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Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer
som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska styras kommer från flera
håll samtidigt. Det är en komplex uppgift bara att överblicka alla försök till styrning av
nätets utveckling.
På .SE vill vi med detta brev bidra till omvärldsbevakningen av denna process. Brevet
kommer månadsvis. Sammanställningen gäller utvecklingen i Sverige, EU och globalt,
och fokuserar i första hand på händelser som rör internets styrning och hoten mot det
öppna Internet. Brevets innehåll är en kortfattad inventering och pekare mot aktuella
frågor. Tematiska fördjupningar, kommentarer och åsikter ligger i bilaga. Ibland ligger
åsikter också i halvårssummeringar.

Reaktionerna börjar ta form ........................................................................................... 4
Förenta Nationerna ........................................................................................................ 6
WSIS + 10 ........................................................................................................... 6
ICANN ............................................................................................................................ 6
Ny mötesstrategi för ICANN .......................................................................................... 6
Nya rådgivande grupper för internationalisering ............................................................ 6
Stricklings brev till ICANN .............................................................................................. 6
Internationell kampanj mot övervakning .............................................................. 7
TTIP klart först 2016? .......................................................................................... 7
Mobile World Congress i Barcelona .................................................................... 7
Nätneutraliteten backar ....................................................................................... 7
Avlyssningen .................................................................................................................. 8
EU-kommissionen ändrar policy för Internet Governance .................................. 9
Parlamentsutskott skjuter upp omröstning om det s.k. tredje telekompaketet ............................................................................................................... 10
Europaparlamentet vänder Snowden ryggen .................................................... 10
Ansvaret i ett domännamn................................................................................. 10
Europavalet: Kampanj för digitala rättigheter online ......................................... 10
Tyskland, Frankrike och ett USA-fritt internet .................................................... 11
European Internet Foundation håller hov .......................................................... 11
Turkiet och nätfriheten ....................................................................................... 11
IT-proposition i Finland ...................................................................................... 11
Ny strategi för radiospektrum ............................................................................ 12
Svenskt ställninstagande för Multis-modellen…................................................ 12
…och  för  mänskliga  rättigheter  online. .............................................................. 12
Årsredovisning för SIUN .................................................................................... 12
Regeringen släpper 700-bandet till mobil dataöverföring .................................. 12
Bilaga 1 – Ett  ’USA-fritt  internet’ ........................................................................ 14
Bilaga 2 – Särskilt kalendarium för WSIS +10 .................................................. 15
Sida 2 av 15
Tidigare nyhetsbrev

Kommentarer, synpunkter eller frågor:
Staffan Jonson, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Box 7399,
103 91 STOCKHOLM, tel 073-317 39 67, Staffan.jonson@iis.se , www.iis.se

