IT-Politisk Forenings medlemskab af
European Digital Rights
Hvad får vi ud af det?
Hvordan kan vi få mere ud af det?
Bestyrelsen for IT-Politisk Forening
bestyrelsen@itpol.dk
6. oktober 2016

IT-Politisk Forening (IT-Pol)
●

●

Stiftet i 2002
–

Forening af frivillige

–

Omkring 200 medlemmer

–

Bestyrelse på 5+2 personer

–

Uafhængig af partipolitiske interesser

Medlem af European Digital Rights (EDRi)
–

Europæisk paraplyorganisation for ”digital rights”
organisationer (31 medlemmer)

–

EDRi har 6 ansatte i Bruxelles (via fondsmidler)

–

Stort kontaktnetværk og indflydelse i Bruxelles
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Arbejdsområder
●

●

Oprindelige arbejdsområder
–

Åbne standarder (B-103, Folketinget 2005-06)

–

Softwarepatenter (EU swpat direktiv)

–

E-valg

Aktuelle arbejdsområder
–

Privatliv i den digitale verden

–

Overvågning, både statslig og kommerciel

–

Tele- og internetlogning

–

Internetcensur og ytringsfrihed på internettet

–

Netneutralitet

–

Ophavsret

–

Offentlig IT og persondatabehandling (især sundhedsdata)
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EU er den primære kampplads
●

●

Ting som kommer fra EU
–

Persondataforordning (GDPR)

–

E-privacy direktiv (privatliv for teletjenester)

–

Ophavsretslov (Infosoc direktiv)

–

E-handelslov (pligter/ansvar for IT-udbydere)

–

Overvågning, fx PNR direktiv (her: DK retsforbehold)

–

Netneutralitet og telelovgivning

–

Handelsaftaler (ACTA, CETA, TTIP, TiSA)

Mest nationalt
–

E-government (offentlig IT)
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European Digital Rights
●

●

Sammenslutning af civilsamfundsorganisationer der
arbejder med borgerrettigheder
31 medlemmer fra Europa, udover IT-Pol bl.a.
–

Open Righs Group (UK)

–

Bits of Freedom (NL)

–

Access Now (BE/international)

–

Privacy International (UK/international)

●

Blanding af frivillige NGO'er og NGO'er med ansatte

●

EDRi har kontor med 6 ansatte i Bruxelles

●

Primære indtægtskilde: fondsmidler
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EDRi's organisatorisk struktur
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Arbejdet i EDRi
●

●

Bruxelles kontor
–

Møder med MEPs, Kommissionen, permanente
repræsentationer (EU-landene)

–

Analyser, ændringsforslag til EP

–

I konkurrence med erhvervslivets lobbyister..

–

EDRi-gram (nyhedsbrev)

Samarbejde mellem EDRi medlemmer
–

Bidrag til EDRi kontorets arbejde i EU-systemer, enten
helt ad hoc eller i (u)formelle arbejdsgrupper

–

Vidensdeling om nationale forhold (ikke alt er ”EU”) og
lovgivning, som BXL kontoret ikke kan dække
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Kommunikation internt og eksternt
●

Mest virtuelt men enkelte fysiske møder

●

Mailing lister
–

Lukkede for EDRi-medlemmer

–

Åbne: persondata, logning, netcensur, cybersecurity, IPR

●

IRC kanal (#edri på Freenode)

●

Ekstern kommunikation
–

EDRi-gram

–

Analyser på www.edri.org

–

Guides til aktivister om hvordan EU-systemet og
lovgivningsprocessen (EP og Rådet) fungerer
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Activist Guide to the Brussels Maze
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EDRi succeshistorier
●

Netneutralitet forordning, 2013-2016

●

EU-dommen om logningsdirektivet (2014)

●

–

Ikke direkte EDRi som sagsøger, men EDRi-medlemmer
i de to sager i Irland og Østrig

–

Aktiv indsats mod direktivet 2006-2014

–

Koordination af indsats mod de nationale logningslove

EU reform af persondatabeskyttelse
–

Forordning + direktiv (politiområdet)

