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Stor opmærksomhed og fokus på digitale platformes ansvar
Digitale krænkelser fyldte, som i 2018, meget i medierne og danskernes bevidsthed i
2019. Hvor Digitalt Ansvar i 2018 primært arbejdede med myndighedernes håndtering
af digitale krænkelser, herunder med fokus på øget prioritering, blev det i 2019 en
strategisk prioritet at udvide fokus til også at omfatte de digitale platformes ansvar.
Med afsæt i foreningens løbende netværksmøder iværksatte og offentliggjorde
Digitalt Ansvar en analyse om sociale mediers ansvar med anbefalinger, i august 2019.
Analysen blev fulgt op med et forslag til lovgivning, som blev udarbejdet i efteråret
2019 og omtalt i medierne af flere omgange.
Justitsministeren meldte efterfølgende ud i november 2019, at regeringen ville se på
mulighederne for regulering af sociale medier i 2020 og inddrage Digitalt Ansvars
anbefalinger.
Herudover deltog Digitalt Ansvar i 2019 i en lang række møder, konferencer og events
for netop at sætte fokus på effekten af en fælles indsats og for at få sikret en fælles
dagsorden omkring placering af ansvar på andre end de forurettede.

Digitalt Ansvars netværk og årsmøde
Digitalt Ansvar afholdte i 2019 møder i foreningens netværk (Lovgivning, Rådgivning,
Viden og Tech), som har været finansieret af midler fra Offerfonden. Dog blev
møderne i andet halvår af 2019 erstattet af løbende møder med en lang række af de
enkelte medlemsorganisationer med henblik på forskellige fælles indsatsområder,
sparring i forhold til analyse, forslag til lovgivning, møder med politikere og fælles
høringssvar mv.
I april blev afholdt årsmøde med stort fremmøde af medlemmer og
samarbejdspartnere – bl.a. til oplæg fra Maria Bjarnadottir, der forsker i
menneskerettigheder og digitale krænkelser.
Som følge af den stigende opmærksomhed på digital ansvarlighed og efterspørgsel
efter flere netværksmøder, rådgivning, anbefalinger og bistand besluttede
bestyrelsen i 2019, at der i 2020 skulle prioriteres at få flere midler til at løfte den stadigt
voksende opgave som paraplyorganisation, knudepunkt og vidensbank.

Dette resulterede i, at året 2020 – modsat de tidligere år – blev indledt med endnu et
stort årsmøde for alle medlemmer i januar. Udover det store fremmøde af deltagere,
bød arrangementet på en lang række gode oplæg fra aktører på tværs af
fagområder og organisationer.

Advisory board og hjemmeside
Derudover blev det, i andet halvår af 2019, besluttet at etablere et Advisory Board,
som skal bidrage til foreningens strategiske retning fremadrettet. Digitalt Ansvars
Advisory Board skal etableres i 2020.
I 2019 blev hjemmesiden også ændret og opdateret, og planen er at bruge
bevilligede fondsmidler i 2020 til at foretage yderligere justeringer af hjemmesiden, så
den bedre matcher målgruppebehov og kan fungere som værktøj for både
medlemsorganisationer, myndigheder og enkeltpersoner.

Økonomi
Digitalt Ansvars økonomi har været som forventet for 2019 og uden væsentlige
ændringer i foreningens aktiviteter eller økonomiske forhold. Der henvises til
årsrapporten herudover.

Strategisk fokus i 2020
Digitalt Ansvar har de seneste år samlet forskere, jurister, it-kyndige, offerrådgivere m.fl.
i fire netværk, som i fællesskab har banet vejen for en lang række afgørende tiltag for
ofre for digitale krænkelser.
Ved fælles indsats og koordinering er følgende nu bl.a. lykkedes:
-

En forbedring af ofres mulighed for at anmelde digitale krænkelser online
Der er blevet udarbejdet en rådgivningsguide, som synliggør politiets ansvar for
at yde bistand til ofre for digitale krænkelser
At få digitale krænkelser med i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse

Det strategiske fokusområde i 2020 vil være midler til at forsætte og udbygge de fire
netværk til det løsningsorienterede arbejde for bedre beskyttelse af ofrene for digitale
krænkelser samt at gøre mere for at synliggøre medlemsorganisationernes indsatser
og tilbud. For vi kan konstatere, at kun ved en fælles indsats – på tværs af fagområder
og organisationer med forskellige fokusgrupper – kan vi få ændret retssikkerheden på
det samlede område. Og vi kan konstatere, at det virker, når vi arbejder effektivt og
målrettet sammen.
Fokusområder i 2020 vil være:
-

Midler til at forsætte og udbygge netværkene

-

Digitale aktørers ansvar
Løsningsforslag til bedre beskyttelse mod digitale krænkelser
En bedre digital platform til brug for alle interessenter
Privatpersoner og fællesskabers mulighed for at forebygge digitale krænkelser

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet om en tryg og ansvarlig digital udvikling, der
fremmer den demokratiske samtale, styrker fællesskaber og beskytter mod digitale
krænkelser og skadevirkninger.
Tak til alle medlemmer for den kæmpe indsats I alle lægger. Det er en stor ære for os
at være en del af dette fællesskab.