Sida 3 av 15
Tidigare nyhetsbrev

Reaktionerna börjar ta form
Vi börjar nu skönja lite mer tydliga effekter av 2013 års avslöjanden om systematiskt
massavlyssning av, och kapprustning på, internet.
Februari månads största händelse är att EU-kommissionen presenterat en ny policy för
global internetstyrning. Mycket av det som skrivs i policyn är bekant sedan tidigare. Den
mest iögonfallande kursändringen i den nya policyn är att man avser att skynda på
internationaliseringen av internetinfrastrukturens s.k. strategiska resurser (också kallade
IANA-funktionerna), och då särskilt ICANN:s globala koordinering av IP-adresser och
domännamn.
Kommissionär Kroes är också tydlig med skälen till denna ändrade policy.1 Ett skäl är:
"Revelations of large-scale surveillance programmes and a fear of cybercrime have
negatively  affected  trust  in  the  Internet.”    Kängan är hård och välriktad.
Den största nyheten i den nya policyn är att EU avser bidra till att vrida kontrollen över
internets tekniska mittpunkt ur händerna på den amerikanska staten. Med EU:s planer på
internationalisering av ICANN följer att de sista banden av (amerikansk) statlig kontroll över
internets strategiska resurser klipps av.
I samma pressmeddelande ger EU emellertid fortsatt stöd för en internetstyrning baserad på
mångfaldsmodellen (multistakeholder-modellen), i likhet med exempelvis Brasilien.
Men vad vill EU mer än att internationalisera ICANN? En tolkning är att genom att skynda
på IANA-funktionernas internationalisering positionerar sig EU i något liknande en
vågmästarroll, en medlare mellan amerikanska och BRIC-ländernas syn på internetstyrning.
Det är också så EU-kommissionen själv förklarar sitt agerande.
Den vågmästarrollen kan emellertid bli betydelsefull för mer än nätets tekniska infrastruktur
(IANA-funktionerna). Trots EU:s försäkran om att skydda grundläggande mänskliga
rättigheter också online, finns ju även ett intresse av att reglera oönskat innehåll på nätet.
För den som kontrollerar domännamn eller IP-adresser, kan ytterst också tvinga fram en
stängning av oönskat innehåll på nätet. Det senare är inte heller bara en hypotetisk
möjlighet. Vi har under senare år sett en ökande tendens till att infrastrukturleverantörer
används för att ta bort oönskat innehåll från nätet, bara för att det tekniskt är möjligt.
Däremot säger EU-kommissionen inte något om hur internationaliseringen av IANAfunktionerna ska gå till. Konkret – vem ska fortsättningsvis äga kontrollen över IP-adresser
och domännamn? och under vilken jurisdiktion? Om vi antar att EU skulle kunna skapa
global koncensus för en flytt av ICANN till säg Burundi, så skulle dess verksamhet
fortfarande underkastas Burundis lagstiftning. Den aspekten var en central källa till konflikt
redan på WSIS 2003, och har om något blivit än mer aktuell.
Men det innebär också att i förlängningen av EU:s policy ligger en outtalad flytt av IANAfunktionerna, från USA till –ja vardå? Till Europa?
http://www.pcworld.com/article/2096880/report-eu-to-push-to-reduce-us-role-in-internetgovernance.html
1

Sida 4 av 15
Tidigare nyhetsbrev

Eller är det så att vi kan skapa en styrningsmodell av IANA-funktionerna närapå oberoende
av jurisdiktion? En finsk kännare har länge målat upp visionen om ett framtida självständigt
ICANN/IANA med lika god internationell renommé som internationella röda korset eller
röda halvmånen. Liknelsen antyder att ICANN/IANA skulle utgöra en fristående
internationell organisation, med så tydligt definierad uppgift, och så pass stark integritet att
det finns litet intresse av att politisera verksamheten. Därmed skulle kampen över att
kontrollera IANA-funktionerna kunna reduceras, och återgå till vad det en gång var; ett
hantverk för tekniker. Då skulle eventuell reglering av internets innehåll behöva regleras i de
kanaler där de faktiskt hör hemma.
Samtidigt med EU:s nya morska ton kommer de hittills kanske mest magstarka avslöjandena
om Brittiska GCHQ:s verksamhet (se nedan). Så på ena kanten frustar Tyskland och
Frankrike över avlyssningen, och på andra kanten fortsätter Storbritannien både med
avlyssning och sina löften att träda ur EU. Så när allt är sagt och gjort – dvs. efter valet till
Europaparlamentet i maj- kan vi kanske inte räkna med ett så handlingskraftigt EU som vi
hade önskat, trots de bästa av avsikter i Kroes policy.
Vad som inte uppmärksammades lika tydligt är den ändrade kurs Internet Society (ISOC) har
tagit. ISOC meddelade att man vill se förändringar av den i väst mest omhuldade FNprocessen Internet Governance Forum (IGF). Men i den något introverta ankdamm av
internetpolicy är ISOC:s kursändring en stor händelse. ISOC har alltsedan IGF:s bildande
och första möte 2006 försvarat tanken att IGF ska vara just ett forum, en arena för
diskussion, utan ambitioner att publicera outcomes eller andra normativa dokument. IGF har
allt sedan WSIS 2005 uppmärksammats som tillämpning av sådan enhanced cooperation,
som kompromissen från Tunisagendan så hett efterlängtar. IGF är också den perfekta
sanktionen av begreppet Multistakeholder participation, dvs. det mångfaldsdeltagande i
internetstyrningen som ofta ställs som motsats till intragovernmental governance
(traditionell form där regeringar fattar beslut ovanför andras huvuden).
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GLOBALT
Förenta Nationerna
WSIS + 10
Se bilaga

