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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um internetið og verndun einkalífs  
 

Við lifum í heimi síaukinna stafrænna samskipta þar sem fólk deilir 

einkalífi sínu í auknum mæli á ólíkum samfélagsmiðlum. Notkun farsíma 

hefur leitt til aukinna samskipta með myndum, sem við deilum með vinum 

og kunningjum. Margir nota samfélagsmiðlana sem fjölskyldualbúm, þar 

sem persónulegar myndir eru settar án tillits til hvaða réttindum er afsalað 

og hvaða afleiðingar þetta daglega líf með myndum getur haft. Um leið og 

myndir eru settar á samfélagsmiðla afsölum við okkur í reynd réttindunum 

að þeim. En hvernig má á sem bestan hátt koma í veg fyrir að borgararnir 

verði fórnarlömb misnotkunar þessara mynda? Við höfum mörg dæmi 

þess hvernig myndir eru misnotaðar: Einelti, barnagirnd og hefndarklám 

eru bara nokkur dæmi um áskoranirnar. 

 

Auk þessara vandamála upplifum við notendur netsins aukið eftirlit, sem 

við vitum ekki hvaða afleiðingar hefur í för með sér. Netið veitir okkur á 

margan hátt ódýran heim til að taka þátt í, en við borgum í raun í formi 

persónulegra upplýsinga okkar. Þegar við heimsækjum heimasíður eru 

geymdar skrár um athafnir okkar, sem eru seldar áfram til 

markaðssetningarfyrirtækja, svo þau geti veitt viðskiptavinum sínum 

markvissari auglýsingar og markaðssetningu. Í hvert sinn sem við hlöðum 

niður smáforriti í farsímann okkar, þá gefum við í raun leyfi til þess að 

fyrirtæki geti fengið aðgang að nokkrum af einkaupplýsingum okkar, eins 

og til dæmis að lesa smáskilaboðin okkar, aðgang að síðum okkar á 

samfélagsmiðlum, sem og fjölda annarra víðtækra réttinda, sem við vitum 

ekki um afleiðingarnar af.  

 

Í auknum mæli þarf að fræða fólk um afleiðingar netnotkunar í daglegu 

lífi. Foreldrar gegna að sjálfsögðu mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

venjum barna þeirra á netinu, en líkast til gera fæstir sér almennilega 

grein fyrir því hve mikið af persónulegum upplýsingum við í raun seljum 

áfram dag hvern og hvaða afleiðingar það hefur fyrir einkalíf okkar. Þess 

vegna er þörf fyrir í auknum mæli að fræða foreldra, börn og ungmenni 

um netnotkun og hvaða afleiðingar og hættur leynast í daglegri ferð okkar 

um netheima. 
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Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að halda sameiginlega norræna ráðstefnu þar sem Norðurlöndin 

skiptast á reynslu og áskorunum með aukinni virkni á netinu og 

hvaða afleiðingar þetta geti haft í tengslum við verndun einkalífs. 

 

 

Ósló, 8. september 2015 

Aleqa Hammond (S) 

Annette Lind (S)  

Gunvor Eldegard (A) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Ineqi Skourup Kielsen (S) 

Johan Andersson (S) 

Karen J. Klint (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Lennart Axelsson (S) 

 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Marit Nybakk (A) 

Mogens Jensen (S) 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Per Rune Henriksen (A) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Sonja Mandt (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Ville Skinnari (sd) 

 

 

 

 

 


