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Abstract:

This thesis analyses how the European Union’s institutions deal with the issue of illegal
and harmful content on the Internet in key documents presented during the period
1996–1999. Particular attention is attached to content where the legal status is
determined in relation to the user and to content that is legal, but characterized as
harmful and entailing a need for special protective measures. The theoretical and
methodological approach draws on discourse theory as formulated by Laclau and
Mouffe. The thesis studies how the problem is represented in key documents from the
European Commission, the Council of the European Union, the European Parliament,
the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, with particular
regard to the discourse on ‘harmfulness’, ‘the child’ and ‘Europe’. The findings are that
the overall discourse has shifted focus over time, from an emphasis on the protection of
minors toward a more market-oriented discourse stressing the importance of protecting
the competitiveness of the European economy. The discourse on harmfulness – where
meaning is fixed around ‘sexuality’, ‘violence’ and ‘ideas’ – remains unchanged and is
thus understood as a closed discourse. Some differences are, however, detected between
the institutions’ respective discourses. The discourse on the child is more open to
variations, yet by all institutions established upon notions of minors, harmfulness and
parental figures. The overall discourse on Europe embraces conflicting ideas where
meaning is fixed either by signs stressing the supranational function of the EU or by
signs stressing cooperation between the member states.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel berättar jag först lite grand om bakgrunden till ämnet för min
uppsats och varför det intresserar mig (1.1). Sedan redogör jag för uppsatsens syfte,
avgränsningar och disposition (1.2), följt av en genomgång av tidigare forskning och en
redogörelse för hur jag gått tillväga för att hitta mina primärkällor (1.3). Slutligen redo-
visar jag mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter (1.4).

1.1 Bakgrund och val av ämne
Frågan om var gränserna för yttrandefrihet och informationsfrihet ska dras när det gäller
det innehåll som sprids via Internet har sedan mitten av 1990-talet varit en viktig punkt
på dagordningen för EU:s politiska och lagstiftande organ. Internets tillväxt och insikten
om att det bl.a. annat kan användas för att sprida vad som beskrivs som olagligt och
skadligt innehåll har gett upphov till en rad diskussioner med krav på omedelbara och
konkreta åtgärder. På EU-nivå har frågan mycket snart kommit att formuleras som ett
problem som gäller hur och i vilken utsträckning spridning av sådant innehåll via Inter-
net kan och bör regleras, samt i vilken mån detta är något som EU ska ha hand om.1

Personligen upplever jag frågan som en ständig ideologisk och etisk utmaning. Min
egen djupa motvilja inför alla försök att på något sätt göra inskränkningar i yttrandefri-
heten och rätten till information krockar ideligen med en lika djupt känd motvilja inför
de uttryck för till exempel rasism, homofobi och auktoritära ideologier som sprids via
bl.a. Internet. När nynazister fyller brevlådan med propaganda är det inte precis någon
lust att ställa upp till försvar för deras rätt att utnyttja yttrandefriheten som glöder inom
mig och jag gör inga anspråk på att alltid kunna leva upp till de stolta ord som tillskrivs
Voltaire, det vill säga ”Jag ogillar vad ni säger, men jag vill intill döden försvara er rätt
att säga det”.2

Politik kan beskrivas som den auktoritativa fördelningen av värden som är gemen-
samma eller har producerats gemensamt. Dessa värden inbegriper såväl materiella som
ideella värden. I ett demokratiskt system ställs dessutom särskilt höga krav på hur denna
fördelning av värden legitimeras.3 EU:s politik när det gäller innehållet på Internet berör
i högsta grad grundläggande ideella värden såsom yttrandefrihet och informationsfrihet.
Gränserna för dessa friheter bestäms utifrån såväl materiella som ideella värden, bl.a.
näringsfriheten, rätten till egendom, respekt för privatlivet och människans värdighet.4

Europeiska kommissionen offentliggjorde i oktober 1996 en grönbok och ett medde-
lande i vilka man genom att ta ett samlat grepp om dessa rättsområden för första gången
försöker göra det hela till en gemensam europeisk fråga. De två dokumenten fyller del-
vis olika funktioner inom EU:s politiska och lagstiftande process, och medan fokus i
grönboken ligger på skydd av minderåriga och mänsklig värdighet tar man i meddelan-
det upp mer överordnade frågor som rör olagligt och skadligt material. De kompletterar
varandra och har legat till grund för den process som i januari 1999 resulterade i en
fyraårig handlingsplan, som sedan förlängts med två år och enligt ett förslag från kom-
missionen ska förlängas ytterligare och löpa fram till och med 2008.5

                                                  
1 Liberty 1999, s. 140 ff.
2 Andraæ et al 1995, s. 308.
3 Larsson 1994, s. 15.
4 Jfr Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 1, 7, 11, 16 och 17.
5 Europeiska gemenskapernas kommission 2004c.
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Definitionerna av vad som är olagligt och framför allt av vad som ska anses vara skad-
ligt innehåll är för mig inte alls självklara. I EU:s diskussioner kring dessa frågor och de
åtgärder som dessa leder till möts en mångfald av perspektiv och det är det sätt på vilket
dessa tar sitt uttryck som intresserar mig. Som politiska och lagstiftande organ balanse-
rar EU:s institutioner på en stundtals mycket slak lina och denna balansgång, där krav
på frihet ställs mot krav på skydd, illustreras på ett som jag tycker intressant sätt i de
officiella dokument som lagts fram inom ramen för den process som 1996 tog sin början
i och med offentliggörandet av kommissionens grönbok och meddelande.

1.2 Syfte, avgränsningar och disposition
I detta avsnitt talar jag om vad syftet med min uppsats är, vilka avgränsningar jag har
gjort och slutligen hur uppsatsen är strukturerad.

1.2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att analysera hur EU:s politiska och lagstiftande organ
behandlar frågan om olagligt och skadligt innehåll på Internet i ett antal centrala doku-
ment som lades fram under perioden 1996–1999. Jag är särskilt intresserad av hur de
behandlar innehåll vars laglighet definieras i förhållande till användaren (t.ex. ålder) och
innehåll som visserligen är lagligt, men som med utgångspunkt från andra allmänintres-
sen betecknas som skadligt och anses föra med sig ett behov av särskilda skydds- och
informationsåtgärder. Syftet är också att undersöka om det finns skillnader mellan de
olika organens sätt att behandla frågan, samt om sättet att behandla denna fråga har för-
ändrats över tid och i så fall hur dessa skillnader respektive förändringar kommer till
uttryck.

1.2.2 Avgränsningar
Jag är inte intresserad av att analysera vilka definitioner av olagligt och skadligt innehåll
på Internet som är sanna med hänvisning till någon sorts inre essens, utan snarare av
vilka definitioner som görs till sanna och konsekvenserna av detta.6 Detta innebär att
jag inte granskar huruvida den verklighetsbild av t.ex. rättsläget i EU:s medlemsländer
som ges i texterna stämmer överens med den faktiska lagstiftningen och rättspraxis i
dessa länder eller ej. Detsamma gäller frågan om huruvida barn tar skada av att ta del av
t.ex. våldsskildringar och pornografiska bilder eller ej.

Frågan om hur innehållet på Internet ska hanteras diskuteras naturligtvis även i andra
sammanhang än Europeiska unionen, på såväl lokal, nationell som internationell nivå.
Jag har dock valt att fokusera på enbart EU, vilket med hänsyn till att en magisterupp-
sats har vissa utrymmesmässiga begränsningar framstår som rimligt. Genom att av-
gränsa fokus till EU kan dessutom ett större antal dokument analyseras, något som är till
gagn för den typ av analys jag valt att göra. Urvalet av dokument som analyseras är
tidsmässigt avgränsat till perioden oktober 1996 – januari 1999, vilket täcker processen
från och med kommissionens första två dokument (grönboken och meddelandet) till och
med parlamentets och rådets första beslut om en flerårig handlingsplan.

1.2.3 Disposition
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel 1 beskriver jag bakgrunden till mitt ämne
och varför det intresserar mig, uppsatsens syfte och avgränsningar, tidigare forskning

                                                  
6 Jfr Hansen 2000, s. 21.
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och sökvägar till primärkällorna samt mina teoretiska och metodologiska utgångspunk-
ter. Kapitel 2 innehåller en kortfattad beskrivning av EU:s politiska system och dess
huvudaktörer. I kapitel 3 presenterar jag med hjälp av problembilder mitt empiriska
material. Detta material analyseras sedan i kapitel 4, varvid jag stöder mig på diskurste-
oretiska begrepp. Kapitlet avslutas med mina slutsatser och några förslag på frågor som
lämpar sig för vidare forskning. I kapitel 5 sammanfattar jag uppsatsens innehåll.

1.3 Tidigare forskning och sökvägar till primärkällorna
Jag har valt de studier som presenteras i nedanstående forskningsöversikt på grundval
av deras relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen i allmänhet och uppsat-
sens syfte i synnerhet. Fokus ligger därför på litteratur om EU:s reglering av olagligt
och s.k. skadligt innehåll på Internet. Forskningsöversikten följs av en genomgång av
hur jag har gått tillväga för att finna mina primärkällor.

1.3.1 Tidigare forskning
Penny Campbell och Emmanuelle Machet granskar i European Policy on Regulation of
Content on the Internet7 EU:s och framför allt kommissionens politik när det gäller
informationssamhället och Internetreglering under åren 1994-1998. I fokus för studien
står den s.k. Bangemannrapporten från 1994 och dess budskap att det europeiska infor-
mationssamhället ska vara marknadsdrivet, vilket de menar har varit avgörande för EU:s
politik. De pekar på det försprång som USA har på området och gör den intressanta
iakttagelsen att medan frågan där har behandlats från ett människorättsligt perspektiv
med fokus på yttrandefriheten, har situationen i EU kännetecknats av att intresset av
skydd mot olagligt och skadligt innehåll har varit starkare än intresset av att skydda
yttrandefriheten. Enligt författarna har dock kommissionens strävan mot ökad avregle-
ring av den inre marknaden, med större tillväxt och fri rörlighet för tjänster, vägt tyngre
än allmänhetens och vissa medlemsländers krav på inskränkande lagstiftning. EU har
därför genomgående valt att tillämpa icke-bindande åtgärder i form av samarbete mellan
medlemsländerna och branschstyrd självreglering. Just självreglering är vad Adam
Newey förespråkar i Freedom of Expression: Censorship in Private Hands,8 där han
granskar argumenten för och emot nationell eller överstatlig reglering av innehållet på
Internet. Han är dock mycket kritisk till EU:s politik och menar att kommissionen ger ”a
perfect example of slippery slope thinking”9 när den hävdar att medlemsländernas
nationella lagstiftning visar att det finns gemensamma mål för skyddet av minderåriga
och den mänskliga värdigheten. Kommissionens initiativ till utvecklingen av en gemen-
sam europeisk standard för olagligt material strider enligt Newey mot den rättspraxis
som etablerats vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter och banar vägen för lag-
stiftning som är så vagt hållen att det blir i praktiken omöjligt att avgöra vad som ska
förbjudas respektive tillåtas. Ansvaret bör istället med hjälp av system som PICS
(Platform for Internet Content Selection) återföras till den enskilde användaren, medan
tjänsteleverantörer bör betraktas som rena förmedlare utan rättsligt ansvar för innehållet.
Yaman Akdeniz beskriver i Controlling illegal and harmful content on the Internet10

rättsläget i Storbritannien och EU, med särskilt fokus på tjänsteleverantörernas ansvar,

                                                  
7 Campbell & Machet 1999. Studien ingår i antologin Liberating cyberspace: civil liberties, human rights,
and the Internet (Liberty 1999), som ger en utmärkt översikt av situationen från ett europeiskt perspektiv
och spänner över ett brett spektrum av frågor av betydelse för Internetregleringen i EU.
8 Newey 1999.
9 Newey 1999, s. 21.
10 Akdeniz 2001. Studien ingår i antologin Crime and the Internet (Wall 2001) som behandlar regleringen
av innehållet på Internet från ett straffrättsligt perspektiv.
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den branschstyrda självregleringen samt systemen för klassning och filtrering. Enligt
Akdeniz illustrerar situationen den utmaning som Internet utgör när det handlar om
governance (’samhällsstyrning’), där han anser att samhällstyrningen måste vara mång-
skiktad och vikten av en noggrant avvägd blandning av offentliga och privata parter inte
får underskattas. Akdeniz menar att den lösning som hittills tillämpats inom Europeiska
unionen, där självreglering och materialklassning lämnats över till privata organ utan
direkt inblandning av nationella regeringar eller överstatliga organ, ökar risken för
godtyckliga censuråtgärder. Han tar i samband med självregleringen dessutom upp
frågan om insyn och rättssäkerhet samt risken för att minoriteter som t.ex. homo-, bi-
och transsexuella personers åsikter och intressen osynliggörs. Självreglering och sam-
hällsstyrning behandlas även i Between self-regulation and intervention in the
networked economy: the European Union and Internet policy av Edward F. Halpin och
Seamus Simpson.11 Författarna granskar i sin artikel olika aspekter av EU:s
Internetpolitik och menar att EU kombinerar en nyliberal modell av självreglering med
en uttalat interventionistisk politik som har specifika ekonomiska och sociala mål. De
anser dessutom att inrättandet av toppdomänen .eu och skattelagstiftningen när det
gäller elektronisk handel kan betraktas som exempel på nymerkantilistisk opportunism
som syftar till att utvidga det europeiska territoriet på den globala marknaden. Enligt
Halpin och Simpson har detta inverkat starkt på de initiativ som tagits när det gäller
regleringen av innehållet på Internet, där rättsliga åtgärder enbart vidtas i undantagsfall
och man istället förlitar sig på självreglering som anförtros industrin och enskilda indi-
vider. Denna tillit till självreglering kan dock enligt författarna betraktas som naiv och
de pekar på hur kritiker varnar för riskerna med privatiserade system för censur.

David Capitanchik och Michael Whine behandlar i The Governance of Cyberspace:
Racism on the Internet12 frågan om hatpropaganda på Internet. De ger en rad exempel
på hur nynazister och andra högerextrema grupper utnyttjar Internet för att sprida mate-
rial som är förbjudet att sprida i andra media. Enligt dem är inskränkningar i yttrande-
friheten i form av ökad kontroll och blockering av högerextremistiskt material på Inter-
net nödvändiga, med hänsyn till att det finns ”signs of continuing and increasing racism,
xenophobia, intolerance and bigotry across the world”.13 Samma principer som gäller
för t.ex. förvärv av material vid bibliotek ska gälla för de som tillhandahåller tillgång till
Internet i hemmen och vid offentliga institutioner, dvs. samma lagar och kontrollsystem
som tillämpas på andra media ska tillämpas på Internet. Tjänsteleverantörerna bör där-
för ha ett rättsligt ansvar för att blockera tillgången till sådant material.

Marjorie Heins understryker i sin studie Criminalizing online speech to ”protect” the
young: what are the benefits and costs?14 att barn och ungdomar är en minoritet vars
röst sällan eller aldrig hörs i diskussionerna om Internetregleringen, samtidigt som åt-
gärderna mot olagligt och skadligt innehåll ofta rättfärdigas utifrån just deras skyddsbe-
hov. Hon granskar de amerikanska och europeiska lagstiftarnas argument för att sexuellt
innehåll kan vara skadligt för minderåriga och menar att stora delar av EU:s politik på
området bygger på en moralistiskt inspirerad protektionism som saknar stöd i empiriska
fakta. Heins granskar dessutom hur bilden av sexualiteten som något skadligt har för-
ändrats genom historien och problematiserar bilden av barnet och tonåringen genom
understryka framför allt den senares rätt att fritt ta emot information och uttrycka sig.

                                                  
11 Halpin & Simpson 2002.
12 Capitanchik & Whine 1999.
13 Capitanchik & Whine 1999, s. 250.
14 Heins 2001.
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David Oswell analyserar i The place of ’childhood’ in Internet content regulation15 hur
”barn” och ”barndom” konstrueras diskursivt som ett särskilt problem för Internetre-
gleringen, med exempel från bl.a. kommissionens grönbok om skyddet av minderåriga
och den mänskliga värdigheten. I fokus för hans analys står tre bilder av barnet,
nämligen ”barnet som offer”, ”barnet i fara” och ”det farliga barnet”. Han visar dess-
utom hur hemmet och föräldern görs till trygga och säkra punkter, medan Internet
betraktas som problematiskt och farligt eftersom det låter den farlige vuxne invadera det
privata rummet. Eftersom det i själva verket kan vara föräldern som utgör den verkliga
faran, förövaren, bidrar Oswells analys även till en problematisering av EU:s tillit till
filtreringssystem för föräldrakontroll som ett sätt att skydda minderåriga.

Slutligen Peo Hansens avhandling Europeans only? Essays on identity politics and the
European Union,16 en analys av EU:s diskurs om den europeiska identiteten. Avhand-
lingens relevans för mitt uppsatsämne ligger framför allt i dess problematisering av
EU:s strävan efter en gemensam identitet för unionen, som bygger på antagandet att
dess medlemmar delar samma ursprung, kulturarv, religion och historia. Detta får enligt
Hansen märkbara konsekvenser för bl.a. etniska minoriteter och invandrare. Som redan
antytts17 finns det i EU:s Internetpolitik en tydlig vilja att göra detta till en europeisk
fråga, där just gemensamma europeiska värderingar åberopas och europeiska intressen
ska skyddas. Avhandlingen har dessutom ett gediget inledande kapitel om diskursana-
lys, från vilket jag har hämtat värdefulla teoretiska och metodologiska begrepp och
verktyg.

1.3.2 Sökvägar till primärkällorna
Mina primärkällor utgörs i enlighet med uppsatsens syfte och avgränsningar av offici-
ella dokument om olagligt och skadligt innehåll på Internet som under åren 1996-1999
lades fram av EU:s politiska och lagstiftande organ. För att få en översikt över dessa
dokument har jag använt mig av den avancerade sökfunktionen i Pre-Lex,18 en databas
där man kan följa den interinstitutionella beslutsprocessen via de dokument som kom-
missionen lägger fram för rådet och parlamentet samt andra institutioner och organ.
Söker man t.ex. på kommissionens meddelande om olagligt eller skadligt innehåll på
Internet får man alltså information om hur meddelandet vandrat genom alla instanser,
inklusive datum och dokumentnummer avseende de dokument som rådet, parlamentet,
Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén lagt fram som svar på med-
delandet. Ytterligare hjälp att få en bild av vilka dokument som är relevanta för min
uppsats har jag fått på kommissionens webbplats om informationssamhället, som fram
till årsskiftet 2000-2001 innehöll en översikt över de dokument som av de olika institu-
tionerna antagits under perioden 1996-2001.19 De dokument som jag inte kunde få fram
direkt via dessa webbplatser har jag sedan sökt via Eur-Lex,20 en portal som ger tillgång
till EU:s fördrag, lagstiftning, förberedande rättsakter, rättspraxis, parlamentsledamöter-

                                                  
15 Oswell 1998.
16 Hansen 2000.
17 Se min inledning i avsnitt 1.1, och redogörelsen för Newey samt Halpin och Simpson ovan.
18 Europeiska gemenskapernas kommission 2005a.
19 Europeiska gemenskapernas kommission 2001. Den webbplatsen är nu arkiverad, men kan fortfarande
(2005-01-17) nås via url: http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/internet.html. Den nya webbplatsen
har url: http://europa.eu.int/information_society/text_en.htm [2005-01-17].
20 Europeiska gemenskapernas kommission 2004a. Eur-Lex finns sedan årsskiftet 2004-2005 i en ny och
omarbetad version på url: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/index.htm, men eftersom den i skrivande
stund inte fungerar fullt ut bygger min redogörelse på den äldre versionen. Den nya kommer dock att
fungera på i stort sett samma sätt.
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nas frågor, Europeiska unionens officiella tidning (EUT)21 och andra dokument av all-
mänt intresse. Här har jag med hjälp av de olika sökfunktioner som erbjuds funnit refe-
renser till och ofta även direkt tillgång till en hel del av mitt material. Eur-Lex ger dock
sällan direkt tillgång till parlamentets dokument, som jag därför sökt och kunnat hämta i
elektroniskt format via parlamentets webbplats för officiella dokument.22 En handfull
dokument har inte gått att få tag på via webben eller EGT/EUT och de har jag beställt
direkt från respektive institution.23

1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Mitt val av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vilar på en socialkonstrukti-
vistisk grund, där följande nyckelpremisser hör till det jag tar mitt avstamp från:
1) Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och
våra världsbilder är produkter av hur vi kategoriserar världen. 2) Hur vi uppfattar och
representerar världen är historiskt och kulturellt specifikt och kontingent, det vill säga
det kunde ha varit annorlunda och det kan förändras över tiden. 3) Vår världsbild skapas
och upprätthålls i sociala processer, som är interaktiva och ibland antagonistiska. 4) Det
finns ett samband mellan kunskap och social handling. Inom ramen för en bestämd
världsbild blir vissa former av handling naturliga medan andra framstår som otänk-
bara.24

Jag uppfattar inte språket som ett neutralt kommunikationsverktyg. De språkliga uttryck
vi använder för att förstå och beskriva världen ser jag som produkter av den sociala
kontext vi rör oss i, samtidigt som de bidrar till att forma och konstituera denna kontext.
I enlighet med detta synsätt konstrueras till exempel EU:s politiska och sociala verklig-
het genom språket. De tankar och handlingar som kommer till uttryck i de dokument
som är föremål för denna uppsats ser jag alltså som på en och samma gång produkter
och producenter av en bestämd världsbild. Det sätt på vilket verklighet och mening
definieras och konstrueras i dessa dokument får följaktligen allvarliga och praktiska
konsekvenser, eftersom det etablerar vad som ska räknas som sanning, kunskap, objek-
tiva påståenden, normalitet och allmänt sunt förnuft. Jag utgår dessutom från ett post-
strukturalistiskt perspektiv, där struktur och praktik smälter samman i en enda process.
Strukturen är i detta perspektiv inte något som ligger fast eller är möjligt att identifiera
som ett ständigt bakomliggande och tydligt urskiljbart system. Den är tvärtom något
som bara kan återfinnas i form av de konkreta diskursiva praktiker som hela tiden re-
producerar eller transformerar den.25 Detta poststrukturalistiska perspektiv går hand i
hand med det sätt på vilket jag uppfattar språket. Som jag ser det skapar vi betydelser i
relation till andra betydelser, i en ständigt pågående process där den exakta meningen
och den exakta strukturen aldrig en gång för alla kan fixeras utan hela tiden glider un-
dan, ligger lite vid sidan om det som låter sig beskrivas och som vi förmår uppfatta.

1.4.1 Laclau och Mouffes diskursteoretiska ansats
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har utarbetat en diskursteorisk ansats som med ut-
gångspunkt från Antonio Gramscis öppna och odogmatiska marxism kombinerar ny-
gramsciansk teori med poststrukturalistiska insikter hämtade från Michel Foucault,
                                                  
21 Tidningen hette fram till februari 2003 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT).
22 Europaparlamentet 2004.
23 Här har jag kunnat gå genvägar genom att utnyttja yrkesmässiga kontakter vid kommissionen,
parlamentet och rådet.
24 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 11 f.
25 Bergström & Boréus 2000, s. 234 f; Hansen 2000, s. 21; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 132.
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Jacques Derrida och Jacques Lacan. Centralt i Laclau och Mouffes diskursteori är deras
intresse för villkoren för mening och identitet. De ser villkoren för hur vi uppfattar och
beskriver vår värld som kontingenta, dvs. icke nödvändiga, resultat av politisk kamp
och som inbäddade i diskursiva system där mening konstrueras relationellt. De använ-
der begreppet diskurs för att beskriva en fixering av betydelse inom en bestämd domän
och skiljer inte mellan diskursiva och icke-diskursiva fenomen. Istället uppfattar och
analyserar de alla sociala fenomen med samma begrepp. Hur ett fenomen uppfattas och
används beror på vilken diskursiv kontext det placeras in i. Det vi gör av de fenomen vi
stöter på är alltså beroende av den specifika diskurs som används, det vill säga den sär-
skilda diskurs inom vilken vi – medvetet eller omedvetet – talar och handlar. Just denna
funktionella syn på språket, där ingen strikt åtskillnad görs mellan vad som sägs och
görs, framstår som särskilt lämplig med hänsyn till syftet med och materialet för denna
uppsats. De texter som mitt material består av kan beskrivas som interna komponenter i
den diskursiva helhet som EU:s politik i allmänhet samt policy om Internet och inne-
hållsreglering i synnerhet utgör. Laclau och Mouffe är dessutom särskilt inriktade på
politiska processer, t.ex. hur innehållet i politiken utvecklas, vilket med hänsyn till mitt
ämnesval väger tungt vid mitt val av teoretiska verktyg.26

Diskurs, hegemoni, social antagonism och objektivitet
Laclau och Mouffes teoribygge vilar på tre grundläggande begrepp: diskurs, hegemoni
och social antagonism. Med diskurs avser de som redan antytts en meningsskapande
ordning. Mening konstrueras relationellt som en del i denna diskurs, vilken i sin tur inte
kan reduceras till ett semantiskt område eller utomspråkliga aspekter. De meningsska-
pande relationerna i en diskurs är enligt Laclau och Mouffe socialt betingade, inte lo-
giskt eller naturligt givna. I diskursen vävs mening och handling samman i komplexa
språkspel och social interaktion kan bara förklaras i relation till den diskursiva kontex-
ten. De använder begreppet hegemoni för att beskriva etableringen av ett politiskt, mo-
raliskt och intellektuellt ledarskap i samhället. Tyngdpunkten i deras hegemonibegrepp
ligger på konstruktionen av identitet, som inbegriper värderingar och försanthållanden.
Identitetsuppfattningar är enligt detta synsätt inte något man utgår från när politikens
innehåll formuleras, utan identiteten betraktas som något som konstrueras, upprätthålls
eller förändras genom politiken. En hegemonisk diskurs är resultatet av praktiker där
fenomen artikuleras eller konstrueras som sociala antagonismer genom att förutsätta en
hotande utsida. Diskursen enas och stabiliseras genom att sociala identiteter utesluts,
samtidigt som en fullständig tillslutning inte är möjlig. När nya fenomen inte kan integ-
reras inom eller förklaras av det diskursiva systemet förskjuts diskursen. Antalet ord
eller tecken vars betydelse inte är tydligt fixerad och stabilt knuten till begrepp växer,
vilket banar vägen för förändring och etablerandet av en ny diskurs, en ny meningsska-
pande ordning. De diskurser som är så fast etablerade att man glömmer bort deras kon-
tingens betecknas i diskursteorin som objektiva eller som det sociala. Denna objektivitet
är ett historiskt resultat av politiska processer och strider; den är en avlagrad diskurs.
Gränsen mellan objektiviteten och det politiska, eller mellan det självklara och det som
är föremål för strid, är således en flytande och historisk gräns, och tidigare avlagrade
diskurser kan när som helst problematiseras i nya artikulationer. Objektivitet är beteck-
ningen för det som framstår som givet och oföränderligt, det som till synes inte får sin
betydelse genom att skilja sig från något annat. Men det är bara till synes, och därför
sätter diskursteorin likhetstecken mellan objektivitet och ideologi. Objektivitet kan

                                                  
26 Torfing 1999, s. 1-8, kapitel 2; Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 33, 40 ff; Hansen 2000, s. 18;
Bergström & Boréus 2000, s. 228-231.
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dessutom beskrivas som avlagrad makt där spåren av makt har utplånats, där man glömt
bort att omvärlden är politiskt konstruerad. Makt och politik är inom diskursteorin två
sidor av samma sak, där makt hänvisar till produktionen av objekt som ”samhälle” och
”identitet”, medan politik snarare hänvisar till den alltid närvarande kontingensen i
dessa objekt.27

Diskursteorins begreppsliga analysverktyg
Laclau och Mouffe har förutom de grundläggande begrepp som beskrivs ovan utarbetat
ytterligare ett antal begrepp som med fördel låter sig utnyttjas som konkreta analys-
verktyg. De uppfattar alltså diskursen som en fixering av betydelse inom en bestämd
domän. Alla tecken i en diskurs är moment; de är knutar i ett nät, och deras betydelse
fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt (differentiella positioner).
Det är bara när de differentiella positionerna artikuleras inom en diskurs som de kallas
moment. Skillnader som inte är diskursivt artikulerade kallas element. Diskursen är en
helhet, där varje tecken är entydigt fastställt som moment genom relationerna till andra
tecken. Detta gör diskursen genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som teck-
nen kan ha och de andra möjliga sätt som de kan vara relaterade till varandra på. En
diskurs är alltså en reducering av möjligheter. Diskursen etableras genom att betydelse
utkristalliseras kring några nodalpunkter. En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring
vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. Begreppet artikula-
tion används för att beteckna en praktik som etablerar en sådan relation mellan element
att deras identitet förändras som ett resultat av den artikulatoriska praktiken. Detta inne-
bär att när ett fenomen artikuleras som något som utgör ett hinder och/eller ett hot för
någonting annat, då är en sådan artikulation inte begränsad till fenomenet i sig självt.
Artikulationen måste därför analyseras som något som är knutet till ett visst sätt att upp-
fatta det som hindras eller hotas.28

Element är de tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerad, de tecken som är
mångtydiga. En diskurs försöker göra elementen till moment genom att reducera deras
mångtydighet till entydighet. Med diskursteoretiska begrepp är diskursen en tillslutning,
ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Men tillslutningen är aldrig fullständig:
övergången från element till moment är aldrig helt avslutad. ”Kroppen” är med Laclau
och Mouffes begrepp ett element, just för att det finns flera konkurrerande sätt att upp-
fatta den på. Ordet ”kropp” säger inte så mycket i sig utan måste sättas i relation till
andra tecken för att ge mening, det vill säga bli diskursivt artikulerade genom artikula-
tion. Element som är särskilt öppna för tillskrivning av olika betydelser är flytande sig-
nifikanter, det vill säga tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt
sätt. Nodalpunkterna är flytande signifikanter, men medan begreppet nodalpunkt hänvi-
sar till en kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen hänvisar begreppet flytande sig-
nifikant till den kamp om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. En flytande
signifikant är ett tecken som på grund av de omfattande och vitt skilda anspråk som
olika krafter gör på att definiera det är mättat med olika betydelser. Alla försöker göra
sin egen förståelse och definition gällande som den mest trovärdiga och varje diskurs
strävar efter att organisera och fixera betydelsen hos den flytande signifikanten kring sig
själv och den egna ståndpunkten. Signifikanten ”kvinna” får till exempel sin betydelse i
och genom diskurs, men eftersom ingen enskild diskurs har lyckats lägga beslag på dess
betydelse har den en flytande karaktär. Situationen kan alltså beskrivas som en strid, där

                                                  
27 Torfing 1999, kapitel 2, 4, 5, 6 och 7; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 43-45.
28 Laclau & Mouffe 1985, s. 105-114; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33 f; Hansen 2000, s. 19.
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olika parter försöker fixera betydelsen hos ”kvinna” i enlighet med den egna diskursen.
Konservativa diskurser organiserar betydelsen hos ”kvinna” kring familjeplikter, barna-
fostran, välgörenhet etc., medan vissa feministiska diskurser organiserar den i förhål-
lande till bl.a. orättvisa, diskriminering och patriarkat. Just signifikanten ”kvinna” hör
till de knuttecken som Laclau och Mouffe kallar mästersignifikanter, ett knuttecken som
samlar signifikanter som flyter runt i det diskursiva fältet genom att fixera deras bety-
delse i en ekvivalenskedja. I dessa ekvivalenskedjor får tecknen sin betydelse genom ett
system av distinktioner, där de tecken som är diskursens kärna framträder och där mäs-
tersignifikanten eller noden är mer central än de andra tecknen.29

Det diskursiva fältet, eller ”det konstitutiva yttre”, är en reservoar av betydelsetillskriv-
ningar som tecken har haft eller har i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika
diskursen för att skapa entydighet. Diskurserna strävar efter att avskaffa alla mångty-
digheter genom att göra elementen till moment genom en tillslutning. Men denna strä-
van lyckas aldrig helt eftersom de betydelsemöjligheter som diskursen förskjuter till det
diskursiva fältet alltid hotar med att destabilisera entydigheten. Alla moment förblir
därför potentiellt mångtydiga, det vill säga momenten är alltid potentiellt element. Kon-
kreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att
fixera betydelsen på bestämda sätt. Och på grund av den alltid potentiella mångtydig-
heten är varje muntligt eller skriftligt uttryck i viss mån en artikulation eller nybildning,
för även om uttrycket bygger på tidigare fixeringar av betydelser, det vill säga på dis-
kurser där tecknen blivit moment, så är ett uttryck aldrig bara en upprepning av något
redan etablerat. Varje uttryck är därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter ef-
tersom det sätter tecknen i vissa relationer till varandra och inte i andra.30

De diskursteoretiska begrepp som behandlas ovan syftar till att kartlägga de processer
där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixe-
ringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga. I ett diskursteore-
tiskt perspektiv finns inga intentioner att upprätta allmänna regelverk för vilka förfaran-
den som ska följas när man tillämpar teorierna i empiriska studier.31 Mina teoretiska
utgångspunkter utgör dock en god grund att utgå från och jag kommer i nästa avsnitt att
beskriva hur jag omsatt Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp till praktiska
redskap i min analys av EU:s behandling av frågan om olagligt och skadligt innehåll på
Internet.

