
Koordinator: Johann Čas
Institute of Technology Assessment
Austrian Academy of Sciences 
Strohgasse 45/5
1030 Vienna, Austria
Email: info@surprise-project.eu
Web: www. surprise-project.eu

SurPRISE: 

”Overvågning, privatliv og sikkerhed: En borger- og 
interesseinddragende vurdering af afgørende kriterier 
og faktorer for accepten af sikkerhedsteknologier i 
Europa”

Grant Agreemento no: 285492

Dette 3-årige projekt blev startet i februar 2012, og 
er støttet af midler fra EU’s syvende rammeprogram 
(FP7). 



PRIVATLIV OG SIKKERHED 

PÅ SPIL I EUROPA 

Europas borgere ønsker og accepterer en meget høj grad 

af off entlig og privat overvågning i deres dagligdags liv for 

at kunne føle sig trygge og sikre. Eller gør de? Europæiske 

politikere og beslutningstagere går tilsyneladende ud fra, at 

borgerne accepterer sikkerheds- og overvågningstiltag og 

undgår dybdegående debat om tiltagendes konsekvenser for 

deres privatliv.

SurPRISE projektet sigter mod at udforske europæiske borger-

es synspunkter og give disse videre til europæiske politikere 

og beslutningstagere, og derved skabe en mere nuanceret 

debat. Det er tid til at lade borgerne snakke og lade politikere 

og beslutningstagere lytte.

» Retfærdiggør mere sikkerhed altid mindre 

privatliv?

I deres dagligdags liv, oplever europæerne en højere grad af 
overvågning end nogensinde før, og politikere og beslutning-
stagere ser ud til at tage borgernes ønsker om mere sikkerhed 
som en selvfølge. Politikere og beslutningstagere giver højere 
prioritet til indsamling af data om borgernes aktiviteter end 
til de menneskeretslige og etiske konsekvenser af en sådan 
indsamling, konsekvenser som naturligvis også kredser om pri-
vatlivets fred. De altdominerende holdninger er tilsyneladende, 
at borgerne er villige til at bytte deres privatliv væk til fordel 
for forstærket sikkerhed i forskellige arenaer, at overvågning-
steknologier altid skaber sikkerhed, og vice versa, at mere 
sikkerhed nødvendigvis indebærer overtrædelser af mennesk-
erettighederne. I modsætning til disse holdninger, sætter nyere 
forskning spørgsmålstegn ved rigtigheden af denne simple 
byttehandel mellem sikkerhed og privatliv der dominerer gæl-
dende sikkerhedspolitisk praksis.

» Behov for europæernes synspunkter

Beslutningstagere og sikkerhedsteknologiske eksperter har 
haft for vane at overse underliggende bekymringer omkring 
privatlivets fred og en off entlig skepticisme mod overvågn-
ingsorienterede sikkerhedsteknologier. De forslåede eller 
implementerede overvågningstiltag tager oftest udgangspunkt 
i et ensartet sæt af teknologier i hele Europa, men ignorerer 
samtidigt divergerende nationale forståelser og politiske tradi-
tioner. Beslutninger omkring sikkerhed og privatliv har indtil nu 
ladet essentielle spørgsmål være uopklarede: Hvilke sikker-
hedsteknologier er acceptable i Europa i dag, hvilke er ikke og 
hvorfor? Hvad, mener borgerne, er at betragte som sikkerhed 
og hvad er at betragte som privatliv? På hvilke måder og inden-
for hvilke rammer omkring privatliv divergerer de europæiske 
stater fra hinanden? 

» Metoder

Hovedformålet med SurPRISE er at give europæiske borgere 
mulighed for at diskutere og evaluere forskellige sikkerhed-
sløsninger og deres implikationer for privatlivets fred. 2000 
borgere fra 9 forskellige europæiske lande vil blive konsulteret 
ved møder, via gruppedebat og individuel afstemning omkring 
centrale dilemmaer. Serien af borgerkonsultationer forventes 
at afsløre et spektrum af forskelligartede retninger i borgernes 
holdninger til debatten omkring byttehandelen mellem sikker-
hed og privatliv. Borgerne vil blive informeret gennem skriftlige 
materialer og korte dokumentarfi lm, og vil få chancen for både 
at diskutere deres tanker med andre borgere og for at udtrykke 
deres egne synspunkter. Resultatet vil give et detaljeret billede 
på tværs af Europa og vil afspejle borgernes syn på de forelagte 

overvågningsorienterede sikkerhedstiltag. 

» Forventede resultater

SurPRISE vil producere ny indsigt i relationen mellem over-
vågning, privatliv og sikkerhed set fra de europæiske borgeres 
perspektiv. Nye muligheder for mindre privatlivshæmmende 
sikkerhedsteknologier og ikke-overvågningsorienterede 
løsninger vil blive udforsket. SurPRISE vil promovere en bedre 
informeret off entlig og politisk debat om sikkerhedspolitik, 
hvor de europæiske borgeres synspunkter vil fremstå som et 
centralt og respekteret element. Således vil projektet bidrage til 
udviklingen af sikkerhedspolitiske tiltag der er i tråd med men-

neskerettighederne og grundlæggende europæiske værdier.

» SurPRISE konsortiet 

•  Institut für Technikfolgen-Abschätzung, Österreichische   

 Akademie der Wissenschaften | Austria

•  Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid |  

 Spain

• Instituto de Politicas y Bienes Publicos, Agencia Estatal Consejo  

 Superior de Investigaciones Científi cas | Spain

• Teknologiradet – The Danish Board of Technology Foundation |  

 Denmark

• European University Institute | Italy

• Verein für Rechts- und Kriminalsoziologie | Austria

• Medián Opinion and Market Research Limited Company |   

 Hungary 

• Teknologiradet – The Norwegian Board of Technology | Norway

• The Open University | United Kingdom

• TA-SWISS, Centre for Technology Assessment, Swiss Academies of                       

A   Arts and Sciences  |  Switzerland

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz | Germany


