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København, den 28. oktober 2013 
 
 
 
Kære Morten Bødskov,  

 

I den senere tid har en række afsløringer om USA’s efterretningstjenesters aktiviteter 
afdækket, at National Security Agency (NSA), tilsyneladende har overvåget og aflyttet 
udenlandske borgere, repræsentationer, myndigheder, regeringsrepræsentanter og 
statsledere over hele verden.  

USA har ifølge de lækkede oplysninger ikke blot overvåget og aflyttet potentielle terrorister 
og traditionelle ”modstandere”, men i stor skala aflyttet allierede og samarbejdspartnere – 
og over en uhørt bred kam indhentet oplysninger om borgere i disse lande. Ifølge den 
franske avis Le Monde opsamlede NSA data om 70 millioner telefonsamtaler i Frankrig, i 
løbet af kun én måned.  

Enhver overtrædelse af privatlivets fred skal under international ret kunne retfærdiggøres 
og være nødvendig og proportional i forhold til formålet med overvågningen. Overvågning 
af individer uden konkret mistanke, og uden mulighed for domstolsprøvelse af om 
overvågningen er lovlig, krænker internationale – og i nogle tilfælde nationale – statutter 
om privatlivets fred. Den omfattende datatrawling som NSA ifølge de lækkede oplysninger 
udfører – dvs. indhentningen og opbevaringen af de enorme mængder af data – 
overtræder i sig selv også privatlivets fred. Det net af informationer, der angiveligt 
opsnappes og sammenkobles på kryds og tværs mellem f.eks. Facebook, email, telefoni, 
Skype, mv. betyder, at det er muligt at generere meget detaljerede informationer med 
intime detaljer som helbredstilstand og politiske holdninger.  

Amnesty er særligt bekymret for, at overvågningen eksempelvis rammer advokater, 
journalister, organisationer, virksomheder og forskningsinstitutioner, der alle behandler 
sager, hvor fortrolighed er afgørende. Denne bekymring skærpes af, at mange af disse 
oplysninger formodentligt deles med andre lande. 

Tyskland og Frankrig har tilkendegivet, at man finder USA’s praksis helt uacceptabel, og vil 
igangsætte en tilbundsgående undersøgelse. Det forlyder, at de to lande vil udarbejde 
fælles retningslinjer for efterretningstjenesters indhentelse af fortrolige oplysninger om 
myndigheder, private virksomheder og borgere.  

Der er behov for en langt større demokratisk viden om og kontrol med NSAs aktiviteter i 
alle lande. Amnesty International finder det afgørende, at den danske regering tager skridt 
til at undersøge, om – og i bekræftende fald – i hvilket omfang, danske borgere, 
virksomheder, myndigheder, politikere og regeringsrepræsentanter har været udsat for 
ulovlig overvågning og aflytning fra amerikansk side.  

Vi skal på den baggrund opfordre til, at du som ansvarlig minister igangsætter en 
uafhængig og tilbundsgående undersøgelse og sikrer, at dens resultater offentliggøres.  



 

Side 2 

 

Derudover vil vi gerne vide:   

- hvad regeringen gør for at sikre borgere i Danmark mod overvågning, der kan 
krænke privatlivets fred; 

- om de nye oplysninger om NSA’s aktiviteter giver anledning til at styrke indsatsen 
på området; og  

- om regeringen finder anledning til at styrke den parlamentariske kontrol og 
domstolskontrollen på området. 

 

  
Vi ser frem til dit svar på vores brev.  
 
 
Venlig hilsen 
 

 

 

 

 

 

 

Lars Normann Jørgensen 
Generalsekretær 
 
Amnesty International  