1.4.2 Metod
I en diskursanalys studeras de meningsskapande ordningar, diskurser, som av de
inblandade uppfattas som styrande. Forskningsproblemet handlar följaktligen, som
Bergström och Boréus har uttryckt det, ”inte om den enskilda forskarens egen upple-
velse av en diskurs utan om fenomen som kan förstås intersubjektivt”.32 Min uppgift är i
enlighet med uppsatsens syfte att dels tydliggöra EU:s övergripande diskurs om olagligt
och skadligt innehåll på Internet, dels försöka tydliggöra respektive EU-organs diskurs
om detta innehåll samt eventuella förändringar över tid. Jag har med hänsyn till syftet
och tidigare forskning valt att särskilt fokusera analysen på tre aspekter, nämligen före-
ställningarna om ”skadlighet”, ”barnet” och ”Europa”. Av mina teoretiska utgångs-

                                                  
29 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 34 f, Hansen 2000, s. 20; Torfing 1999, s. 98 f; Bergström &
Boréus 2000, s. 229 f. och s. 244.
30 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 34-36.
31 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 31 f, Hansen 2000, s. 30.
32 Bergström & Boréus 2000, s. 260.
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punkter följer att det sätt på vilket verklighet och mening definieras och konstrueras är
starkt kontextberoende. Fokuseringen får inte leda till att jag gör avkall på konsekven-
sen vad beträffar dessa teoretiska utgångspunkter. Jag måste alltså kunna visa att de
utsagor som jag bygger min diskursanalys på inte bara utgör lösryckta händelser, utan
tillsammans bildar ett mönster som kan förklaras i termer av en övergripande diskursiv
logik. Jag tycker dessutom att det är rimligt att kräva att en magisteruppsats ska kunna
läsas ”som den är”, dvs. att läsaren i den text som presenteras har de fakta som krävs för
att kunna ta ställning till författarens slutsatser, ett krav som har med intersubjektivite-
ten att göra. Mitt källmaterial, dvs. det material som utgör uppsatsens empiri, omfattar
cirka 25 dokument, från 5 institutioner med totalt knappt 400 sidors text. Det handlar
alltså om en tämligen omfattande textmassa, spridd över flera upphovsmän och över tid.
Många av dokumenten är dessutom både svåra och tidsödande att få tag på.

Jag vill alltså presentera och strukturera empirin på ett sätt som så långt möjligt tar hän-
syn till diskursteorins krav på kontextualitet samtidigt som allmänt vetenskapliga krav
på intersubjektivitet och konsekvens beaktas. De diskursteoretiska begrepp som jag pre-
senterar i avsnitt 1.4.1 lämpar sig väl för analysen av de mer specifika aspekterna av
diskursen, dvs. fokuseringen på ”skadlighet”, ”barnet” och ”Europa”. Om jag använder
dem för att strukturera källmaterialet riskerar jag emellertid att minska läsarens möjlig-
heter att se dessa aspekter mot bakgrund av den övergripande kontexten. Jag måste
alltså hitta ett sätt presentera mitt källmaterial där jag utan att kontexten går förlorad kan
tydliggöra de föreställningar och idéer som av de inblandade EU:institutionerna diskur-
siveras, samt eventuella skillnader och förändringar över tid. Allt detta utifrån en inter-
subjektivt identifierbar förståelse, snarare än utifrån min egen upplevelse.

Frågan om olagligt och skadligt innehåll på Internet formuleras av de aktuella EU-
institutionerna som ett problem. Statsvetenskapliga forskare som Eva Haldén och Ulf
Mörkenstam har tagit fasta på den roll som just problemformuleringar spelar i politiska
diskurser och använder sig av den så kallade POL-metoden (problem-orsak-lösning)
som ett redskap i diskursanalyser. Haldén använder den framför allt för att åskådliggöra
förändringar i en förvaltningspolitisk diskurs om skolan, medan Mörkenstam utnyttjar
den för att visa hur identitet konstrueras i en politisk diskurs om samer.33 Själv har jag
valt att använda metoden för att sortera mitt material och lägga grunden för den
diskursteoretiska analysen. Jag har därför som ett första led i undersökningen strukture-
rat mitt källmaterial utifrån hur institutionerna i sina respektive dokument pekar ut vad
som är problem, problemens orsaker och deras lösningar. Konkret innebär det att jag har
ställt följande frågor till mitt material:

o Hur definieras problemet och dess orsaker?
o Vilka lösningar till problemet föreslås?
o Hur motiveras/legitimeras dessa lösningar?

Jag rekonstruerar med ledning av dessa frågor den bild av problemet som ges i de en-
skilda dokumenten och bygger denna rekonstruktion på citat. Härigenom uppfyller jag
både diskursteorins krav på kontextualitet och de mer allmänna kraven på intersubjekti-
vitet, samtidigt som jag minskar risken för att blanda in egna tolkningar i presentationen
av min empiri. Rekonstruktionen utgår från de fyra dokument som tillsammans bildar
kärnan i mitt material och från de dokument som av parlamentet, rådet, Regionkom-

                                                  
33 Bergström & Boréus 2000, s. 237-261.
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mittén samt Ekonomiska och sociala kommittén lagts fram med anledning av dessa. De
fyra ”kärndokumenten” är: 1) kommissionens grönbok om skyddet av minderåriga och
den mänskliga värdigheten, 2) kommissionens meddelande om olagligt eller skadligt
innehåll på Internet, 3) kommissionens förslag till rådets rekommendation om skyddet
av minderåriga och den mänskliga värdigheten samt 4) kommissionens förslag till rå-
dets beslut om antagande av en flerårig handlingsplan. Problembilderna redovisas i kro-
nologisk ordning, vilket bidrar till att tydliggöra eventuella skillnader och förändringar i
såväl de enskilda deldiskurserna som i den övergripande diskursen.

Analysen i det andra ledet av undersökningen genomförs i två steg och är fokuserad på
föreställningar om ”skadlighet”, ”barnet” och ”Europa”. För att få en bild av hur diskur-
sen är organiserad börjar jag med att utifrån varje enskild problembild lokalisera de
tecken som utgör nodalpunkter och som i denna egenskap samlar andra tecken i ekvi-
valenskedjor. Genom att klarlägga de kedjor av betydelser som diskursen ekvivalerar
kan jag efter hand karakterisera det eller de sätt att tolka världen som texterna ger ut-
tryck för. Sedan går jag vidare med en samlad analys av materialet i dess helhet. Efter-
som jag i de enskilda problembilderna har identifierat de tecken som är diskursivt arti-
kulerade, momenten, har jag även en bild av vilka tecken som inte är det, det vill säga
elementen. Jag misstänker att den samlade analysen kommer att visa att materialet är
särskilt rikt på den typ av element som kallas flytande signifikanter. Skälet är att jag
utgår från att det finns en vilja inom EU att nå fram till konkreta beslut och åtgärder,
vilket torde öka benägenheten att förskjuta betydelsemöjligheter till det diskursiva fäl-
tet. Genom att identifiera dessa tecken kan jag lokalisera de eventuella konfliktlinjerna i
mitt material och säga något om de verklighetsuppfattningar som står på spel. Jag kan
dessutom säga något om huruvida det finns skillnader mellan de olika organen och/eller
förändringar i sättet att behandla frågan, och i så fall hur dessa skillnader och föränd-
ringar tar sig uttryck.
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2 EU:s lagstiftningsprocess och dess huvudaktörer
Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av Europeiska kommissionen
(kommissionen), Europeiska unionens råd (rådet eller ministerrådet), Europaparlamen-
tet (parlamentet), Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. De första
tre är de mest centrala institutionerna i EU:s lagstiftningsprocess och det är dessa insti-
tutioner som ligger bakom merparten av de dokument som analyseras i denna uppsats.
De två sistnämnda har inom ramen för den process som här studeras lagt fram yttranden
i egenskap av rådgivande organ. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för de olika
lagstiftningsförfaranden som tillämpas i EU. Med undantag för det som sägs om samar-
betsförfarandet (se sista stycket i avsnitt 2.2) bygger jag detta kapitel på EU:s politiska
system av Jonas Tallberg.34

2.1 Huvudaktörerna i EU:s lagstiftningsprocess
Kommissionen har tre huvudfunktioner, nämligen att ta initiativ till ny lagstiftning, att
genomföra den gemensamma politiken och att övervaka medlemsländernas efterlevnad
av EU:s regelverk. Inom den första pelaren (EG) har kommissionen ensamrätt på lag-
stiftningsinitiativ, medan den i de två andra pelarna (gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitiken samt polisiärt och straffrättsligt samarbete) delar initiativrätten med med-
lemsländerna. Denna initiativrätt innebär dels att kommissionen utarbetar förslag till ny
lagstiftning, dels att den lägger fram strategiska planer för framtida lagstiftning. Lag-
stiftningen har ofta formen av direktiv eller förordningar, medan de strategiska planerna
brukar läggas fram i form av så kallade grönböcker eller vitböcker. Under perioden
1996-2000 lade kommissionen fram cirka trettio grönböcker och tio vitböcker. Bland de
som är av särskilt intresse för biblioteks- och informationsvetenskapen kan, förutom den
grönbok som analyseras i denna uppsats, nämnas Vitbok om tillväxt, konkurrenskraft
och sysselsättning: Utmaningarna och vägarna in i 2000-talet (KOM(93) 700),
Grönbok om upphovsrätten och närliggande rättigheter i informationssamhället
(KOM(95) 382), Grönbok – Leva och arbeta i informationssamhället: Människan i
centrum (KOM(96) 389) och Grönbok om konvergens av telekommunikation, media,
och informationsteknik och dess följder för lagstiftningen – En strategi för
informationssamhället (KOM(97) 623). Kommissionens lagförslag och strategiska pla-
ner utarbetas i nära samarbete med de andra EU-institutionerna och företrädare för ex-
terna intressenter.

Rådet samlar företrädarna för medlemsländernas regeringar och är alltså ett mellanstat-
ligt organ, till skillnad från de två överstatliga institutionerna kommissionen och parla-
mentet. Det är dessutom EU:s högsta beslutande organ och ska inte förväxlas med
Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- eller regeringschefer och är
EU:s högsta (men inte beslutande) organ. Till rådets viktigaste funktioner hör att, på
initiativ av kommissionen och efter behandling av parlamentet, fatta bindande beslut om
ny EU-lagstiftning inom nästan alla politikområden som hör till den första pelaren.
Rådet samordnar dessutom EU:s politik på ett antal politikområden och det upprättar i
egenskap av verkställande organ riktlinjer och mål för unionens gemensamma politik.

Parlamentet är EU:s enda direktvalda institution och till dess uppdrag hör att medverka
till antagandet av ny lagstiftning, övervaka den verkställande makten (framför allt
kommissionen) och fastställa budgeten. Parlamentets ledamöter är indelade i ständiga

                                                  
34 Tallberg 2001, kapitel 1, 3-7 och 10.
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utskott som är organiserade efter sakområde, i vilka kommissionens lagförslag granskas
och underlagen för parlamentets gemensamma ställningstaganden tas fram. Det utskott
som utifrån sitt sakområde tilldelats ett visst förslag från kommissionen utser en före-
dragande, som får i uppdrag att ta fram utskottets betänkande. Detta betänkande inne-
håller normalt ett antal ändringsförslag, ett utkast till parlamentsresolution samt en mo-
tivering. Det diskuteras sedan i utskottet, varefter man antar den text som blir föremål
för omröstning i plenum. Om ärendet följer samarbets- eller medbeslutandeförfarandena
har utskottet, föredraganden och parlamentet möjlighet att behandla frågan ännu en
gång. Parlamentets möjligheter att påverka EU:s lagstiftning är idag tämligen omfat-
tande. Det kan t.ex. vara parlamentet som ligger bakom idén till ny lagstiftning och som
genom diskussioner och påtryckningar har fått kommissionen att lägga fram ett förslag.
Parlamentet kan även formellt föreslå ny lagstiftning, förslag som kommissionen vis-
serligen inte är tvungen att ta hänsyn till men som den av politiska skäl ändå kan välja
att ställa sig bakom. Den viktigaste möjligheten till inflytande är dock när parlamentet
tar ställning till förslag från kommissionen inom ramen för något av de fyra lagstift-
ningsförfarandena. Det förfarande som ger parlamentet det största inflytandet är medbe-
slutandeförfarandet, som tillsammans med samrådsförfarandet står för 80-90 procent av
alla lagstiftningsärenden.

Ekonomiska och sociala kommittén är ett forum vars ledamöter företräder EU:s ar-
betsgivare, arbetstagare samt övriga ekonomiska och sociala intressegrupper. Ledamö-
terna nomineras av de nationella regeringarna och utses formellt av rådet. Kommittén är
indelad i sektioner, som fungerar ungefär som parlamentets utskott. Dess funktioner
omfattar huvudsakligen rådgivning i lagstiftningsärenden, information och kontaktska-
pande verksamhet. Viktigast är funktionen som rådgivande organ. Inom vissa politik-
områden måste kommissionen och rådet konsultera kommittén. De kan även välja att
konsultera den i ärenden där man anser att dess synpunkter är särskilt intressanta, en
möjlighet som även parlamentet kan välja att använda sig av. Kommittén kan dessutom
på eget initiativ yttra sig när frågor som berör dess intresseområden behandlas. Dess
politiska inflytande är med undantag för en viss opinionsbildande roll begränsat, efter-
som yttrandena bara är just rådgivande.

Regionkommittén är ett forum för medlemsländernas regionala och lokala organ. Även
Regionkommitténs ledamöter är nominerade av de nationella regeringarna och formellt
utsedda av rådet. Arbetet utförs i utskott som liknar parlamentets utskott eller Ekono-
miska och sociala kommitténs sektioner. Kommittén är rådgivande i lagstiftningsären-
den och fungerar även som diskussionsforum för Europas regioner. Rådet och kommis-
sionen måste konsultera kommittén inom en rad centrala politikområden, sedan kan
såväl rådet och kommissionen som parlamentet även välja att höra kommittén i ärenden
där de finner det lämpligt. Vägledande för kommittén är det regionala perspektivet, vil-
ket innebär att den är särskilt uppmärksam när det gäller frågor som berör den så kallade
subsidiaritetsprincipen, som innebär att EU inte ska fatta beslut i en fråga om regionala
och lokala (eller nationella) organ är bättre lämpade för uppgiften. Sin rätt att yttra sig
på eget initiativ utnyttjar kommittén framför allt i frågor där just subsidiaritetsprincipen
är särskilt relevant. Regionkommittén fyller främst en opinionsbildande funktion, efter-
som det faktum att yttrandena är rådgivande begränsar möjligheterna till ett konkret
inflytande på lagstiftningsprocessen.
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2.2 EU:s politiska och lagstiftande process
Gränserna för de politiska och lagstiftande beslut som EU-institutionerna kan och bör
fatta anges i EU:s fördrag. Europeiska unionen är till skillnad från flertalet andra inter-
nationella organisationer i många avseenden en utpräglad rättsgemenskap, där juridi-
kens starka ställning tydligt avspeglas i det sätt på vilket den politiska debatten tar sig
uttryck.

Politiska initiativ tas med hänvisning till fördragsartiklar, politiska strider
utkämpas med hjälp av konkurrerande paragrafer, gemensamma politiska
landvinningar mäts i EG-rätt, och domstolens tungt vägande beslut kan inte
bemötas på annat sätt än med juridiska argument.35

Det finns i enlighet med fördragen fem typer av lagstiftningsinstrument. Förordningar
är juridiskt bindande, direkt tillämpliga och allmänt giltiga. Det innebär att de gäller lika
för alla medlemsländer, företag, myndigheter och medborgare, från det att de antas.
Även direktiv är bindande, men de gäller inte alltid alla medlemsländer och måste ofta
införlivas i den nationella lagstiftningen innan de börjar gälla. Beslut är bindande för
dem de är riktade till. Till de instrument som inte är bindande hör rekommendationer
och yttranden. Kommissionen utfärdar dessutom så kallade kommunikationer, riktlinjer
och meddelanden, som visserligen inte är juridiskt bindande men icke desto mindre har
politisk betydelse och en viss begränsad rättslig ställning. De utnyttjas ofta i samman-
hang där medlemsländerna föredrar ett mer flexibelt, mellanstatligt samarbete framför
de bindande, överstatliga lösningarna.

2.2.1 Lagstiftningsförfaranden
Ny EU-lagstiftning antas av medlemsländerna och EU:s institutioner gemensamt. De
främsta lagstiftningsförfarandena är fyra: samrådsförfarandet, medbeslutandeförfaran-
det, samtyckesförfarandet och samarbetsförfarandet. Två av dessa, samrådsförfarandet
och medbeslutandeförfarandet, tillämpades i den process som analyseras i denna upp-
sats.

Samrådsförfarandet inleds med att kommissionen lägger fram ett förslag till rättsakt.
Detta förslag är normalt resultatet av omfattande konsultationer med intressegrupper,
expertkommittéer, medlemsländer, parlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén,
Regionkommittén och andra politiska aktörer med intresse av frågan. Kommissionens
förslag behandlas sedan av parlamentet, som enligt samrådsförfarandet har rätt att yttra
sig och därvid lägga fram sina ändringsförslag. Parlamentet kan inte hindra ett förslag
som behandlas enligt samrådsförfarandet från att antas och kommissionen är inte
tvungen att beakta dess ändringsförslag. Kommissionen försöker dock ofta ändå lyssna
till parlamentet och integrera dess synpunkter i rättsakten. När parlamentet har yttrat sig
överlämnas förslaget till rådet, där det behandlas av den arbetsgrupp som är ansvarig för
frågan. Medlemsländerna har då förberett sig genom att diskutera ärendet inom respek-
tive nationella regering. Därefter förbereds ärendet ytterligare i den beredande råds-
kommittén Coreper, innan det till sist blir föremål för ministrarnas beslut.

Medbeslutandeförfarandet är idag standardförfarandet och omfattar flertalet av de van-
ligaste, och politiskt mindre känsliga, samarbetsområdena. Förfarandet inleds med att
kommissionen lägger fram ett förslag, varefter parlamentet yttrar sig en första gång på

                                                  
35 Tallberg 2001, s. 37.
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samma sätt som under samråds- och samarbetsförfarandena. Kan rådet godta parlamen-
tets eventuella ändringsförslag antas rättsakten redan här. Om inte utarbetar rådet en
gemensam ståndpunkt och en andra behandlingsrunda inleds. Detta innebär att parla-
mentet får möjlighet att yttra sig ännu en gång, och om det godtar rådets gemensamma
ståndpunkt antar rådet förslaget i enlighet med den gemensamma ståndpunkten. Om
parlamentet däremot avvisar den gemensamma ståndpunkten, faller förslaget. Ett tredje
alternativ är att göra tillägg till förslaget, som kommissionen sedan måste ta ställning
till. Förkastande av eller tillägg till förslaget kräver stöd av en absolut majoritet i parla-
mentet. Konkret innebär detta förfarande att parlamentet som beslutsinstans är likställt
med rådet och har ett formellt veto över alla lagstiftningsförslag. Kommissionen måste
ta ställning till huruvida den accepterar eller avvisar eventuella ändringsförslag från
parlamentet. För att kunna anta förslaget vid sin andra behandling måste rådet acceptera
alla parlamentets tilläggsförslag. De tillägg som accepterats av kommissionen kan antas
med kvalificerad majoritet, medan de som avvisats måste antas enhälligt. Om rådet inte
är berett att tillgodose parlamentets krav sammankallas en förlikningskommitté. Kan
förlikningskommittén inte komma fram till en kompromiss, faller lagstiftningsförslaget.
Lyckas den går ärendet vidare till en tredje behandling i parlamentet och rådet, som
innebär att de måste ta ställning till förslaget en sista gång, inte att dess innehåll återigen
gås igenom i detalj. Båda institutionerna måste anta kompromissförslaget för att det ska
bli till lag.

Samtyckesförfarandet inleds med att kommissionen lägger fram ett förslag på samma
sätt som vid de andra förfarandena. Under samtyckesförfarandet krävs parlamentets
godkännande, vanligtvis med absolut majoritet, för att förslaget ska kunna antas. Parla-
mentet har alltså veto över alla förslag som läggs fram inom ramen för detta förfarande
och det tar bara ställning till ett färdigt förslag. Det kan följaktligen inte föreslå änd-
ringar i den text som kommissionen presenterar. Förslag under samtyckesförfarandet
blir till lag genom att rådet, efter parlamentets godkännande, antar texten med enhällig-
het eller kvalificerad majoritet.

Samarbetsförfarandet är idag mycket ovanligt och bygger i huvudsak på samrådsförfa-
randet. Förfarandets praktiska betydelse inskränker sig uteslutande till frågor som rör
Ekonomiska och monetära unionen. Alla tidigare tillämpningsområden för detta lag-
stiftningsförfarande har nu underställts medbeslutandeförfarandet.36

                                                  
36 Europeiska gemenskapernas kommission 2004b.
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3 Problembilder
Detta kapitel inleds med en bakgrund till EU:s behandling av frågan om olagligt eller
skadligt innehåll på Internet (avsnitt 3.1). Därefter rekonstruerar jag problembilderna i
de fyra dokument från kommissionen som tillsammans bildar kärnan i mitt material och
de dokument som parlamentet, rådet, Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala
kommittén lagt fram med anledning av dessa (avsnitt 3.2-3.4).

I problembildernas rekonstruktion avsätter jag med flitigt bruk av citat störst utrymme
åt kommissionens dokument, det vill säga kommissionens grönbok och första medde-
lande, meddelandet om uppföljning av grönboken och förslag till rådets rekommenda-
tion samt förslaget till rådets beslut. När jag rekonstruerar problembilderna i de andra
institutionernas och organens dokument ligger fokus inledningsvis (dvs. när jag i av-
snitt 3.2 går igenom deras svar på kommissionens grönbok och meddelande från 1996)
på hur problembilden skiljer sig från kommissionens, varvid jag precis som i redovis-
ningen av kommissionens dokument gör flitigt bruk av citat. Detta tillvägagångssätt
använder jag även i avsnitt 3.3 och 3.4, men då något modifierat. För att undvika upp-
repningar har jag nämligen valt att från och med redovisningen av kommissionens med-
delande om uppföljning av grönboken och förslag till rådets rekommendation (avsnitt
3.3) fokusera särskilt på hur respektive organs problembild har förändrats i förhållande
till deras tidigare dokument.

