
 

Facebook  skal svare europæerne om data, siger
MEP´erne
 
MEP´erne diskuterede databeskyttelse, valgsvindel og borgernes privatliv i kølvandet på
den seneste  Facebook-Cambridge Analytica-skandale.
 
Facebooks data på 87 millioner brugere, hvoraf 2,7 millioner er i EU, er muligvis blevet
indsamlet ulovligt og misbrugt. MEP´erne diskuterede onsdag skandalen og bad Facebook gøre
det klart, hvordan virksomheden håndterer data, og hvordan den vil overholde EU´s
databeskyttelseslov (GDPR), der træder i kraft efter 25. maj.
 
"Facebook skylder os en forklaring"
 
 
Maria João Rodrigues (S&D, Portugal) sagde, at det er på høje tid, at europæerne igen får
kontrol over deres digitale data. “Vi har taget første skridt med databeskyttelsesloven,"
pointerede hun, men opfordrede Rådet til at begynde forhandlinger om e-privatlivsregler og
forlangte, at Facebooks adm. direktør kommer til Parlamentet med nogle svar.
 
Samme forespørgsel gentog Cornelia Ernst (GUE/NGL, Tyskland): "Det, vi forlanger som
gruppe, er at få fuld klarhed over misbruget af europæernes data af Facebook. Jeg vil gerne
have, at Mark Zuckerberg kommer her og besvarer det kompetente udvalg, og jeg ønsker at
høre fra ham, hvordan Facebook faktisk har tænkt sig at implementere GDPR efter d. 25. maj,"
sagde hun.
 
I en høring i udvalget for Handel og Energi i den amerikanske Kongres d. 11. april, sagde Mark
Zuckerberg, at alle de rettigheder, der kommer til at gælde under GDPR, også vil komme til at
gælde for amerikanere og resten af verden.
 
"Facebook er for mange europæere blevet en del af deres hverdag. Dette betyder også, at
Facebook har et kæmpe ansvar og indtil nu [...]  har Facebook ignoreret de mest basale
beskyttelsesregler," sagde den grønne, tyske MEP Ska Keller.
 
"Jeg mener, at hvis folks data bliver brugt uden deres tilladelse, så skal bøden være meget høj.
Det har påvirket deres indtjening. Vi skal stoppe denne økonomiske model," sagde Jean-Luc
Schaffhauser (ENF, Frankrig).
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Hvordan håndterer vi vores privatliv?
 
"Mens vi har travlt med at barrikere vores hoveddør, for at holde folk som hr. Zuckerberg ude,
så står bagdøren vidt åben, og vi giver vores personlige data væk i hopetal, ikke bare til vores
egne regeringer, men også til andre lande som USA, hvor retssikkerheden har lige så megen
vægt som et tweet fra Donald Trump," advarede Sophia in ´t Veld (ALDE, Holland).
 
Esteban González Pons (EPP, Spanien) noterede sig, at maskiner ingenting ved om etik og
moral. “Det, der sker i cyber space, ændrer tingene. Det, der sker på internettet, bliver ikke kun
på internettet."
 
Helga Stevems (ECR, Belgien) understregede vigtigheden af at finde den rette balance mellem
privatliv og sikkerhed. "Vi skal sikre, at vi samarbejder og undgå misbrug af den digitale sfære
enten fra tekniske giganter eller andre kriminelle."
 
Facebook og demokrati
 
Věra Jourová, der er EU´s kommissær for Justits, Forbrugere og Ligestilling tilføjede også, at
privatlivet nu får den politiske opmærksomhed rundt omkring i verden.
 
 
 
"Det er blevet sagt, at den måde vi håndterer privatlivet, er det mest fundamentale for
rettigheder i vores tid. Sagen om Facebook og Cambridge Analytica viser, at databeskyttelse
kan have kæmpe indflydelse på vores demokrati og vores valg," sagde hun.
 
 
EU´s nye databeskyttelsesregler træder i kraft d. 25. maj og giver borgerne kontrollen tilbage
over deres data ved at skabe en markant og ens databeskyttelse i hele EU.
 
Mere
Facebooks datakrise: Erklæring af Parlamentsformand Antonio Tajani
Parlamentet giver mandat til forhandlinger om databeskyttelse
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Cambridge analytica-debat.
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