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SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

Till utrikesminister Margot Wallström (S)

2016/17:1410 Svenska institutet

Svenska Institutet har ett konto på Twitter som varje vecka kontrolleras av en 
ny person som kallas för kurator. Kontot är Sveriges officiella Twitterkonto, 
och syftet är att spegla Sverige. Den som för veckan har ansvaret får i princip 
skriva om vad som helst så länge som svensk lag följs.

Nyligen skapade veckans kurator en blockeringslista med ungefär 12 000 
Twitterkonton som med Svenska Institutets godkännande blockerades från att 
kommunicera med Sverigekontot. Orsaken var, enligt Svenska institutet, att 
dessa konton ägnade sig åt ”drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och 
HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga 
rättigheter”. Vidare påstods det att många av de blockerade kontona hade sin 
hemvist i den högerextrema sfären, och att den gemensamma nämnare var att 
det var anonyma konton som spred hat.

Problemet var dock att det inte enbart var anonyma högerextrema hatkonton 
som blockerades. Långt ifrån. Även riksdagsledamöter, ledarskribenter på 
etablerade tidningar, utländska diplomater stationerade i Sverige samt Israels 
utrikesdepartement fanns med på listan, vilket innebär att de blockerades. Det 
som många av de blockerade kontona verkar ha gemensamt är att de inte delar 
den för veckan utsedde kuratorns politiska övertygelse.

Alla som är verksamma på Twitter vet att hot och kränkningar förekommer 
frekvent. Hot och andra brott bör givetvis anmälas, men i övrigt bör det vara 
högt i tak. Som myndighet ska man inte heller sortera eller exkludera 
människor utifrån deras åsikter. Även om man från en myndighets sida har valt 
ett system där en privatperson hanterar det officiella Twitterkontot har man som 
myndighet ansvaret för att kontot sköts på ett tillfredställande sätt. Att, som nu 
har skett, blockera ett stort antal konton på minst sagt oklara grunder är inte 
värdigt en svensk myndighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att en av Sveriges officiella 
kommunikationskanaler inte ska exkludera personer och organisationer på 
grund av deras politiska hemvist?

Från Riksdagsförvaltningen
2017-05-17
Besvaras senast
2017-05-24 kl. 12.00
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………………………………………

Boriana Åberg (M)

Överlämnas enligt uppdrag

Johan Welander