3.1 Bakgrund
EU:s behandling av frågan om olagligt eller skadligt innehåll på Internet sker mot bak-
grund av unionens övergripande politik när det gäller informationssamhället. Kommis-
sionen lade 1993 fram en vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning
(KOM(93) 700), där informationssamhället för första gången framhålls som ett nyckel-
område för EU:s framtida politik. Året därpå offentliggjordes den så kallade Bange-
mannrapporten, utarbetad av en arbetsgrupp ledd av kommissionens dåvarande vice
ordförande Martin Bangemann. Rapporten har vitboken som grund och handlar om ut-
vecklingen av informationssamhället, med fokus på marknadsdrivna lösningar där EU:s
roll är att skapa ett rättsligt ramverk som uppmuntrar investeringar från den privata
sektorn, främja utvecklingen av nya tillämpningar och pilotprojekt samt finansiera
forskning. Som komplement till Bangemannrapporten lade kommissionen i juli 1994
fram ett meddelande som innehåller en handlingsplan i vilken man presenterar en över-
gripande strategi och en rad åtgärder som syftar till att stimulera informationssamhällets
etablering i Europa (KOM(94) 347). Till de främsta nyheterna i denna handlingsplan
hör telekommunikationssektorns liberalisering och grundtanken är att en liberalisering
ska leda till minskade kostnader för telekommunikationer, gynna marknaden för nya
tjänster och därmed främja informationssamhället med ökad tillväxt, konkurrenskraft
och sysselsättning som resultat. Två år senare, i juli 1996, lade kommissionen fram två
meddelanden om informationssamhället i vilka nya prioriteringar fastställs och infor-
mationssamhällets konsekvenser för EU:s politik behandlas (KOM(96) 395). Innehållet
på Internet och behovet av skydd för minderåriga nämns i meddelandet om informa-
tionssamhällets konsekvenser, men några specifika förslag till åtgärder läggs inte fram.
Första gången frågan om olagligt eller skadligt innehåll på Internet togs upp i ett mer
formellt EU-sammanhang var vid ett rådsmöte för medlemsländernas ministrar med
ansvar för telekommunikation, kultur och audiovisuella medier i Bologna
den 24 april 1996, där kommissionen fick uppdraget att göra en sammanställning av de
problem som uppstår i samband med Internets snabba tillväxt och en bedömning av
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huruvida en reglering på EU-nivå är önskvärd. Kommissionen hade dock redan hös-
ten 1995 påbörjat arbetet med att i samarbete med medlemsländerna ta fram underlaget
för den process som inleddes i oktober 1996 och som drygt två år senare resulterade i en
handlingsplan för ett säkrare Internet. I december 1995 lades dessutom ett förslag om att
utse 1997 till ett europeiskt år mot rasism fram, i vilket man särskilt tog upp spridningen
av olagligt material via Internet. Användningen av Internet för pedofilnätverk och dis-
tribution av barnpornografi fick mycket stor uppmärksamhet hösten 1996, bl.a. med
anledning av den första Världskongressen mot sexuellt utnyttjande av barn för kommer-
siella ändamål som hölls i Stockholm i augusti och ett fall i den belgiska staden
Charleroi som inbegrep såväl pedofili som barnamord.37

3.2 Problembilder i kommissionens grönbok och meddelande – och i
de dokument som av andra EU-organ lades fram med anledning
av dessa

I oktober 1995 inbjöd kommissionen EU:s medlemsländer att svara på ett frågeformulär
om skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten i utvecklingen av tjänster
inom informationssamhället. På grundval av den analys som gjordes av svaren på fråge-
formuläret och som vid ett möte med de nationella behöriga myndigheterna i juli 1996
fördjupades, samt de kompletterande bidrag som inkom från flera medlemsländer, ansåg
kommissionen att den fått en bekräftelse på behovet av en debatt på unionsnivå. Samti-
digt lät kommissionen företaget Hydra Associates i London genomföra en serie studier
om skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten i informationssamhället.
Enligt kommissionen har man dessutom genom ett stort antal informella kontakter vägt
in synpunkter från med ekonomiska aktörer och andra berörda kretsar i arbetet med att
förbereda grönboken.38 De två dokument som i oktober 1996 lades fram – Grönbok om
skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten inom de audiovisuella tjäns-
terna och informationstjänsterna och meddelandet Olagligt eller skadligt material på
Internet – kompletterar varandra både vad gäller tid och räckvidd. I meddelandet läggs
de kortsiktiga åtgärder fram som man anser krävs för att handskas särskilt med olagligt
och skadligt material på Internet. I grönboken behandlas frågan i ett längre tidsperspek-
tiv, samtidigt som inte bara Internet utan även andra medier tas upp.39 Varken grönbo-
ken eller meddelandet utgör något förslag till ny rättsakt, vilket innebär att deras be-
handling inte omfattas av de formella lagstiftningsförfaranden som beskrivs i avsnitt
2.3.1. Kommissionen valde dock att i enlighet med EG-fördraget låta dokumenten om-
fattas av ett så kallat frivilligt samråd och rådfrågade inte bara rådet och parlamentet
utan även Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

3.2.1 Kommissionens problembild
Kommissionens syfte med grönboken är, förutom att erbjuda ett diskussionsunderlag för
det planerade samrådet, ”att identifiera de viktigaste problem som material inom de
audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna kan utgöra för skyddet av minder-
åriga och den mänskliga värdigheten”.40 Syftet med meddelandet, som till skillnad från
grönboken är specifikt inriktat på Internet, är att ”ge en kortfattad beskrivning av olika

                                                  
37 Campbell & Machet 1999, s. 140, 143 f, 147 f.
38 Grönbok 1996, s. 31.
39 De andra medierna är audiovisuella tjänster, dvs. vanliga tevekanaler samt s.k. beställteve och
beställningsvideo; Grönbok 1996, s. 1 f.
40 Grönbok 1996, s. 7.
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typer av olagligt eller skadligt material”, ”undersöka var tekniska insatser kan sättas in”
och ”föreslå ett antal konkreta åtgärder som kan sättas i verket snabbt”.41

Problem och orsaker
Kommissionens dokument vittnar om att Internet hösten 1996 upplevs som en ny och
relativt outforskad företeelse, och förhållandevis stort utrymme ägnas åt att förklara hur
Internet fungerar.42 Internets potential när det gäller att ”informera, utbilda, underhålla
och bedriva affärer i internationell skala” beskrivs i mycket positiva ordalag.43 Det bi-
drar till att ”kulturell och språklig mångfald gynnas” och ”europeisk kultur sprids i värl-
den”, och det kan vara en nyckel till ”elektronisk bildning”.44 Internet tros komma att
”spela en avgörande roll för europeisk ekonomi” och kunna skapa ”nya möjligheter för
de små och medelstora företagen i EU”.45 Såväl grönbok som meddelande genomsyras
dessutom av en mycket påtaglig känsla av brådska. Internets tillväxttakt betecknas som
”exponentiell”, rent av ”explosionsarta[d]”, och det är mot bakgrund av ”allt snabbare
förändringar” som de ”nya risker som framträder” bör utvärderas.46 Detta sägs ge upp-
hov till särskilda problem, vilka ”måste mötas med kreativa och specifika lösningar som
bör sättas in snabbt”.47 Problemen är ”brådskande angelägenheter” och krav har rests på
”omedelbar handling”.48 De nya tjänsterna ”förändrar” enligt kommissionen ”radikalt
sammanhanget för skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten”.49

Ökad konvergens, interaktivitet och hybridmaterial
Trots dess positiva egenskaper ger Internet enligt kommissionen utrymme för ”berätti-
gad oro ur samhällelig och social synpunkt”.50 Tack vare de nya interaktiva tillämp-
ningarna blir varje användare en potentiell materialleverantör, vilket ”utesluter varje
enkel jämförelse med befintliga media och med traditionella former för telekommuni-
kation”.51 Kommissionen menar dessutom att det är ”enkelt att avslöja lagbrott i offent-
liga Internetfunktioner (World Wide Web), men svårt i privata funktioner (t.ex. e-
post)”.52 Post- och telehemligheten sägs inte vara tillämplig på Internet, som enligt
kommissionen präglas av en ständig ”glidning mellan ’utgivning’ och ’privatsamtal’”,
vilket beskrivs som ”kanske den svåraste stötestenen vid reglering av Internet”.53 Det
går inte att ”att avskilja material genom att välja tidpunkt för sändningen”, utan ”[a]llt
material som finns tillgängligt kan när som helst konsulteras”.54 Den nya informations-
teknikens möjligheter till digital databehandling sätts i samband med interaktiviteten
och de oklara gränserna mellan olika typer av tjänster, vilket betraktas som ett särskilt
problem när det gäller skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten. Tack
vare den nya tekniken ”smälter material [--] samman i nya hybrid-material som är svåra
att sätta namn på. Samma material kan exempelvis förena reklam, information och un-

                                                  
41 Meddelande 1996, s. 6.
42 Grönbok 1996, s. 9, 33 f et passim; Meddelande 1996, s. 6 ff.
43 Meddelande 1996, s. 5.
44 Meddelande 1996, s. 5.
45 Meddelande 1996, s. 5.
46 Grönbok 1996, s. 9; Meddelande 1996, s. 3 f; Grönbok 1996, s. 11.
47 Meddelande 1996, s. 4.
48 Meddelande 1996, s. 3.
49 Grönbok 1996, s. 8.
50 Meddelande 1996, s. 6.
51 Grönbok 1996, s. 9.
52 Meddelande 1996, s. 9.
53 Meddelande 1996, s. 7.
54 Grönbok 1996, s. 18.
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derhållning utan att det är möjligt att i detta tydligt urskilja dessa ingredienser”.55 Mate-
rial blir ”globalt manipulerbara” och de ”bilder som alstras av datorn gör det möjligt att
skapa ’virtuella världar’ som inför en ny dubbeltydighet i förhållandet till verklighe-
ten”.56 Svårigheterna att definiera vad som är vad i de nya tjänsterna anses på sikt föra
med sig nya risker, särskilt för minderårigas mentala och fysiska utveckling. Kommis-
sionen frågar sig hur sanningshalten i uppgifter som lämnas på Internet ska kunna kon-
trolleras när ”originalet byts ut mot ’falska meddelanden’, ’falska företag’ erbjuder
’falska tjänster eller produkter’ etc.” och vilka långsiktiga effekter ”material som är hy-
brider och blandar verkliga och virtuella världar” kommer att få på samhället.57

Olagligt material
I såväl grönbok som meddelande understryks vikten av att skilja mellan material som är
olagligt och annat skadligt material.58 Det vore enligt kommissionen ”farligt att blanda
ihop så väsensskilda saker som barns tillgång till pornografiskt material för vuxna och
vuxnas tillgång till barnpornografi”.59 Till det material som oavsett spridningsmedium
och användarens ålder är förbjudet för alla människor hör enligt kommissionen en ”all-
män kategori material som kränker den mänskliga värdigheten”, som huvudsakligen
består av ”barnpornografi, extrema former av meningslöst våld och material som sti-
mulerar till diskriminering på grund av ras eller annat, samt till hat eller våld”.60 I de
flesta medlemsländerna finns enligt kommissionen förbud mot ”material som är anstöt-
ligt, som strider mot allmän moraluppfattning eller är oanständigt”.61 Dessa termer sägs
i vissa fall ha fått en juridisk definition, medan det i andra fall ”vilar [--] på rättspraxis
att frilägga innebörden”.62 Begrepp ”av typen anstötlighet, allmän moraluppfattning”
omfattar dock enligt kommissionen ”i allmänhet förbud mot våldspornografi (inklusive
pornografi som inbegriper vuxna som inte samtycker) och zoophili”.63 Även material
som ”uppammar hat eller våld” sägs vara ”föremål för allmänna förbud i ett stort antal
länder”.64 Ett ”gemensamt syfte” tycks enligt kommissionen framträda, nämligen ”att
bekämpa alla typer av material som direkt eller indirekt underblåser hat, diskriminering
eller våld mot personer eller grupper av personer på grund av deras ras, nationalitet,
hudfärg, kön eller religion”.65 Som exempel på olagligt material som inte har ett direkt
samband med skyddet av minderåriga eller mänsklig värdighet nämns anvisningar för
att tillverka bomber, olaglig drogframställning, terrorism, bedrägeri, anvisningar för
kreditkortsförfalskning, dataintrång, otillåten förmedling av personuppgifter, elektro-
niska trakasserier, ärekränkning, olaglig jämförande marknadsföring och otillåten sprid-
ning av upphovsrättsligt skyddade verk.66

Enligt kommissionen befordrar Internet ”otvivelaktigt alla sorters kontroversiellt inne-
håll alltifrån barnpornografi via material präglat av våld och olika former av missbruk
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till stimulans till hat”.67 Samtidigt menar kommissionen att det ”är i själva verket tvek-
samt om de nya tjänsterna förmedlar mer kontroversiellt material än traditionella media
hittills har gjort”.68 Kruxet är att materialet är ”mer synligt i de nya tjänsterna och något
lättare att få tillgång till, samtidigt som det låter sig kontrolleras i mindre grad än i kon-
ventionella media”.69 Till det skadliga, men lagliga, materialet på Internet räknar kom-
missionen bl.a. sådant som ”kan kränka andra människors värden eller känslor”, t.ex.
”material som ger uttryck för politiska åsikter, religiösa övertygelser eller synpunkter i
rasfrågor”.70 Till det material som är tillåtet för vuxna men inte för minderåriga hör
otillåten marknadsföring, våld och pornografi, och vad som betraktas som skadligt beror
enligt kommissionen på kulturella skillnader.71 Just identifieringen av ”material som
kan vara skadliga för minderåriga” utgör enligt kommissionen ”ett grundläggande pro-
blem”:

Å ena sidan är det inget som säger att det verkligen finns konsensus, inklu-
sive på det medicinska planet, om det material som kan påverka minderåri-
gas moraliska eller fysiska utveckling. Å andra sidan är kategorin ”minder-
åriga” inte homogen och det är tvivelaktigt om samma problem inställer sig
för barn på 4 år som för tonåringar som är 15 år. Dessa två svårigheter ut-
mynnar i praktiken i en stor spännvidd och brist på enhetlighet när det gäller
nationell klassificering som genomförts för vissa media (särskilt för film).
Överförd till området för tjänster får denna variation återverkningar vad av-
ser cirkulation av det berörda materialet.72

Kommissionens redogörelse för det skadliga (men lagliga) materialet är mycket vagare
än den som avser det olagliga materialet. Det betecknas genomgående som kontroversi-
ellt material som framför allt kan skada eller påverka minderårigas fysiska eller mentala
utveckling, för det mesta utan vidare angivelse av vad det innehåller. Det är egentligen
först i kommissionens förslag till lösningar på problemen som en närmare specificering
erbjuds. Detta sker dels i redovisningen av ett initiativ i Storbritannien där en broschyr
om ”problemen med pornografi på Internet” har tagits fram, dels i samband med be-
skrivningen av olika system för märkning och klassificering, där ”nakenhet, sexualitet,
våld, språkbruk etc.” räknas upp som exempel på ”typer av problem”.73

Internets gränslöshet och skillnader i de nationella bestämmelserna
Enligt kommissionen utgör utvecklingen ”från nationella tjänster till världsomspän-
nande nätverk [--] en mycket stor utmaning när det gäller skyddet av de minderåriga och
den mänskliga värdigheten” och de nya nätverkens ”globala natur begränsar [--] möjlig-
heterna till effektivt genomförande av nationella lagstiftningar”.74 Internets tekniska
uppbyggnad sägs leda till att ”vissa typer av kontroll blir verkningslös”.75 Försöker man
hindra spridningen av ”kontroversiellt material [kan det] snabbt sändas vidare på andra
servrar för att kringgå eventuella blockeringsåtgärder”.76 Kommissionen uttrycker far-
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hågor för att brister i det internationella samarbetet kan leda till att det ”uppstå[r]
’paradis’ för dokument som strider mot straffrättens allmänna regler”.77 Kontrollpro-
blemet gäller både olagligt och skadligt material. Den här ”rörligheten” ger, förutom
”risken för massiv ’omlokalisering’ av servers till länder med lösligare system”, enligt
kommissionen upphov till ”frågan om uppdatering av eventuella listor över kontroversi-
ella webb-platser eller material”.78 En blockeringsåtgärd kan dessutom ”i många fall
visa sig vara oproportionerlig om den innebär blockering av alla tjänster och material
som finns på samma server”.79

Just skillnaderna i medlemsländernas juridiska och kulturella traditioner tycks enligt
kommissionen ”ibland äventyra alla försök till sammanställningar och jämförelser”.80

De institutionella strukturerna varierar från land till land, vilket får konsekvenser för hur
behörigheten är fördelad. I länder med federal struktur eller olika former av regionalt
självstyre måste man i högre grad ta hänsyn till lokala värderingar. Olika vikt fästs vid
den betydelse som rättspraxis har i förhållande till lagstiftning och den roll som juryn
spelar i brottmål respektive civilmål varierar. Skillnader finns också när det gäller för-
hållandet mellan de lagstiftande myndigheterna och berörda industrier, särskilt i fråga
om i vilken grad självreglering uppmuntras.81 Den skillnad som gäller medlemsländer-
nas kulturella traditioner sägs yttra sig i

olika värderingar, särskilt i fråga om seder och moral. Den allmänna opinio-
nen är ofta den avgörande faktorn när det gäller skyddet av minderåriga och
den mänskliga värdigheten, och avslöjar djupa kulturella skillnader [--] det
finns en stor klyfta mellan de nordiska länderna som är särskilt känsliga för
våldsmaterial men relativt liberala i fråga om material av sexuell karaktär,
och de latinska länderna som är mycket känsliga i frågor som rör sexualitet
men berörs i mindre grad när det gäller våld. [--] Samma allmänna formule-
ringar kan ge upphov till olika konkreta tillämpningar beroende på vilket
land det rör sig om och till och med vara olika beroende på vilken region i
landet det är fråga om.82

Den juridiska och kulturella variationen anses ge upphov till ”många svårigheter i sam-
band med transnationella tjänster”.83 Medlemsländernas olika system med absolut för-
bud mot visst material ”kan vara föremål för en allmän definition som måste tolkas från
fall till fall med hänsyn till de sociala värderingar som omfattas på den platsen och vid
det tillfället”.84 Det här sägs gälla framför allt ”material av anstötlig eller oanständig
art”, där lagstiftningens tillämpning ”varierar starkt beroende på land och tid”.85 När det
förbjudna materialet är mer exakt definierat måste definitionen enligt kommissionen
ofta granskas i ljuset av ett särskilt sammanhang. Detta gäller våldspornografi, material
som uppammar hat, diskriminering eller våld.86 Resultatet blir ”en brist på insyn i be-
stämmelserna om allmänna förbud som gör det svårt att identifiera ett konkret funda-
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ment av europeiska värderingar och bestämmelser”.87 Skillnader i de nationella be-
stämmelserna bidrar dessutom till svårigheterna ”att mobilisera de berörda industrierna
på europeisk nivå”.88 När enskilda medlemsländer ”lägger fast regler för nya Internet-
tjänster i syfte att skydda samhällets intressen kan detta också leda till att konkurrensen
snedvrids (t.ex. skillnader i hur frågan om tjänsteleverantörers ansvar skall hanteras), att
fri rörlighet för tjänsterna hämmas och att den inre marknaden delas upp igen”.89 Skill-
naderna sägs också utgöra ett ”hinder för försvaret av gemensamma principer i de inter-
nationella organen”.90

Internets gränslöshet är alltså ett problem i ett Europa där ”definitionen av förseelser
och brott varierar från ett land till ett annat”, eftersom ”inte alla klandervärda gärningar
nödvändigtvis [är] straffbelagda i alla medlemsstater”.91 Avsaknaden av enhetlig euro-
peisk lagstiftning leder enligt kommissionen till att ”författare eller leverantörer av ma-
terial [kan] missbruka denna situation genom att leverera material i ett land där det be-
traktas som olagligt från ett land där materialet anses lagligt”.92 Medlemsländernas
”isolerade nationella lösningar avslöjar snabbt sina begränsningar” och på ”ett världs-
omspännande nät kan det visa sig svårt att hitta lösningar som är godtagbara i alla län-
der som täcks av tjänsten”.93 Kommissionens exempel på detta problem är ”utgivning
av Mein Kampf av Adolf Hitler eller ’revisionism’, dvs. förneka förintelsen”, som ”är
förbjudet i vissa medlemsstater, t.ex. Tyskland, men inte i andra”.94 Även världen utan-
för EU är en källa till problem. Man kan ”utanför Europeiska unionen finna föga demo-
kratiska länder där åsidosättandet av yttrandefriheten utmynnar i försök till [--] förbud
eller drastiska inskränkningar av tillträdet till de nya tjänsterna, och i skalans andra ände
länder där frånvaron av verklig kontroll skapar ’paradis’ för befordran av material som
vanligtvis är förbjudna”.95 En viss enhetlighet står enligt kommissionen internationella
konventioner eller stadgor för, särskilt inom ramen för FN, men ”värdesystem som är
mycket olika runt om i världen [leder] ofta till rättsliga ramar som uppvisar mycket
stora skillnader”.96

Anonymitet
Enligt kommissionen har medlemsländernas rättsliga myndigheter ”gett uttryck för oro
över olika tillvägagångssätt som tillåter anonymt bruk av Internet”.97 Anonymiteten
”kan underlätta att sända olagligt material och göra det [--] svårt eller omöjligt att iden-
tifiera avsändaren”.98 Problemet sägs dock inte röra ”World Wide Web där en värd-
tjänsteleverantör vet eller åtminstone kan ta reda på vem som tillhandahåller materia-
let”.99 Nej, det handlar om att användare anonymt kan ”skicka e-post eller meddelanden
till ’Usenet’ newsgroups utan att mottagaren får reda på namn eller e-postadress på
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avsändaren för att en mellanhand (en anonym remailer) har avlägsnat informationen”.100

Visserligen finns det enligt kommissionen ”godtagbara skäl för en användare att förbli
anonym (inklusive rädsla för repressalier för de åsikter han eller hon ger uttryck för eller
brist på förtroende för hur mottagaren kan tänkas använda personuppgifterna)”.101

Kommissionen pekar här på hur man i amerikanska domstolar har betonat vikten av
”anonymitet för sådana användare av Internet som vill ha tillgång till känslig informa-
tion, exempelvis användarna av Webb-sidan Critical Path AIDS Project, användarna –
särskilt unga homosexuella – av Queer Resources Directory och användarna av Stop
Prisoner Rape”.102 Dessa ”[b]efogade behov av anonymitet måste emellertid gå att för-
ena med principen att ett meddelande skall kunna spåras”.103 Med hänvisning till initia-
tivet ”Safety Net” i Storbritannien menar man att ”fullständig anonymitet är ett hot me-
dan spårbara pseudonymer inte är det”.104

Lösningar
Det är i kommissionens lösningar som EU:s karaktär av rättsgemenskap, där politiska
initiativ i enlighet med vad som redan nämnts ofta ikläds juridikens språkdräkt, blir sär-
skilt tydlig. De lösningar som diskuteras och/eller föreslås presenteras och motiveras
nämligen genomgående med rätten som bakgrund. Kommissionen understryker vikten
av att grundläggande fri- och rättigheter säkerställs, samtidigt som den påpekar att det

kanske inte [är] lätt för medlemsstaterna att dra en skiljelinje mellan vad
som är skyddat genom yttrandefriheten och vad som kan inskränkas.105

Kommissionen konstaterar att ”[b]etydelsen hos frågorna om skyddet av minderåriga
och den mänskliga värdigheten inom de audiovisuella och informationstjänsterna är
knappast förvånande”.106 Skälet är att ”[v]erkliga problem dyker upp som i hög grad
motiverar att statliga myndigheter och vanliga medborgare ägnar dem sin fulla upp-
märksamhet”.107 Fördelarna med Internet ”väger visserligen mycket tyngre än nackde-
larna men dessa kan inte sopas under mattan”.108 Nackdelarna karakteriseras som
”brådskande angelägenheter för allmänheten och ur ett politiskt, ekonomiskt och rätts-
ligt perspektiv”.109 Kommissionen är ”mycket medveten om att dessa frågor är viktiga
och att man måste göra en lämplig avvägning mellan fritt informationsflöde och säkert
skydd av samhällets intressen för att tillmötesgå berättigad oro”.110 De förslag till lös-
ningar som läggs fram vittnar om en vilja att dels tillfredsställa känslan av brådska, dels
noga beakta de begränsningar som följer av EU:s rättsliga grundvalar. I linje med sin
föresats att skilja på olagligt material och annat skadligt material understryker kommis-
sionen dessutom att olika problem kräver olika lösningar och att det är ”uppenbart att de
medel som krävs för att genomföra ett totalförbud och för att begränsa minderårigas
tillgång till material eller vuxnas oavsiktliga tillträde till material är olika”.111  Ett annat
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generellt krav på de åtgärder som vidtas är att ”hänsyn tas till varje mediums särskilda
kännetecken”.112 Här handlar det om mediets påverkan, dess spridning i samhället och
konsumentens grad av valmöjlighet. Enligt kommissionen anses till exempel ”bilder och
särskilt rörliga bilder [--] av tradition göra större intryck än text”.113 Konsumentens
valmöjlighet sägs bero på antalet materialleverantörer, materialutbudets bredd, mängden
information om dessa material och det sätt på vilket konsumenten får tillträde till mate-
rialet.114

Hösten 1996 är alla EU:s dåvarande medlemsländer anslutna till Europeiska konventio-
nen om skydd för de mänskliga rättigheterna, och även om texten inte är direkt bin-
dande för EU så har dess innehåll införts i Fördraget om upprättandet av Europeiska
unionen och genom domstolens rättspraxis.115 De möjligheter och begränsningar som
styr EU i dess roll som lagstiftare framställs som en avgörande faktor vid kommissio-
nens val av lösningar. Eventuella beslut om åtgärder ska fattas med hänsyn till vad som
stadgas i denna konvention och i fördragen, särskilt i fråga om ”två grundläggande prin-
ciper, som hör hemma i varje demokratiskt samhälle: yttrandefrihet och respekt för pri-
vatlivet”.116

Med konventionen och hänsynstagandet till de allmänna rättsprinciperna i
gemenskapens rättsordning förfogar vi när det gäller yttrandefrihet och
skydd av privatlivet över ett gemensamt europeiskt fundament. Men det är
lång väg att gå från detta fundament till regler som i alla avseenden är ge-
mensamma. Det är dock nödvändigt att understryka betydelsen av dessa
principer ty i brist på gemensamma bestämmelser förfogar Europa åtmin-
stone över en gemensam metod för att utvärdera bestämmelser som inskrän-
ker yttrandefriheten eller rätten till privatliv.117

Den gemensamma metoden är proportionalitetstestet och har med de så kallade subsidi-
aritets- och proportionalitetsprinciperna att göra, som innebär att EU endast får vidta
lagstiftningsåtgärder som avser gemensamma insatser på EU-nivå om målen med dessa
beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsländerna själva.118 Propor-
tionalitetstestet och dess bakomliggande princip åberopas även i samband med princi-
pen om fri rörlighet för tjänster, som är av avgörande betydelse för inrättandet av den
inre marknaden och dess funktion.119 EU:s medlemsländer har alltså ”möjligheter att
vidta åtgärder som tillämpas utan åtskillnad, om de motiveras av trängande orsaker i det
allmännas intresse, men på villkor att dessa åtgärder är strikt proportionerliga till det
eftersträvade syftet och att det inte finns andra mindre restriktiva åtgärder som kan ge
motsvarande effekt”.120 Kommissionen anser att det ”i detta stadium av de nya tjänster-
nas utveckling är för tidigt att lägga fram exakta förslag, särskilt i fråga om lagstiftning,
på gemenskapsnivå”.121 I stället för särskild lagstiftning rekommenderas därför att
”uppbyggnad av en harmonisk ram för den gränsöverskridande utvecklingen av de nya
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audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna ses som ett mål som kan eftersträvas
gradvis [--] och genom lämpliga medel”.122 Varje land ”får komma fram till sina egna
slutsatser om var gränsen skall gå mellan vad som är tillåtet och vad som är förbju-
det”.123 Eventuella internationella initiativ måste ”beakta det faktum att moraluppfatt-
ningen skiljer sig mellan olika länder när man söker lämpliga regler för att skydda män-
niskor mot stötande material och samtidigt säkerställa yttrandefrihet”.124

Det rör sig om att avgöra vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt
och att finna en jämvikt mellan skyddet av yttrandefriheten och privatlivet å
ena sidan och skyddet av den mänskliga värdigheten och de minderåriga å
den andra.125

Gemensamma europeiska normer och samarbete i rättsliga och inrikes frågor
Som en motvikt till Internets gränslöshet och för att komma åt problemet med skillna-
derna och bristen på insyn i de nationella bestämmelserna anser kommissionen att det
”kan vara lämpligt att fastställa vissa gemensamma normer för det som bör betraktas
som olagligt”, så att man med hjälp av ”gemensamma minimivärderingar” kan förhindra
att det uppstår ”kryphål för brottslig verksamhet”.126 Dessutom bör man stärka ”det
straffrättsliga, rättsliga och polisiära samarbetet mellan medlemsstaterna” samt inleda
ett ”samarbete med våra viktigaste samarbetspartner utanför EU”.127 Här anser kommis-
sionen att det vore ”värdefullt att utsträcka samarbetet till att även omfatta förebyggande
av brottsliga handlingar som går ut på att använda Internet som redskap för verksamhe-
ten”.128 Genom EU-fördraget har ett särskilt förfarande för samarbetet inom rättsliga
och inrikes frågor införts, vilket ”har en mycket viktig roll att spela för att möta vissa
aspekter i fråga om skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten inom de nya
elektroniska tjänsterna, särskilt genomförande av system för straffrättsliga förbud för
vissa material”.129 Samarbetet betecknas som ”viktigt [--] för att bekämpa de källor där
det brottsliga materialet härrör och begränsa spridningen av kopior” och behovet av
förstärkt samarbete sägs vara ”uppenbart”.130 Som ett färskt exempel på önskvärt sam-
arbete åberopas den politiska överenskommelsen ”för att stärka det polisiära samarbetet
inom ramen för Europol mot pedofili och handel med barn och kvinnor, liksom för att
införa definition av gemensamma rättsliga miniminormer för sexuellt utnyttjande av
barn”.131 Även deklarationen från världskongressen mot sexuellt utnyttjande av barn
åberopas som en lämplig ”grund för gemensamma insatser”.132 Förutom det samarbete
som möjliggörs genom fördraget anser kommissionen att andra samarbetsformer ”skulle
kunna övervägas både för juridiska frågor (anonymiteten på näten, tillnärmning av
straffrättsliga bestämmelser, internationella utlämningsbestämmelser etc) och för prak-
tiska aspekter (till exempel utbildning av polismän i hur man använder datorer och
elektroniska nätverk, informationsutbyte om behandling av kriminella ärenden som rör
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utnyttjande av de nya elektroniska tjänsterna etc.)”.133 Genom att upprätta gemensamma
rekommendationer och riktlinjer skulle man enligt kommissionen få fram verktyg även
för ”annat arbete som ofta har en bredare räckvidd (åtgärder för att bekämpa rascism
[sic!] och främlingsfientlighet, kampen mot kvinnohandel eller mot sexuellt utnyttjande
av barn för kommersiella syften etc.)”.134 Gemensamma rekommendationer och riktlin-
jer bör också upprättas för det internationella samarbetet, där det handlar om att ”på
grundval av studier som genomförts på unionsnivå fastställa gemensamma värden och
principer som kan försvaras i internationella organ”.135 Ytterligare ett av kommissionens
argument för ett ökat samarbete mellan medlemsländerna är att det ”kommer [--] att
underlätta det nödvändiga samarbetet med tredje part”.136 Dessutom skulle ”utveckling
av ett sammanhänga[n]de tillvägagångssätt inom Europeiska unionen [--] underlätta
tillämpningen av den nationella rätten samtidigt som oproportionerliga hinder för ut-
veckling av gränsöverskridande tjänster inom den inre marknaden undviks”.137

För alla nya och snabbt växande näringsgrenar gäller att fasta rättsregler är
en förutsättning för att främja investeringar, borga för att en konkurrens-
kraftig tjänsteproducerande Internetindustri utvecklas och sörja för att en
bred Internetbaserad ekonomi växer fram i Europa.138

Därför kan det, om ”problemen förblir olösta [--] vara befogat med ingrepp från gemen-
skapen”.139 Men de rättsliga åtgärder som vidtas bör ”främja ekonomisk tillväxt”, sam-
tidigt som hänsyn tas till ”berättigad oro ur samhällelig och social synpunkt”.140 Ett om-
råde där ingrepp från gemenskapen sägs vara befogade är det anonyma bruket av Inter-
net. Genom att webbsidor har ”en upphovsman eller genom att sidan har en adress [--]
eller genom att e-post eller meddelanden till newsgroups har en e-postadress” går an-
vändare ”normalt att identifiera”.141 Vilket enligt kommissionen ”är önskvärt och i linje
med den demokratiska princip som säger att enskilda har rätt att fritt uttrycka sina tan-
kar och åsikter men de skall svara för sina gärningar”.142 Därför bör ”[p]rincipen om att
det skall gå att spåra ett meddelande [--] införlivas i de nationella etiska reglerna i EU
om remailingverksamhet”.143 De förslag som lagts fram inom ramen för initiativet
”Safety Net” sägs gå ”ut på att kända kryphål skall undanröjas och att spårbarheten skall
förbättras och att anonyma remailers anger sin identitet”.144 Deras identitet skulle
”skyddas av lagstiftning om skydd av datauppgifter och vara tillgänglig för polisen på
ett ur rättslig synpunkt tillräckligt säkert sätt”, men för att ”säkerställa spårbarhet be-
hövs insatser både på den tekniska sidan och inom internationellt samarbete för att åt-
gärderna skall bli verksamma”.145
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När olagligt material inte kan avlägsnas från värdservern, t.ex. därför att servern finns i
”ett land där myndigheterna inte är samarbetsvilliga eller materialet inte är olagligt” kan
man enligt kommissionen ”alternativt strypa tillgängligheten på leverantörsnivå”, vilket
sägs vara en metod som ”anvisas [--] i vissa länder eftersom tjänsteleverantörer är en
liten och avgränsbar grupp”.146 En annan lösning är att ”förbjuda abonnenterna tillgång
till olagligt material från fall till fall”, vilket emellertid kan ”vara ett tillvägagångssätt
med allvarliga brister”.147 Bristerna illustreras med exemplet CompuServe, som av de
tyska myndigheterna ombads ”spärra tillträdet till en del av materialet på news-
groups”.148 Eftersom det till en början inte gick att ”skilja ut de tyska abonnenterna från
andra” stoppades ”tillträdet till flera newsgroups för alla [--] abonnenter i hela världen”,
vilket ledde till att man ”protesterade [--] ordentligt mot att tyska morallagar skulle
exporteras på detta sätt”.149 Senare öppnades de flesta av dessa newsgroups igen för
”alla utom de tyska användarna”, men eftersom inga åtgärder vidtogs mot andra Inter-
netleverantörer i Tyskland kunde ”deras abonnenter även fortsättningsvis [--] komma åt
detta material” via andra leverantörer.150 Detta visar enligt kommissionen ”att det finns
ett behov av samarbete mellan myndigheterna och Internetleverantörerna för att se till
att åtgärderna är effektiva och inte går utöver vad som är nödvändigt”.151

En slutsats man rent generellt måste dra är att inga bestämmelser om skydd
av minderåriga får införas i form av författningsstridiga förbud mot att an-
vända Internet för sådant material som man fritt kan tillgodogöra sig i andra
media. En annan slutsats är att de befintliga reglerna om vad som får spridas
måste ses över för att man skall kunna se om de kan tillämpas analogt och
att man inte skall tillämpa de allra strängaste reglerna bara för att Internet
har en sådan stor spridningspotential.152

Självreglering
Kommissionen menar att det med hänsyn till ”den avgörande roll som de berörda indu-
strierna spelar i utarbetandet och genomförandet av varje lösning på problemen” är ”av
stor vikt att kunna stödja sig på en bred mobilisering av dessa industrier på europeisk
nivå”.153 Denna breda mobilisering underlättas enligt kommissionen av att industrin
”[i]nför hotet att ställas till medansvar, särskilt straffrättsligt, för förmedling av material
som är skadliga för minderåriga, [--] spontant utvecklat en serie mekanismer för skyddet
av minderåriga”.154 Också användarna själva kan ”på grund av Internets decentralise-
rade uppbyggnad spela en viktig roll och bidra till att självreglering sker”.155 Ett inter-
nationellt nätverk av självreglerande organ skulle enligt kommissionen ”väsentligt
kunna underlätta” processen när det gäller att avlägsna olagligt material från servrar.156

Kommissionen kommer därför ”även fortsättningsvis att uppmuntra till samarbete
mellan sammanslutningarna av Internetleverantörer för att hjälpa till med självre-

                                                  
146 Meddelande 1996, s. 11 f.
147 Meddelande 1996, s. 12.
148 Meddelande 1996, s. 12.
149 Meddelande 1996, s. 12.
150 Meddelande 1996, s. 12.
151 Meddelande 1996, s. 12.
152 Meddelande 1996, s. 15.
153 Grönbok 1996, s. 26.
154 Grönbok 1996, s. 19.
155 Meddelande 1996, s. 11.
156 Meddelande 1996, s. 11.