ICANN
Ny mötesstrategi för ICANN
ICANN:s  verksamhet  har  bedrivits  i  ambulerande  möten  sedan  1999.  ”Den  flygande  cirkusen”  dimper  
tre gånger per år ner vid stora konferensanläggningar på skilda ställen i världen. Det finns ett schema
för rotation av dagens tre möten per år och dess placering i Amerika (Syd- eller Nord-), Europa/Afrika
eller Asien. De återkommande mötena representerar en betydande kostnad för såväl ICANN som för
de deltagare som åker dit. En grov tumregel för en svensk deltagare 2 indikerar en kostnad på ca US$
4 000 per möte. Om vi extrapolerar de kostnaderna indikerar det att det globala samfundet lägger ut
ca 45 (135) miljoner kronor per möte (per år) bara för deltagande (resa och boende), och oräknat
ICANN:s kostnader för själva mötena.3 Trots det ökar antalet sessioner på mötena.
ICANN:s arbetsgrupp för att redivera mötena har publicerat en rapport.4 IcANN-möten idag följer ett
liknande mönster gån på gång. I strategin föreslås en separation av funktioner, så att årets andra möte
mer än idag skulle komma att fokusera på stödjande och rådgivande organisationer (s.k. SO/AC).
Årets tredje möte skulle enligt samma plan mer än idag handla om att visa upp ICANN:s arbete för en
bredare allmänhet.

Nya rådgivande grupper för internationalisering
ICANNs styrelse beslutade också i februari att tillsätta en rad nya rådgivande grupper rörande
organisationens internationalisering.5

Stricklings brev till ICANN
Den amerikanska tillsynsmyndigheten NTIA skrev i början av februari ett brev till ICANN om
införande av nya toppdomäner för internet.6 I brevet uppmanade generaldirektören Strickling ICANN
att följa de råd som regeringarnas rådgivande organ (GAC) givit, särskilt de som gavs vid mötet i
Beijing.
I brevet säger Strickling mellan raderna att den programkommitté som har att implementera reglerna
för nya toppdomäner7 inte följer GAC:s krav fullt ut, och att USA därför kommer att ta upp detta på
nästa ICANN-möte i Singapore i mars 2014.
En av de saker som skaver hos Strickling är att ICANN inte vill ge förtur till vem som ska ha rätten att
teckna toppdomänen för etablerade varumärken.

flyg i ekonomiklass, boende på konferensanläggningens hotell, etc.
Bygger på ett antagande om 1600 deltagare. 2000 deltagare summerar upp till ca 56 miljoner kronor.
4 http://www.icann.org/en/news/public-comment/meetings-strategy-25feb14-en.htm
http://www.icann.org/en/groups/board/participation/mswg/recommendations-25feb14-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-feb14-en.htm
5 http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-25feb14-en.htm
6 http://www.icann.org/en/news/correspondence/strickling-to-crocker-04feb14-en.pdf
7 The New gTLD Program Committee (NGPC)
2
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Internationell kampanj mot övervakning
11 februari genomfördes en global kampanj möt övervakning online. I Sverige koordinerade
Anonymous Sweden en manifestation i Humlegården.8

