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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om Internettet og værn af privatlivet  

Vi lever i en stadig mere digitaliseret verden, hvor man i højere grad deler 

ud af sit privatliv via diverse sociale medier. Brugen af mobiltelefoner har 

gjort at vi i højere grad kommunikerer via billeder, som vi deler til venner 

og bekendte. Mange bruger de sociale medier som familiealbum, hvor 

man lægger ud personlige billeder, uden at tænke på hvilke rettigheder 

man afgiver og hvilke konsekvenser denne dagligdag i billeder kan have. 

Så snart billeder bliver lagt ud på de sociale medier, så afgiver vi i prin-

cippet rettighederne til dem. Men hvordan forebygger vi bedst at borgerne 

bliver ofre for misbrug af disse billeder? Vi har flere eksempler på hvordan 

billeder bliver misbrugt: Mobning, pædofili, og hævnporno er blot nogle 

eksempler på udfordringer. 

 

Udover disse problematikker, så oplever vi som brugere af internettet en 

højere grad af overvågning, som vi ikke kender konsekvenserne af. Inter-

nettet giver os på mange måder en billig verden at være en del af, men vi 

betaler rent faktisk i form af vores personlige informationer. Når vi besø-

ger hjemmesider lagres filer om vores aktiviteter, der sælges videre til 

marketingvirksomheder, så de kan give en mere målrettet annoncering og 

marketing til deres kunder. Hver gang vi downloader en applikation på vo-

res mobil, så giver vi egentlig tilladelser til at en virksomhed kan få ad-

gang til en række af vores private oplysninger så som at læse vores 

sms´er, adgang til vores profiler på sociale medier, samt en række andre 

vidtgående rettigheder, som vi ikke kender konsekvensen af.  

 

Der er behov for i højere grad at oplyse om konsekvenserne ved brugen af 

internettet i hverdagen. Forældre har naturligvis en vigtig rolle, når det 

kommer til deres børns vaner på cyberspace, men det er nok de færreste 

der er helt klar hvor mange af vores private oplysninger vi i virkeligheden 

sælger videre dagligt og hvilke konsekvenser det har for vores privatliv. 

Derfor er der behov for i højere grad at oplyse forældre såvel som børn og 

unge om brugen af internettet og hvilke konsekvenser og farer der lurer i 

vores daglige færden i cyberspace. 
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Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at afholde en fælles nordisk konference, hvor de nordiske lande 

udveksler erfaringer og udfordringer med den øgede aktivitet på 

internettet og hvilke konsekvenser dette kan have i forbindelse 

med værn af privatlivet 
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