28

gleringen”.157 Industriernas ”kapacitet att tala med en röst genom verkligt representativa
organ” sägs vara ”avgörande” och som de viktigaste områdena för industrin utpekas
utarbetandet av en uppförandekod och konkreta åtgärder inom en gemensamt fastställd
ram, gemensamma standarder för innehållsmärkning, främjande av PICS-standard eller
motsvarande ”för att snabbt uppnå en kritisk massa av märkt material” samt interkom-
patibla anordningar för navigation eller föräldrakontroll.158 Kommissionen välkomnar
även branschens initiativ till direktförbindelser som ”allmänheten kan använda för att
rapportera om material de anser vara olagligt”, som ”bör inrättas för att uppmuntra all-
mänheten till att upptäcka och rapportera olagliga och skadliga adresser”.159 Här fram-
håller kommissionen USA, där ”frivilliga övervakningsgrupper redan [spelar] en viktig
roll i arbetet med att uppdatera listor och verifiera klassningar”.160

I de fall där självreglering bedöms lämpligt bör alltså ”ett gemensamt ramverk för själv-
reglering på europeisk nivå” fastställas.161 Ett sådant ramverk bör enligt kommissionen
särskilt omfatta följande: målen för skyddet av minderåriga och den mänskliga värdig-
heten, vilka kommer att utgöra ”villkoren” för självregleringen; principer för hur indu-
strin ska företrädas på europeisk nivå för beslutsförfaranden; en tidsplan för utarbetan-
det av en uppförandekod och konkreta åtgärder för skydd som utarbetas av de berörda
industrierna.162 Leverantörerna eller tredje part bör dessutom, när det gäller ”tjänster
som verkar på basis av en individuell begäran som görs av konsumenten”, uppmuntras
att ”märka material för en harmonisk utveckling av bestämmelser om kontroll av mate-
rial i allmänhet och föräldrakontroll i synnerhet”.163 Kommissionen anser även att det
kan vara nödvändigt att ändra eller förtydliga befintlig lagstiftning ”som stöd till tjäns-
televerantörer och värdtjänsteleverantörer [--] för att röja en väg mellan anklagelser om
censur och risken att åläggas ansvar”.164

Föräldrakontroll med hjälp av europeiska system för materialmärkning och -filtrering
Enligt kommissionen är det ”bästa sättet att hantera skadligt material [--] att sörja för att
det finns medel som begränsar sårbara människors tillgång till materialet”.165 Den ”vari-
ation som finns för att ge ut material och det faktum att varje användare är en möjlig
utgivare kräver en filtrering av det tillgängliga materialet”.166 Genom en kombination av
filtrering baserad på svarta listor, vita listor och neutral märkning blir det enligt kom-
missionen ”idag möjligt att skapa en miljö som överallt är säker för minderårigas till-
träde till Internet”.167 Den första generationen av system för ”filtrering av material som
innebär att kontroversiellt material automatiskt fångas upp” sägs dock begränsa ”skyd-
dets effektivitet”.168 Skälet är att de ”fungerar huvudsakligen på basis av nyckelord och
identifiering av vissa typer av material (bilder)” och att ”ett antal nyckelord [inte] räcker
för att bestämma räckvidden för de material som kan skada minderåriga”.169 Ytterligare
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en nackdel är enligt kommissionen att ”systemet avsevärt kan begränsa tillgång till
ofarligt material”.170 Därför gör endast en ”generell filtrering på basis av den ’neutrala
märkningen’ [--] det [--] möjligt att överväga en global lösning av frågan” .171

PICS framhålls som ”just en öppen och global norm för genomförande av denna ’neu-
trala märkning’”, den ”otvivelaktigt [--] mest övergripande och innovativa lösningen på
de frågor som rör innehållet på Internet”.172 På unionsnivå har PICS enligt kommissio-
nen en avgörande fördel eftersom det gör ”det möjligt att ta hänsyn till de olikheter som
finns i nationella, lokala och personliga värderingar”.173 PICS betraktas dessutom som
ett system vars utnyttjande kan kombineras med fri rörlighet för tjänster och ge ”tillträ-
deskontroll till Internet utan censur”.174 För att ”säkra perfekt kompatibilitet mellan
olika organ som genomför märkning, kan det visa sig lämpligt att fastställa gemen-
samma kriterier till exempel baserade på en klassificering i åldersgrupper eller typer av
problem (nakenhet, sexualitet, våld, språkbruk etc.)”.175 Som exempel på vem som kan
göra klassningen nämns materialleverantörerna själva (t.ex. nöjesföretag med familjein-
riktade webbsidor) och tredje man (t.ex. ”religiösa grupper eller föräldraföreningar”.176

Motståndarna till filtrering sägs betona två huvudrisker: ”oacceptabelt material som för
närvarande finns på Internet kan alltid hämtas från en oskyddad dator, och i de flesta
hem kan datakunniga barn alltid kringgå föräldrarnas välmenta ansträngningar”.177 Men
enligt kommissionen har detta problem ”studerats av PICS som menar att man inte kan
manipulera systemet”.178 Kommissionen vill dessutom ”se till att användare har tillgång
till klassningssystem som passar deras behov och [--] undvika en situation där man
måste förlita sig på system som utvecklats för USA där man kan ha en annan inställning
till vad som är lämpligt innehåll för minderåriga”.179 Därför ska man ”uppmuntra upp-
rättandet av europeiska klassningssystem”.180 För att inte ”komma i konflikt med subsi-
diaritetsprincipen” och ”se ut som ett försök till att pådyvla kulturell likformighet” bör
”europeiska leverantörer av material såväl som europeiska klassningsorgan aktivt upp-
muntras till att etablera sina egna klassningssystem” samt till att ”anta egna etiska regler
för material som sprids via Internet och sörja för fortlöpande klassning av materialet”.181

Och man bör ”i alla händelser se till att klassnings-, listnings- och självregleringssystem
är baserade på öppna standarder som är framtagna på europeisk eller internationell nivå
snarare än på standarder som bestämts av fabrikanterna”.182 Parallellt bör man inom
ramen för EU:s FoTU-program ”stimulera till att europeisk filtrerings- och spårnings-
mjukvara (för att spåra ursprunget till olagligt material) utvecklas”.183

Kommissionen anser att det är föräldrarna som bär det största ansvaret för skyddet av
minderåriga och ett mål är att det ska vara ”möjligt för föräldrar att få fullständigt till-
träde till Internet (eller till en tjänst på eget nätverk) samtidigt som de kan kontrollera
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eller begränsa minderårigas tillträde”.184 Stort utrymme avsätts för att beskriva olika
system med vilkas hjälp föräldrar kan blockera datorn för att ”begränsa minderårigas
tillträde när de inte själva är närvarande”, lagra uppgifter om navigering på nätet för att
”övervaka hur minderåriga faktiskt utnyttjar tjänsterna” samt blockera webbplatser ”på
selektiv basis [--] baserat på en märkning av innehållet”.185 Dessa tekniska lösningar
”medger att hänsyn tas till skillnader i moraluppfattning, inte bara mellan rättssystem
utan också mellan användarnas subjektiva uppfattning” och har enligt kommissionen
utvecklats som att ”svar på krav från allmänheten [--] för att göra det möjligt för föräld-
rar att kontrollera det Internetmaterial som kommer in i deras hem”.186 Branschen och
medborgarrättsgrupperna sägs ”propager[a] starkt för filtreringsmodellen som det mest
effektiva sättet att lösa utmaningarna mot [sic!] Internet samtidigt som man tar hänsyn
till skillnaderna mellan smak och synen på anständighet mellan länder, samhällen och
familjer”.187 Utvecklingen av filtreringssystem baserade på märkt material motsvarar
enligt kommissionen ”till fullo kraven på ett verkligt föräldra- och läraransvar”.188

Systemen gör ”det möjligt att samtidigt tillgodose målen att låta informationen flöda
fritt och att visa respekt för de enskildas åsikter”.189 Det hela går ut på att ”först ha till-
gång till största möjliga information om det material som finns tillgängligt, för att där-
efter genom kontrollbestämmelser automatisera urvalet av tillgång i enlighet med fa-
miljens egna behov (barnens ålder, föräldrarnas inställning och val i fråga om uppfost-
ran)”.190 Men det är också mycket viktigt att upplysa föräldrarna:

Vad tjänar en anordning för föräldrakontroll till om föräldrarna måste be
barnen installera eller programmera den? Utbildning om bild kan bidra till
att utveckla en kritisk attityd hos tonåringar och att utveckla en ny typ av
krav på kvalitet och variation i fråga om audiovisuellt material. Dessutom
skulle denna typ av utbildning ge långsiktiga effekter och göra det möjligt
för framtida föräldragenerationer att bättre möta sitt ansvar i fråga om upp-
fostran. Att skapa ökat medvetande hos föräldrar och ge dem information
om den skadliga påverkan som deras barn kan utsättas för är en självklar
konsekvens av deras ökande ansvar.191

Information, medvetandegörande och utbildning
Information, medvetandegörande och utbildning visar sig enligt kommissionen ”ytterst
viktiga för att skapa ett effektivt skydd för minderåriga och införa ett förtroendefullt
klimat som är gynnsamt för utveckling av de nya tjänsterna”.192 Målet är att se till att
användarna är ”medvetna om möjligheterna och bristerna med Internet” och effektivt
använder de skyddsmetoder som finns, att stimulera föreningar och organisationer på
gräsrotsnivå att engagera sig i märkningsprocessen, att stimulera konsumentorganisatio-
ner och enskilda konsumenter i processen med marknadsövervakning, samt slutligen att
”stimulera föräldrar att bli mer medvetna om sitt ansvar att övervaka sina barns aktivi-
teter”.193 Kommissionen föreslår att arbetet på unionsnivå utförs i etapper och inriktas
                                                  
184 Grönbok 1996, s. 19.
185 Grönbok 1996, s. 19.
186 Meddelande 1996, s. 16.
187 Meddelande 1996, s. 16.
188 Grönbok 1996, s. 57.
189 Meddelande 1996, s. 16.
190 Grönbok 1996, s. 57.
191 Grönbok 1996, s. 56.
192 Grönbok 1996, s. 22.
193 Meddelande 1996, s. 19; Grönbok 1996, s. 27.



31

på följande prioriteringar: en studie av nuvarande initiativ och utbyte av bra rutiner;
samarbete med offentliga myndigheter, utbildningsvärlden, konsumentorganisationer
och berörda industrier; en handlingsplan inriktad på stöd till åtgärder som ”verkligen
medför ett mervärde för gemenskapen”, identifikation av gemensamma budskap och
mellanstatliga åtgärder; samt forskning ”för att skapa ett lättillgängligt informations-
samhälle”.194 Skolorna ”måste fortfarande i högre grad uppmuntra eleverna att lära sig
mera om hur de nya verktygen används, särskilt datorer” och den ”lämpligaste metoden
för mediautbildning är fortfarande praktisk övning”.195 Minderårigas tillträde till de nya
elektroniska tjänsterna måste främjas och kommissionen ”kommer att studera möjlig-
heterna att ta hänsyn till denna prioritet i de gemenskapsprogram som nu finns för ut-
bildning och stöd till industrier som producerar audiovisuellt material”.196 Den kommer
också att ”uppmuntra ömsesidig information och utbyte av god praxis i lämpliga nät-
verk på europeisk nivå”.197 I detta sammanhang framhåller kommissionen initiativet Att
lära i Informationssamhället – Handlingsplan för ett europeiskt utbildningsinitiativ
(KOM(96) 471), som anses kunna ”bidra till att sprida nya metoder för att medvetande-
göra de unga på detta område”.198 Dessutom återstår enligt kommissionen ”fortfarande
allt att göra för att främja utveckling av webb-platser av god kvalitet för minder-
åriga”.199 Klassificering och märkning av material som är anpassat för minderåriga (sär-
skilt inom ramen för de så kallade ”vita listorna”) sägs utgöra ”ett första steg i denna
riktning”.200

Skyddsobjekt och beskyddare
Vem eller vad är det så som ska skyddas från det olagliga eller skadliga materialet? Och
vem ska ha ansvaret för detta skydd? Ja, det flitigast anförda skyddsobjektet är de min-
deråriga. De ska inte bara skyddas från sådant material som klassas som olagligt oavsett
spridningssätt och användarens ålder, utan dessutom från material som kan påverka eller
skada deras ”fysiska eller mentala utveckling” alternativt ”moraliska eller fysiska
utveckling”.201 Trots att man i samband med att olika system för märkning diskuteras
ifrågasätter homogeniteten i kategorin minderåriga, behandlas de ändå genomgående
som en homogen grupp. Skyddet av minderåriga sägs utgöra ”mål av allmänt intresse
med en i det närmaste universell räckvidd som för övrigt kan knytas till begreppet
’barnens rätt’ såsom det har formulerats av Förenta Nationerna”.202 Kommissionen kon-
staterar att ”föräldrarna ytterst bär det största ansvaret”, men att ”statliga myndigheter
och de berörda industrierna traditionellt också spelat en avgörande roll på detta om-
råde”.203 Det är dock inte bara de minderåriga som kan behöva skyddas. Kommissionen
menar att det finns en vilja att hindra ”sårbara människors tillgång” till skadligt mate-
rial, att ”skydda känsliga personer, eller ’gemene man’ mot oavsiktligt tillträde till mate-
rial som kan chockera”, och därmed även en ”önskan att begränsa tillträde till dessa
material [för] de vuxna som uttryckligen önskar det”.204 Vissa typer av material sägs
dessutom hota ”samhällets intressen”, ”själva grunden i samhället och särskilt den
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mänskliga värdigheten”.205 Det handlar om att skydda allmän ordning, enskilda perso-
ner samt ekonomiska eller ideella intressen.206 Som redan nämnts sägs dessutom så
kallat hybridmaterial vara något som på sikt kan få långsiktiga effekter på samhället. Av
problembilden framgår även tydligt att kommissionen genomgående strävar efter att se
till att eventuella åtgärder utformas i enlighet med de principer och målsättningar som
satts upp för EU:s inre marknad. Denna inre marknad – med fri rörlighet för varor, per-
soner, tjänster och kapital – kan alltså sägas vara ett av de viktigare skyddsobjekten,
eftersom den är av avgörande betydelse för EU:s ekonomiska och politiska integration.

Det är i första hand föräldrar, myndigheter och berörda industrier som pekas ut som de
som ska ansvara för skyddet, men även skolor och utbildningsväsende i allmänhet, kon-
sumentorganisationer, föreningar och gräsrotsorganisationer tilldelas en viktig roll i
arbetet med att utveckla och upprätthålla skyddet. På EU-nivå handlar ansvaret dels om
att främja ett ökat samarbete mellan medlemsländerna, dels om att stödja självre-
gleringen.

Resultatet av samrådet
Samrådet kring grönboken redovisas i ett dokument som kommissionen lade fram i juni
1997.207 Redovisningen bygger på de bidrag som då hade inkommit från Ekonomiska
och sociala kommittén, Regionkommittén, medlemsländerna och övriga berörda par-
ter.208 Kommissionen menar att samrådet har banat vägen för ”a Europe-wide consensus
on the aims and principle of action to be taken”.209 Att EU har en roll att spela när det
gäller skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten framgår enligt kommis-
sionen tydligt.210 Det råder dessutom bred enighet om att det inte finns något rättsligt
vakuum beträffande detta skydd, ”not even in on-line and Internet services”.211 De lös-
ningar i form av förstärkt samarbete i rättsliga och inrikes frågor, erfarenhetsutbyte,
självreglering, föräldrakontroll, PICS och breda informationsåtgärder som presenteras i
grönboken har enligt kommissionen fått bekräftelse i samrådet.212 Bland de krav på yt-
terligare åtgärder som framkommit genom samrådet märks tydligare definitioner av
skadligt respektive olagligt innehåll, ökade insatser för att främja barns tillgång till kva-
litetsmaterial, fördjupade analyser av förhållandet mellan barn och media i allmänhet
och ett ökat fokus på de etiska aspekterna av problemet. Skillnaderna mellan och inom
medlemsländerna har enligt kommissionen visat sig vara extremt stora vad gäller hur
långt själva debatten har kommit, prioriteringar, branschens engagemang och inställ-
ningen till lagstiftning respektive självreglering.213 Kommissionens slutsats är att pro-
cessen på EU-nivå i ett första skede bör inriktas på två huvudområden: samordning av
nationella åtgärder och gemensamma mål samt närmare samarbete och erfarenhetsut-
byte på europeisk och internationell nivå.214

                                                  
205 Meddelande 1996, s. 4; Grönbok 1996, s. 14.
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207 Europeiska gemenskapernas kommission 1997a.
208 För Regionkommitténs samt Ekonomiska och sociala kommitténs bidrag se punkterna 3.2.4 och 3.2.5.
209 Europeiska gemenskapernas kommission 1997a, s. 3.
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212 Europeiska gemenskapernas kommission 1997a, s. 8-12.
213 Europeiska gemenskapernas kommission 1997a, s. 5 ff.
214 Europeiska gemenskapernas kommission 1997a, s. 8-12.
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3.2.2 Rådets problembild
Rådets resolution om olagligt och skadligt innehåll respektive slutsatser om grönboken,
som lades fram i februari 1997, är mycket kortfattade. Samtidigt som rådet ”påminner
om de fördelar som Internet erbjuder [--] genom att ge medborgarna nya utbildnings-
möjligheter, sänka barriärerna för att skapa och distribuera innehåll och erbjuda bred
tillgång till allt rikare källor till digital information” så påminner det om ”behovet [av
att bekämpa] olaglig användning av Internets tekniska möjligheter, särskilt i samband
med brott mot barn”.215 Rådets lösningar är fokuserade på ”samordning mellan självre-
glerande och representativa organ på gemenskapsnivå”, ”undersökning av teknikfrågor,
särskilt [--] filtrering, klassning, spårning och skydd av privatlivet”, främjande av
”effektiva uppföranderegler”, ”utbyte av information om bästa praxis” och ett ”eventu-
ellt system för direktrapportering från allmänheten”.216 PICS framhålls som ett lämpligt
klassningssystem, samtidigt som vikten av att ta hänsyn till ”Europas kulturella och
språkliga mångfald” understryks.217 Rådet uppmanar kommissionen att ”såvitt angår
gemenskapens kompetensområden, följa upp arbetet med grönboken fram till nästa
rådsmöte [--] samt även föreslå ytterligare initiativ om så är lämpligt”.218 Kommissio-
nen anmodas dessutom att ”ytterligare överväga frågan om rättsligt ansvar för innehållet
för Internet”.219

3.2.3 Parlamentets problembild
Parlamentet behandlade som redan nämnts grönboken och meddelandet inom ramen för
ett frivilligt samråd. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
var ansvarigt utskott för meddelandet, medan utskottet för kultur, ungdomsfrågor,
utbildning och media var ansvarigt för grönboken. Betänkandet om meddelandet om-
fattar det ansvariga utskottets motivering och förslag till resolution samt yttranden från
de rådgivande utskotten, dvs. utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
samt utskottet för kvinnors rättigheter.220 Betänkandet om grönboken omfattar det an-
svariga utskottets motivering och förslag till resolution samt ett yttrande från det rådgi-
vande utskottet, dvs. utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor.221

Eftersom utskottens problembilder skiljer sig åt redovisas dessa separat, medan parla-
mentets övergripande problembild redovisas så som den framgår av de resolutioner som
slutligen antogs.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
Detta utskott var alltså ansvarigt utskott för meddelandet och rådgivande för grönboken.
Redogörelsen för vikten av att skilja på olagligt och skadligt material samt för de rätts-
liga ramarna för EU:s åtgärder på detta område överensstämmer i huvudsak med kom-
missionens.222 Problembilden kännetecknas dels av den stora vikt som fästs vid pedofili,
pornografi och extremism, dels av att näringslivets och den inre marknadens skyddsin-
tressen inte alls tas upp. Internet beskrivs som ”en ny kommunikationsmodell som
grundas på en relation där alla har kontakt med alla”, ”ett levande minne som består av

                                                  
215 Europeiska unionens råd 1997b, s. 1.
216 Europeiska unionens råd 1997b, s. 2.
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218 Europeiska unionens råd 1997a, s. 4.
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användarnas kommunikation”.223 Det är ”omöjligt att förstöra [--] med kapacitet att
överleva en kärnvapenattack”, det utgör ”vars och ens egendom” och tillåter en ”full-
ständig yttrandefrihet”.224 Internet har ”blivit ett svar på en utopisk dröm om ett harmo-
niskt samhälle där man kan ta hjälp av varandra för att utveckla sin kunskap”.225 Ett hot
mot den utopiska drömmen är dock att information ”har blivit en handelsvara”, något
som sägs leda till att ”kunskapen cirkulerar allt mindre fritt” och hota att göra ”till-
gången mindre jämlik”.226

Utskottet beklagar ”det faktum att audiovisuella tjänster och informationstjänster, som
har många positiva effekter, också kan kränka den mänskliga värdigheten, skada barns
och ungdomars utveckling och uppmuntra straffbart beteende”.227 Till det material som
är skadligt eller ”stötande”, men inte nödvändigtvis olagligt, räknar utskottet
”[p]ornografiskt material för vuxna”, ”innehåll som uttrycker politiska åsikter, religiös
tro [och] åsikter om olikhet”, och det som avgör vad som anses vara skadligt är ”i själva
verket kulturella olikheter och skillnader i rättsliga traditioner”.228 Internet används en-
ligt utskottet av ”pornografer, pedofiler, personer som förnekar förintelsen [--], sekter,
etc. för spridning av meddelanden av högst tvivelaktig karaktär”, och ”efterfrågan på
pornografi på Internet” gäller framför allt ”material av avvikande natur: sado-
masochism, fastbindning, pedofili och zoofili”, vilket tas upp som exempel på olagligt
material.229 Eftersom det är ”svårare att kontrollera än traditionella media” och gör ma-
terialet ”mer synligt och tillgängligt” har Internet ”kommit att bli den nya samlings-
punkten för pedofiler”.230 Deras verksamhet ”skapar en kriminell industri i snabb ut-
veckling” och problemet försvåras av att ”pedofilerna i smyg använder servrar som till-
hör institutioner som är höjda över eventuella misstankar, såsom universitet och
museer”.231 Även ”den så kallade virtuella pornografin” är ett problem, eftersom det
trots att bilderna bara är ”konstruerade” och det inte ”utnyttjas [--] några människor”
”hur som helst [är] troligt att pedofiler som har sett dessa bilder kan ge sig på barn”.232

Enligt utskottet utgör Internet ”för extremister ett idealiskt medel för att sprida skadliga
idéer”, där ”spridning av material som försvarar nationalsocialismen och som hävdar att
förintelsen under andra världskriget aldrig ägt rum” betecknas som särskilt allvarlig.233

Med utgångspunkt från det rättsliga och polisiära samarbete som fastställs i fördraget
anser utskottet att vissa ”gemensamma minimiregler för den straffrättsliga lagstift-
ningen” är önskvärda, ”[p]olissamarbetet måste förstärkas och det europeiska informa-
tionssystemet måste få uppdraget att skapa ett centralt register för barn som försvun-
nit”.234 Vad beträffar olagligt material är det, enligt utskottet, ”nödvändigt att samordna
de insatser som gjorts för att skapa en sammanhängande ram för skydd av minderåriga
och den mänskliga värdigheten”.235 En sådan samordning bör dessutom ske ”på regio-
                                                  
223 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1997b, s. 17;
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nal, nationell och global nivå i samarbete med tredje land, internationella organisationer,
berörda industrier och icke-statliga organisationer”.236 Vidare uppmanas medlemslän-
derna att ”inrätta en reglerande ram som omfattar minimiregler för olagligt innehåll”.237

Rådet bör dessutom ”överväga att eventuellt inrätta en särskild ’cyberpolis’ inom
Europol som kan samla uppgifter om pedofilers nät på unionsnivå”.238 När det gäller
anonymiteten anser utskottet att det är viktigt att kunna spåra material på Internet. Det
finns visserligen ”godtagbara skäl för en användare att förbli anonym”, men de ska
”svara för sina gärningar” och man bör därför ”låta individer använda en pseudonym
som är möjlig att spåra”.239

När det gäller skadligt material betonar utskottet att ”den grundläggande roll som indi-
videns och familjens ansvar och kritiska förmåga spelar är överlägs[en] och endast kan
kompletteras av ingripanden av offentliga krafter” och förordar ”en europeisk kampanj”
och ”ett program för information och medvetandehöjande åtgärder [--] för att informera
föräldrar och alla som arbetar med barn (lärare, socialarbetare osv.) om det bästa sättet
[--] att skydda minderåriga från att utsättas för material som kan vara skadligt för deras
utveckling”.240 Den bästa tekniska lösningen består enligt utskottet av att man ”ger för-
äldrar tillgång till en speciell mjukvara som är utrustad med ett system för filtrering”.241

Denna typ av föräldrakontroll ”framstår för leverantörerna som ett sätt att bli kvitt det
ansvar som vilar på dem” och sägs vara ”en pragmatisk snarare än en rättslig lös-
ning”.242 Det system som förespråkas är PICS, som beskrivs som ”antagligen den mest
kompletta och nyskapande lösningen för att angripa problemen”.243 Utskottet anser att
kommissionen bör föreslå ”en gemensam ram för självreglering på europeisk nivå”,
som ska innehålla följande: målsättningar för skyddet av minderåriga och den mänsk-
liga värdigheten; principer för den berörda industrins uppförande på europeisk nivå; en
definition av varje behörighetsnivå, med en tydlig gränsdragning särskilt mellan leve-
rantörstjänster och användare; ett utvärderingsförfarande avseende självregleringens
resultat; och principer för en klagomålsinstans som personer ”som fått sina rättigheter
kränkta genom innehållet i audiovisuella tjänster eller informationstjänster” ska kunna
vända sig till.244

Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
Det här utskottet var som redan nämnts ansvarigt utskott för grönboken och rådgivande
för meddelandet. Även här överensstämmer beskrivningen av skillnaderna mellan olag-
ligt och skadligt material samt EU:s rättsliga ramar i huvudsak med kommissionens.
Problembilden kännetecknas dels av den vikt som fästs vid sex, pedofili, rasism och
nynazism, dels av en mer uttalad kritik av kommissionens förslag och marknadsstyrda
lösningar.