TTIP klart först 2016?
Euractive rapporterar att det internationella handelsavtalet mellan EU och USA transatlantic trade
and investment partnership(TTIP) drar ut på tiden. Förhandlingarna var kritiserade redan innan 2013
års avslöjanden om systematisk internetavlyssning. Avslöjandena kom ytterligare att bidra till en ökad
friktion i förhandlingarna.
TTIP har kritiserats av civilt samhälle för allmänhetens bristande insyn i processen, bl.a. i likhet med
det tidigare ACTA. EU-kommissionen har delvis givit kritikerna rätt, genom att instifta en särskild
rådgivande grupp. En fjärde omgång av förhandlingar sägs äga rum i mars 2014. Enligt Euroactive är
bedömare skeptiska till ett färdigt avtal förrän först 2016. 9

Mobile World Congress i Barcelona
I februari höll GSMA mobilbranschens årliga globala kongress i Barcelona. WSJ rapporterar att
mycket ordas om regelverken för nätneutralitet i USA och Europa, samt hur tillväxt i trafiken påverkar
affärsmodellerna.10 Konferensen ska ha tagit emot 85 000 besökare från 201 länder, så konkurrensen
om eventuella budskap kan antas ha varit relativt hård.

Nätneutraliteten backar
Flera medier har uppmärksammat ett avtal mellan tjänsteleverantören Netflix och
infrastrukturleverantören Comcast i USA. Det är Netflix som uppges ha betalat en okänd summa för
att få prioriterad trafik i Comcasts bredbandsnätverk.
Det  är  varken  första  eller  sista  gången  sådan  s.k.  ’paid  peering’  sker,  men  möjligtvis  är  det  snarare
storleken på affären som gör att den uppmärksammas. Comcast dominerar bredbandsmarknaden till
privatpersoner i USA, med 32 miljoner hushåll som kunder.
Denna  typ  av  ’vertikal  integrering’  mellan  internettjänster  och  infrastruktur  kritiseras  ofta  av  
nätkramare som en oönskad utveckling, eftersom det medför ett affärsmässigt diversifierat (two
tiered) internet.
En ekonom skulle beskriva det som att en sådan skiktad affärsmodell baseras på efterfrågans
betalningsvilja i stället för marginalkostnadsprissättning. Det betyder att internettjänstens levereras
dyrare, men med bättre kvalitet, för de som betalar mer. Kritiker befarar att detta medför dyrare
internetaccess, men också att det riskerar splittra det enhetliga internet. 11

https://thedaywefightback.org/ Twitter: https://twitter.com/AnonswedenInfo
http://www.euractiv.com/trade/ttip-deadline-2016-experts-news-533668
http://www.euractiv.com/trade/brussels-sets-advisory-group-eu-news-533066
10 http://www.mobileworldcongress.com/
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304834704579400931493701464
11 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304834704579401071892041790
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57619353-93/netflix-reaches-streaming-traffic-agreement-withcomcast/
http://www.circleid.com/posts/netflix_agrees_to_pay_comcast_for_speedier_service/
8
9
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Avlyssningen
The Guardian rapporterar i dagarna att brittiska GCHQ i sin internetavlyssning mellan 2008 och 2010
även samlat in bilder från webbkamerorna hos miljontals användare av tjänsten Yahoo!. Andra
uppgifter säger att bildinsamlingen pågick fortfarande 2012. Under täcknamnet Optic Nerve ska
underrättelsetjänsten samlat in bilder från chat:ar i tjänsten Yahoo! webcam. Mer än 1,8 miljoner
användares konton sägs vara utsatta för avlyssning bara under en månad. Bilderna ska enligt uppgift
samlats in från alla användare man lyckats nå, oavsett om brottsmisstanke förelegat eller inte.
I Guardians underlag rapporteras också om bekymmer för underrättelsetjänsten. Med något förvånad
ton konstaterar myndigheten att ovetande chat-användare  uppvisar  ’oönskad  nakenhet’,  dvs.  att  
mellan 3-11% av bilderna visar nakna eller t.o.m. sexuellt aktiva människor.
Yahoo! Uttrycker med en något kärv ton att man inte tidigare känt till denna form av avlyssning. Enligt
Guardian  hävdar  GCHQ  att  alla  dess  handlingar  är  ’…nödvändiga, proportionerliga och förenliga
med lag.’12

