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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande
över

Medlemsförslag
om Internettet og værn af privatlivet

Förslag

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag A 1665/kultur om
Internettet og værn af privatlivet.

Bakgrund

Nordiska rådet har mottagit ett medlemsförslag från den Socialdemokra-
tiska gruppen. Medlemsförslaget har följande lydelse:

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att afholde en fælles nordisk konference med fokus på børn og un-
ge, hvor de nordiske lande udveksler erfaringer og udfordringer
med børn og unges øgede aktivitet på internettet og hvilke konse-
kvenser dette kan have i forbindelse med værn af privatlivet.

I medlemsförslaget konstateras att den ökade aktiviteten på sociala me-
dier, både bland barn, unga och vuxna, medför risker för den personliga
intigriteten. Personlig information och bilder kan kapas och missbrukas i
syfte att exempelvis kränka eller utpressa individer. Problemet är särskilt
alarmerande i förhållande till barn och unga.

Medlemsförslaget framhåller även att den ökade användningen av internet
medför att medborgarnas personliga information lagras och används i
marknadsföringssyfte av företag som annonserar på nätet.

Slutsatsen är att behovet för information till medborgarna om hur man
bäst skyddar sig på nätet är stort. Medlemsförslaget konkluderar därför
att Nordiska ministerrådet bör arrangera en gemensam nordisk konferens
där länderna utbyter erfarenheter av arbetet med att skydda privatlivet,
med ett särskilt fokus på barn och unga, sett i ljuset av den ökade an-
vändningen av internet och sociala medier.
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Utskottet för kunskap och kultur i Norden behandlade medlemsförslag A
1655/kultur om Internettet og værn af privatlivet första gången vid ut-
skottets möte den 19 april 2016 i Oslo.

Utskottet har även behandlat Nordiska ministerrådets meddelande om
Framställning 8/2015 om utökad cybersäkerhet i Norden. Av svaret fram-
kom att Nordiska ministerrådet kommer att kartlägga konkreta samar-
betsmöjligheter i fråga om barns och ungas mediekompetenser och pre-
sentera denna kartläggning vid Nordiska rådets session 2016.

Konferensen ”Ungas utsatthet på nätet och näthat i Norden” arrangerades
av Ungdomens Nordiska råd under sessionen i Reykjavik 2015. Konferen-
sen var ett samarbete med Nordiska barn- och ungdomskommittén
(NORDBUK) och Nordiska ämbetsmannakommittéerna för jämställdhet
(ÄK-JÄM) och kultur (ÄK-K).

Ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) arrangerade även ett
seminarium om hatyttringar och sexism på nätet den 2-3 november 2015
med deltagande experter, myndigheter och departement från hela Norden
och Baltikum. Rapporten (se bilaga 2) från seminariet (som bygger på in-
lägg och konsultens undersökningar), tar upp vad som är känt om omfång
och art hatyttringar, juridiska dimensioner omkring hatyttringar och sex-
ism samt erfarenheter av och förslag till förebyggande åtgärder.

ÄK-JÄM har satt av medel för 2016 till en uppföljning av seminariet. Be-
slut väntas i höst på vilken form uppföljningen kommer att ha.

ÄK-JÄM arrangerade även ett seminarium under FN:s kvinnokommission,
CSW 2016, där en nordisk expertpanel diskuterade vilka strategier som är
tillgängliga för att bekämpa sexistiskt näthat.

Utskottet bör notera att den socialdemokratiska gruppen även insänt ett
medlemsförslag till Utskottet för välfärd i Norden: A 1660/medborgar om
gemensamma åtgärder mot stalkning i Norden. Förslaget berör delvis
samma tematik (näthat) som medlemsförslaget som är ställt till Utskottet
för kunskap och kultur. Förslaget lyder:

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att belysa den övergripande problematiken kring trakasserier genom
att arrangera en nordisk konferens för utbyte av erfarenheter om tra-
kasserier av olika slag inklusive sexuella trakasserier på arbetsplatsen,
näthat och stalkning

Utskottets synpunkter

Utskottet för kunskap och kultur delar uppfattningen att det finns ett be-
hov av ökad medie- och informationskunnighet, dvs. de kompetenser som
gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informations-
flöde som förekommer via olika medietyper. Detta gäller i synnerhet barn
och unga men även vuxna. Ansvariga myndigheter i de nordiska länderna
arbetar aktivt med frågan genom informationskampanjer, läromedel mm.
I Sverige ligger ett förslag i Riksdagen om att göra det olagligt sprida bil-
der eller andra uppgifter som innebär en kännbar skada för den som
drabbas. Men bl.a. på grund av anonymiteten på nätet är det svårt att
lagföra förövare.
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Bilden kompliceras dessutom av att vissa experter menar att barn och
unga är mer mediekompetenta än vuxna och att vuxenvärldens krav på
kontroll snarare hämmar barns och ungas utveckling.

Utskottet bedömer att Nordiska ministerrådet prioriterar temat samt har
genomfört och planerar nya tilltag på området vilket gör att en rekom-
mendation om att genomföra ytterligare en konferens på samma tema är
överflödig. Utskottet kommer att följa det vidare arbetet noga och ser
fram emot att samarbeta med Nordiska ministerrådet om tematiken.

Trondheim den 2 augusti 2016
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