Den känsla av brådska och oroande snabbhet som präglade kommissionens grönbok och
meddelande är tydlig även här. Enligt utskottet har ”den snabba spridningen av nya in-
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formationstjänster, som sprids via kabel eller satellit, korsar tidszoner och kulturella
områdesgränser på ett enkelt, om inte helt lagligt, sätt gett upphov till en diskussion om
fördelarna med V-chipet och kontroll i hemmet av vad som kan ses och av vem”.245

Internet beskrivs som ett ”verktyg som ger medborgarna mer makt” och informationen
sägs passa in på ”den klassiska beskrivningen av nyheter i en demokrati – vad som helst
som någon, någonstans, särskilt inom regeringen, inte vill att du skall höra eller läsa”.246

En del av oron över Internet är alltså ”lika gammalt som de lärdes rädsla för kunskapens
samhällsomstörtande natur”, vilket ”blir på nytt aktualiserat så fort en ny linje för sam-
tal mellan flera personer (chat-line) öppnar i var och ens närhet”.247 Det finns dock en-
ligt utskottet ”en riktig debatt om frihet och licenser och om det inslag av skydd som ett
samhälle behöver från de brutala marknadskrafterna eller illvilliga intentioner från en-
skilda personer”.248 ”Vissa friheter kan”, konstateras det, ”begränsa andra friheter”, till
exempel kan ”[b]ombtillverkaren, rasisten, bedragaren och hackern [--] hota andra per-
soners frihet och säkerhet”.249

Med hänvisning till ”Mr Guess i Virtual Dreams (en videokonferenstjänst med interna-
tionell strip-tease från San Diego)” sägs ”underhållning och sex” vara ”de två förbindel-
ser som driver på teknologin och det är från sex som de stora intäkterna kommer”.250

Erotiken är ”snabbt växande”, den ”försöker alltid att hinna ett steg före de reglerande
myndigheterna” och den ”passar in utmärkt på grönbokens beskrivning av innehåll som
inte är olagligt men kan vara skadligt om barn oavsiktligt får se det”.251 Bakom detta
”beklagliga glättiga innehåll” finns det dock ”andra tjänster med innehåll som är olag-
ligt och möjligen också skadligt”, där

Rasister utbyter sina förgiftande myter.
Pedofiler bedriver sin handel.
Tekniker för virtuell cybersex finns tillgängliga för interaktiva fantasier om
våldtäkt, sadism och dominans.252

Det sägs emellertid vara ”[t]ekniskt sett [--] nästan omöjligt att mot sin vilja komma i
kontakt med skadligt material”.253 Dessutom är ”alla som håller på med Internet regi-
strerade”, vilket gör det ”lätt att identifiera ansvarsförhållanden”.254 Innehållet beskrivs
som ”svårt att kontrollera, medan nätets användare och tjänsteleverantörer är lätta att
identifiera”.255 Därför är det ”viktigt att betona vikten av självkontroll och leverantörer-
nas ansvar”, eftersom rättsliga åtgärder bara kan ”stödja dessa handlingar”.256 Ändå vill
utskottet betona att tjänsteleverantörernas ansvar bör ”regleras på gemenskapsnivå och
på internationell nivå”.257 Utskottet kräver åtgärder på EU-nivå som ”föreskriver att alla
som erbjuder information via Internet måste ha en tydlig avsändaradress” och att tjäns-
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televerantörer ska ha ”oinskränkt ansvar, även straffrättsligt” för eget material, samt
”för straffbart material framtaget av tredje part i tjänster som de erbjuder” ansvar ”om
de känner till det enskilda konkreta innehållet”.258

Kommissionens hållning till innehållsreglering karakteriseras som ”ganska avslapp-
nad”.259 Det sägs dessutom vara ”konstigt” att kommissionen inte riktar uppmärksam-
heten ”mot ett bredare område som även omfattar utnyttjande av minderårigas godtro-
genhet, särskilt gentemot målinriktad annonsering med interaktiva spel och produk-
ter”.260 Kommissionen förespråkar visserligen gemensamma definitioner av olagligt
material och ett ökat samarbete för att ”försöka bli av med leverantörer av sådant mate-
rial”.261 Men dessa strävanden kommer ”[med] tanke på de listiga sätt att kringgå
bestämmelser som både pedofiler och nynazistiska grupper har använt sig av [--] att bli
en ständigt återkommande kamp där det elektroniska territoriet förändrar sig snabbare
än de övervakningsmetoder som används”.262 Bortsett från ”beskrivningar som säger att
lösningen utgörs av en viss reglering eller självreglering” och att kommissionen ska se
till att eventuella åtgärder är proportionerliga och inte diskriminerande innehåller grön-
boken enligt utskottet ”inte några synpunkter om regleringar”.263 Det är i stället ”indu-
strin som kommer att få ta på sig att utarbeta uppförandekodexar, gemensamma stan-
darder för märkning och effektiv utrustning för filtrering men även att utbilda konsu-
menterna”.264 Situationen beskrivs som en där ”man har en renodlad marknadsinriktad
syn på de nya tjänsterna och Internet” och utskottet ”tror att det som näringslivet vill ha
är ett nödvändigt men inte tillräckligt element i en gemensam europeisk strategi”.265

Utskottet menar att ”det vore en försumlighet [--] att [--] inte behandla ett mer proaktivt,
utpräglat europeiskt tillvägagångssätt”.266 Detta innebär ”en lätt reglering på alla nivåer
av tillhandahållande av den nya världen av sammanstrålning, system, tillträde, tjänster
och även innehåll”, där det är först ”i den sistnämnda kategorin som frivillig självre-
glering, om den kan bli verklighet, kommer att spela in”.267 När det gäller EU:s roll i
sammanhanget anser utskottet att ”Europa, på grund av föreningen av utveckling av
avancerad kommunikation och sofistikerade idéer om regleringar, kan bli den slutliga
utgångspunkten”.268 Utskottet måste enligt föredraganden

alltid hålla i minnet att det skall försvara den fria tillgången och yttrandefri-
heten, som är grundförutsättningar för en levande kultur. Men dessa värden
kommer inte alltid att garanteras genom det överflöd som ger sken av att
erbjuda allting men som utesluter mycket som inte uttrycks i marknadsvärde
eller i smakriktningar som har blivit fullt utvecklade och tillfredsställda.269
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Utskottet för kvinnors rättigheter
Det här utskottet var rådgivande utskott för meddelandet. Yttrandet är det av utskottens
texter som tydligast skiljer sig från kommissionens i fråga om problembildens fokus,
som här ligger på kvinnors och minderårigas rätt till information och till skydd från
sexuellt utnyttjande.

Utskottet menar att eftersom ”de frågor som diskuteras på området i övervägande grad
är av politisk och moralisk karaktär, är det inte troligt att en välavvägd och tydlig lag-
stiftning kommer att kunna genomföras inom en snar framtid”.270 Det är ”ofta svårt att
eliminera oönskade delar av innehållet eftersom det är svårt att ’läsa mellan raderna’ i
tillgänglig information eller tillgängligt innehåll”.271 Därtill kommer, enligt utskottet,
”problemet med att identifiera skaparna av hemsidor, för att inte nämna användarnas
och nätsurfarnas anonymitet”.272 Utskottet ställer sig bakom den bild som kommissio-
nen ger av problemen med olagligt och skadligt innehåll på Internet, men vill genom
sina slutsatser särskilt ”peka på informationskategorier som det anser särskilt farliga och
olagliga” och som det ”uppmanar myndigheterna att vidta åtgärder för att begränsa.”273

I dessa slutsatser uppmärksammar utskottet bl.a. att Internettjänster ”kan vara till nytta
för stora delar av befolkningen, även kvinnor” och att dessa tjänster ”tack vare sin möj-
lighet till anonymitet, i ett flertal diktaturer och förtryckarstater har spelat en viktig roll
för förföljdas och andra offers möjligheter att kommunicera med omvärlden”.274 Dess-
utom inbegrips ”medvetenhet om skyddet för yttrandefriheten” i de frågor som indu-
strins självreglering bör omfatta.275 När det gäller ”handel med människor för sexuellt
utnyttjande” menar utskottet att detta ”över Internet ofta förtäcks i form av information
om adoption, anställningserbjudanden (t.ex. hushållsarbete)”, vilket ”kräver extra stor
uppmärksamhet vid utarbetandet av Europeiska unionens gemensamma policy angående
kampen mot kvinnohandel”.276 Det är övertygat om att ”nationell lagstiftning är otill-
räcklig för att minska de skadliga effekterna av denna helt och hållet globala industri”
och kräver att ”behöriga nationella myndigheter samarbetar för att upprätta ett interna-
tionellt avtal som reglerar områden som utan tvekan är olagliga och därför bör kunna
beivras var operatören än finns”.277 Utskottet föreslår med anledning av detta att ”lättill-
gängliga ’nationella’ register över olaglig information eller olagliga överföringar via
Internet” upprättas.278 Slutligen betonar utskottet att

även om föräldrars kontroll av erhållen information vore tekniskt genomför-
bart, kan det också ses som negativt i det att det begränsar tillgången till
information, och således tar ifrån barn och ungdomar möjligheten att själva
välja sin information; [och] anser därför att insatser för att begränsa skadligt
och olagligt innehåll i första hand måste riktas mot distributörerna av sådant
innehåll.279

                                                  
270 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 28.
271 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 28 f.
272 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 29.
273 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 29.
274 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 29.
275 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 29.
276 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 29.
277 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 30.
278 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 30.
279 Utskottet för kvinnors rättigheter – Europaparlamentet 1997, s. 30.



39

Parlamentets resolutioner
Parlamentets resolutioner om meddelandet och grönboken antogs i april respektive
oktober 1997. Resolutionerna inleds med ett antal formella s. k. beaktandemeningar, där
grunderna för dess slutsatser anges. Förutom EU-organens tidigare dokument i frågan
åberopas här särskilt rätten till yttrandefrihet och respekt för privatlivet, det faktum att
Europeiska unionen är ett område där varor, tjänster och kapital åtnjuter fri rörlighet
samt förfarandet för samarbete i rättsliga frågor och inrikesfrågor.280 Internettjänsternas
möjlighet till anonymitet och dess betydelse för ”förföljdas och andra offers möjligheter
att kommunicera med omvärlden” framhålls, medan barn och ungdomars rätt till infor-
mationsfrihet inte alls tas upp.281

Skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten beskrivs som en målsättning av
allmänt intresse och minderåriga måste enligt parlamentet ”så snart som möjligt bli
skyddade från att genom nya nät och tjänster få tillgång till innehåll som kan skada
deras fysiska och psykiska utveckling”.282 Parlamentet understryker att ”alla medbor-
gare har rätt att fritt ta emot eller sända information via vilket kommunikationsmedel
som helst, utom när det strider mot gällande rättsliga bestämmelser, skadar andras vär-
dighet, eller privatliv eller har negativ effekt på minderårigas utveckling”.283 En
”grundläggande åtskillnad måste göras mellan olagligt material, som bedöms enligt
rättsliga kriterier, och skadligt material, som berör minderåriga och som bedöms enligt
etiska kriterier”.284 Det största problemet rörande olagligt material har enligt parlamen-
tet att göra med ”diskussionsgrupperna och den elektroniska posten – snarare än med
websidorna [sic!] – eftersom brottslig verksamhet som använder sig av dessa är lika
svår att kontrollera som om den skulle använda sig av vanlig post eller telefon”.285

Handeln med människor för sexuellt utnyttjande över Internet är enligt parlamentet ett
problem som ”kräver extra stor uppmärksamhet”.286 Dessutom behövs en ”lösning på
problemet med att det tekniskt sett går lätt att på Internet erbjuda information för en
sluten krets av användare i kodad form”.287

Samarbete, gemensam lagstiftning och gemensamma europeiska värden
Medlemsländerna uppmanas att ”samarbeta, utbyta information och förenkla genomfö-
randet av gränsöverskridande undersökningar, husrannsakan och beslag för att under-
lätta bekämpande av brott kopplat till innehåll som är olagligt och/eller skadligt för
minderåriga”.288 Olagligt och skadligt material sägs alltid ha funnits i medierna, men
”datanätverk har en speciell karaktär eftersom de är medier utan förmedlare och utan
gränser och eftersom kontroll från stater och statsmakters sida därför blir svår eller
omöjlig att utöva”.289 Lösningar ”på nationell nivå [ger] inte någon tillfredsställande
lösning på juridiska problem som uppkommer genom dessa kommunikationsmedels
internationalisering och gränsöverskridande karaktär”.290 Därför kan unionen, även om
”förhindrande av och eventuella straffåtgärder mot meddelanden med skadligt innehåll
                                                  
280 Europaparlamentet 1997a och 1997b.
281 Europaparlamentet 1997a, s. 41; jfr yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter ovan.
282 Europaparlamentet 1997b, s. 421.
283 Europaparlamentet 1997b, s. 421.
284 Europaparlamentet 1997a, s. 41.
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286 Europaparlamentet 1997a, s. 42.
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(rasism, uppmaning till hat eller våld, terrorism, avvikande pornografi, förnekande av
förintelsen, sexuellt utnyttjande av barn) är medlemsstaternas ansvar som ett led i ut-
övandet av polismakten, [--] inte bortse från problem, som är så nära sammankopplade
med de medborgerliga friheterna”.291 Detta innebär enligt parlamentet att det krävs en
”gemensam lagstiftning, som uttryckligen förbjuder användning av Internet för sprid-
ning av sådana budskap”.292 Dessutom bör polismyndigheternas resurser och befogen-
het utökas, och ”lättillgängliga ’nationella’ register över olaglig information eller olag-
liga överföringar via Internet” upprättas.293

Medlemsländerna uppmanas att ”definiera en bas med gemensamma europeiska värden
och regler angående innehåll som utgör ett hot mot principerna om mänsklig värdig-
het”.294 Överläggningarna om skyddet av minderåriga bör även ta upp frågan om
reklam.295 Parlamentet begär dessutom att man ”begränsar utbudet av läkemedel som
säljs via postorder på Internet till receptfria läkemedel”.296 För kampen mot pedofili och
handel med kvinnor är det enligt parlamentet nödvändigt att kommissionen får ett
”mandat för att upprätta miniminormer för lagstiftning avseende illegalt innehåll, så att
gemensamma principer kan slås fast inom unionen som kan försvaras på internationell
nivå”.297 EU uppmanas att ”främja den etiska dimensionen, som bygger på gemen-
samma europeiska värderingar, i den internationella debatten om nya audiovisuella
tjänster och informationstjänster”.298

Självreglering samt individens och familjens ansvar
De regleringar som ska genomföras bör enligt parlamentet variera beroende på till-
gången till användbara filtreringssystem och i vilken utsträckning dessa kommer att ”tas
i bruk frivilligt av industrin”.299 Kommissionen uppmanas att utvärdera effektiviteten
hos ”de olika befintliga systemen [--] när det gäller att klassificera innehåll i program”
och ”utarbeta en europeisk kvalitetsmärkning för leverantörer av Internet-tjänster”.300

Denna märkning kan enligt parlamentet ”jämföras med de märkningssystem som finns
för miljövänliga produkter”.301 De uppförandekodexar som utarbetas tillsammans med
näringslivet kommer enligt parlamentet att behöva ”en bred definition av begreppet
skadligt material för att skydda minderåriga och andra riskgrupper”.302 Parlamentet krä-
ver åtgärder på EU-nivå som föreskriver att ”alla som erbjuder information via Internet
måste ha en tydlig avsändaradress” och att de som tillhandahåller innehåll och tillgång
till tjänsterna åtar sig att respektera följande minimistandarder: fullt ansvar (även straff-
rättsligt) för det egna innehållet; ansvar för andra parters straffbara innehåll som de till-
gängliggör om de har direkt kännedom om innehållet och om det är tekniskt möjligt och
rimligt för dem att förhindra användningen av innehållet i fråga; och för ”ej straffbart
innehåll som ändå kan ha negativ effekt på skyddet av minderåriga eller den mänskliga
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värdigheten måste de [--] utöva frivillig självkontroll via rimliga åtgärder och organ”.303

Skydd ska uppnås ”både genom att man i lag fastställer minimiskyldigheter för dem
som tillhandahåller innehållet, men också genom självkontrollerande åtgärder och att
konsumenten får hjälp att fatta ansvarsfulla beslut”.304 Unionen uppmanas dessutom att
”rekommendera medlemsstaterna lämpliga metoder för informations- och erfarenhets-
utbyte mellan medlemsstater och intresserade parter för att utforma och främja effektiva
sätt att öka medvetandet om hur användarens personliga val genom filtrering i hemmet
fungerar och upplysa om tillgängliga forskningsresultat om beteendemässiga konse-
kvenser som vissa tjänster kan ge som nu finns tillgängliga för en lättpåverkad och
omogen publik”.305

Parlamentet betonar att ”den grundläggande roll som individens och familjens ansvar
och kritiska förmåga spelar är överlägsna och endast kan kompletteras av ingripanden
från offentliga krafter”.306 Eftersom telematik ”kan användas till att på ett enkelt sätt
hämta hem material, som innehåller kränkningar av människors värdighet och som kan
uppmuntra till vissa former av kriminella beteenden” är det ”framför allt nödvändigt att
individer och familjer använder sin kritiska förmåga när de använder sig av telema-
tik”.307 Medlemsländerna bör därför införa ”undervisning som främjar utveckling av
minderårigas kapacitet att analysera budskapen i audiovisuella media” i utbildnings-
systemet.308 Dessutom bör unionen genomföra ”en europeisk kampanj och inrätta ett
åtgärdsprogram för information och medvetandehöjande åtgärder [--] för att informera
föräldrar och alla som arbetar med barn (lärare, socialarbetare osv.) om det bästa sättet
(inklusive tekniska hjälpmedel) att skydda minderåriga från att utsättas för material som
kan vara skadligt för deras utveckling”.309 Kommissionens roll i detta avseende bör
dock ”begränsas till finansiering av pilotprojekt samt samordning och främjande av in-
formationsutbyte mellan berörda parter på nationell nivå”.310

3.2.4 Ekonomiska och sociala kommitténs problembild
Enligt Ekonomiska och sociala kommittén handlar de två grundfrågorna om ”vilket in-
nehåll som skall godkännas och hur detta innehåll skall regleras”.311 Den andel av det
totala innehållet ”som förutsätter skydd för minderåriga och den mänskliga värdigheten
[är] visserligen rätt liten men trots det betydelsefull” och i ”synnerhet det olagliga och
skadliga material som publiceras och sprids [--] är oroväckande”.312 Kommitténs be-
skrivning av problemen och deras orsaker överensstämmer i huvudsak med kommissio-
nens. Den fäster särskild vikt vid att föreslå lösningar, framför allt i form av förslag på
lagstiftning och självreglering som är av något striktare modell än kommissionens. Till
skillnad från t.ex. parlamentet problematiserar kommittén dessutom begreppet minder-
årig, samtidigt som den för in förståndshandikappade personer bland de som ska skyd-
das från olagligt och skadligt innehåll.
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Skyddet av minderåriga och förståndshandikappade
Trots att ”det är allmänt vedertaget att våld och vuxenpornografi är skadligt för minder-
åriga och därför borde begränsas” är det enligt kommittén inte olagligt i alla medlems-
länder.313 Enligt kommittén beror kommissionens val att i grönboken tala ”uttryckligen
om ’minderåriga’ och inte om ’barn’ eller ’unga personer’ [--] sannolikt på de stora
juridiska skillnader beträffande gränsdragningen mellan barn och unga personer som
förekommer inte bara på nationell nivå utan också på europeisk och internationell
nivå”.314 Det är dock ingen bra lösning på problemet, eftersom ”åldersgränsen för min-
derårighet varierar från ett land till ett annat”.315 Kommittén menar dessutom att
”[k]riterier för skydd av förståndshandikappade bör inkluderas i reglerna för olagligt
och skadligt material”.316 Det är enligt kommittén ”karaktären på de nya mediatjäns-
terna som ger upphov till de särskilda svårigheterna vid skyddet av minderåriga”.317 De
flesta svårigheterna sägs gälla ”’öppna’ nätverk, som t.ex. Internet, där det inte endast är
mycket svårare att kontrollera tillgången till material, utan där också föräldrar/utbildare
verkar vara rätt omedvetna om vilket slags material som finns i detta medium och i vil-
ken omfattning det förekommer”.318

Lagstiftning, tillsynsmyndighet och stränga sanktioner
Olagligt och skadligt material som publiceras och distribueras via t.ex. Internet bör en-
ligt kommittén omfattas av ”speciallagstiftning, -regler och sanktioner”.319 Detta sägs gå
att uppnå antingen genom ny lagstiftning eller genom att man utvidgar existerande lag-
stiftning till att gälla publicering, distribution och innehav av olagligt material även
inom de nya mediatjänsterna. Tydliga definitioner är nödvändiga och gränsdragningen
mellan olagligt och skadligt material bör baseras på de fastställda principer som gäller
för skydd för minderåriga och den mänskliga värdigheten. Definitionerna ska enligt
kommittén först göras på internationell nivå, varefter de kan genomföras ”på det natio-
nella planet på lite olika sätt med hänsyn till normer och etik”.320

Oavsett de små variationer som kan finnas när det gäller begreppet mänsklig
värdighet och som beror på olika nationella normer, kräver skyddet av den
mänskliga värdigheten att material förbjuds om det: - diskriminerar på
grund av ras, kön eller nationalitet, - kränker någons religiösa eller politiska
övertygelse, - uppmuntrar till beteenden som kan skada allmän säkerhet
och/eller hälsa, - uppmuntrar till beteenden som kan skada miljön. Man
måste vara försiktig så att dessa bestämmelser inte ges för vid tolkning med
följd att begreppet blir för subjektivt och därmed oanvändbart.321

Bestämmelser i gällande lagstiftning och regelverk som är tillämpliga på traditionella
media borde enligt kommittén kunna tillämpas även på material i de nya tjänsterna, och
den understryker att regleringen inte får ”resultera i begränsningar av material som
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skulle vara tillåtet i andra media”.322 Den typ av innehållsklassificering som används för
bl.a. television sägs vara lämplig också för ”de ’öppnare’ systemen som t.ex. Internet
och on-line tjänster”.323 Just klassificerings- och märkningssystem verkar enligt kom-
mittén vara de effektivaste av alla tillgängliga sätt att kontrollera innehållet, eftersom
dessa anger ”huruvida en datasida normalt innehåller olagligt och/eller skadligt material
och av vilket slag detta olagliga/skadliga material är”.324 Kommittén menar att den
”globala karaktären” hos de nya tjänsterna innebär att allt material måste märkas, efter-
som ”det som är olagligt material i Storbritannien inte nödvändigtvis är olagligt i
Sverige”.325 När det finns risk för att material som är olagligt i ett land blir tillgängligt i
ett land där det är förbjudet kan enligt kommittén en ”landsbegränsning [--] bidra till att
minimera denna risk”, dvs. en mekanism som innebär att materialet bara är tillgängligt
för vissa länder.326 Alla ”materialdistributörer/-utgivare inom de nya mediatjänsterna
bör vara ansvariga och deras verksamhet bör kunna spåras” och detta ansvar ”måste
skrivas in i alla rättsliga/regelbaserade ramvillkor som styr de nya mediatjänsterna”.327

Fastän anonymitet i vissa sammanhang kan ”tjäna goda syften” är det enligt kommittén
”farligt att tillåta distributörer/utgivare absolut anonymitet”.328

Förutom ”gemensam (dvs. europeisk) ramlagstiftning” anser kommittén att det bör in-
rättas en ”självständig tillsynsmyndighet på europeisk nivå för att genomföra relevanta
lagar, föreskrifter och sanktioner” som rör innehållet i de nya tjänsterna.329 Den här till-
synsmyndigheten måste kunna ”ålägga stränga sanktioner för att påtvinga tillämplig
lagstiftning och reglering”.330 Utan ramlagstiftning, tillsynsmyndighet och samförstånd
inom branschen ”kommer sannolikt mindre toleranta och strängare nationella kontroller
att införas”, vilket enligt kommittén ”skulle resultera i en splittring av den audiovisuella
industrin och informationstjänstesektorn samt konflikter för nätverksoperatörer, materi-
alleverantörer, tjänsteleverantörer och användare”.331

Ett europeiskt självreglerande organ
Enligt kommittén kommer ”[a]vvikelserna från definitionen av skadligt material [--] att
variera från land till land beroende på de kulturella och sociala normerna i landet i
fråga”.332 Därför är ”självreglering (som lagreglerat krav på självständigt organ) den
lämpligaste lösningen för att reglera skadligt material”.333 Kommittén tycker därför att
man ”borde grunda någon form av europeiskt självreglerande organ som skulle under-
lyda/styras av något internationellt organ [och] ha till uppgift att handlägga anmälningar
om olagligt eller skadligt material samt att spåra lagöverträdare, kräva att stötande mate-
rial avlägsnas samt, ifall lagöverträdare vägrar samarbeta, att vidta åtgärder mot
dessa”.334 Om branschen kan enas om en ”enhetlig uppfattning om vilka åtgärder som är
rimliga och praktiska” kan det enligt kommittén ”bidra till att skydda lagliga nätverks-
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operatörer, leverantörer av material, tjänsteleverantörer samt användare från åtal för att
medvetet ha erbjudit tjänster för att publicera eller distribuera olagligt eller skadligt
material”.335 Vad beträffar ansvar och skadestånd anser kommittén emellertid att
”karaktären av de nya mediatjänsterna och den omfattande mängden tillgängligt mate-
rial inom dem innebär att det inte vore praktiskt att fastställa att ansvaret uteslutande
åligger någon specifik grupp som t.ex. nätverksoperatörerna eller leverantörerna av
material och tjänsteleverantörerna”.336 Dessa parters ansvar kan enligt kommittén ”inte
gälla allt innehåll”, utan det är lika viktigt att ”försäkra att användare bär ansvar för
material som de själva har utplacerat”.337 Tjänsteleverantörer bör dock ”förutsättas ha en
central roll vid skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten från olagligt
och/eller skadligt material i de nya medierna”.338 De bör ”främja användningen av PICS
mjukvara, förutsätta användarklassificering, avlägsna material som ständigt och med-
vetet omplaceras och avlägsna olagligt och/eller skadligt material ifall leverantören av
materialet inte gör det”.339 Men lika viktigt som att genomföra ”någon teknisk kon-
trollösning” är det enligt kommittén att ”öka kunskapen bland föräldrar/utbildare om
vilket slags material som finns tillgängligt för minderåriga [--] och i vilken omfattning
materialet förekommer”.340 Tekniska lösningar kan och bör inte ”ersätta
föräldrarnas/utbildarnas roll, eller [--] utgöra ett substitut för lagstiftning och re-
glering”.341

3.2.5 Regionkommitténs problembild
Även regionkommitténs beskrivning av problemen och deras orsaker överensstämmer i
stort sett med kommissionens. Dess lösningar har dock ett tydligt regionalpolitiskt per-
spektiv, tilltron till branschstyrd självreglering framstår som svagare och kommittén
fäster till skillnad från de andra organen särskild vikt vid kulturell mångfald, kvalitets-
material för barn och ungdomar samt vikten av att engagera användarna i utformningen
av olika system för märkning och filtrering av material.

