyn till medmänniskor samt
diskrimineringslagen. Därför har vi anpassat kommentarsregler för alla på våra digitala
kanaler att följa:
1) Vi tillåter inte hatiska kommentarer och raderar de som innehåller:
Hat mot minoriteter, t.ex. etniska och religiösa minoriteter, HBTQ-personer eller människor
med olika former av funktionsnedsättning/-variation,olika former av rasism och
främlingsfientlighet, nedsättande epitet, hot, personangrepp.
2) Vi kan komma att ta bort kommentarer som är off topic (inte håller sig till ämnet)
Detta för att säkerställa att vi i föreningen kan identifiera missledande information samt följa
reglerna i punkt tre.
3) Vi tillåter inte masspridning av spekulationer och annan missvisande information.
Vi raderar kommentarer som innehåller lögner, rykten, spekulation samt manipulerade
bilder/videor, såvida de inte är centrala för diskussionen och det tydligt framgår att det
handlar om manipulerat innehåll.
4) Använd källhänvisningar vid påståenden.
För att göra diskussionen så givande som möjligt vill vi att era påståenden underbyggs med
fakta och källor. Om du hävdar något och inte kan visa var informationen kommer ifrån kan
din kommentar komma att raderas. Vi tillåter heller inte “länkpostning” utan konkret
sammanhang.
5) . Det är inte tillåtet att kampanja och spamma.
Det är självklart okej att uttrycka politiska åsikter (så länge det är enligt med punkt 2), men
det är inte tillåtet med reklam för kommersiella produkter, evenemang, eller annan sak- och
partipolitik. Vi tillåter inte heller spam, dvs upprepade kommentarer med samma eller
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liknande innehåll, oavsett om det handlar om länkar, kommentarer, emojis, bilder och/eller
videor.
6) Vi tillåter inte avhumaniserande kommentarer.
Det är inte tillåtet att skriva kommentarer om att någon enskild person eller grupp i
kommentarsfältet, exempelvis inte förtjänar att leva, är värdelös, ett avskum eller ohyra.
7)

Ätbart måste följa BBS-lagen.

Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för
elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som görett inlägg som strider mot gällande
lagar kan personligen bli ansvarig för detta. BBS-lagen innebär att vi på Ätbart löpande
måste ta bort inlägg som innehåller:
Uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, upphovsrättsintrång,
olaga hot, olaga integritetsintrång, och offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
8) Går du över gränsen kan du komma att bli blockerad.
Om du trots upprepad varning går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du
bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier.
9) Tänk på hur du uttrycker dig - det är många som läser din kommentar.
Om någon stör/förstör/skapar dålig stämning är det Ätbarts uppgift och ansvar att förhindra
detta. Försök att vara tydlig och tänk på att det kan finnas fler än ett sätt att tolka ett inlägg.
10) Var gärna så konkret som möjligt vid kritik.
Vi vill gärna höra er feedback och kritik kring vårt arbete – men utgå från konkreta fall och
exempel så blir diskussionerna mer givande och vi kan förbättras.
Ser du något som du tycker bryter mot någon av ovanstående regler, använd gärna
plattformens anmälningsfunktion eller PM-funktion. Då hjälper du oss att göra
kommentarsfältet till en bra plats för konstruktiv diskussion.
Tack för visad hänsyn!
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