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Kulturministeriet 

Att.: Martin Kyst 

Nybrogade 2 

1203 København K.  

9. juli 2008 

  

 

 

Møderækken i Kulturministeriet vedr. håndhævelsesmuligheder af 

ophavsretten på Internettet 

 
 
Forbrugerrådet skal indledningsvist takke for at være indbudt til at deltage i 
møderækken i Kulturministeriet vedr. håndhævelsesmuligheder af 
ophavsretten på Internettet. Vi mener, at der generelt mangler inddragelse af 
forbrugerne og forbrugerorganisationerne i debatten og forhandlingerne om 
bekæmpelse af digitalt pirateri, og vi anser forbrugernes rettigheder og 
retssikkerhed for at være under voldsomt pres i den digitale verden. Vi er 
derfor glade for, at der er kommet øget fokus på at sikre, at også 
forbrugernes rettigheder indgår i løsningerne, således at der sikres en 
fornuftig balance mellem alle aktørers interesser. 
 
I den forbindelse finder Forbrugerrådet dog behov for at pege på, at det er 
nødvendigt, at der i Kulturministeriets møderække anlægges et helhedssyn 
på problemerne med piratkopiering på Internettet. 
 
Internettet er blevet en fundamental kommunikationsvej for det moderne 
menneske, ligesom det for mange er blevet den vigtigste adgang til viden og 
almen oplysning. Internettet udgør i stigende grad fundamentet for en 
arbejdsindkomst og dækker i stigende grad borgernes behov for social 
aktivitet, materielle goder og kultur. Nettet er desuden blevet den platform, 
hvor borgerne har adgang til at deltage i den offentlige demokratiske debat. 
Internettet har således fået en hel central betydning for det moderne 
menneskes liv og livskvalitet. 
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Det er derfor også af helt afgørende betydning, at møderækkens arbejde 
ikke kun har fokus på de tekniske løsninger til at lukke hjemmesider og 
fildelingssystemer – ikke mindst fordi de tekniske løsninger, der blev 
præsenteret af IFPI på det første møde har til formål at kunne begrænse eller 
lukke for forbrugernes adgang til Internettet.  
 
Forbrugerrådet har da også noteret sig, at Økonomi- og Erhvervsministeren 
allerede på konferencen om piratkopiering i marts 2008 tilkendegav, at han 
heller ikke mener, at dette er vejen frem. 
 
Det videre arbejde bør derfor tage udgangspunkt i de mere principielle 
problemstillinger, herunder spørgsmålet om hvorvidt adgangen til og brugen 
af internettet overhovedet skal kunne begrænses eller fjernes. Dette vil også 
nødvendiggøre en afklaring af de juridiske- og retssikkerhedsmæssige 
problemstillinger.  
 
Behovet for at anlægge en helhedsorienteret tilgang til problemstillingen er 
ikke blevet mindre aktuel efter 1. behandlingen af B137 i Folketinget i maj 
måned, hvor politikerne generelt gav udtryk for at ville afvente udfaldet af 
møderækken (eller arbejdsgruppen, som det blev kaldt af flere) mht. bl.a. 
forslag til, hvordan man bekæmper piratkopiering, for arbejdsgruppens 
stillingtagen til om den eksisterende lovgivning er god nok, m.v. - dvs. 
andet og meget mere end en identificering og analyse af de tekniske 
løsninger til at lukke hjemmesider og fildelingssystemer.  
 
Da Økonomi- og Erhvervsministeren har tilkendegivet, at der må ses efter 
andre løsninger og Folketinget nu afventer, at der kommer forskellige 
forslag til bekæmpelse af piratkopiering, etc. fra 
møderækken/arbejdsgruppen, finder Forbrugerrådet derfor, at det er helt 
utilstrækkeligt alene at fokusere på de tekniske løsninger til at lukke 
hjemmesider og fildelingssystemer.  
 
Der er i stedet behov for en hel grundlæggende diskussion i 
møderækken/arbejdsgruppen af, om man overhovedet vil kunne anbefale en 
sådan løsning. Den foreslåede løsningsmodel fra IFPI om at begrænse eller 
lukke for forbrugernes internetadgang finder vi som sagt helt uacceptabel, 
ligesom vi finder, at de foreløbigt præsenterede tekniske løsninger rejser en 
lang række problemer, ikke mindst i relation til beskyttelse af privatlivets 
fred samt i relation til de retssikkerhedsmæssige aspekter. 
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Forbrugerrådet ser frem til at deltage i det videre arbejde, herunder at der vil 
blive arbejdet på at finde løsninger, der sikrer en fornuftig balance mellem 
alle aktørers interesser. 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Boye    Agnete Sigurd 
Afdelingschef for Forbrugerpolitisk Center Jurist 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c. Økonomi-og Erhvervsministeriet 

c.c.  IT-og Telestyrelsen   