Reglering eller självreglering
Enligt kommittén tycks grönbokens frågeställningar och meddelandets förslag ”ställa
alternativen reglering och självreglering mot varandra”.342 I den mån åtgärder för själv-
reglering kommer att finnas inom ramen för en mer allmän rättslig ram, föreslår kom-
mittén att problemet skall omformuleras enligt följande: ”Med vilken precision bör
gränsen mellan den rättsliga ramen och åtgärderna för självreglering fastställas?”.343 När
det gäller olagligt material hör enligt kommittén ”en tydlig definition av vad som är
olagligt uteslutande hemma på det rättsliga området”.344 Den stöder ”helhjärtat en ökad
internationell harmonisering vad gäller att definiera olagligt innehåll och ansträngningar
som görs i denna riktning”, och menar att först därefter kan ”självreglering bli aktuell
genom att åtgärder vidtas för att upptäcka olagligt material och säkerställa att det inte
blir tillgängligt”.345
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De olika aktörernas ansvar i kommunikationskedjan
Regionkommittén beskriver det som att ”[g]ränsen mellan offentlig och privat kommu-
nikation suddas ut” i de nya tjänsterna.346 Skyddet av privatlivet medför därför enligt
kommittén att ”endast upphovsmannen bakom ett olagligt eller skadligt material kan
hållas ansvarig om hans meddelande kommer från en privat kommunikationsutrust-
ning”.347 Vid offentlig kommunikation är däremot även ”distributionskedjans övriga
aktörer (tryckare, utgivare, osv.) ansvariga”.348 Denna svårighet sägs vara ”särskilt tyd-
lig när det gäller tjänsterna på Internet, särskilt när det gäller newsgroups som kommu-
nicerar med hjälp av elektronisk post”.349 Kommittén anser att kommissionens vägled-
ning på detta område är otillfredsställande, trots att detta problem måste ”lösas om man
vill få till stånd tydliga system för rättigheter och skyldigheter”.350 Därför föreslår den
att man undersöker idén att ”alla meddelanden över nätverken kan förväntas innehålla
en offentlig dimension, eftersom en obestämd allmänhet lätt kan få tillgång till dem,
särskilt i en interaktiv miljö, utom om man vill att de skall vara konfidentiella”.351 Tan-
ken är att man ska rikta in sig på ”författarens avsikt när det gäller vilken typ av kom-
munikation det rör sig om, och därmed huruvida den vid källan är offentlig eller inte,
oavsett vilket medel för att kommunicera som används”.352 Hur ansvar ska tilldelas
inom ramen för offentlig kommunikation kommer enligt kommittén att bero på materi-
alets olaglighet eller skadlighet. När det gäller olagligt material ”innebär tillhandahål-
landet en överträdelse oavsett vilket medium som används” och i de fall ”identifieringen
av den ansvarige automatiskt inte vållar något problem [--] skall systemet med utgivar-
ansvar tillämpas”.353 Denna identifiering sägs dock vara ”praktiskt taget omöjlig för
tjänster där kommunikationskedjan är decentraliserad, som t.ex. on line-tjänster eller
tjänster på Internet”.354  Kommittén uppmanar därför till försiktighet ”när det gäller att
främja ett system för uppdelat ansvar, vilket fastställts innan de olika aktörernas faktiska
möjligheter att identifiera och reagera på olagligt material har utvärderats”.355

Användarstyrd istället för branschstyrd kontroll
Kommittén betonar föräldrarnas roll när det gäller att kontrollera det skadliga materia-
lets tillgänglighet, särskilt via Internet, och efterlyser en ”fortsatt utveckling av tekniska
åtgärder som gör det möjligt att begränsa denna mottagning”.356 När det gäller skadligt
material verkar enligt kommittén PICS, tillsammans med en decentraliserad klassning
av innehållet, vara den lösning som ”bäst respekterar olikheter mellan nationer, ja även
mellan regioner, såväl som varje användares individuella frihet”.357 Kommittén anser att
det är ”viktigt att gynna klassningsorgan som är fristående från producentorgan eller
materialdistributörer” och att man även bör ”se till att ungdomar engageras i rimlig om-
fattning i rådgivande grupper”.358 Uppkomsten av klassningsorgan bör emellertid främ-
jas och tillhandahållandet av etikettering av särskilda servar för distribution gynnas.
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Detta tillvägagångssätt skulle enligt kommittén ”göra det möjligt att hålla klassnings-
processen åtskild från eventuella önskemål från materialleverantören och därmed säkra
oberoende”.359 Varje typ av tjänst bör analyseras närmare och det bör särskilt bedömas
vilken grad av kontroll varje typ av användare har över valet av material. Kommittén
understryker att det finns ”en mängd sociologiska variabler, t.ex. olika åldrar, utbild-
ningsnivåer, kulturer eller regioner”.360 Den ”hävdar även enträget att de rättsliga åtgär-
der som vidtas med beaktande av denna analys skall genomföras så att slutanvändaren
garanteras så stort inflytande som möjligt över valet av material”.361 Detta synsätt sägs
vara det lämpligaste för att ”förena kraven på skydd av minderåriga med den grund-
läggande principen om yttrandefrihet, eftersom vad som är olagligt innehåll i hög grad
beror på sammanhanget”.362 Kommittén understryker att ”principiella ståndpunkter om
yttrandefriheten talar för stor försiktighet när man utarbetar den programvara som skall
filtrera uppgifter, så att det blir slutanvändaren och inte offentliga organ eller leverantö-
rer som definierar vad som får betraktas respektive inte betraktas”.363 Samtidigt anser
den att det är lämpligt att EU ”vidtar de rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att
Internetleverantörerna skall tvingas tillhandahålla kunderna med instrument för mate-
rialurval i enlighet med PICS-standarden”.364

Gemensam europeisk strategi: skydd, kvalitet, utbildning och mångfald
Kommittén anser att ”en samordning av nationella åtgärder inom ramen för en gemen-
sam europeisk strategi är oundgänglig”.365 Denna strategi bör lägga ”lika stor vikt vid
att utveckla instrument som direkt syftar till att skydda allmänna intressen som vid så-
dana som är avsedda att främja högkvalitativt innehåll”.366 Som utgångspunkt för
tillämpningen av en sådan strategi, bör man dessutom ”stämma av definitionen av pro-
blemområdenas begrepp (t.ex. ’pornografi’)”.367 Det ”gäller att säkra medborgarnas
tankefrihet i deras kulturella, regionala och lokala mångfald” och denna mångfald får
inte ”minskas genom införande av rent tekniska åtgärder”.368

Enligt kommittén går en så allmän och rättvis tillgång som möjligt till de nya tjänsterna
via information, medvetandegörande och utbildning om medierna. Samma logik sägs
vara vad som ”först och främst gäller för att minska den olagliga och skadliga använd-
ningen, genom att användarna görs ansvariga”.369 Även ”uppmuntran av nyttigt material
av hög kvalitet” kan användas för att bekämpa olagligt och skadligt material, och kom-
mittén beklagar att ”så lite utrymme avsätts för detta i grönboken och i meddelandet”.370

System för föräldraansvar kommer enligt kommittén att bli ”alltmer grundmurat när det
baserar sig på adekvat information”.371 Många föräldrar sägs efterfråga en utbildning
med dessa nya tjänster, varför ”utbildningsanordnarna, från skola till utbildningsorgan
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för återanpassning till samhället, [bör] öppna sig för denna begäran från dem som an-
svarar för barnets uppfostran”.372

3.3 Problembilder i kommissionens meddelande om uppföljning av
grönboken och förslag till rådets rekommendation – och i de
dokument som av andra EU-organ lades fram med anledning av
dessa

Kommissionens meddelande om uppföljning av grönboken och förslag till rådets re-
kommendation lades fram i november 1997 och bygger på det som samråd som ägde
rum med anledning av grönboken och meddelandet från 1996.373 Förslaget till rekom-
mendation behandlades enligt samrådsförfarandet och antogs av rådet i september 1998.

3.3.1 Kommissionens problembild
Innehållet i kommissionens meddelande om uppföljning av grönboken utgörs av en
sammanfattning av dokumentet om resultatet av samrådet (se avsnitt 3.2.1) och en
sammanfattning av förslaget till rådets rekommendation. Jag bygger därför min redo-
visning främst på förslaget till rekommendation och dess bilaga med gemensamma rikt-
linjer.

Problem och orsaker
Problemen beskrivs till skillnad från de tidigare dokumenten mer knapphändigt och
kommissionen går över huvud taget inte in på deras orsaker. Den mest frapperande
skillnaden är dock kommissionens tydligt näringspolitiska perspektiv, vilket avspeglas
redan i valet av rättslig grund. Rekommendationen ska nämligen grundas på artikel 130
(numera artikel 157) i fördraget, där det fastställs att gemenskapen och medlemslän-
derna ska ”säkerställa att det finns nödvändiga förutsättningar för gemenskapsindustrins
konkurrensförmåga” och att rådet får besluta om ”särskilda åtgärder för att stödja de
insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga” detta.374 Samtidigt anförs de
”kulturella särdragen och skillnaderna i uppfattning nationellt och lokalt” i medlems-
ländernas lagstiftning – som i de tidigare dokumenten framstod som ett problem som
krävde ett förstärkt straffrättsligt, rättsligt och polisiärt samarbete – nu som grund för att
det är ”extra viktigt att subsidiaritetsprincipen respekteras”.375

Utvecklingen av audiovisuella tjänster och informationstjänster innebär enligt kommis-
sionen en ”stor utmaning för Europa” med hänsyn till deras potential när det gäller
”såväl utbildning, tillgång till information och kultur som ekonomisk utveckling och
skapande av arbetstillfällen”.376 Ett skydd av ”vissa allmänna intressen – såsom skydd
för minderåriga och den mänskliga värdigheten inom de audiovisuella tjänsterna och
informationstjänsterna” beskrivs som ”oundgängligt” för att branschen ska kunna bidra
till ”borttagandet av hinder för utveckling och full konkurrenskraft”.377 En hög skydds-
nivå för dessa allmänna intressen kan dessutom göra det ”intressant för fler användare
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att ansluta sig”.378 Ett viktigt mål är dock fortfarande att ”undvika att minderåriga utan
målsmans samtycke kan få tillgång till material som kan skada deras fysiska, psykiska
eller moraliska utveckling”.379 Kommissionen vill dessutom ”minska mängden olagligt
material och nätens användning för olämpliga syften”.380

Lösningar
Kommissionen ansåg i grönboken att det ”i detta stadium av de nya tjänsternas utveck-
ling är för tidigt att lägga fram exakta förslag, särskilt i fråga om lagstiftning, på gemen-
skapsnivå”.381 I linjer med detta väljer kommissionen att föreslå ett icke-bindande in-
strument som en rekommendation, där lösningen på problemet bygger helt på självre-
glering. Det beskrivs visserligen som en ”kompletterande åtgärd”, men det som sägs om
rättsliga åtgärder stannar vid en rekommendation till medlemsländerna att se till att ”de
som bryter mot nationell lagstiftning till skydd för den mänskliga värdigheten identifie-
ras, lagförs och ådöms påföljder” samt en uppmaning till kommissionen att ”uppmuntra
samarbete och utbyte av erfarenheter” mellan ländernas polis- och rättsväsen.382 Precis
som i de tidigare dokumenten understryks vikten av ”system för föräldrakontroll”, via
vilka man kan ”uppmuntra en laglig och ansvarsfull användning av informations- och
kommunikationstjänster”.383 Självreglering kan enligt kommissionen ”vara ett redskap
för företagen för att skyndsamt anpassa sig till den snabba tekniska utvecklingen och
marknadens globalisering”.384 Unionens och därmed medlemsländernas främsta uppgift
är att bidra till att ”ett organ upprättas som på EU-nivå kan företräda berörda parter och
samordna inrättandet och utvärderingen av ett system för självreglering på området” och
”gynna skapandet av ett nationellt system för självreglering”.385 Att inta en gemensam
ståndpunkt på EU-nivå gör det enligt kommissionen dessutom möjligt att ”främja de
gemensamma europeiska värderingarna och samtidigt på ett avgörande sätt bidra till den
internationella debatten”.386

Gemensamma riktlinjer för ett system för självreglering
Den konkreta verksamhet som förslaget ska ge upphov till framgår av riktlinjerna i re-
kommendationens bilaga.387 Syftet sägs vara att ”på unionsnivå uppnå en grund-
läggande enhetlighet vid operatörers och andra berörda parters utarbetande av nationella
system för självreglering för skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten inom
de audiovisuella tjänsterna och online-tjänsterna”.388 Kommissionen understryker att
systemet är baserat på frivillighet och att det därför endast utgör minimiriktlinjer för
fyra grundläggande huvudaspekter, nämligen ”samråd med och representativiteten hos
berörda parter”, ”uppförandekod”, ”nationella organ som gör det möjligt att samarbeta
inom Europeiska unionen” och ”nationell utvärdering av system för självreglering”.389
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Samrådet med och representativiteten hos berörda parter går ut på att ”se till att upp-
rättandet, verkställandet och utvecklingen av ett system för självreglering på nationell
nivå sker på grundval av fullständigt deltagande av berörda parter”, särskilt myndighe-
ter, användare, konsumenter och företrädare för branschen.390

Uppförandekoden ska omfatta grundregler ”som frivilligt kan antas och sättas i verket
av berörda parter” och om behov finns kan de olika parterna ha flera uppförandeko-
der.391 Reglerna ska vara proportionerliga till det eftersträvade syftet, beakta de olika
parternas roller och de olika typer av miljöer och tillämpningar som tjänsterna erbjuder,
principerna om yttrandefrihet, privatlivets helgd och tjänsters fria rörlighet, samt ”prin-
cipen om vad som är tekniskt genomförbart och ekonomiskt försvarbart mot bakgrund
av det övergripande målet att utveckla det europeiska informationssamhället”.392 Den
ska minst innehålla regler om information till användare, presentation av lagligt material
som kan skada minderåriga, stöd till föräldrakontroll, handläggning av klagomål, sam-
arbete mellan operatörer och rättsvårdande myndigheter samt åtgärder vid brott mot
uppförandekoden. Användarna ska informeras om ”de risker som bruket av online-
tjänster kan medföra och de skyddsmedel som finns” och reglerna ska föreskriva vilken
sorts information som ska ges, när den ska ges och i vilken form.393 Det gäller enligt
kommissionen att ”i största möjliga mån använda sig av de tillfällen för informations-
spridning som står till buds (vid försäljning av teknisk apparatur, vid avtalsslut, på
webbsajter, osv.)”.394 Reglerna om presentation av lagligt material ska omfatta såväl
tjänste- och materialleverantörer som användare, och kommissionen rekommenderar att
man använder sig av varningssidor, ljud- eller bildvarningar, beskrivande märkning
och/eller klassificering av materialet samt system för åldersverifikation. Särskild vikt
bör läggas vid material som ”påtagligt kan skada minderåriga, t.ex. pornografi och
utstuderat våld”.395 Föräldrakontroll ska stödjas av ”tjänster eller redskap som är lätta att
använda och tillräckligt flexibla för att kunna användas av föräldrar, lärare och andra
med ansvar för barns fostran”.396 Klagomål mot material som inte respekterar reglerna
om skydd för minderåriga eller olagligt material som kränker den mänskliga värdighe-
ten ska handläggas av en central instans och operatörerna ska uppmuntras att tillhanda-
hålla redskap och strukturer som gör det lätt att sända in och ta emot klagomål samt att
handlägga dem.397 Reglerna om samarbete mellan operatörer och rättsvårdande myn-
digheter ska fastställa formerna för detta samarbete och beakta proportionalitetsprinci-
pen och yttrandefriheten. Syftet är att se till att samarbetet är effektivt i kampen mot
tillverkning och spridning av olagligt material som kränker den mänskliga värdighe-
ten.398 För att öka uppförandekodens trovärdighet ska den ”föreskriva avskräckande
åtgärder som är proportionerliga till brottets art, samtidigt som kodens frivilliga karaktär
beaktas”.399

Genom nationella organ som gör det möjligt att samarbeta inom Europeiska unionen
ska utbyte av erfarenheter och uppföljning av gemensamt arbete på europeisk och inter-
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nationell nivå underlättas. De parter som deltar i den centrala handläggningen av kla-
gomål uppmanas dessutom att ”skapa en kontaktpunkt på nationell nivå för att öka sam-
arbetet i kampen mot olagligt material”.400

Utvärdering av system för självreglering syftar till att ”bedöma hur effektivt systemet är
för att skydda de allmänna intressena i fråga, hur lämpligt systemet är för att uppnå sitt
syfte” samt hur systemet ska ”anpassas till marknadens, teknikens och användningens
förändring”.401 Utvärderingen ska göras på både nationell och europeisk nivå, och i det
senare fallet ska särskild tonvikt läggas på ”det mervärde som samarbetsprocessen på
unionsnivå kan tillföra”.402

3.3.2 Parlamentets problembild
Förslaget till rekommendation behandlades enligt samrådsförfarandet och utskottet för
kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media var ansvarigt utskott. Utskotten för rätts-
liga frågor och medborgarrätt respektive medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes-
frågor var rådgivande. Betänkandet omfattar det ansvariga utskottets förslag till rättsakt
(ändringsförslag), förslag till lagstiftningsresolution och motivering samt de rådgivande
utskottens yttranden.403 Eftersom utskottens problembilder skiljer sig åt redovisas dessa
separat, medan parlamentets övergripande problembild redovisas så som den framgår av
ändringsförslagen och den lagstiftningsresolution som slutligen antogs.

Betänkande från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
Utskottets inställning till problemet och dess lösningar är i stort sett detsamma här som i
de tidigare dokumenten. Vissa förändringar finns dock, medan pornografi fortfarande
spelar en viktig roll i problembilden har nämligen nya problem tillkommit i form av
”intrång och trakasserier, [--] piratkopiering och bedrägerier”.404 Dessutom är den miss-
tro mot branschstyrda lösningar som märktes tidigare nu mycket mer uttalad.

Utskottet menar att det finns ”förståeliga krav på effektiv självreglering av en utveck-
ling som antingen kan berika eller fördärva de miljoner som använder den”.405 Före-
komsten av olagligt material har enligt utskottet redan lett till större samarbete mellan
polis och domstolar både i och mellan medlemsländerna. Skadligt material är däremot
”svårare att dela in i allmängiltiga kategorier”.406 Inga av de ”lagstadgade och förmyn-
daraktiga regelsystem som fick sin legitimitet av staten själv” och som tillämpades på
t.ex. traditionell radio- och teveverksamhet gäller enligt utskottet de nya medierna.407

Barn och ”sårbara individer i allmänhet” kan ”ovetandes lockas” till vad som kallas
”lagligt material som kan påverka deras fysiska och/eller moraliska utveckling”.408

Frågan är enligt utskottet om kommissionens förslag till åtgärder ”går tillräckligt långt”
när den framhäver alternativet självreglering.409 Åtgärderna välkomnas, men utskottet
menar att en ”närmare undersökning av den centrala del som är tänkt att undersöka brott

                                                  
400 Europeiska gemenskapernas kommission 1997c, s. 18.
401 Europeiska gemenskapernas kommission 1997c, s. 18.
402 Europeiska gemenskapernas kommission 1997c, s. 19.
403 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a.
404 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
405 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
406 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
407 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
408 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
409 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 12.
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mot dessa uppförandekoder, klagomålshanteringen, ger anledning att tvivla på hur
effektivt de kommer att kunna passas ihop”.410 Till stöd för tvivlet åberopas en neder-
ländsk organisation för mottagande av klagomål om barn-pornografi på Internet, som
efterlyst stöd även utanför industrin och sagt att ”självreglering kan vara ett effektivt
sätt att begränsa de värsta överdrifterna på Internet, men att det inte alltid kan hindra att
olaglig verksamhet äger rum”.411 Därför behövs även en aktiv politik från regeringarnas
sida och utskottet anser att rekommendationen bör stärkas ”på ett sätt som överens-
stämmer med den inre marknadens utveckling, men är realistiskt vad gäller hur och var
ingrepp i rena marknadsfunktioner kan tillföra något”.412 Självreglering kräver enligt
utskottet ”osviklig kontroll i form av regelbunden översyn” och vad som behövs är ”en
viss fasthet i hanteringen av problemet om självregleringen skulle misslyckas”.413

Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
Detta rådgivande utskott har inga invändningar mot sakinnehållet i kommissionens för-
slag, utan fokuserar istället på dess rättsliga aspekter. Först och främst ifrågasätter ut-
skottet valet av artikel 130 som rättslig grund för rekommendationen. Artikeln är enligt
utskottet ”avsedd att främja utvecklingen av industriföretag”, medan rekommendationen
”syftar till att skydda minderåriga och den mänskliga värdigheten från vissa faror inom
de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna”.414 Utskottet menar dock att man
samtidigt skulle ”kunna hävda att kampen för att informationssystemet, också i dess nya
former, skall vara korrekt är ett sätt att indirekt främja den industriella utvecklingen”.415

Det anser dessutom att man skulle kunna beakta de rättsliga grunder som utgörs av
artiklarna 100a (tillnärmning av lagstiftning för att upprätta den inre marknaden) och
129a.1 b (konsumentskydd och transeuropeiska nät), samt artikel 235 (rätt för rådet att
fatta vissa beslut även om fördraget inte innehåller de befogenheter som krävs).416

Utskottet anser vidare att det vore önskvärt att utvidga de åtgärder som tidigare vidtagits
för att bekämpa människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, mot rasism och främ-
lingsfientlighet samt Europolkonventionen till att omfatta skydd för minderåriga och
den mänskliga värdigheten inom de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna
och en anpassning av de rättsliga ramarna.417 Mer bindande rättsliga instrument är ”ur
rättssäkerhetssynpunkt att föredra framför rekommendationer”.418 Den ”uppfordrande
ton” som rådets rekommendation sägs ha måste enligt utskottet ändras, eftersom en
självreglering inte får bli ”ett slags delegerad bindande lagstiftning” som skulle strida
mot fördraget och kunna ogiltigförklaras genom en dom i EG-domstolen.419

                                                  
410 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 13.
411 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 13.
412 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 14.
413 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media – Europaparlamentet 1998a, s. 14.
414 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 15.
415 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 15.
416 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 16; nu artiklarna 95,
153, 154 och 308, Wahl 1998, s. 111, 185, 187 och 305.
417 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 17.
418 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 18.
419 Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt – Europaparlamentet 1998a, s. 17.
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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
Utskottets problembild avviker inte på något sätt från den tidigare och precis som dess
betänkande om meddelandet och yttrande om grönboken kännetecknas detta yttrande av
att särskild vikt fästs vid pedofili, pornografi och extremism.420

Parlamentets ändringsförslag och lagstiftningsresolution
Parlamentets ändringsförslag består huvudsakligen av tillägg till kommissionens förslag
till rekommendation. Det kräver övervakning och systematisk granskning av de självre-
glerande systemens utveckling och effektivitet samt att kommissionen ska lägga fram en
utvärderingsrapport två år efter rekommendationens ikraftträdande.421 Det vill även
lägga till en passus som lyder ”Europeiska unionen är ett område med fri rörlighet för
varor, tjänster, kapital och personer”.422 Parlamentet vill dessutom att rekommendatio-
nen ska understryka möjligheten att tillämpa fördragets samarbetsförfarande i rättsliga
och inrikes frågor på ”vissa aspekter av skyddet av minderåriga och den mänskliga
värdigheten inom de nya audiovisuella tjänsterna”.423 Vikten av gränsöverskridande
samarbete mellan medlemsländerna och internationellt samarbete, betecknas som ”av-
görande för att den rekommenderade självregleringen skall fungera” och ”måste upp-
muntras och stödjas av industrin, nationella regeringar, nationell och internationell polis
och domstolar samt av gemenskapens institutioner”.424 Förstärkt samarbete med tredje
länder, särskilt med kandidatländerna och EU:s transatlantiska partner, sägs också vara
nödvändigt. Medlemsländerna bör enligt parlamentet rekommenderas att ”säkerställa en
hög skyddsnivå för allmänna intressen så att utvecklingen av den europeiska industrin
för audiovisuella tjänster och informationstjänster stimuleras, att främja nationella ram-
verk som komplement till befintliga bestämmelser och att utveckla det europeiska sam-
arbetet i syfte att förbättra effektiviteten hos nationella åtgärder och fastställa en gemen-
sam europeisk etisk strategi för informationssamhället”.425 De bör även rekommenderas
att ”nära samarbeta för att utveckla gemensamma verktyg, särskilt riktlinjer för gemen-
sam märkning av programinnehåll i syfte att underlätta gränsöverskridande identifiering
av olagligt och skadligt innehåll”.426 I övrigt godkänner parlamentet kommissionens
förslag.427

3.3.3 Ekonomiska och sociala kommitténs problembild
Det allra mesta i Ekonomiska och sociala kommitténs problembild överensstämmer
med kommissionens och med den bild av problemet som kommittén ger i sitt tidigare
dokument. Yttrandet innehåller dock några helt nya inslag, som gäller bl.a. tjänstepro-
ducenternas rättsliga ställning, Europas roll i världen och stödet till föräldrar.

Kommittén föreslår införandet av licensiering av tjänsteproducenter på Internet och av
organisationsbundna tillhandahållare av material, vilket den menar skulle ”göra det
möjligt för lagstiftare att koppla villkor och sanktioner till licensen” som sedan kan åbe-
ropas om olagligt eller skadligt material görs tillgängligt för minderåriga.428

                                                  
420 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998a.
421 Europaparlamentet 1998a, s. 129.
422 Europaparlamentet 1998a, s. 130.
423 Europaparlamentet 1998a, s. 131.
424 Europaparlamentet 1998a, s. 131.
425 Europaparlamentet 1998a, s. 131.
426 Europaparlamentet 1998a, s. 132.
427 Europaparlamentet 1998a, s. 133.
428 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 27.
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I sitt tidigare yttrande utgår kommittén från ett tydligt inomeuropeiskt perspektiv, med
förslag på olika gemensamma europeiska lösningar. Nu riktar den blicken utåt och
understryker vikten av den ”europeiska närvaron i de internationella sammanslutning-
arna för nya informationstjänster”, som enligt kommittén är ”oproportionerligt låg i
jämförelse med Nordamerikas”.429 Dessa sammanslutningar sägs spela ”en avgörande
roll när det gäller att diskutera nya tjänster, frågeställningar, strategier, processer och
förfaranden på IT-området”.430 Det är enligt kommittén dessutom viktigt att den euro-
peiska industrin deltar i dessa sammanslutningar. Kommittén anser att en aktiv europe-
isk närvaro är avgörande för att man ska kunna ”garantera ett sunt, stabilt och godtag-
bart internationellt forum” och ”en utveckling på internationellt sett lika villkor”, samt
”ta hänsyn till specifikt europeiska krav (t.ex. kulturella och språkliga skillnader)”.431

Det blir enligt kommittén ”allt tydligare att föräldrar blir ovilliga att låta sina barn ta del
av de nya tjänsterna, på grund av att det saknas skydd för minderåriga mot olagligt och
skadligt material”.432 Lösningen sägs här kunna vara att ”se till att kvaliteten i det mate-
rial som finns tillgängligt” uppfyller ”vissa miniminormer” och att ”material som sär-
skilt riktas till barn blir föremål för strängare bestämmelser än de som gäller annat mate-
rial”.433 Kommittén efterlyser dessutom åtgärder liknande ”den amerikanska fyrpunkts-
modellen för att rensa upp på Internet (en föräldraguide till Internet, en informations-
kampanj, nolltolerans för vissa lagbrott och direktlinjer)” samt den ”tyska modellen”
med barnombudsmän.434

3.3.4 Regionkommitténs problembild
Regionkommitténs huvudsakliga problembild och inställning till kommissionens förslag
har inte förändrats sedan dess förra yttrande.435 Det regionalpolitiska perspektivet är
dock ännu tydligare och kommittén beklagar att förslaget ”inte fäster någon som helst
vikt vid den [sic!] regionala eller lokala nivåerna, som faktiskt är delaktiga i dessa frå-
gor på många sätt”.436 De regionala och lokala myndigheterna spelar enligt kommittén
en viktig roll när det gäller att ”informera befolkningen om problemen, framför allt i
rollen som utbildningsansvariga och mer generellt som de myndigheter som befinner sig
närmast medborgarna”.437 Kommittén anser att även ansvaret för lokalpolisen och ut-
bildningen av dess personal kan ligga på dessa nivåer. Den beklagar dessutom att inte
tillräcklig vikt fästs vid dessa myndigheters roll när det gäller minderårigas utbildning i
massmediekunskap och ny informationsteknik. Även lärarna måste enligt kommittén få
den fortbildning som krävs för att de ska kunna undervisa minderåriga i ”ansvarsfull IT-
användning”.438 Vidare framhålls att skyddet av minderåriga och den mänskliga värdig-
heten ”kräver framför allt reaktioner på nationell nivå”, även om IT-tjänsternas interna-

                                                  
429 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 27.
430 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 27.
431 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 27.
432 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 26.
433 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 26.
434 Ekonomiska och sociala kommittén 1998a, s. 28.
435 Det här aktuella yttrandet gäller även kommissionens förslag till rådets beslut om en flerårig
handlingsplan, men referenserna till respektive dokument är tillräckligt tydliga för att tillåta att jag skiljer
dem åt i redovisningen.
436 Regionkommittén 1998, s. 52.
437 Regionkommittén 1998, s. 52.
438 Regionkommittén 1998, s. 53 f.
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tionella och decentraliserade karaktär innebär att de nationella åtgärderna bara blir
effektiva genom samarbete och samordning på europeisk och internationell nivå.439

Kommittén beklagar att ”problematiken beträffande klassning av online-tjänster och
Internet inte uttryckligen tas upp” och förordar som i sitt tidigare yttrande en vidareut-
veckling av PICS.440 Det vore ”lämpligt att förslaget till rekommendation uppmanar
kommissionen att i samarbete med samtliga berörda parter främja utvecklingen av ett
gemensamt förfarande för definition av filtrerings- och klassningssystem för online-
tjänster och Internet”.441 Förslaget bör även omfatta ”parternas juridiska ansvar” och
uppmana till ”ett mer fördjupat samarbete mellan rättsliga instanser och polismyndig-
heter”.442 Detta är enligt kommittén ”nödvändigt om man på ett effektivt sätt vill
bekämpa spridningen av olagligt material” och ”politiska signaler bör ges” inom ramen
för rekommendationen.443 Kommittén anser dessutom att uppförandekoden bör ”före-
skriva att samtliga berörda parter informeras om det ansvar som åligger dem enligt den
nationella lagstiftningen (straffrätt, civilrätt och offentlig rätt) samt vilka straff som kan
utdömas om bestämmelserna överträds”.444

3.3.5 Rådets problembild (i den antagna rekommendationen)
Kommissionen avslog alla parlamentets ändringsförslag, men den antagna rekommen-
dationen innehåller ändå en hel del ändringar jämfört med det ursprungliga förslaget.445

Rådet nådde enhälligt samförstånd om rekommendationen i maj 1998, för att sedan anta
den formellt i september 1998.446 Det har inte tagit bort något väsentligt från kommis-
sionens förslag, och parlamentets ändringsförslag och de andra organens yttranden har
inte beaktats. Det har dock anpassat rekommendationens syfte i enlighet med yttrandet
från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt samt avsevärt mildrat dess av
utskottet kritiserade ”uppfordrande ton”.

