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I debatten om Nets-lækagen har kon-
krete løsningsforslag til, hvordan
lignende sager kan undgås, været
forbløffende fraværende. 

Det har flere gange været
fremført, at persondataloven bør
ændres. Loven er imidlertid ikke
problemet. Persondataloven slår
fast, at dataansvarlig og data-
behandler skal træffe de fornødne
tekniske og organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger.

Derimod anviser persondata-
loven ikke, hvordan disse udledes.
Det overlader loven til de enkelte
aktører selv at vurdere og beslutte.
Virksomheder og offentlige insti-
tutioner opstiller altså deres egne
procedurer for håndtering af
personoplysninger, hvilket svinger
i kvalitet, og som gentagne ek-
sempler påviser, ofte ikke er
tilstrækkeligt.

En løsning, der ligger lige for, er
at indføre krav om brug og efter-
levelse af den internationale stan-
dard for informationssikkerhed,
ISO/IEC 27001. 

Kontinuerligt sikkerhedsfokus
Den anviser, hvordan en organisa-
tion skal etablere et kontinuerligt
sikkerhedsfokus, og hvordan orga-
nisationen med en vis hyppighed
skal vurdere, hvilke risici, de kriti-
ske informationer, den opbevarer,
er udsat for. Desuden vejleder
standarden i, hvordan organisa-
tionen præventivt skal beskytte
kritiske informationer mod de
mest potentielle og konsekvens-
fyldte trusler.

Læren fra Storbritannien
Vi kan med fordel kigge briterne
over skulderen. I Storbritannien er
fokus på informationssikkerheden
på et helt andet niveau end i Dan-
mark. I Storbritannien skal it-
leverandører til sundhedssektoren,
f.eks. hospitaler, være ISO/IEC
27001-certificerede. 

Fordelen ved standarden er, at

den først og fremmest tager
udgangspunkt i den enkelte virk-
somheds eller institutions behov
for at beskytte sine vigtige infor-
mationer, uagtet om det drejer sig
om kontooplysninger, patient-
oplysninger eller forretnings-
hemmeligheder.

Det handler ikke om at beskytte
it-systemer. Det handler om at
beskytte kritiske informationer, og
det er ikke nødvendigvis ens-
betydende med, at der skal inve-
steres store summer i elektroniske
forsvarsværker. 

Klarhed over risici
Når man mestrer ISO/IEC 27001,
bliver man en værdig og troværdig
forvalter af persondataloven, som
ens kunder relativt nemt kan for-
holde sig til. 

Standarden er at betragte som en
recept, som virksomheden kan føl-
ge i kortlægningen af informa-
tionssikkerheden og systematisk
vurdere de reelle trusler, lige fra
hvordan medarbejdere ansættes,
til hvordan der reageres effektivt,
hvis man skulle blive udsat for tek-

niske nedbrud eller informations-
tyveri.

Når ISO/IEC 27001 først er suc-
cesfuldt implementeret, er det ikke
længere et spørgsmål, om ”ulven
kommer”. Der er skabt klarhed
over, hvor der er størst risiko for, at
ulven kommer fra, og hvor mange
der i så fald vil komme. Det hand-
ler om at være på forkant med sik-
kerheden. Det giver tryghed og
nedsætter reaktionstiden og
skaden ved eventuelle hændelser
betragteligt. 

Ingen unødvendige kontroller
Det handler ikke om specifik tek-
nik eller hurtige løsninger, f.eks.
etablering af endnu et cybersikker-
hedscenter – som jo ikke ville have
forhindret Nets-sagen – eller en ny
hastelovgivning.

Der er ikke ubegrænsede ressour-
cer til rådighed hverken i private
virksomheder eller offentlige insti-
tutioner, og ressourcerne skal ikke
spildes på quick fixes og unødven-
dige kontroller, men derimod
bruges på at beskytte det, som
virkelig betyder noget.

Sæt sikkerhedsopgaven i system
En løsning, der ligger lige for, er at indføre krav om brug og efterlevelse af den internationale
standard for informationssikkerhed, ISO/IEC 27001. 
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Det får voldsomme konsekvenser,
hvis regeringen overfører land-
brugsstøtten til landdistriktspoli-
tikken. Det kommer til at koste
mange danske arbejdspladser.

Mens deadline for regeringens
udmelding om, hvor stor en andel
af EU’s landbrugsstøtte, der skal
overføres fra direkte støtte til land-
distriktsprogrammerne, nærmer
sig, bliver debatten mere og mere
afsporet. Der er fra nogle politiker-
es side brugt udtryk som ”gratis
penge” til blandt andet land-
distriktspolitikken og grønne
tiltag. Men der findes ingen ”gratis
penge” – heller ikke i EU.

En omlægning af landbrugsstøt-
ten vil få voldsomme konsekven-
ser i dansk erhvervsliv. Ikke
mindst fordi størstedelen af de
danske landbrugsprodukter bliver
solgt uden for Danmarks grænser.
EU’s forhadte landbrugsstøtte ved-
tog politikerne i 1972 for at sikre
mad nok til Europas befolkning:
Kan man det, gider befolkningen
ikke kriges.

