
 RESPEKTZONE PAGTEN 
 
 

1) JEG RESPEKTERER  MIN  NÆSTE 
 
Ytringsfrihed, retten til at tænke og retten til at kritisere er grundlæggende rettigheder som 
jeg forsvarer. Om det så foregår på nettet eller i et fysisk rum, lytter jeg til min næste og 
kommunikerer på en ikke voldelig måde i overensstemmelse med denne selv beherskende 
Respekt Zone Pagt. 
 
       2) JEG BEHERSKER  MINE INDSLAG 
 
Internet og de sociale medier er frihedsrum hvor enhver kan kommunikere, dele, lære, og 
udfolde sig. Enhver har ret til at blive respekteret for at opbygge et råderum for udveksling 
med respekt for både andre og sig selv. 
 
Jeg forpligter mig selv til ikke at udbrede eller dele indhold (tekst, lyd eller video) der : 
 

a) mobber, 
b) er racistisk, diskriminerende, eller stigmatiserer pga. oprindelse, tro, hudfarve, 

religion, trosbekendelse eller ej (kristen, muslimsk, jødisk), 
c) homofobisk, eller kønsdiskriminerende. 
d) diskriminerende eller stigmatiserende pga. udseende, handikap, 
e) tilskynder til had, vold, terrorisme eller barbari. 
f) er ondskabsfuld eller intimt og personligt; og alligevel bliver offentliggjordt uden den 

berørtes samtykke. 
 
Generelt, udtaler jeg og deler kun indhold på en ansvarsbevidst og betænksom måde. 
  
3) JEG HOLDER MÅDE MED MINE DIGITALE RUM 
 
Så snart jeg erfarer indhold der ikke er i overensstemmelse med Respekt Zone Pagten, i det 
digitale rum som jeg styrer eller som jeg er ansvarlig for (for eksempel min Facebook side 
eller internet side)m dæmper jeg lynhurtigt indholdet ved at tilpasse mig på en anstændig 
måde der passer situationen , enten ved at : 
-svare kritisk (med modindlæg), eller/og  
-melde indholdet (til for eks. Youtube, Facebook, Twitter osv.), eller/og 
-trække indholdet tilbage. 
 
4)  JEG BEKENDTGØRER MÆRKET 
 
På synlig vis bekendtgører jeg på mit profilbillede, mine sociale medier, mine sider, mit 
kommentar og digitalt rum Respekt Zone mærket. Ved hvert indslag af mærket Respekt 
Zone, peger jeg mod www.respectzone.org 
Jeg erkender at mærket Respekt Zone tilhører foreningen Respect Zone der tillader bruget 
af dette mærke i overensstemmelse med denne Pagt. 

http://www.respectzone.org/