Detta innebär att rekommendationen vad beträffar själva riktlinjernas innehåll inte har
förändrats, med undantag för följande: rådet har lagt till att de ”ansvar och åligganden
som faller på var och en av de berörda parterna bör klart fastställas” när de nationella
systemen för självreglering utformas; det har genom en omformulering tydliggjort att de
rättsvårdande myndigheter som operatörerna bör samarbeta med utgörs av ”rättsliga
myndigheter och polismyndigheter”; och det har beträffande systemen för utvärdering
lagt till att det nationella systemet ”bör beakta lämpligt samarbete på europeisk nivå,
bland annat när det gäller utveckling av metoder för en jämförbar utvärdering”.447

Tonen har dessutom mildrats genom att titelns ”gemensamma” har ändrats till ”vägle-
dande”, samtidigt som ”måste” har ändrats till ”bör” och ”uppmanas” till ”anmodas”.448

Den större förändringen består i syftets anpassning till den valda rättsgrunden. Detta
märks redan i rekommendationens titel, som nu handlar om ”utvecklingen av konkur-
renskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och informations-
                                                  
439 Regionkommittén 1998, s. 52.
440 Regionkommittén 1998, s. 54.
441 Regionkommittén 1998, s. 54.
442 Regionkommittén 1998, s. 55.
443 Regionkommittén 1998, s. 53.
444 Regionkommittén 1998, s. 52.
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tjänster genom främjande av nationella system för att uppnå en jämförbar och effektiv
skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga värdigheten”.449 Skyddet av minder-
åriga och den mänskliga värdigheten beskrivs nu alltså snarast som ett medel för att
utveckla den europeiska industrins konkurrenskraft. Dessutom anförs information,
medvetandegörande och utbildning av användarna som något som är av ”avgörande
betydelse” för att ”främja konkurrenskraften hos industrin för audiovisuella tjänster och
informationstjänster och dess anpassning till teknisk utveckling och strukturföränd-
ringar”.450 Detta sägs också vara ”en förutsättning för att Europas medborgare fullt ut
skall kunna bli delaktiga i informationssamhället”.451 Behovet av information, med-
vetandegörande och utbildning uttrycktes även i kommissionens förslag, men kopp-
lingen till vikten av att främja konkurrenskraften är helt ny.

3.4 Problembilder i kommissionens förslag till beslut om en flerårig
handlingsplan – och i de dokument som av andra EU-organ lades
fram med anledning av detta

Kommissionens förslag till beslut om en flerårig handlingsplan lades liksom förslaget
till rekommendation fram i november 1997 och bygger även det på samrådet om grön-
boken och meddelandet från 1996.452 Detta förslag behandlades enligt medbeslutande-
förfarandet och antogs i januari 1999. Det hade då genomgått en andra behandling där
både rådet och parlamentet drev igenom relativt omfattande ändringar, som bl.a. inbe-
grep en ändring av själva rättsgrunden för beslutet och därmed i viss mån även av det
uttalade syftet med handlingsplanen.

3.4.1 Kommissionens problembild i det 1:a förslaget till beslut
Den handlingsplan som föreslås kommer enligt kommissionen att genomföras samord-
nat med rådets rekommendation, men den sinsemellan kompletterande funktion som
grönboken och meddelandet från 1996 står för är inte lika tydlig när det gäller dessa
dokument. Medan grönboken och meddelandet tillsammans täcker ett brett spektrum av
frågor, behandlar förslaget till rekommendation och handlingsplanen i hög grad samma
problem, och de lösningar som föreslås överlappar varandra. Merparten av de åtgärder
som föreslås i rekommendationens riktlinjer beskrivs i handlingsplanen som samfinan-
sierade projekt som ska göras till föremål för anbudsinfordran, eller som projekt som i
sin helhet ska finansieras av EU. Handlingslinjerna och förslaget till rekommendation
beskrivs som ”ett sätt att genomföra en europeisk strategi för säker Internet-användning
baserad på självreglering inom industrin, filtrering och klassning och ökade kunska-
per”.453

Problem och orsaker
Även problembeskrivningen överensstämmer till stora delar med den som görs i försla-
get till rekommendation. Problemet med olagligt material ägnas visserligen större ut-
rymme, kommissionen tar t.ex. upp behovet av ”en klar och tydlig ansvarsfördelning”
för att ”kunna hålla de rätta personerna juridiskt ansvariga för olagligt material”.454 Men
medan problemet i dokumenten från 1996 beskrivs som ett hot mot framför allt minder-
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årigas fysiska och psykiska utveckling, är det i förslaget till handlingsplan den europe-
iska industrin som framstår som det egentliga skyddsobjektet.

Det näringspolitiska perspektiv som var så tydligt i förslaget till rekommendation, och
som blev än tydligare i den rekommendation som rådet till sist antog, är minst lika tyd-
ligt i förslaget till handlingsplan. Internet beskrivs som något som genom att ”ge med-
borgarna större möjligheter, sänka tröskeln för att skapa och sprida material”, ”ge all-
män tillgång till allt rikare informationskällor kan [--] innebära nya möjligheter särskilt
avseende utbildning, genom sin utveckling till en industri som ställer tjänster till all-
mänhetens förfogande”.455 Skadlig och olaglig information på Internet kan enligt kom-
missionen ”allvarligt hämma utvecklingen av den framväxande Internet-industrin och
på så vis negativt påverka etableringen av den nödvändiga och gynnsamma miljön i
vilken alla initiativ och all verksamhet kan komma till sin rätt”.456 Kunskapen om ”för-
och nackdelarna med Internet” behöver förbättras så att ”användningen av industrins
tjänster kan öka”.457

Lösningar
Kommissionens lösningar motsvarar som redan nämnts de åtgärder som omfattas av
rekommendationen. Begränsningen av det olagliga materialet på Internet kan enligt
kommissionen ske ”bara i samarbete med industrin och [med] en väl fungerande själv-
reglering”.458

Främjandet av självreglering inom industrin och program för övervakning
av informationen, utvecklingen av filtreringsverktyg och klassningsmeka-
nismer från industrins håll och ökad medvetenhet om industrins tjänster så-
väl som ökat internationellt samarbete mellan alla berörda parter kommer att
spela en nyckelroll i stabiliseringen av en säker miljö och [--] bidra till att
undanröja hinder för utvecklingen och konkurrenskraften inom den aktuella
industrin.459

Åtgärderna kommer enligt kommissionen att ”skapa en positiv atmosfär för projekt
inom hela gemenskapen”, och om medvetenheten bland användarna ökar ”blir det enk-
lare att utnyttja de existerande möjligheterna till innovation, forskning och teknisk ut-
veckling angående Internet och liknande globala nät”.460 Med hänvisning till handlings-
planen om Europas väg till informationssamhället (COM(94) 347) och olika gemen-
skapsprogram för forskning, utbildning, kultur, små- och medelstora företag samt
strukturfondernas verksamhet sägs att åtgärder som ”berör innehåll” måste ”ses som
komplement”.461

Ett industristött europeiskt nätverk med direktlinjer
Upprättandet av ett europeiskt nätverk med direktlinjer är enligt kommissionen ett
”effektivt sätt att begränsa cirkulationen av olagligt material”.462 Användare ska med
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direktlinjernas hjälp kunna ”rapportera material som de har stött på medan de använt
Internet och som de anser vara olagligt”.463 Kommissionen betonar att det är de enskilda
medlemsländernas rättsväsende som har ansvaret för att lagföra upphovsmännen till det
olagliga materialet samt att olikheter i de nationella rättssystemen och ”den lokala kultu-
ren” måste respekteras.464 Eftersom direktlinjer bara finns i ”ett fåtal” medlemsländer
måste man enligt kommissionen ”stimulera etableringen av sådana så att det finns fun-
gerande direktlinjer som täcker EU både geografiskt och språkligt”.465 Dessutom måste
mekanismer för informationsutbyte mellan de nationella direktlinjerna och mellan det
europeiska nätverket och direktlinjer i länder utanför EU upprättas. För att ge nätverket
full potential krävs ett förbättrat samarbete mellan industrin och de rättsvårdande myn-
digheterna som täcker hela Europa. Satsningen ska ske i form av en ansökningsomgång
för deltagande organisationer, vilka måste ”kunna uppvisa en framåtblickande och in-
novativ hållning” och kommer att få stöd från ”ett tvärsnitt av industriella aktörer”.466

Självreglering och etiska regler
För att industrin ska kunna ”bidra effektivt till begränsningen av olagligt och skadligt
informationsflöde” ska de uppmuntras att utveckla en självreglerande ram.467 Mekanis-
men ska ”ge en hög skyddsnivå” och man ska ”ta sig an frågorna kring uppspårning”.468

Självregleringens effektivitet kommer med hänsyn till Internets globala natur att för-
stärkas på EU-nivå genom samordning av nationella initiativ och ansvariga organ. Rikt-
linjer för etiska regler ska utvecklas på europeisk nivå och satsningen kommer att
genomföras med hjälp av anbudsinfordran för urval av organisationer som kan hjälpa
självreglerande organ att utveckla och införa etiska regler. Satsningen ska dessutom
samordnas med rekommendationens riktlinjer.469

Filtreringsverktyg och klassningsmekanismer
För att främja en säker användning av Internet är det enligt kommissionen ”viktigt att
göra informationen lättidentifierbar”, vilket kan göras genom klassningssystem som
beskriver materialet enligt ett allmänt erkänt program där inslag som ”sex och våld
klassas efter en skala”.470 Även filtreringssystem där användaren själv kan ”välja ut det
material han eller hon önskar ta del av” kan användas.471 Prestandan hos de befintliga
systemen är dock enligt kommissionen fortfarande låg och ”inget har ännu nått den
’kritiska mängden’ så att användarna kan vara säkra på att material som de är intresse-
rade av och material som de vill undvika” får en ”lämplig klassning” och att ”material
av oskyldigt slag inte kommer att blockeras”.472 Eftersom klassningssystem inte är van-
liga bland europeiska innehållsleverantörer och användare kommer åtgärderna att in-
riktas på demonstration av systemens potential och begränsningar, med målsättningen
att ”uppmuntra till europeiska system och göra användarna förtrogna med använd-
ningen”.473 Systemen måste enligt kommissionen vara ”internationellt kompatibla” och
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utvecklas ”med fullt samarbete mellan representanter för industrin, konsumenterna och
användarna”.474

Klassningssystem ”som är relevanta för europeiska krav” kommer att förespråkas och
genomförandet ska ske på ett sådant sätt att det ”ger användbara praktiska alternativ åt
användare, föräldrar och lärare”.475 Målet är att bygga upp ”en kritisk mängd”, varför
man ska uppmuntra innehållsleverantörerna att använda klassning.476 En standardiserad
metod ska tas fram och man ska tillmötesgå ”särskilda krav från företag, institutioner
eller användare på utbildningsområdet såväl som sådana slutanvändare vilkas krav in-
nehållsleverantörens klassningssystem inte kan uppfylla”.477 Projekt för validering ska
väljas ut på grundval av en ansökningsomgång, där hänsyn ska tas till europeiskt mate-
rial. Tyngdpunkten kommer att ligga på användbarhet och praktiska aspekter ”i ’realis-
tiska’ situationer tillsammans med stora tvärsnitt av typiska användare”.478 En andra
ansökningsomgång kommer att inriktas på validering och demonstration av klassnings-
system från tredje part.479 Man ska se till att ”resultaten sprids över hela Europa” och
demonstrationsprojekten, som också ska omfattas av en anbudsinfordran, ska omfatta
industrin, konsumentorganisationer, grupper för medborgerliga rättigheter och statliga
organ inom industriella regleringar och rättsväsendet.480

Ökade kunskaper
Föräldrar, lärare och barn måste enligt kommissionen ”göras uppmärksamma på Inter-
nets möjligheter och nackdelar, och föräldrar och lärare har inte alltid tillräckliga kun-
skaper om hur man skyddar barn mot olämpligt material”.481 Som svar på parlamentets
krav på en EU-finansierad ”europeisk kampanj och ett handlingsprogram för informa-
tion och ökade kunskaper”, där ”föräldrar och andra som tar hand om barn (lärare,
socialarbetare etc.)” informeras om ”det bästa sättet [--] att skydda minderåriga mot
information som skulle kunna vara skadlig för deras utveckling”, vill kommissionen
satsa på ökade kunskaper.482 Satsningen ska bygga på ”informationsspridning från
Internetleverantörer till kunderna och utveckla material för användning inom olika typer
av undervisning”.483 Material ska distribueras elektroniskt och genom ”bredare traditio-
nella paket för skolor och bibliotek”.484 Satsningen ska genomföras i två steg, där man
först identifierar ”det bästa sättet att uppnå målen” och sedan hjälper konsumentorgani-
sationer etc. att genomföra satsningarna inom det egna landet.485 Syftet i det första ste-
get är dessutom att ”ta fram basmaterial och anpassa detta till skilda språkliga och kultu-
rella förhållanden”.486 I det andra steget ska man välja ut initiativ för satsningar med
gemenskapsstöd och för uppföljning. Typiska satsningar som riktar sig till allmänheten
ska omfatta kurser i hur man gör webbsidor, information i skolorna genom Internetleve-
rantörer och affärer samt cd-rom som bifogas datatidskrifter. Familjer som redan har
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dator ska få mer specifik information. Dessutom ska press och television användas för
att ”stimulera ökade kunskaper genom reklamkampanjer och informationspaket åt jour-
nalister”.487 Dessutom kommer särskilda webbsidor att upprättas med det europeiska
skoldatanätet som plattform.488

Bedömning av de rättsliga aspekterna, internationell samordning och utvärdering
Trots att det sägs vara av ”yttersta vikt att åtminstone ha gemensamma europeiska, om
inte globala, bestämmelser” följs detta inte upp med något förslag till lagstiftning på
området.489 Istället kommer man inom ramen för handlingsplanen att organisera en
anbudsinfordran ”för en bedömning av sådana rättsliga frågor som rör innehållet på eller
användningen av Internet”.490 För att ”se till att de europeiska satsningarna hänger
samman med liknande initiativ på annat håll i världen” föreslår kommissionen att bl.a.
regelbundna samordningsmöten och en internationell konferens organiseras.491 Det är
enligt kommissionen ”helt uppenbart att det är viktigt att göra en utvärdering på djupet
för att se om målen i handlingsplanen och rekommendationen har uppnåtts”, och denna
ska genomföras med hjälp av en anbudsinfordran.492

3.4.2 Parlamentets problembild i dokumenten om det 1:a förslaget
Förslaget till beslut om en flerårig handlingsplan behandlades enligt medbeslutandeför-
farandet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor var ansva-
rigt utskott. Rådgivande var budgetutskottet, utskottet för ekonomi, valutafrågor och
industripolitik, utskottet för kvinnors rättigheter, utskottet för kultur, ungdomsfrågor,
utbildning och media samt utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt. Betänkandet
omfattar det ansvariga utskottets förslag till rättsakt (ändringsförslag), förslag till lag-
stiftningsresolution och motivering samt de rådgivande utskottens yttranden.493 Även i
detta avsnitt redovisas utskottens problembilder separat, medan parlamentets över-
gripande problembild redovisas så som den framgår av ändringsförslagen och den lag-
stiftningsresolution som slutligen antogs.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
Utskottet anser att den föreslagna handlingsplanen är ”till största delen utformad som ett
instrument för att bekämpa icke önskvärt innehåll på Internet”.494 Utskottet fäster som i
sina tidigare dokument särskild vikt vid olagligt innehåll. Att handlingsplanen bara tar
upp olagligt innehåll i form av åtgärder för att främja föreberedelserna för ”nödvändig
nationell lagstiftning och internationella överenskommelser” samt stöd till ”frivilligt
samarbete från branschens och användarnas sida” sägs bero på ”EU:s bristande behö-
righet på de straffrättsliga och rättsvårdande områdena”.495 Utskottet vill att termen
”säker” i handlingsplanens titel och övriga text ska bytas ut mot ”säkrare”, eftersom
detta är något som den kanske kan ”bidra till, men inte förverkliga”.496 Termen ger en-
ligt utskottet dessutom ”spridning åt den felaktiga uppfattningen att föräldrarna inte
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längre själva behöver bekymra sig om sina barn, utan att de kan överlåta skyddet av
minderåriga till tekniska system”.497 Utskottet anser att filtreringsprogrammen kräver
stora förkunskaper, att klassningssystemen bara fungerar ”om filtren inte kan kringgås
eller kopplas ur av ungdomarna med sina ofta mycket ingående kunskaper om program-
varor och operativsystem”.498 Därför bör ett delbelopp avsättas för undersökningar av
filtreringsprogrammens ”säkerhet mot sabotage”, som också minderåriga i t.ex. skol-
klasser och datorklubbar kan delta i.499 Av kostnadsskäl bör däremot ”seminarier, work-
shops, traditionella reklamkampanjer och trycksaker” uteslutas när man genomför insat-
ser för ökade kunskaper, och istället för att ge information till familjer som redan har en
dator bör man ”i samarbete med branschen ge upplysningar vid köp av modem eller
ISDN-kort”.500 Utskottet konstaterar att ”[b]eivrande av barnpornografi är svårt då
’barn’ definieras med olika åldersgränser”, att det är ”svårt då en vidarekoppling till ett
utbud med straffbart innehåll [--] inte i sig själv är straffbar” och att ett ”rättsligt
beivrande omöjliggörs” även därför att en server kan ”drivas anonymt och det är möjligt
att anonymt skicka elektronisk post”.501 Vad beträffar den bedömning av de rättsliga
aspekterna som enligt handlingsplanen ska genomföras, så bör utöver juridiska under-
sökningar även ”de praktiska erfarenheterna hos polismän, som har erfarenhet av straff-
bara handlingar på Internet, utnyttjas”.502

Budgetutskottet
Budgetutskottets yttrande behandlar enbart handlingsplanens budgetaspekter och inne-
håller med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar ingenting av intresse.503

Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
Det här utskottet har ”övervägt handlingsplanens konsekvenser för marknadens funktion
och konkurrenskraften för de industrier och företag som verkar inom informationssam-
hället”.504 Det har dessutom ”beaktat de möjligheter som Internet i sin funktion som
global informationskälla erbjuder för utvecklingen av nyföretagande eller förändrad
befintlig företagsverksamhet och för ökade kunskaper”.505 Utskottet instämmer i att
”prioritet måste ges [--] skydd av minderåriga (pornografi), rasism och antisemitism”.506

Det understryker emellertid att ”termen ’olagligt material’ [--] även gäller frågor som
rör skydd av privatlivet, personuppgifter och personligt anseende samt ekonomisk
säkerhet”.507 Saknas det ”medvetenhet och förtroende från Internetanvändarnas sida
(personer och företag), kommer en mängd typer av företag och affärsverksamheter ut-
sättas för svårigheter och hinder i sin utveckling”.508 Utskottet vill därför undersöka om
handlingsplanen kan ”utsträckas även till andra områden med olagligt material som
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direkt rör ekonomisk verksamhet och företagsverksamhet”.509 Det vill dessutom föra in
”skyddet av folkhälsan” bland de områden som självregleringen ska prioritera.510

Utskottet för kvinnors rättigheter
Utskottet betraktar förslaget till handlingsplan som ”den logiska utvecklingen på kom-
missionens meddelande om olagligt eller skadligt material på Internet” och ser det som
ett komplement till rådets rekommendation.511 Kommissionens handlingsplan är visser-
ligen ”realistisk och praktisk”, men utskottet menar att det finns brister. Man har ”inte
med ett enda ord nämnt kvinnohandeln”, som ”måste ägnas särskild uppmärksamhet vid
utvecklingen av självreglerande instrument”.512 De nationella myndigheterna måste
dessutom ”nå en överenskommelse om hur man skall definiera olagligt innehåll och
därigenom göra akten olaglig oavsett var tjänstetillhandahållaren har sin hemvist”.513

Det skulle även ”vara önskvärt att man sammanställde lätt tillgängliga ’nationella’ för-
teckningar över olagligt innehåll och olagliga transaktioner som genomförs på Inter-
net”.514 Slutligen vill utskottet att ”särskilda informationskampanjer riktade till kvinnor”
genomförs, eftersom ”[i]nformationen om mediets risker måste anpassas till särskilda
riskgrupper, som kvinnor och unga”.515 I detta arbete bör ett ”betydande utrymme [--]
också reserveras för icke-statliga organisationer som arbetar mot kvinnovåld och männi-
skohandel”.516

Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
Detta utskott anser att det, förutom de åtgärder som omfattas av handlingsplanen, är
”nödvändigt, på grund av Internets öppna karaktär, att kampen mot olagligt och skadligt
material genomförs med hjälp av harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning och
med rättsliga åtgärder på internationell nivå”.517

Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
Precis som i sitt yttrande om kommissionens förslag till rådets rekommendation kon-
centrerar sig utskottet på den rättsliga grunden för förslaget, dvs. artikel 130 i fördraget.
Det ”har ställt sig frågan om den huvudsakliga målsättningen inte är att skydda konsu-
menterna (artikel 129a i fördraget) snarare än att främja konkurrensvillkoren för indu-
strin i gemenskapen” och anser därför att rättsgrunden ska ändras till artikel 129a.518

Den grundar detta på följande slutsatser:

- Den främsta målsättningen med förslaget är att skydda allmänhetens och
vissa konsumenters hälsa och säkerhet (i vid bemärkelse, vilket även in-
begriper deras etiska behov och psykiska hälsa). Samtidigt garanterar de
åtgärder som föreslås att konsumenterna får den information och de
medel som krävs för att förhindra att olagligt och skadligt innehåll på
Internet kan nå dem.
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- Visserligen kommer genomförandet av åtgärderna som beskrivs i försla-
get att bidra till att Internet används och utvecklas mer och även till att
främja goda ekonomiska villkor och konkurrensförhållanden för närings-
verksamhet på området. Men en sådan målsättning kommer först i andra
hand, efter den huvudsakliga målsättningen med förslaget, nämligen
skyddet av konsumenterna.519

Parlamentets ändringsförslag och lagstiftningsresolution
De omfattande ändringsförslag som antogs av parlamentet avspeglar till fullo utskottens
problembilder och förslag, vilket innebär att den olagliga och skadliga informationen på
Internet inte längre, som i kommissionens förslag, sägs hämma Internetindustrins ut-
veckling. Istället är det ”konsumenternas psykiska hälsa, säkerhet och ekonomiska in-
tressen” som kan skadas.520 Rättsgrunden ska därför ändras till artikel 129a.2.521 Dess-
utom beskrivs den gynnsamma miljö som i kommissionens förslag är en där industriella
initiativ och verksamheter kan komma till sin rätt, i parlamentets ändringsförslag som
en där ”etiska normer främjas och respekteras”.522 Till de frågeställningar som olagligt
och skadligt material på Internet kan ge upphov till lägger parlamentet ”nationell säker-
het, [--] ekonomisk säkerhet, informationssäkerhet, skydd av privatliv, anseende, folk-
hälsa och immateriell egendom”.523

Handlingsplanen ska stödja en ”säkrare”, inte ”säker”, användning av Internet.524 Själv-
regleringen ska särskilt omfatta ”kontroll som rör barnpornografi, [material som] upp-
muntrar och förvärrar människohandel, sexuellt utnyttjande, homofobi, rasism och anti-
semitism”.525 I samband med att de etiska reglerna för självregleringens organ tas fram
bör man även ”utarbeta ett system för en europeisk kvalitetsmärkning” för de Internet-
leverantörer som omfattas av dessa regler.526 Filtrerings- och klassningssystemen ska
inte vara ”europeiska” utan ”internationellt gångbara”, och man ska undersöka hur säkra
de är ”mot försök att kringgå eller neutralisera dem”.527 Några ”bredare traditionella
paket för skolor och bibliotek” ska inte ingå i handlingsplanen.528

Stödåtgärderna ska, förutom en bedömning av rättsliga aspekter, omfatta antagandet av
”riktlinjer om det ansvar som alla berörda parter har för materialet på Internet samt be-
kämpande av skadligt och olagligt material”, samt ”webbplatser för information och
hjälpverksamhet hos organisationer som arbetar med skydd av de mänskliga och med-
borgerliga rättigheterna och bekämpar utnyttjande av kvinnor och barn”.529 Bedöm-
ningen av de rättsliga aspekterna ska särskilt undersöka vilka rättsliga instrument som
krävs för att de som sprider information på Internet eller skickar e-post ska ”kunna hän-
föras till en fysisk eller juridisk person”, vilka bestämmelser i medlemsländernas
straffrätt och i internationella avtal som ”måste tillnärmas kvalitativt (exempelvis
åldersgränser för skyddande av barn, definitioner av straffbart innehåll, möjligheten att
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525 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 7.
526 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 10.
527 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 10 f.
528 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 12.
529 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 7 f.
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sanktionera länkar till information med straffbart innehåll)”, vilken tidsåtgång som är
acceptabel vid handläggning av ansökningar om rättshjälp, ”i vilken utsträckning poli-
sens befogenheter behöver förändras [--] för att möjliggöra ett preventivt agerande när
det gäller straffbart innehåll på Internet”.530 Slutligen bör polisens erfarenheter tas till-
vara i denna undersökning. I övrigt godkänner parlamentet kommissionens förslag.531

3.4.3 Ekonomiska och sociala kommitténs problembild i dokumentet om
det 1:a förslaget

När man nämner olagligt material går tanken enligt Ekonomiska och sociala kommittén
”omedelbart till barnpornografi”.532 Kommittén betonar dock att begreppet har ”större
räckvidd och berör ett större spektrum” och återger sedan kommissionens förteckning
över olagligt material i meddelandet från 1996.533 Handlingsplanen bör enligt kommit-
tén ses som ett komplement till och eventuell skärpning av befintliga åtgärder och initi-
ativ i olika medlemsländer. Dess syfte att ”bekämpa olagligt och skadligt material” är
”absolut en fråga som hör hemma på europeisk nivå”, eftersom det är ”svårt att upprätta
virtuella gränser eller spärrar på Internet och [--] begreppet ’olaglig och skadlig infor-
mation’ tolkas olika” i olika medlemsländer.534 Kommittén är ”rent generellt mycket
positiv” till kommissionens förslag, men anser att det vore ”ännu viktigare att verka för
en förändrad mentalitet, som i sig skulle leda till mindre missbruk”.535 Den ”inser dock
att detta inte är realistiskt”.536

Kommittén ”instämmer helt och hållet” i att kampen mot olaglig information främst bör
ske genom självreglering och tillämpning av gällande lagstiftning.537 Men den är ”inte
helt övertygad om att man kan lösa ett socialt problem tillräckligt effektivt med hjälp av
de tekniska lösningar som kommissionen föreslår”.538 En fara med en ”alltför teknisk
syn på problemet” är enligt kommittén att ”föräldrar och lärare tror att deras barn befin-
ner sig i en säker miljö och inte längre behöver någon tillsyn så fort man har installerat
ett filter”.539 Barnen sägs i verkligheten ofta ha större datakunskaper än både föräldrar
och lärare. Kommittén undrar därför om ”den avsedda målgruppen (föräldrar och lärare)
är tillräckligt delaktig i arbetet med att utarbeta dessa system”.540 Den är dessutom
mycket tveksam till klassningssystemen, eftersom det ”inte bara [är] den oskadliga in-
formationen som klassas, utan också den som eventuellt kan vara skadlig, till exempel
pornografi”.541 För den som är ”på jakt efter skadlig information blir det på så sätt
mycket lättare att hitta just denna information på Internet”.542 Kommittén konstaterar
dessutom att det, om man inte inför ”rättsligt bindande förpliktelser”, alltid kommer att
finnas webbläsare som saknar PICS-filter, vilket ”innebär att barn relativt lätt kan ta sig
förbi hindren”.543 Den ifrågasätter därför ”påståendet att PICS-filter kan göra Internet-

                                                  
530 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 13 f.
531 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998b, s. 14 f.
532 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 29.
533 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 29; jfr Meddelande 1996, s. 3, 9.
534 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
535 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
536 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
537 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
538 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
539 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
540 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 30.
541 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
542 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
543 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
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miljön så säker att skadlig information inte längre får något utrymme”.544 Kommittén
vill mot denna bakgrund ”uttryckligen framhålla blockeringsmöjligheten som ett alter-
nativ till kodning”.545 Det är ”förvisso ett grövre instrument, men [--] för den skull inte
mindre effektivt”.546 I fråga om blockeringsprogrammen är det dessutom tillräckligt
med ”riktade innovationsincitament”, som inte kräver branschövergripande åtgärder.547

Största nyttan uppnås därför enligt kommittén ”om man försöker lösa problemen genom
att öka efterfrågan på användbara blockeringsprogram”.548 Människorättsorganisatio-
nernas argument att blockering inskränker yttrandefriheten bedömer kommittén som
”orealistiskt”, eftersom tillämpningen innebär att det är mottagaren och inte informa-
tionssändaren som ”ansvarar för att filtren används på ett korrekt sätt”.549 Kommittén
antar att ”bristande kunskap om denna möjlighet” och ”bristande allmänna IT-kunska-
per” är två viktiga orsaker till att man hittills visat ”ett mycket begränsat” intresse för de
här programmen i Europa.550 Den saknar dessutom ”en åtskillnad mellan öppna och
slutna nät” i kommissionens handlingsplan.551 Eftersom leverantörerna av slutna nät
själva styr ”helt och hållet över nätets innehåll och kan erbjuda sina kunder kvalitetsga-
rantier” är det enligt kommittén ”något lättare att hålla [dem] fria från olaglig och skad-
lig information än vad som är fallet med det öppna, världsomspännande Internet”.552

Den ”förutspår också att dylika slutna nät i allt högre grad kommer att tillgodose med-
borgarnas behov av ett säkert Internet”.553