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-nsa-webcam-images-internet-yahoo
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-insists-optic-nerve-program-legal-legislation2000
12
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EUROPA
EU-kommissionen ändrar policy för Internet Governance
EU-kommissionen meddelade i februari att den ändrar sin policy för Internets styrning, särskilt med
inriktning på kontrollen av Internets stategiska resurser (de s.k. IANA-funktionerna). Målet är att
skynda på processen att globalisera ICANN, och att klippa de sista banden av inflytande från den
amerikanska staten när det gäller IANA-funktionerna. Se också bilaga.
Enligt Wall Street Journal är skälet till ändrad policy en direkt följd av avslöjandena om amerikansk
avlyssning av internet, och det minskade förtroende för nätet som den medfört. 13
Enligt Kommissionen föreslår man:14
“1.  Concrete  actions  such  as:  
*  Establishment  of  a  clear  timeline  for  the  globalisation  of  ICANN  and  the  “IANA  functions”  
* A strengthening of the global Internet Governance Forum
* Launching an online platform for creating transparency on internet policies, the Global Internet
Policy Observatory
* A review of conflicts between national laws or jurisdictions that will suggest possible remedies
2. An ongoing commitment to improve the transparency, accountability and inclusiveness of the
multi-stakeholder processes and those who participate in these processes
3. A commitment to creating a set of principles of Internet governance to safeguard the open and
unfragmented nature of the Internet
4. A commitment to globalise key decision-making (for example the coordination of domain names
and IP addresses) to safeguard the stability, security and resilience of the Internet.”

http://t.co/OYQmUHpmXt
http://online.wsj.com/news/articles/SB40001424052702303874504579377052129964162?mg=reno
64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB4000142405270230387450457937705212
9964162.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB40001424052702303874504579377052129964162?mg=reno
64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB4000142405270230387450457937705212
9964162.html
http://www.pcworld.com/article/2096880/report-eu-to-push-to-reduce-us-role-in-internetgovernance.html
14 Press release: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-142_en.htm
Communication:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4453
13
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Parlamentsutskott skjuter upp omröstning om det s.k. tredje telekom-paketet
I slutet av februari skulle Europaparlamentets industriutskott (ITRE) röstat om det nya (s.k. tredje)
telekompaketet. Omröstningen sköts upp i två veckor, formellt pga. översättning.15 EU-kommissionen
arbetar hårt för att få förslaget genom Parlamentet innan valet i maj. Andra intressenter ser gärna att
förslaget strandar, så att det inte hinner beslutas inom nuvarande mandatperiod.

Europaparlamentet vänder Snowden ryggen
I februari kom så en av rapporterna om effekterna av internetavlyssningen. I Europaparlamentet
diskuterades ifall man kunde nå enighet i en viljeyttring att ta emot Edward Snowden. Snowden har
tidigare erbjudit sig att vittna inför parlamentet, men det är tydligt att han då också skulle begära
politisk asyl i något av de europeiska länderna. Man lyckades i Parlamentet inte nå enighet om hur en
sådan asylansökan ska hanteras.16

Ansvaret i ett domännamn
Tysk domstol har konstaterat att en registrar kan hållas ansvarig för brott mot reglerna för
upphovsrätt genom sitt tillhandahållande av domännamn. Domstolen konstaterar att en registrar som
tillhandahåller ett domännamn,
-och att domännamnet används för intrång i sådan rätt,
- och att registraren inte gör något för att förhindra sådant intrång, är tillräckliga rekvisit för fällande
dom.
Det är bolaget Universal Music som i talan mot registraren Key-Systems fått rätt då det gäller
domännamnet h33t.com, en sajt som uppges peka ut s.k. torrents.
Enligt uppgifter har domstolen beslutat att det är registrarens ansvar att undersöka och söka
genomföra åtgärder som hindrar vad som benämns som uppenbara brott mot upphovsrätten.
Beslutet har kritiserats eftersom domstolens benämning på uppenbara brott är alltför allmängiltigt.
Vidare har beslutet kritiserats eftersom domstolens krav på registraren att genomföra åtgärder i
praktiken innebär kravet att deaktivera ett domännamn, vilket riskerar drabba oskyldiga (collateral
damage)17

