
  Að sópa soranum undir teppið ...Að sópa soranum undir teppið ...



  (sjá einnig opið bréf 42 aðila á www.immi.is)



  

MótrökinMótrökin

● HugsjónirHugsjónir
● MálfrelsiMálfrelsi
● LesfrelsiLesfrelsi
● Friðhelgi einkalífsFriðhelgi einkalífs
● LýðræðiLýðræði
● FordæmiFordæmi

● KostnaðurKostnaður
● LeyfisgjöldLeyfisgjöld
● BúnaðurBúnaður
● BilanirBilanir

● Virkar ekki!Virkar ekki!



  

DanmörkDanmörk

Netsía síðan 2005 …Netsía síðan 2005 …



  

DanmörkDanmörk

● DNS síaDNS sía
● Samstarf netþjónusta og lögregluSamstarf netþjónusta og lögreglu

● Byrjað á barnaklámiByrjað á barnaklámi

… … svo tónlist, piratebay, fjárhættuspil, lyfsvo tónlist, piratebay, fjárhættuspil, lyf
● 3863 lén á bannlista 2008 [wikileaks]3863 lén á bannlista 2008 [wikileaks]



  

DanmörkDanmörk

● Ýmsar rangskráningar á bannlistannÝmsar rangskráningar á bannlistann
● 1. mars 2012 voru 8000 lén bönnuð, þ.m.t. 1. mars 2012 voru 8000 lén bönnuð, þ.m.t. 

Google og FacebookGoogle og Facebook

● Leiðir framhjá:Leiðir framhjá:
● Google DNS, 8.8.8.8Google DNS, 8.8.8.8
● www.censurfridns.dkwww.censurfridns.dk



  

ÁstralíaÁstralía

Netsía síðan 2011 …Netsía síðan 2011 …



  

ÁstralíaÁstralía

● Lagafrumvarp 2008Lagafrumvarp 2008
● Banna barnaklám, ofbeldisklám og “ólöglegt efni”Banna barnaklám, ofbeldisklám og “ólöglegt efni”
● Komst ekki gegnum þingiðKomst ekki gegnum þingið
● 2011 hófu netþjónustur síun samt...2011 hófu netþjónustur síun samt...
● Síun skylda skv. reglugerð lögreglu 2012Síun skylda skv. reglugerð lögreglu 2012

● Mjög umdeilt!Mjög umdeilt!



  

ÁstralíaÁstralía

● Tilraunir gerðar 2009Tilraunir gerðar 2009
● Netafköst versnuðu 21 – 86%Netafköst versnuðu 21 – 86%
● 2 – 13% bannefnis slapp í gegn2 – 13% bannefnis slapp í gegn
● 1 – 7% löglegra síðna ranglega stoppaðar1 – 7% löglegra síðna ranglega stoppaðar

● Wikileaks birti bannlistannWikileaks birti bannlistann

… … innihélt m.a. vef tannlæknastofuinnihélt m.a. vef tannlæknastofu



  

Ef ekki síu... hvað þá?Ef ekki síu... hvað þá?

● Ríkið:Ríkið:
● Fræðsla, löggæsla, velferðFræðsla, löggæsla, velferð
● Alþjóðlegt samstarf til að uppræta ofbeldiAlþjóðlegt samstarf til að uppræta ofbeldi

● Einkageirinn:Einkageirinn:
● Valkvæmar síurValkvæmar síur
● ““Barnanet”, sniðið að þörfum yngstu netverjannaBarnanet”, sniðið að þörfum yngstu netverjanna


