Sådan bliver du overvåget
Regeringens terrorpakke blev vedtaget i 2001, men det er først
nu, den mest omstridte del træder i kraft: dataovervågning.
5. sept. 2007 (af Signe Rasmussen, TDC Online)

Det er seks år siden regeringens terrorpakke blev vedtaget, men en af de
mest omstridte dele af pakken træder først i kraft den 15. september (2007).
Så er det nemlig slut med at klikke dig ubemærket rundt på nettet. Fra midt i
september skal teleselskaberne gemme oplysninger om, hvilke hjemmesider
folk besøger, så politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan hente
oplysninger om danskernes færden på nettet.
Udover logning af trafikken skal teleselskaberne også logge, hvem man
emailer til og taler med via internettelefoni.
Anti-terrorloven, bedre kendt som regeringens terrorpakke, blev vedtaget få
måneder efter angrebet på World Trade Center den 11. september 2001.
De første planer om en logning af danskernes telekommunikation kom i 2002
og i september 2006 underskrev justitsminister Lene Espersen logningsbekendtgørelsen.

Big Brother is watching
Undervejs har kritikken mod telelogningen været hård, og flere har talt om
udviklingen mod et overvågningssamfund.
Flere tusinde danskere har på forhånd besluttet sig for, at de ikke vil finde sig i
at blive overvåget. De mener, det krænker privatlivets fred.
I marts tilbød IT-Politisk Forening danskere, der er imod telelogningen, at de
på foreningens hjemmeside kunne downloade en cd, der forhindrer
teleselskaberne i at få fat i oplysningerne.
Over 20.000 danskere benyttede sig af tilbuddet i løbet af de første uger.

Kan kun få oplysningen med dommerkendelse
Mens kritikken har heglet ned over lognings-bekendtgørelsen, har regeringen
forsøgt at mane rygterne til jorden om, at bekendtgørelsen giver politiet
ubegrænset adgang til dataene om danskernes televaner.
Det er blandt andet blevet fremhævet, at oplysningerne ikke er tilgængelige for
politiet uden videre. For at få fat i de loggede data skal politiet have en
dommerkendelse, og internetbrugere med rent mel i posen skulle altså ikke
have noget frygte.

Se, hvilke oplysninger der gemmes om dig:
Når du surfer på nettet, bliver det registreret, hvilke hjemmesider du besøger,
ligesom oplysninger om din ip-adressse og andre tekniske detaljer bliver gemt.
Sender du en mail, bliver din og modtagerens mailadresse registreret.
Ved brug af telefonen (opkald eller sms'er) bliver det logget, hvem du
sms'er/ringer til og hvor længe opkaldet varer.
Hvis du bruger internettelefoni, bliver det også registreret, hvor længe du taler
og hvem du taler med.
Selve indholdet gemmes ikke ved telefonopkald, sms'er eller emails, men
det gør tidspunkter, steder og persondata.
Når logningsbekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2007, vil
følgende oplysninger blive gemt i et år frem:

Opkald fra fastnettelefon
• Dit nummer
• Nummeret på den du ringer til
• Hvornår der ringes
• Samtalens længde
Indholdet af samtalen bliver ikke overvåget (medmindre politiet aflytter
telefonen direkte, hvilket kun kan ske med en dommerkendelse).

Opkald fra mobiler
• Dit nummer
• Nummeret på den du ringer til
• Hvornår der ringes
• Samtalens længde
• Hvilken mobilmast du er i nærheden af ved samtalens start og slut
• Telefonens identifikationsnummer (kaldet IMEI-nummer)
Derudover bliver det noteret, hvornår et taletidskort bliver aktiveret, og
udlændinge, der bruger deres mobil i Danmark, bliver også logget. Indholdet
af samtalen bliver heller ikke her overvåget.

Sms'er og mms'er fra mobiler
• Dit nummer
• Modtagerens nummer
• Hvornår beskeden er sendt
Indholdet af beskeden bliver ikke gemt.

E-mails
• Din mail-adresse
• Adressen du sender til
• Hvornår beskeden er sendt
• IP-adressen (mail-adresser kan let forfalskes, men det kan en IP ikke)
Indholdet af beskeden gemmes ikke.

Internettet
• Hvilken hjemmeside du besøger (det er sidens IP-adresse, der
gemmes, ikke www-adressen)
• Hvad tid siden er besøgt
• Din MAC-adresse (en form for computerens CPR-nummer)