Europavalet: Kampanj för digitala rättigheter online
Under  kampanjen  ”Wepromise.eu”  kan  användare  förbinda  sig  att  rösta  i  valet  till  Europaparlamentet. Användaren förbinder sig att rösta på en kandidat som lovar att följa agendan för
digitala rättigheter (The Charter for digital rights).
Agendan kan liknas vid ett åsiktspaket på burk för potentiella parlamentsledamöter, och har följande
rubriker:18
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304610404579403413543930466
http://gigaom.com/2014/02/25/europes-net-neutrality-law-gets-breathing-space-as-industrycommittee-delays-vote/
http://www.europeanvoice.com/article/imported/net-neutrality-divides-meps/79731.aspx
http://gigaom.com/2013/09/11/cheaper-roaming-and-net-neutrality-heres-what-the-new-eutelecoms-law-would-achieve/
16 http://www.theguardian.com/world/2014/feb/12/edward-snowden-nsa-asylum-demand-europeanparliament
17 http://www.pcworld.com/article/2095740/german-court-finds-domain-registrar-liable-for-torrentsites-copyright-infringement.html
domen:
http://raschlegal.de/uploads/media/LG_Saarbruecken__Urt._v._15.01.2014__Az._7_O_82-13.pdf
18 http://www.wepromise.eu/en
15
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1. I will promote transparency, access to documents and citizen participation
2. I will support data protection and privacy legislation
3. I will defend unrestricted access to the Internet and online Services
4. I will promote an update of copyright legislation
5. I will not support blanket, unchecked surveillance measures
6. I will promote online anonymity and encryption
7. I will not support privatised enforcement outside the rule of law
8. I will support export controls of surveillance and censorship technology
9. I will defend the principle of multistakeholderism
10. I will promote Free software (Open source software)

Tyskland, Frankrike och ett USA-fritt internet
Idéerna  från  Brasilien  och  Indien  om  ett  ”USA-fritt  internet”  har  fått  fäste  också  i  Europa.  Tysklands  
Angela Merkel ska i februari tillsammans med frankrikes Hollande ha diskuterat möjligheten att via
reglering tvinga fram en särskilt avgränsad europeisk internetinfrastruktur. 19
Inbakat  i  den  idén  ligger  ett  ’europeiskt  internet’  som  visserligen  utbyter  trafik  (roamar)  globalt,  men  
där exempelvis användardata förmås lagras i europeiska servrar, och att samma data inte tillåts lämna
unionen utan aktivt medgivande från användare.20
Förslaget stammar från 2013 års avslöjanden om massavlyssning av internet, samt om riktad
avlyssning mot bl.a. Merkels telefon. Förslaget skulle om det genomfördes ha långtgående effekter på
balansen mellan leverantörer av internetinfrastruktur å ena sidan, och tjänsteleveranatörer å andra
sidan.

European Internet Foundation håller hov
4 mars håller lobbyorganisationen European Internet Foundation (EIF) middagsdebatt i Bryssel
angående det tredje telekompaketet.21

Turkiet och nätfriheten
BBC rapporterar om kravaller i Turkiet efter det att dess parlament röstat igenom ny lagstiftning för
kontroll över innehåll på nätet. Det är landets myndighet för tillsyn av kommunikation som enligt
lagförslaget ska ha rätt att blockera sajter utan föregående domstolsbeslut. 22

