Data og IT
Indledning
Vi lever i en verden i stigende digitalisering, med de fordele og ulemper der følger med dette.
Digitaliseringen lægger op til flere store politiske spørgsmål på emner som sikkerhed,
rettigheder og information. I Radikal Ungdom betragter vi mennesket som frit og fornuftigt,
hvorfor vi ikke ønsker at regulere hverken internettet eller virksomheder mere end højest
nødvendigt. Vi anerkender dog også, at en ny verden også bør medføre nye rettigheder. Vi
mener derfor, at de fleste problemer kan løses ved at informere og uddanne borgere, men er
ikke bange for at regulere hvor det er nødvendigt.
De holdninger der præsenteres her bør implementeres på EU-basis, da internettet er
internationalt og ligeglad med grænser. Derudover har EU før sat retningslinjer på internettet
når det kommer til persondata.
Slutteligt skal programmet betragtes som et projekt i løbende udvikling. Vi kan ikke se
fremtiden. Vi holder øje med udviklingen, men kan ikke tage stilling til alle fremtidens
problemer.

Information og censur
I vores tid er internettet hovedkilde til information for rigtigt mange mennesker. Hvad end
der er tale om online nyhedsmedier, sociale medier eller fora, er internettet afgørende for
folks syn på verden.
I Radikal Ungdom ønsker vi så vidt muligt at holde os fra at regulere internettet. Den meste
trafik foregår på hjemmesider der drives af private virksomheder, som selv bør beslutte
hvilket indhold de ønsker på deres platform. Derfor mener vi også, at det er en virksomheds
ret at fjerne materiale fra deres hjemmesider, som er i strid med deres retningslinjer. Dog skal
det være muligt at få en domstol til at vurdere, om siden håndhæver egne retningslinjer eller
laver uberettiget censur.
Censur fra staten skal heller ikke foregå på internettet. Radikal Ungdom mener, at
hjemmesider kun skal lukkes af staten, hvis de strider mod loven og efter en
dommerkendelse. Derfor mener vi også, at enhver form for internetcensur der på nuværende
tidspunkt eksisterer, skal ulovligøres og fjernes. Samtidig skal en hjemmeside oprettet i lovligt
øjemed ikke straffes, for at kunne bruges til at bryde loven.
Slutteligt ønsker vi at skabe større gennemsigtighed omkring afsenderne af online reklamer.
Derfor mener vi, at det altid skal være muligt at identificere hvorfra reklamer på internettet
kommer, så det altid er tydeligt, hvem der forsøger at påvirke en.
Radikal Ungdom mener derfor at
hvis et socialt medie håndhæver deres retningslinjer ved at slette opslag eller ved brug
af andre sanktioner, så skal brugeren have mulighed for at bruge retssystemet som
ankeinstans til at vurdere, om brugsbetingelserne egentligt blev brudt.
websider ikke skal kunne blokeres af staten uden dommerkendelse, og herved
underlægges censur.
websteder ikke kan stilles til ansvar for deres brugers ytringer og bidrag til deres
hjemmesider, med mindre hjemmesiderne direkte opfordrer til ulovlig adfærd.

det på internetreklamer altid skal være muligt at finde information om afsenderen,
enten på selve reklamen, eller ved at følge denne til dens destination.

Databehandling
Med øget digitalisering kommer øget dataopsamling. Vi i Radikal Ungdom mener, at det er
statens opgave at sikre borgernes rettigheder. Derfor ønsker vi en lovgivning der sikrer at
enhver borger til en hver tid har rettigheden over deres egne data, og at de til enhver tid kan
holde øje med hvordan denne benyttes, samt kræve den fjernet igen. Disse principper skal
gælde for private, såvel som for staten, da vi anerkender at muligheden for misbrug af private
informationer i lige så høj grad kan ske af kommercielle såvel som politiske årsager. Øget
uddybning kan ses i programmet “Overvågning”
Radikal Ungdom mener derfor at
individet til en hver tid skal have ret til at indhente den data der findes om dem fra en
given tjeneste, de værende fra staten eller fra det private med undtagelse af materiale
der kan forstyrre en igangværende efterforskning.
alle borgere skal kunne indhente historik over hvem der har brugt deres data, og til
hvilket formål.
data indhentet til et formål ikke kan benyttes til et andet formål uden samtykke fra
individet, eller en foreliggende dommerkendelse.

Datasikkerhed
I takt med at der opsamles mere data, bliver konsekvenserne af læk og lovbrud værre. Det er
et problem vi i Radikal Ungdom kigger på med stigende bekymring, og som vi vil forsøge at
foregribe.
Først og fremmest mener vi, at sanktionerne for læk af data skal øges. For virksomheder skal
den økonomiske sanktion for at lave software med utilstrækkelig sikkerhed øges, såvel som
bøderne for uansvarlig omgang med data. For privatpersoner bør sanktionerne for at skaffe
sig ulovlig adgang til data med henblik på at misbruge dem ligeledes øges. Det bør medvirke
til at virksomheder udvikler sikrere systemer og øge brugen af “White-hat hackere”, hackere
som får penge for at finde og rapportere fejl uden at udnytte fejlene.
Derudover mener vi, at der skal sættes højere krav til IT-industrien når det kommer til
datasikkerhed. Præcis som vi sætter krav til andre industrier hvor individers sikkerhed er på
spil, for eksempel ved at kræve sikkerhedsseler i biler, mener vi at der sagtens kan stilles
minimumskrav til IT-produkter der behandler personfølsomme data. Derfor ønsker vi at
sætte krav til opbevaring af adgangskoder i forbindelse med behandling af persondata. Vi
ønsker desuden at disse krav også skal gælde offentlige institutioner, da rettigheder er de
samme ligegyldigt, hvem der skal håndhæve dem.
Slutteligt ønsker vi i højere grad at uddanne vores borgere til at behandle data. Vi vil gerne
ændre den generelle mentalitet omkring det at bruge en computer, sådan så computeren går
fra at være et værktøj til specifikke opgaver, til i langt højere grad at være en integreret del af
borgernes forståelse for at løse opgaver. Dette ønsker vi allerede at sikre ved at indføre fag
med fokus på IT i folkeskolen. Inden for området datasikkerhed, vil vi specifikt sikre at alle
elever undervises i hvordan de sikrer deres egen computer, hvordan man fjerne virus fra ens

maskine, og lignende discipliner, samt i basal lovgivning om databehandling. Derudover
ønsker vi at der i den offentlige sektor skal prioriteres midler til at undervise de ansatte på
enkelte afdelinger i hvordan de sikrer deres maskiner, og hvilke forsøg på datakriminalitet de
skal forvente at kunne møde.
Radikal Ungdom mener derfor at
sanktionen for brud på persondataloven i forbindelse med læk af data skal øges.
virksomheder, der behandler persondata skal opbevare og behandle adgangskoder
efter industristandarden.
de krav for datasikkerhed der stilles til virksomheder i den private sektor også skal
stilles til den offentlige sektor.
en del af det IT-fag vi ønsker indført i folkeskolen skal beskæftige sig med
datasikkerhed, og om hvordan man undgår hackerangreb på sin computer.
der i den offentlige sektor skal prioriteres den fornødne tid til at undervise ansatte i,
hvordan data skal behandles inden for deres område, og hvilken form for
datakriminalitet de skal være særligt opmærksomme på.