–

EDRi var centeret for NGO privacy advocacy mod ”alle
de andre” (Facebook, big data industri, etc)

–

Film: Democracy: Im Rausch der Daten (2015)
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Netneutralitet forordning
●

Sep 2013: Forslag fra Kommissionen

●

Frem til april 2014: Første læsning i EP
–

ITRE udvalg (stemmer om ændringsforslag)

–

Ændringsforslag ved plenarbehandling 3. april

●

Frem til marts 2015: Rådet vedtager position

●

Marts 2015 – juli 2015: trilogforhandlinger

●

●

–

EDRi-wg lavede analyser til EP af lækkede udkast

–

EDRi analyse af den aftalte tekst + ændringsforslag til EP

Formel vedtagelse i oktober 2015 (uden ændringer)
BEREC retningslinjer vedtaget i august 2016 efter offentlig
høring med næsten 500K høringssvar
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savetheinternet.eu
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Bag ”clicktivisme” og 500K autosvar:
EDRi's høringssvar
●

Ændringsforslag/kommentarer til 180 punkter..
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Hvad får IT-Pol ud af EDRi
medlemskab?
●

●

●

Mulighed for detaljeret kendskab til EU-lovgivning på et
tidligt tidspunkt via EDRi analyser
Mulighed for at bidrage til arbejdet med at påvirke
beslutningsprocessen i EU
–

Kræver meget arbejde men altid teamwork i EDRi

–

Det er muligt at gøre en forskel (netneutralitet)

National implementering af EU-lovgivning (mest direktiver)
–

●

Persondataforordningen indeholder mange muligheder for at MS
kan udvande beskyttelsen i den nationale implementering

Vidensdeling med andre digital rights NGO'er
–

Går begge veje, i nov-2015 ville UK NGO'er for eksempel gerne
vide noget om dansk sessionslogning.. (IP Bill)
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Når danske idéer dukker op i EU..
●

IT-Pol bidrag om e-government til EDRi's analyse af
Kommissionen DSM-kommunikation i juni 2015
–

●

Finally, it is worth noting the “once only” approach to egovernment – which means that personal data will flow
around government departments, potentially also across borders,
reducing citizens’ control over their personal data. Cost
efficient solutions that also develop citizens trust can be nurtured,
designed and implemented, but this will only happen when the
challenges are recognised and privacy by design and default are
priorities and not afterthoughts. The approach to this policy
issue contradicts the Commission’s established approach
and needs serious rethinking.

Skabte en del interesse fra MEPs, der ønskede udkast til
ændringsforslag til EPs egen ikke-bindende DSM rapport..
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Aktuelle EU-sager hos EDRi
●

Revision af ophavsretsdirektiv m.v.
–

Ny 20 års ophavsretsbeslægtet rettighed for nyhedsmedier

–

Sites med (meget) brugergenereret indhold skal scanne indhold der
uploades (ala Google ContentID)

–

Kun beskeden harmonisering af ophavsretslige undtagelser

–

Meget lidt for at reducere geo-blocking inden for EU

●

Dual-use forordning (eksport af overvågnings teknologi)

●

Revision af e-Privacy direktiv (kommer snart)

●

Handelsaftaler (CETA, TTIP, TiSA)

●

Anti-terror direktiv med webblokering (DK retsforbehold)

●

Privatiseret retshåndhævelse på internettet (EU Internet Forum)

●

Og meget mere.. (alt for meget, selv for EDRi)
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Opsummering
●

●

●

EDRi medlemskab er en fantastisk mulighed for at
–

Blive klogere på hvad der sker i EU på det digitale område
og bidrage til at sætte små (eller store) fodaftryk

–

Vidensdeling med andre digital rights NGO'er

Konkrete cases i kommende år for IT-Pol
–

Initiativer (argumenter) mod national logning efter
kommende Tele2-Watson dom (snart!)

–

Implementering af persondataforordning (og direktivet på
politiområdet) i dansk lovgivning 2017-18

–

Follow-up på netneutralitet (god lov, men overholdes den?)

Vi kunne få meget mere ud af denne mulighed!!
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