IT-proposition i Finland
I Finland lade Kommunikationsministeriet i januari fram en IT-proposition till riksdagen.
Propositionen är utformad så att Finland får en särskild informationssamhällesbalk. I
pressmeddelande berättar ministeriet att balken medför en ensning och sammanställning av dagens
viktigaste bestämmelser för elektronisk kommunikation. Man går därmed från 490 paragrafer i ett
tiotal lagar till ca 350 paragrafer samlade i den nya balken.
Balken innehåller exempelvis regler för internetaccess, konsumentskydd, integritetsskydd och
informationsssäkerhet. Reglerna täcker också koncessioner för radion och teve, frekvensauktioner, och

http://www.euractiv.com/infosociety/merkel-hollande-lay-foundation-p-news-533560
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26210053
20 http://www.euractiv.com/infosociety/merkel-hollande-lay-foundation-p-news-533560
http://www.eunews.it/en/2014/02/17/eu-supports-merkels-project-for-eu-based-alternatives-forinternet-services/12744
21 https://www.eifonline.org/events/415-the-telecom-single-market.html
22 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26103295
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26062038
19
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SVERIGE
Ny strategi för radiospektrum
Post- och Telestyrelsen (PTS) har nyligen publicerat en strategi för radiospektrumanvändning. 23
Eftersom Radiospektrum är en knapp resurs, har samhällets radiospektrumanvändning stor betydelse
för den totala kapaciteten att tillhandahålla mobil internetaccess. Det har exempelvis funnits rivalitet
om attraktiva radiofrekvenser för att tillhandahålla sin tjänst mellan traditionell TV-leverantörer å ena
sidan, och leverantörer av mobil internetaccess å andra sidan.

Svenskt ställninstagande för Multis-modellen…
Sverige uttryckte genom IT-minister Anna-Karin hatt ett tydligt ställningstagande för multistakeholdemodellen. Budskapet förmedlades på Fiber to the home conference.24

…och för mänskliga rättigheter online.
Även i regeringens utrikesdeklaration återupprepades Sveriges initiativ i FN för att etablera samma
rättigheter online som offline. Bildt sade bl.a. att
” Vi följer upp MR-rådets resolution 20/8 om principen om att samma rättigheter gäller online som
offline. Sverige var initiativtagare till resolutionen och vi kommer att förbli dess främsta
försvarare.”25

Årsredovisning för SIUN
2013 års Årsredovisning för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) har
offentliggjorts.26

Regeringen släpper 700-bandet till mobil dataöverföring
Regeringen fattade nyligen beslut om att reallokera frekvenser på 700 MHz-bandet, från
digitaltevesändningar till mobil dataöverföring. Förändringen börjar gälla 2017.
Det har under många år funnits en rivalitet mellan s.k. traditionella etermedia å ena sidan, och
mobiloperatörer å andra sidan, om rätten att nyttja etern. Etermedia har velat använda frekvenserna
för broadcast-verksamhet, och operatörerna har efterfrågat samma frekvenser för mobil
dataöverföring.27

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Remiss-av-forslag-till-spektrumstrategi/
http://www.government.se/sb/d/18435/a/234359
25 http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/42/33/dcbd83b2.pdf
http://www.government.se/sb/d/5304/a/234235
26 www.siun.se/dokument/Arsredovisning_2013.pdf  
27 http://www.dn.se/debatt/digital-tv-far-nu-lamna-frekvenser-till-mobilerna/
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.548911/mobilt-tar-over-digital-tv-frekvenser
23

24
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KALENDARIUM
Domännamnsmarknadens intresseorganisation Centr håller sitt årliga General
Assembly i Stockholm 12-13 mars 2014
ICANN 49 i Singapore 22-27 mars, 2014
ITU World Telecommunication Development Conference (WTDC), Sharm el-Sheikh,
30 mars – 11 april, 2014
WSIS+10 –möte i Genève, 14-18 april 2014
Brasilien ad hoc-möte – 23-24 april Sao Paoulo, Brasilien
Stockholm Internet Forum (SIF 14), 27-28 maj 2014
ICANN 50 i London 22-26 juni 2014
ICANN 51 i Los Angeles 12-16 oktober 2014
High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo
IGF 2014, 19-22 augusti i Istanbul
ITU Plenipotentiary (PP) 2014: 17 oktober – 5 november Busan, Korea

