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Kære Anders 

Danmarks svar på Edward Snowden! 

Det er jo ikke, fordi du mangler priser: I 2007 fik du Nordfag-prisen. I 2010 fik du Mediernes 
Internetpris i katagorien "Årets Brugerinddragelse". I 2015 fik du Databeskyttelsesprisen for dit 
arbejde med radioprogrammet "Aflyttet". Det er nogle år siden, så nu må vi til det igen: Denne gang 
skal du have en Ytringsfrihedspris. 

Det skal du, fordi du, som ingen anden, har åbnet folks øjne for den tiltagende overvågning af os alle 
sammen.  Før din faste ugentlige på Radio 24/7 var der ikke mange, der bekymrede sig om 
overvågning, og man var nærmest suspekt eller led af forfølgelsesvanvid, hvis man snakkede om, 
hvad mobiltelefoner (også) kan bruges til. Dengang talte vi om, at Big Brother var på vej, men da du 
indtog scenen, fandt vi ud af, at han var kommet! Takket være dine dybdeborende interviews og 
seriøse research fik du problematiseret sagen i en sådan grad, at den ikke var til at komme udenom – 
hverken for lovgivere eller debattører. 

Indenlands bygger du på en stolt tradition fra nationaløkonom og edb-ekspert Jussi Merklin, der i sin 
tid arbejdede med beskyttelse af offentlige registre. I 1978 fremsatte han offentlig kritik af 
Danmarks Statistiks brug af cpr-numre – altså indsamling af personhenførbare oplysninger om hver 
eneste dansker. Mindst 29 kommuner protesterede mod at udlevere deres borgeres cpr-numre, 
men det blev hemmeligholdt, så det så ud, som om det kun var få kværulanter, der råbte op. Merklin 
blev tvangsforflyttet fra sit arbejde i Finansministeriet, ikke ulig 24/7’s ”tvangsforflyttelse” fra 
æteren – ubekvemme sandheder er ikke velkomne!  I 79 fik Merklin lidt oprejsning med en pris for 
sit oplysningsarbejde og for sin indsats for ytringsfriheden, hvorefter han skrev sin bog 
”Registerstaten Danmark.” 

Hemmelighedskræmmeriet er fortsat, og man skal være lidt af en nørd som dig for at kunne følge 
med i alle de love, der sprøjtes ud med tilladelse til mere og mere overvågning. De garneres altid 
med forsikringer om, at vores privatliv og data er sikre, men læser man det med småt, så er 
sandheden en ganske anden.  Vi håber, du vil fortsætte med at udlægge teksten og sætte spot på 
problemerne. 

I dag står kampen mellem på den ene side tech-selskabernes og myndighedernes trang til at vide alt 
om alle, gerne ved hjælp af biometriske systemer, sammen med de teknologihungrende unge 
mennesker, der ikke kan få nok af nye gadgets og gladeligt lader sig overvåge. På den anden side 
dem, der har indset, at menneskers trivsel ikke er forbundet med masseovervågning og profilering, 
men med frihed til at kunne tænke og handle og frit kunne udøve deres demokratiske rettigheder 
uden statslig indblanding.  Et ægte demokrati er som bekendt baseret på den gennemskuelige stat 
og den uigennemskuelige borger. Ja, der er i sandhed noget at kæmpe for. 

Du har en vigtig mission, og vi er dig evigt taknemmelige for din hidtidige og forhåbentligt fremtidige 
kamp i ytringsfrihedens navn. TAK! 

”Det menneske, der er parat til at opgive sin frihed for at få tryghed, vil miste begge dele.” 

Benjamin Franklin 


