
Policy för Miljöpartiet de gröna i Uppsalas

sociala medier

Policyn gäller för Miljöpartiet i Uppsala kommun och läns sidor på Facebook, Instagram och

andra sociala mediekanaler.

Våra sociala mediekanaler är en mötesplats för den som vill bli inspirerad, hitta fakta och

information och eller bara är nyfiken på oss. För att alla ska känna sig välkomna i

diskussionen förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer bryter mot lagen,

är kränkande eller stötande, marknadsför andras verksamhet, eller är irrelevant.

Policyn i korthet:

● Nolltolerans mot hot, hat, kränkningar och personliga påhopp i våra kommentarsfält.

● Håll god ton – man kan tycka olika och ändå vara schysst.

● Håll dig till ämnet

● Spamma inte.

● Kommentarer med länkar till forum, bloggar eller andra plattformar raderas.

● Kommentarer som marknadsför egen eller andras verksamhet raderas.

● Följ svensk lag!

● Den som bryter mot denna policy kan stängas av från sidan.

● Har du frågor? Kontakta oss på: uppsala@mp.se eller uppsalalan@mp.se

Mer utvecklat innebär policyn:

Nolltolerans mot hot, hat, kränkningar, personliga påhopp

Miljöpartiet står upp för alla människors lika värde. Kommentarer som uttrycker sig

nedvärderande mot någon på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet,

yrke eller religion etc kommer att raderas. Rykten eller privata uppgifter om enskilda

personer raderas.

Håll god ton – man kan tycka olika och ändå vara schysst

Miljöpartiets kommentarsfält ska vara en plats för öppen diskussion där alla som vill får

komma till tals. Vi accepterar inte aggressiva kommentarer, härskartekniker, kommentarer

som är raljanta eller otrevliga, kommentarer med nedsättande ord, uttryck, emojis, giffar och

så vidare.

Håll dig till ämnet

För att möjliggöra schyssta, öppna och inkluderande samtal och debatter behöver vi hålla oss

till ämnet. Nonsensinlägg raderas. Har du frågor om vår politik? Hör gärna av dig till

uppsala@mp.se eller uppsalalan@mp.se!

Spam raderas
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För att kommentarsfälten ska kunna vara en plats för diskussion och samtal kommer

kommentarer som upprepade gånger klistras in utan att ta hänsyn till övriga tråden att

raderas.

Länkar raderas

Kommentarer med länkar till forum, bloggar eller andra plattformar vi inte snabbt kan

överblicka kommer att raderas. Detta av den enkla anledningen att vi omöjligt hinner läsa

igenom allt på respektive länk och säkra upphovsrätt, att innehållet följer svensk lag, vår

policy för kommentarer osv.

Kommersiella budskap raderas

Det är inte tillåtet att marknadsföra egen eller andras verksamhet. Länkar eller inlägg med

kommersiella budskap raderas.

Följ svensk lag

Vi följer lagen om yttrandefrihet samtidigt som vi jobbar för att våra kommentarsfält ska

vara inkluderande och respektfulla. Du som kommenterar är personligen ansvarig för att din

kommentar följer svensk lagstiftning. Lagbrott polisanmäls.

Upprepade regelbrott kan leda till blockering

Kommentarer som inte följer reglerna kommer att raderas av moderator. Vid upprepade

regelbrott förbehåller vi oss rätten att blockera användare.