Har ikke fulgt prisudviklingen
Når man støtter en vare, bliver der
mere af den – når der bliver mere
af en vare, falder prisen. I 1960’er-
ne brugte danskerne ca. 36 pct. af
deres realløn på fødevarer. I dag er
det tal faldet til blot 9,7 pct. Føde-
varer har ikke fulgt den øvrige
prisudvikling.

kere end politikken. Alle produk-
ter vil søge derhen, hvor konkur-
renceevnen er bedst.

Hvis Danmark fjerner land-
brugsstøtten, modsat de lande
som vi er i konkurrence med, øde-
lægger det konkurrenceevnen i
Danmarks fødevareklynge, fordi
vores produktionspris vil stige. Så
simpelt er det. De såkaldte ”gratis
penge” bliver særdeles dyrt betalt
af danskerne i form af mistede
arbejdspladser.

Beder om status quo
Vi beder bare om status quo på
støtten, imens vi afventer, hvad de
andre lande gør, så de ikke
kommer til at godte sig syd for
grænsen, mens de tænker: »Die
dummen Dänen«.

Dernæst er en del af landbrugs-
støtten blevet kapitaliseret. Det er
grunden til, at vi ikke bare kan
afskaffe den. Hvis man vil afskaffe
støtten, er det helt afgørende, at
det sker i enighed i EU – ellers eks-
porterer vi arbejdspladser i stedet
for varer.

Ikke landbrugets bistand
Landbrugsstøtte er ikke landbru-
gets bistand. Det er en støtte, vi
tjener på vores arbejde. Man mod-
tager kun landbrugsstøtte fra EU,
hvis man står op om morgenen og
producerer fødevarer. Der findes
ingen ”gratis penge” – først den
dag, da forbrugerne vil betale eks-
tra for nøjagtig den samme vare,
bare fordi den ikke er støttet af EU.

De frie markedskræfter er stær-

”Gratis penge” til landdistriktspolitikken findes ikke
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Jeg læste et interview med Lob-
sang Sangay (premierministe-
ren for den tibetanske eksilrege-
ring, red.) i JP 20/5 og anser det,
som han sagde, for at være
åbenlyst i modstrid med kends-
gerningerne. Lobsang Sangays
påstand om, at han ikke vil søge
uafhængighed for Tibet, var
yderst vildledende.

I et tidligere interview med et
indisk blad erklærede han, at
»uafhængighed« fremdeles er
det principielle mål, mens
»autonomi« kun er et pragma-
tisk mål. Grænserne for den au-
tonomi, som ”eksilregeringen”
kræver, er ikke blot Den Auto-
nome Region Tibet på 1,2 mio.
kvadratkilometer, men snarere
et “Stortibet” på 2,5 mio.
kvadratkilometer, som aldrig
har eksisteret.

Den kræver også, at alle
kinesiske soldater trækker sig
tilbage, og at alle ikketibetanere
bliver fjernet fra “Stortibet”.
Den såkaldte »ægte autonomi«,
som Lobsang Sangay taler om,
er dybest set “tibetansk
uafhængighed” i forklædning.

Lobsang Sangay hævdede, at
selvafbrænding er en form for
protest mod det kinesiske styre,
men faktisk tilstod de anholdte
aktivister, at de af Dalai Lamas
“eksilregering” var direkte sendt
for eller beordret til at anstifte,
arrangere og planlægge disse
selvafbrændinger. Det er imod
den buddhistiske lære og men-
neskets samvittighed at anstifte
selvafbrænding.

Et vigtigt medlem af familien
Indbyggerne i Kina inklusive ti-
betanske landsmænd vender sig
utvivlsomt stærkt imod det. Det
internationale samfund støtter
det heller ikke. “Eksilregerin-
gens” forsøg på at gennemføre
separatistiske aktioner ved at
anstifte og planlægge selv-
afbrænding vil derfor aldrig lyk-
kes. Tibet er en indiskutabel del
af det kinesiske område. Den ti-
betanske etniske gruppe er et
vigtigt medlem af den kinesiske
nations store familie. Den kine-
siske regering har lagt stor vægt
på og ihærdigt befordret ud-
viklingen på alle felter i Tibet.

For 55 år siden afskaffede vi
det teokratiske system med
feudal livegenskab i Tibet, og
hen ved 1 million livegne fik
deres frihed. I de seneste 10 år
har den årlige vækst i tibetan-
ske bønders og hyrders dispo-
nible indkomst været tocifret. I
1951 var indbyggertallet i Den
Tibetanske Autonome Region
ca. 1 mio. Nu er det vokset til
over 3 mio., hvoraf over 92 pct.
er tibetanere.

Middellevetiden er steget fra
35,5 år i begyndelsen af
1950’erne til næsten 70 nu. Det
tibetanske sprogs status er be-
skyttet ved lov. Traditionel tibe-
tansk kultur er blevet udviklet
og fremmet. Det tibetanske folk
nyder fuld religionsfrihed og
deltager på lige fod med alle
andre etniske grupper i den
statslige og regionale forvalt-
ning i henhold til loven. 

Ytringsfrihed omfatter ikke
retten til bevidst at opdigte og
udsprede rygter ud fra bestemte
politiske motiver. I modsat fald
vil det være den største hellig-
brøde mod demokrati og frihed.

Fakta
om Tibet
Fu Wenyan
førstesekretær
den kinesiske ambassade i Danmark