Sida 13 av 15
Tidigare nyhetsbrev

BILAGA
Bilaga 1 – Ett  ’USA-fritt  internet’
Samtidigt med EU:s nya internetstyrningspolicy får vi rapporter om att idén om ett ”USAfritt  internet”  har  fått  fäste  också  i  Europa. Tysklands Angela Merkel ska i februari
tillsammans med frankrikes Hollande ha diskuterat en särskild europeisk
internetinfrastruktur.28
Inbakat  i  den  idén  ligger  ett  ’europeiskt  internet’  som  visserligen utbyter trafik (roamar)
globalt, men där exempelvis användardata via reglering förmås lagras i europeiska servrar,
och att samma data inte tillåts lämna unionen utan aktivt medgivande från användare.29
Om förslaget genomfördes skulle det ha stora effekter för dagens globala
tjänsteleverantörer.30 Exempelvis skulle deras kostnader öka kraftigt. Man kan som
tankeövning tänka sig kravet på att i EU tvingas tillhandahålla 28 serverhallar, i stället för
dagens kanske tre till fyra. Förslaget skulle med andra ord riskera slå undan fötterna för de
stordriftsfördelar som utmärker tjänsteleverantörernas verksamhet idag. Den som säger sig
kunna kvantifiera hur stort bakslag detta skulle bli i ekonomiska termer har nog en livlig
fantasi, men det råder nog inget tvivel om att det skulle bli ett stort ekonomiskt bakslag.
Idé om nationella eller regionala internet är därmed ett första steg mot en fragmentering av
internet baserat på nationalstaters geografi och dess jurisdiktioner. Det är därmed att
permanenta en kurs bort från de övergripande värdena i nätneutralitet. Om det realiseras i
Europa och Brasilien, är risken stor att det också blir norm i andra delar av världen. EU:s
talesman Ryan Heath meddelade också att unionen stödjer Merkels initiativ för bättre
’nätverkssäkerhet’.  

http://www.euractiv.com/infosociety/merkel-hollande-lay-foundation-p-news-533560
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26210053
29 http://www.euractiv.com/infosociety/merkel-hollande-lay-foundation-p-news-533560
http://www.eunews.it/en/2014/02/17/eu-supports-merkels-project-for-eu-based-alternatives-forinternet-services/12744
30 exempelvis Twitter, Facebook, Google, Amazon, Skype, osv.
28
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Bilaga 2 – Särskilt kalendarium för WSIS +10
WSIS + 10 handlar om att uppmärksamma 10-årsdagen av World Summit on Information
Society (WSIS). Tanken är att följa upp resultatet från WSIS, och att förankra i FN hur
internetstyrningen ska ske efter 2015.
Just på grund av agendan i detta arbete, kombinerat med vilka som föreslagit det, finns det
ett intresse i västorienterade länder som exempelvis Sverige att mötet inte blir av.
Date
feb-14

mar-14

mar-14

apr-14
14-18 april
apr-14
MAY 14
MAY 14
MAY 14
OCT 2014
OCT 2014

Event
WSIS+10 Open
Consultation: Third
Physical Meeting
WSIS+10 Open
Consultation: Final
Briefing
World
Telecommunication
Development
Conference
WSIS+10 High Level
Event
WSIS +10

Outcomes
Advanced Proposals for Drafts of the WSIS+10 Declaration and
Forward Looking Outcome Document: WSIS beyond 2015

WSIS+10 High Level
Event
ITU Council Working
Group on WSIS
ITU Council 14

WSIS+10 Vision for WSIS beyond 2015 under the mandates of
participating agencies
Chairman's Report

17th Session of the
CSTD
ITU Plenipotentiary
Conference
UN General Assembly

Final brief on WSIS+10 High Level Event

Update of the Resolution on WSIS

WSIS+10 Statement on Implementation of WSIS Outcomes
Fjärde fysiska mötet

Update  of  Resolution  1334  on  ITU’s  Role  in  WSIS+10
Draft ECOSOC Resolution on WSIS
Resolution on WSIS beyond 2015
Resolution related to ICT for Development
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