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De kan vinna Årets Nätängel 2020

För sjätte året i rad är det dags att utse Årets Nätängel och idag presenteras
de fyra finalisterna. Priset kommer att tilldelas Max med familj, Molly
Sandén, Civil Rights Defenders eller Joakim Kvist/HejaInternet.

Årets Nätängel syftar till att uppmärksamma och hylla individer och
organisationer som motverkar hat och hot på nätet samt bidrar till att göra
det till en tryggare, trevligare och mer inspirerande plats att vara på.

- Som vanligt har det varit oerhört svårt att välja ut finalister bland så många



fantastiska personer och initiativ som nominerats. Vi på mySafety är oerhört
stolta över att återigen få hylla alla de som sprider kärlek, glädje och pepp till
andra på nätet. I år har de kanske behövts mer än någonsin, säger PA Prabert,
vice koncernchef på mySafety Försäkringar.

Förutom huvudpriset Årets Nätängel hyllas även hjältar i ytterligare fyra
kategorier. De är Årets Nätängel Gaming (i samarbete med Svenska E-
sportförbundet), Årets Nätängel Barn och Ungdom (i samarbete med BRIS),
Årets Nätängel Media (i samarbete med Swedish Content Agencies) samt
Årets Nätängel för Jämställdhet (i samarbete med VeckoRevyn).

Juryn för Årets Nätängel

Juryn för Årets Nätängel består av PA Prabert (mySafety Försäkringar), Elza
Dunkels (forskare och Årets Nätängel 2019), Atilla Yoldas (journalist och 2019
års mottagare av Årets Nätängel Media), Pa Modou Badjie, Irena Pozar
(VeckoRevyn), Ängla Eklund (Institutet för Juridik och Internet) och Lovisa
”Laki” Karlsson.

De fyra finalisterna och respektive motivering är:

Max med familj

Genom en enorm portion värme, omtänksamhet och kärlek gör Max med
familj nätet till en väldigt mycket trevligare plats att vara på. Letar du efter
något som andas positivet, framåtanda och medmänsklighet, utan att för
delen ducka för livets utmaningar och svårigheter, behöver du inte leta
längre.

Molly Sandén

Att ingen ska behöva fixa eller ändra sig, bara för att passa in i någon annans
mall borde vara en självklarhet, men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för
många. Ett faktum som Molly Sandén inte accepterar. Som en av våra mest
folkkära artister är hon, genom samhällsdebatten och sina egna kanaler en
stor inspirationskälla för ung som gammal för hur vi ska möta, hantera och
motverka hot och hat på nätet.



Civil Rights Defenders

Hat och hot på nätet är i allra högsta grad kopplat till demokratiska
grundidéer och mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har under lång
tid utmärkt sig som en av de starkaste aktörerna mot just hot och hat
generellt, såväl i verkliga livet som på nätet. Oavsett plats, oavsett ämne,
oavsett målgrupp. Världen hade helt enkelt varit en sämre plats utan deras
engagemang.

Joakim Kvist – HejaInternet

Joakim Kvist gör oss alla en jättetjänst genom att ständigt kämpa mot stigmat
kring psykisk ohälsa i samhället. Med målet att vara en ”storebror på nätet” är
han ett stöd och en inspiratör för många. Att leverera budskap om kärlek,
inkludering och tolerans med mer äkthet och trovärdighet än Joakim lär
knappast vara möjligt. 

Om mysafety Försäkringar

mySafety Försäkringar har sedan 20 år utmanat försäkringsbranschen med
innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är
ledande inom ID-skyddsförsäkring samt andra trygghetstjänster som förenklar
i vardagen. Genom partners och våra egna kanaler erbjuder vi försäkringar till
privatpersoner och företag i Norden. mySafety finns till för dig alla dagar,
dygnet runt.

mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. För mer information,
vänligen besök www.mysafety.se

http://www.mysafety.se/
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