02. februar 2019

Til Forsvarsministeriet
Sendt pr. mail til fmn@fmn.dk
med kopi til tbl@fmn.dk og sbu@fmn.dk

Dansk Journalistforbunds høringssvar vedrørende udkast til forslag
til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til
styrkelse af cybersikkerheden), sagsnummer 2018/006599
Dansk Journalistforbund, DJ, skal hermed fremkomme med sit høringssvar
vedrørende ovennævnte udkast til forslag til lov.
DJ manglede på høringslisten:
Indledningsvist skal DJ bemærke sin kritik af, at hverken Dansk Journalistforbund eller
eksempelvis brancheorganisationen Danske Medier, DR eller TV2 optræder på Forsvarsministeriets høringsliste vedrørende et udkast til et lovforslag, som potentielt kan have en
overordentligt indgribende betydning for journalisters og mediers arbejdsforhold.
Generelt om cybersikkerhed:
Fra DJ’s side har vi forståelse for forsvarsministerens og andre politikeres ønske om og
behovet for en betydeligt øget indsats for at øge cybersikkerheden.
Der er ingen tvivl om, at de ting, der – tilsyneladende, i hvert fald – skete omkring valgene
i blandt andet USA, Frankrig, Tyskland og Sverige har været en øjenåbner.
Nej, vi må ikke være naive. Men der er på den anden side også nogle meget væsentlige,
demokratiske principper, som vi ikke må give fuldkommen køb på.
Allerede på det generelle plan er det DJ’s opfattelse, at det foreliggende lovudkast
går alt for vidt i sit indgreb.
DJ mener, at inden politikerne griber til en så detaljeret overvågning af al trafik i og
omkring en lang række myndigheder og virksomheder, som lovudkastet giver
mulighed for, så bør man grundigt overveje en række øvrige midler til at understøtte forsvaret af de væsentligste samfundsinstitutioner mod cyberangreb.
Eksempelvis bør man prioritere at oplære befolkningen i at kunne kende forskel på fakta
og fake på de sociale medier. Det teknologiske forsvar skal styrkes. Men det er mindst
lige så vigtigt, at befolkningens generelle evner til at kunne vurdere, om man er i gang
med at blive spundet en løgn på ærmet, bliver styrket.
Konkret om medierne:
Lovudkastet er heller ikke acceptabelt, når vi vurderer de konkrete dele af
lovudkastet, som vedrører medierne.
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Medier og kommunikation nævnes direkte som et område for netsikkerhedstjenestens
virke. Lovudkastet giver potentielt mulighed for, at efterretningstjenesten kan overvåge al
kommunikation til og fra og i en medievirksomhed. Om nødvendigt med tvang.
Det er helt uacceptabelt. For dermed er man i lovudkastet langt inde og berøre
nogle af de væsentligste forudsætninger for at kunne bedrive den uafhængige
journalistik og medievirksomhed, som er definerende for et demokratisk samfund.
Man antaster mediernes uafhængighed i almindelighed og i særdeleshed muligheden for, at medierne og den enkelte journalist skal kunne beskytte sine kilder.
Det er i den forbindelse kritisabelt, at man i bemærkningerne til lovudkastet ikke i det
mindste gør sig nogle overvejelser om disse principielle forhold.
Samtidigt argumenterer man med, at der ikke bliver en tvangsmæssig overvågning,
hvis virksomhederne, herunder medievirksomhederne, frivilligt går med til det.
Jo, men det er vel stadigvæk overvågning, selv om det er frivillig overvågning.
Konkret om mediernes muligheder for kildebeskyttelse:
Hvis der fra Forsvarsministeriets side ikke er forståelse for de ovennævnte principielle
betragtninger om mediernes uafhængighed og muligheden for at kunne beskytte sine
kilders identitet, så vil vi fra DJ’s side understrege følgende:
DJ opfordrer til, at mediernes og journalisternes mulighed for at kunne beskytte
sine kilders identitet eksplicit sikres i forbindelse med en justering af det
foreliggende udkast til lovforslag
Det kan eksempelvis ske ved, at der indsættes en direkte henvisning til retsplejelovens
§ 172 om kildebeskyttelse.

Hvis dette høringssvar giver anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer, står DJ
gerne til rådighed, mail DJ@journalistforbundet.dk.

Venlig hilsen
Hans Jørgen Dybro
politisk konsulent
dybjournalistforbundet.dk
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