
 

Internetkriminaliteten 
 
”Er der eksempler på, at politiet ikke har taget en sag om ulovlig download alvorligt? Indtil nu har jeg ikke 
set nogen. Men hvis der er, må vi selvfølgelig diskutere, om der er noget, der kan ændres.” Det siger Uffe 
Elbæk til Berlingske 31/8 som svar til forlagsbranchens bekymringer over den ulovlige brug af e-bøger på 
nettet. Men det her handler slet ikke om, at politiet tager det alvorligt, men om politikerne har forstået 
alvoren. 
 
For politiet tager det alvorligt, og her har rettighedsejerne samme frustration som politiet. For begge støder 
på en mur i form af manglende ressourcer og uhensigtsmæssig organisering, når der skal arbejdes med 
håndhævelse af kriminalitet på nettet. Der er brug for, at politikerne giver politiet grønt lys til at prioritere 
ulovligheder på nettet. 
 
Den kriminalitet, der er ved at udvikle sig, og som bliver mere og mere international, professionaliseret og 
organiseret, er ikke bare en trussel for den enkelte forfatter eller det enkelte forlag, der bare kan løses ved 
at levere varen på en bedre og mere brugervenlig måde. Udfordringen er langt større og mere kompleks, og 
den er en tikkende bombe under den danske økonomi og fremtid.  
 
Det ved politiet og erhvervslivet i Danmark godt. Og politikerne i Danmark er gjort opmærksom på det. 
Politiet skal have ressourcer, dedikerede ressourcer, til at følge med den hastigt voksende kriminalitet på 
nettet. Kriminaliteten på nettet vokser eksplosivt, fordi der er store gevinster at hente for en forholdsvis 
lille indsats – og det så godt som risikofrit.  
 
Så derfor kommer sidste del i kulturministerens citat til at stå i skærende kontrast til den virkelighed, politi 
og rettighedsejere lever i. Det er ikke bare problematisk for den enkelte forfatter, at Uffe Elbæk og hans 
politiske kollegaer holder sig for øjne og ører, når det kommer til kriminalitet på nettet.  Det er 
problematisk for os alle. Det er en trussel for vores fælles fremtid.  
 
Forlagsbranchen, musikbranchen, filmbranchen og møbelbranchen er flyttet ind i den digitale tidsalder, og 
deres opråb er seriøse budskaber om de udfordringer, vi står overfor. For de er de første til at mærke 
alvoren af udviklingen. Der er behov for en dedikeret politistyrke, der gør det svært at være kriminel.  
 
Maria Fredenslund, leder og talsmand, RettighedsAlliancen (trykt i Berlingske den 5. september 2012) 