Slutsatsen är att kommittén ifrågasätter ”den ambitionsnivå som kännetecknar hand-
lingsplanen” och anser det vara ”mycket osannolikt att de föreslagna åtgärderna på sikt
leder till ett ’säkert’ Internet”.554 Den bedömer också möjligheten att koda och klassa all
information på Internet som ”praktiskt ogenomförbar”.555 Kommittén föreslår därför att
handlingsplanen begränsas till att bekämpa olaglig information genom system för själv-
reglering och tillämpning av gällande lagstiftning, samt att lägre prioritet ges åt utveck-
lingen av hjälpmedel i form av klassnings- och filtersystem. Satsningen på ökad kun-
skap ställer den sig emellertid bakom, eftersom föräldrar och lärare inte kan få ”nog
mycket information om att de också spelar en övervakande och uppfostrande roll i fråga
om Internet”.556 Den är mycket positiv till satsningen på ett europeiskt nätverk av
direktlinjer och anser att anslagen till detta bör höjas. Slutligen anser kommittén att
konsumentskyddet måste stärkas genom tillsättande av konsumentombudsmän vid de
regleringsorgan som ansvarar för telekommunikation.557

                                                  
544 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
545 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
546 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
547 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
548 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
549 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
550 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
551 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31.
552 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 31 f.
553 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 32.
554 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 32.
555 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 32.
556 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 32.
557 Ekonomiska och sociala kommittén 1998b, s. 32.
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3.4.4 Regionkommitténs problembild i dokumentet om det 1:a förslaget
Regionkommitténs huvudsakliga problembild och inställning till kommissionens förslag
har inte heller när det gäller handlingsplanen förändrats sedan dess förra yttrande.558

Kommittén är i grunden positiv till den föreslagna handlingsplanen och ”välkomnar [--]
den välgjorda avvägningen som måste göras mellan de kulturella frågorna och de mer
tekniska inslagen i IT-yrkena”.559 Den beklagar att så ringa vikt fästs vid de regionala
och lokala nivåerna, vilket gäller såväl handlingsplanen som rekommendationen. Kom-
mittén påpekar att den ”på ett avgörande och konstruktivt sätt” har bidragit till ”det
politiska samförstånd som råder mellan unionens samtliga instanser i fråga om hur man
skall ta sig an problemen med en säkrare användning av Internet”.560 Den anser därför
att det är ”beklagansvärt” att kommissionen inte har beaktat den ”betydelsefulla och
grundläggande roll som de regionala och lokala myndigheterna spelar när det gäller att
förverkliga dessa idéer”.561

3.4.5 Kommissionens 2:a och ändrade förslag till beslut
Kommissionens andra förslag till beslut har i princip ändrats i enlighet med parlamen-
tets ändringsförslag och lagstiftningsresolution. Parlamentets krav på ett system för
europeisk kvalitetsmärkning har dock strukits. Dessutom har man omvandlat det till ett
förslag till Europaparlamentets och rådets beslut, istället för som tidigare ett förslag till
bara rådets beslut.562

3.4.6 Rådets gemensamma ståndpunkt
I slutet av september 1998 lade rådet fram sin gemensamma ståndpunkt, som innehåller
dess förslag till beslut om handlingsplan. Rådets version av handlingsplanen överens-
stämmer till stora delar med kommissionens andra förslag, vilket innebär att det accep-
terar nästan alla parlamentets ändringar. På några väsentliga punkter har man dock valt
att avvisa parlamentets ändringsförslag. Parlamentets formulering ”konsumenternas
psykiska hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen” har strukits och kommissionens
ursprungliga formulering angående den gynnsamma miljön har återinförts. Det skadliga
och olagliga innehållet på Internet blir därför med rådets formulering något som kan
”negativt påverka skapandet av den gynnsamma miljö som krävs för att alla initiativ och
all verksamhet skall komma till sin rätt”.563 Parlamentets tillägg av nationell och eko-
nomisk säkerhet, informationssäkerhet, skydd av privatliv, anseende, folkhälsa och
immateriell egendom bland de frågeställningar som olagligt och skadligt material på
Internet kan ge upphov till har strukits. Strukits har även parlamentets krav på att själv-
regleringen ska omfatta barnpornografi, människohandel, sexuellt utnyttjande, homo-
fobi, rasism och antisemitism. Skälet är att rådet anser att ”dessa två ändringsförslag var
ägnade att väcka tveksamhet om handlingsplanens räckvidd”.564 Inte heller parlamentets
precisering av stödåtgärdernas innehåll, dvs. ändringsförslaget om särskilda webbplatser
för människo- och medborgarrättsliga organisationer som bekämpar utnyttjande av
kvinnor och barn, godtas av rådet. Tillägget betraktas som onödigt och rådet anser att

                                                  
558 Yttrandet gäller som redan nämnts även kommissionens förslag till rådets rekommendation, men
eftersom referenserna till respektive dokument är tillräckligt tydliga för att tillåta det, skiljer jag dem åt i
redovisningen.
559 Regionkommittén 1998, s. 51.
560 Regionkommittén 1998, s. 54.
561 Regionkommittén 1998, s. 55.
562 Europeiska gemenskapernas kommission 1998b.
563 Europeiska unionens råd 1998c, s. 83.
564 Europeiska unionens råd 1998c, s. 98.
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åtgärdernas innehåll redan behandlas tillräckligt utförligt i kommissionens ursprungliga
förslag.565 Rådet återinför kommissionens krav på ”europeiska” filtrerings- och klass-
ningssystem. Även användningen av ”bredare traditionella paket för skolor och biblio-
tek” återinförs i handlingsplanen, med motiveringen att traditionella informationsmedier
”föreföll viktigt i detta skede i utvecklingen av informationssamhället”.566 Slutligen
avvisar rådet helt parlamentets preciserande tillägg om vad bedömningen av de rättsliga
aspekterna ska omfatta, med motiveringen att dessa ”gick utöver handlingsplanens
räckvidd”.567 Rådets gemensamma ståndpunkt innehåller dessutom egna ändringar, som
huvudsakligen gäller fördelningen av handlingsplanens budget. Anslaget till det euro-
peiska nätverket med direktlinjer samt till stödet av självreglering och etiska regler höjs,
vilket innebär en motsvarande minskning för de andra åtgärderna.568

3.4.7 Andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor

I oktober 1998 lade det ansvariga utskottet fram sin andrabehandlingsrekommendation,
i vilken det granskar i vilken utsträckning rådets gemensamma ståndpunkt innehåller de
ändringar som parlamentet antog vid första behandlingen. I princip kan parlamentet bara
lägga fram sina ursprungliga ändringsförslag, men om den gemensamma ståndpunkten
innehåller inslag som inte fanns i det förslag från kommissionen som det först tog ställ-
ning till är ändringsförslag som gäller dessa nya inslag tillåtna.569

Som vi sett ovan innehåller rådets gemensamma ståndpunkt budgetmässiga ändringar
som gäller kommissionens ursprungliga förslag. Utskottet godtar dessa ändringar ”be-
träffande samfinansieringen av näringslivets utveckling av system för filtrering och
klassning”, eftersom det ”med fullt förtroende för marknadsekonomin, [tror] att nöd-
vändiga beslut kommer att tas inom näringslivet även om EU skär ned sin andel av
finansieringen”.570 Rådets ändringar öppnar dock enligt utskottet upp möjligheten för att
på nytt lägga fram några ändringsförslag. Det upprepar därför förslaget att särskilt
stödja ”organisationer som arbetar för skyddet av mänskliga rättigheter och med be-
kämpning av våld och övergrepp mot kvinnor och barn”.571 Detta gäller även de änd-
ringsförslag som avser införandet av ett system för europeisk kvalitetsmärkning av
innehållet på Internet och en tillnärmning av civil- och straffrättsliga bestämmelser, som
enligt utskottet är ”ofrånkomlig” för att en säkrare användning av Internet ska kunna
uppnås.572

3.4.8 Parlamentets beslut om rådets gemensamma ståndpunkt
Av andrabehandlingsrekommendationens ändringsförslag återfinns i det beslut som
parlamentet slutligen fattade bara kravet på europeisk kvalitetsmärkning. Övriga änd-
ringsförslag är huvudsakligen språkliga justeringar som inte förändrar innehållet, med
undantag för ett krav på att ”det mest kostnadseffektiva alternativet” ska väljas vid in-
formationsspridning och man lagt till att elektronisk distribution ska prioriteras.573

                                                  
565 Europeiska unionens råd 1998c, s. 98.
566 Europeiska unionens råd 1998c, s. 98.
567 Europeiska unionens råd 1998c, s. 98.
568 Europeiska unionens råd 1998c, s. 97.
569 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998c, s. 9.
570 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998c, s. 10.
571 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998c, s. 11.
572 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor – Europaparlamentet 1998c, s. 11.
573 Europaparlamentet 1998b, s. 26.
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3.4.9 Europaparlamentets och rådets beslut om en flerårig handlingsplan
I december godtog kommissionen alla parlamentets ändringar, vilket senare samma
månad godkändes av rådet.574 Följaktligen kunde parlamentet och rådet i januari 1999
anta en flerårig handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet i vilken
rådets och parlamentets synpunkter beaktas enligt ovan.

Det explicita skyddsobjektet i den antagna handlingsplanen är konsumenten. Konsu-
menterna ska genom ett säkrare Internet ges större möjligheter och erbjudas tillgång till
rika källor till digital information. För att se till att de utnyttjar Internet fullt ut ”är det
väsentligt att det skapas en säkrare användarmiljö genom att olaglig användning av
Internets tekniska möjligheter bekämpas, särskilt i samband med brott mot barn samt
människohandel eller för spridning av rasistiska och främlingsfientliga idéer”.575 Inter-
netbranschen är också viktig, och åtgärderna för att skapa en säkrare miljö syftar även
till att undanröja hinder för branschens ”utveckling och konkurrenskraft”.576 Samarbete
med branschen för att införa ett frivilligt system för självreglering kan dessutom ”på ett
effektivt sätt hjälpa till att begränsa flödet av olagligt innehåll på Internet”.577 Ansvaret
för att ”åtala och straffa de som är ansvariga för olagligt innehåll bör även fortsättnings-
vis åvila de nationella rättsvårdande myndigheterna”.578 Det är ”nödvändigt att på euro-
peisk nivå främja konsumenternas tillgång till filtreringsverktyg och införande av klas-
sificeringssystem”, t.ex. PICS, och ”särskilt föräldrar, lärare och konsumenter bör
informeras så att de kan dra full nytta” av dessa programvaror och klassificeringssystem
”för att underlätta föräldrarnas kontroll”.579 Eftersom ”de problem som finns i samband
med Internet är av global art och bara kan lösas globalt”, är samarbete med internatio-
nella organisationer och länder utanför EU en förutsättning för att handlingsplanen ska
kunna genomföras och ”få genomslagskraft bortom EU:s gränser”.580

Handlingsplanen ska ha som mål att ”främja en säkrare användning av Internet och att
på europeisk nivå verka för en miljö som är gynnsam för utveckling av Internet-
branschen”.581 För att uppnå dessa mål ska insatser, som stödjer och främjar åtgärder
som ska vidtas av medlemsländerna, genomföras under kommissionens ledning. Dessa
insatser ska

– [--] främja självreglering inom branschen och system för innehållsöver-
vakning (till exempel innehåll som barnpornografi eller sådant innehåll
som uppammar hat på grundval av ras, kön, religion, nationalitet eller
etniskt ursprung).

– [--] verka för att branschen tillhandahåller filtreringsverktyg och klassifi-
ceringssystem som ger föräldrar och lärare möjligheter att välja ut lämp-
ligt innehåll för de barn de är ansvariga för, samtidigt som de vuxna be-
håller rätten att välja bland det lagliga innehåll som de vill ha tillgång till,
och som tar hänsyn till den språkliga [och] kulturella mångfalden.

                                                  
574 Europeiska gemenskapernas kommission 2005c.
575 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 1.
576 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 1.
577 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 2.
578 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 2.
579 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 2.
580 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 2.
581 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 3.
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– [--] öka medvetenheten om branschens tjänster bland användarna, särskilt
bland föräldrar, lärare och barn, så att de bättre kan förstå och dra nytta
av Internets möjligheter.582

Dessutom ska stödinsatser för att bedöma rättsliga konsekvenser och verksamhet som
främjar internationellt samarbete på ovannämnda områden genomföras. Finansierings-
ramen för handlingsplanens genomförande under perioden 1 januari 1999 till
31 december 2002 är 25 miljoner euro.583

                                                  
582 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 3.
583 Europaparlamentet och rådet 1999, s. 3.
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4 Analys
Så är det då dags att fördjupa undersökningen genom att, med hjälp av de diskursteore-
tiska begrepp jag beskriver i avsnitt 1.4.1, analysera problembilderna i kapitel 3 utifrån
de tre aspekterna ’skadlighet’, ’barnet’ och ’Europa’. Först analyserar jag materialet
från kapitel 3, sorterat i tidsföljd och enligt organ (avsnitt 4.1). Sedan gör jag en samlad
analys av detta material och redogör för mina slutsatser (avsnitt 4.2). Slutligen pekar jag
på några intressanta områden för vidare forskning (avsnitt 4.3).

4.1 Analys utifrån de olika problembilderna
I detta avsnitt analyseras alltså de enskilda organens diskurser utifrån problembilderna i
kapitel 3, varvid jag lokaliserar de tecken som utgör nodalpunkter och de tecken som
dessa samlar i ekvivalenskedjor.

4.1.1 Kommissionens diskurs
Kommissionens diskurs om skadlighet är mångfacetterad och jag har identifierat flera
nodalpunkter. I dokumenten från 1996 är den organiserad kring nodalpunkter som har
med sexualitet, våld, idéer och gränslöshet att göra. Nodalpunkten sexualitet samlar
tecknen ’nakenhet’, ’barnpornografi’, ’pedofili’, ’zoophili’, ’handel med barn och kvin-
nor’ samt ’våldspornografi’ i en ekvivalenskedja som i sin tur är nära knuten till en an-
nan, där nodalpunkten våld samlar tecknen ’hat’, ’rasism’ och ’terrorism’. De ekviva-
lenskedjorna hänger i sin tur samman med en kedja där tecken som har ett mer uttalat
samband med idéer samlas. Här fixerar tecknen ’könsdiskriminering’, ’politiska åsik-
ter’, ’religiösa övertygelser’, ’främlingsfientlighet’ och ’synpunkter i rasfrågor’ betydel-
sen hos nodalpunkten kränkande material. Slutligen samlas tecken som ’konvergens’,
’interaktivitet’, ’hybridmaterial’, ’snabbhet’, ’anonymitet’, ’världen utanför Europa’
samt ’kulturella och juridiska olikheter’ i en ekvivalenskedja där skadlig gränslöshet är
den gemensamma nämnaren och därför kan betraktas som nodalpunkten. I dokumenten
från 1997 kännetecknas diskursen först och främst av att skadligheten inte längre görs
till föremål för de utförliga beskrivningar som de tidigare dokumenten ger prov på, vil-
ket jag tolkar som ett försök till tillslutning och återkommer till nedan. Nodalpunkten
skadlig gränslöshet och de tecken som den organiserade har i princip helt försvunnit.
Ekvivalenskedjorna kring nodalpunkterna sexualitet, våld och kränkande material finns
kvar och är uppbyggda kring samma tecken som tidigare. Men de är nu tydligt kopplade
till nodalpunkten skadliga gränser, som är ny och i egenskap av något som är skadligt
för konkurrensen, fri rörlighet, forskning, utveckling och nya arbetstillfällen samlar
tecknen ’nationell lagstiftning’ och ’konkurrenshinder’. Ytterligare en skiftning i dis-
kursen märks i kommissionens ändrade förslag till handlingsplan från 1998, där man på
grundval av parlamentets ändringsförslag har lagt ’homofobi’ och ’antisemitism’ till de
tecken som organiseras av nodalpunkten kränkande material. Dessutom har ’människo-
handel’ lagts till tecknen kring nodalpunkten sexualitet.

Kommissionens diskurs om barnet är även den organiserad kring flera nodalpunkter,
som har med skyddsobjektet, hotbilden och skyddande gestalter att göra. I dokumenten
från 1996 samlas kring nodalpunkten minderåriga tecknen ’barn’, ’tonåringar’, ’unga
homosexuella’, ’sårbara människor’ och ’känsliga personer’ samt ’kvinnor’, som till-
sammans utgör det objekt vars behov av skydd anförs som den primära grunden för de
åtgärder som föreslås. Hotbildens nodalpunkt är skadlighet, som i relation till barnet
samlar tecknen ’barnpornografi’, ’pedofili’, ’handel med barn’, ’nakenhet’, ’sexualitet’,
’våld’, ’datakunniga barn’, ’okunniga föräldrar’ samt ’skadlig inverkan på den mora-
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liska, mentala och fysiska utvecklingen’. Nodalpunkten när det gäller de skyddande
gestalterna är föräldern, som samlar tecknen ’skolor’, ’myndigheter’, ’industrier’ och
’föräldrar’. Diskursen har i dokumenten från 1997 förändrats genom att ekvivalensked-
jan kring nodalpunkten minderåriga, som med undantag för att ’unga homosexuella’
inte längre nämns visserligen är densamma som 1996, nu inte längre framstår som det
primära skyddsobjektet i den övergripande diskursen. Dessutom finns inte längre teck-
net ’datakunniga barn’ kvar i hotbildens ekvivalenskedja, utan det ingår istället i kedjan
kring nodalpunkten föräldern. I det ändrade förslaget till handlingsplan från 1998 har
dessutom ’människo- och medborgarrättsliga organisationer’ samt ’poliser’ lagts till
ekvivalenskedjan kring den nodalpunkten. Även dessa tillägg har sin grund i parlamen-
tets ändringsförslag.

Diskursen om Europa är föga förvånande mycket central i kommissionens över-
gripande diskurs. Det är också den diskurs som förändras minst under den studerade
tidsperioden. Den är emellertid inte helt okomplicerad, med vissa motsägelsefulla inslag
som framför allt har med de olika medlemsländerna att göra. I dokumenten från 1996
organiseras diskursen kring två nodalpunkter, där tecknen är positivt laddade i den ena
och negativt laddade i den andra. Den första nodalpunkten är helt enkelt Europa, som
samlar tecknen ’kultur’, ’bildning’, ’ekonomi’, ’fri rörlighet’, ’demokrati’, ’yttrandefri-
het’, ’respekt för privatlivet’, ’gränsöverskridande utveckling’, ’samarbete’, ’enhetlig
lagstiftning’, ’självreglering’, ’klassnings- och filtreringssystem’, ’värderingar’, ’normer
och principer’ samt ’kulturell och språklig mångfald’. Nästan alla tecken i denna ekvi-
valenskedja definieras uttryckligen som europeiska. Vad som är nodalpunkten i den
andra ekvivalenskedjan är svårare att identifiera, men jag har kommit fram till att det är
medlemsländerna. Kring medlemsländerna organiseras nämligen tecken som ’lokala
sociala värderingar’, ’juridiska och kulturella skillnader’, ’brist på insyn’, ’snedvridning
av konkurrensen’, ’hämmad rörlighet för tjänster’, ’splittring av den inre marknaden’
och ’hinder för försvaret av gemensamma principer’. Allt definierat som potentiella hot
mot EU, särskilt dess ekonomiska gemenskap. I dokumenten från 1997 har funktionen
hos tecknet ’medlemsländerna’ radikalt förändrats och det ingår istället som ett positivt
tecken i ekvivalenskedjan för Europa. Det ändrade förslaget till handlingsplan från 1998
innebär dock inga ytterligare förändringar av diskursen.

Sammantaget tolkar jag kommissionens övergripande diskurs, inbegripet ovan be-
skrivna diskurser, som en strävan till ökad tillslutning, där betydelsemöjligheter som
aktualiserats genom de andra organens dokument antingen integreras i den egna diskur-
sen eller förskjuts till det diskursiva fältet.

4.1.2 Parlamentets och utskottens diskurs
Parlamentets diskurs så som den framgår i resolutionerna skiljer sig delvis från utskot-
tens, vilket jag försöker åskådliggöra nedan. Diskursen är samtidigt, både på ett över-
gripande plan och i dess delar, tämligen oförändrad genom de dokument som under
1997 och 1998 läggs fram.

Nodalpunkten i parlamentets och utskottens diskurs om skadlighet är just skadlighet. I
diskursen från 1997 fixeras hos utskotten betydelsen med tecken av övervägande sexu-
ell karaktär, dvs. i en ekvivalenskedja som samlar tecknen ’erotik’, ’sadomasochism’,
’fastbindning’, ’pedofili’, ’zoofili’, ’virtuell pornografi’, ’cybersex’, ’interaktiva fanta-
sier’, ’våldtäkt’, ’sadism’, ’dominans’, ’förnekelse av förintelsen’, ’sekter’, ’nazism’
och ’förgiftande myter’. Något som särskiljer utskottens diskurs är dessutom att bety-
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delsefixeringen även sker genom personifikation, där skadligheten förkroppsligas och
till och med placeras i specifika rum. Pedofiler knyts till institutioner som universitet
och museer, och Internet härbärgerar extremister, bombtillverkare, rasister, nynazister,
bedragare, hackare och anonyma nätsurfare. I parlamentets resolutioner från samma år
organiserar nodalpunkten skadlighet tecknen ’sexuellt utnyttjande av barn’, ’avvikande
pornografi’, ’kvinnohandel’, ’människohandel’, ’rasism’, ’hat’, ’våld’, ’terrorism’ och
’förnekande av förintelsen’. Parlamentets ekvivalenskedja är alltså inte lika omfattande
och fokuserad på sexualitet som utskottens. I utskottens dokument från 1998 har ’in-
trång’, ’trakasserier’ och ’piratkopiering’ lagts till ekvivalenskedjan, men tecken av
sexuell karaktär dominerar fortfarande. Till parlamentets ekvivalenskedja läggs ’homo-
fobi’, men i övrigt sker inga diskursiva förändringar.

Parlamentets och utskottens diskurs om barnet är organiserad kring samma nodalpunk-
ter som kommissionens, dvs. minderåriga, skadlighet och föräldern. I utskottens doku-
ment från 1997 fixeras betydelsen hos minderåriga med tecknen ’barn’, ’barn som för-
svunnit’, ’kvinnor’, ’ungdomar’ och ’godtrogenhet’. Ekvivalenskedjan för nodalpunkten
skadlighet samlar tecknen ’barnpornografi’, ’pedofili’, ’pornografi’, ’falska adoptions-
annonser’, ’interaktiva spel och produkter’. Utskottet för kvinnors rättigheter tar dess-
utom särskilt upp minderårigas ’rätt till information’. I parlamentets resolutioner från
samma år fixeras betydelsen hos minderåriga med tecknet ’barn’, ’riskgrupper’, ’för-
svunna barn’, ’lättpåverkad’ och ’omogen’. Nodalpunkten skadlighet samlar tecknen
’sexuellt utnyttjande av barn’, ’pedofili’, ’reklam’, ’beteendemässiga konsekvenser’
samt ’skadlig inverkan på den fysiska och psykiska utvecklingen’. Kring föräldern
samlas både hos utskotten och parlamentet tecknen ’EU’, ’polismyndigheter’, ’med-
lemsländerna’, ’familjer’, ’minderåriga’, ’lärare’, ’socialarbetare’ och ’industrin’. I par-
lamentets resolutioner och ändringsförslag från 1998 märks inga diskursiva förändringar
jämfört med tidigare. Däremot har ’sårbara individer’ lagts till i utskottens ekvivalens-
kedja för minderåriga, samtidigt som ’kvinnor och unga’ definieras som särskilda risk-
grupper. Dessutom har ’ungdomar med ingående kunskaper om programvaror och ope-
rativsystem’ lagts till de tecken som definierar den skadlighet som är direkt knuten till
barn.

Parlamentets och utskottens diskurs om Europa är precis som hos kommissionen
mycket central, men den särskiljer sig genom att betydelsen fixeras kring EU i dess
egenskap av överstatligt organ. I utskottens dokument från 1997 organiseras den kring
nodalpunkten EU, som samlar tecknen ’gemensamma minimiregler’, ’förstärkt polis-
samarbete’, ’centralt register för barn som försvunnit’, ’cyberpolis inom Europol’,
’europeiska informationskampanjer’, ’gemensam europeisk strategi’, ’ett proaktivt och
utpräglat europeiskt tillvägagångssätt’, ’självreglering på europeisk nivå’, ’avancerad
kommunikation’ och ’sofistikerade idéer’. Industrin och dess självreglerande åtgärder
bidrar inte alls till att fixera betydelsen hos Europa, utan framstår snarare som en nodal-
punkt som samlar tecken som ’brutala marknadskrafter’, ’intäktsskapande sex’, ’pedo-
filers handel’, ’reklam som utnyttjar minderårigas godtrogenhet’ och ’förtäckt handel
med människor för sexuellt utnyttjande’ samt ’globalitet’ i en negativt laddad ekviva-
lenskedja. Kanske skulle tecknet ’industrin’ t.o.m. kunna föras till ekvivalenskedjan i
diskursen om skadlighet. I parlamentets resolutioner från samma år samlar nodalpunk-
ten EU tecknen ’yttrandefrihet’, ’respekt för privatlivet’, ’fri rörlighet för varor, tjänster
och kapital’, ’samarbete i rättsliga och inrikes frågor’, ’överstatlig lagstiftning’, ’förbud
mot olagligt och skadligt material’, ’en etisk dimension’, ’europeiska värden’, ’regler
och principer’ samt ’europeisk kvalitetsmärkning’. I parlamentets resolutioner och änd-
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ringsförslag från 1998 märks inga diskursiva förändringar, vilket även gäller utskottens
diskurs.

4.1.3 Rådets diskurs
Min kartläggning av rådets diskurs är mycket ofullständig, vilket innebär att jag inte kan
säga särskilt mycket om hur rådet förhåller sig till skadlighet, barnet och Europa. Skälet
är att de dokument som rådet har offentliggjort inom ramen för den process som jag
studerar består av kortfattade slutsatser och resolutioner samt antagna rättsakter. Slutsat-
serna och resolutionen från 1997 ger inte mer än ett omnämnande av minderåriga och
barn, samtidigt som vikten av att ta hänsyn till Europas kulturella och språkliga mång-
fald understryks. En något tydligare bild av diskursen går att få fram genom rådets änd-
ringar i den antagna rekommendationen och den gemensamma ståndpunkten om hand-
lingsplanen, båda från 1998. Att diskursen om Europa konstrueras kring nodalpunkten
konkurrenskraft framgår enligt min mening tydligt av båda dokumenten, där betydelsen
fixeras kring tecken som ’industri’, ’informationssamhället’, ’delaktiga europeiska
medborgare’, ’teknisk utveckling’, ’strukturförändringar’ samt ’europeiska filtrerings-
och klassningssystem’. Bilden av diskurserna om skadlighet och barnet blir indirekt
aningen tydligare när man i den gemensamma ståndpunkten tittar närmare på de änd-
ringsförslag från parlamentet som rådet vill stryka. Självregleringen ska inte, som par-
lamentet menar, omfatta barnpornografi, människohandel, sexuellt utnyttjande, homo-
fobi, rasism och antisemitism. Rådet avvisar även parlamentets förslag om webbplatser
för människo- och medborgarrättsliga organisationer mot utnyttjande av kvinnor och
barn. Sammantaget blir mitt intryck att rådets övergripande diskurs om skadligt och
olagligt innehåll på Internet domineras av föreställningar kring Europa, där diskursen
konstrueras kring nodalpunkten konkurrenskraft.

4.1.4 Ekonomiska och sociala kommitténs respektive Regionkommitténs
diskurs

Ekonomiska och sociala kommitténs övergripande diskurs förändras inte nämnvärt un-
der den aktuella perioden. Diskursen om skadlighet överensstämmer i allt väsentligt
med kommissionens. Detta gäller även diskursen om barnet, men till de tecken som
fastställer betydelsen hos minderåriga lägger kommittén ’förståndshandikappade’ och
’unga personer’, samtidigt som den lägger ’barnombudsmän’ till de tecken som samlar
betydelsen hos nodalpunkten föräldern. Kommitténs diskurs om Europa är organiserad
kring nodalpunkten EU, vars betydelse 1997 fixeras av tecknen ’överstatlighet’, ’speci-
allagstiftning’, ’tillsynsmyndighet’, ’stränga sanktioner’ och ’lagreglerad europeisk
självreglering’. I dokumenten från 1998 utökas ekvivalenskedjan med tecknen ’specifikt
europeiska krav’ samt ’kulturella och språkliga skillnader’.

Inte heller Regionkommitténs övergripande diskurs förändras under den aktuella perio-
den och även den här kommitténs diskurs om skadlighet överensstämmer med kommis-
sionens. När det gäller barnet och Europa påverkas diskursen emellertid tydligt av
kommitténs regionalpolitiska agenda. I diskursen om barnet är nodalpunkterna samma
som kommissionens, men föräldern får sin betydelse utifrån tecken som alla har det
gemensamt att de befinner sig fysiskt nära skyddsobjektet barnet, dvs. ’regionala och
lokala myndigheter’, ’lokalpolisen’, ’skolor’, ’lokalt anpassade PICS-system’ och ’för-
äldrar’. Diskursen om Europa utgår från nodalpunkten EU som samlar tecknen ’regio-
nal och lokal mångfald’, ’samarbete’, ’tankefrihet’, ’kultur’ samt ’regionala och lokala
myndigheter’.
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4.2 Samlad analys
I detta avsnitt gör jag en samlad analys av materialet från kapitel 3, där jag utgår från
aspekterna ’skadlighet’, ’barnet’ och ’Europa’. Jag tar dessutom hjälp av de diskursiva
mönster som jag identifierat i avsnitt 4.1. Avsnittet avslutas med mina slutsatser.

4.2.1 Skadlighet
Den diskurs som de olika organen konstruerar kring tecknet ’skadlighet’ är i hög grad
gemensam. Kommissionens nodalpunkter sexualitet, våld och kränkande material samt
de betydelser som fixeras genom relationerna till de andra tecken som samlas kring dem
ifrågasätts aldrig. Utskottens ekvivalenskedjor samlar visserligen fler tecken som har
med sexualitet och idéer att göra, men detta får aldrig genomslag i parlamentets diskurs.
De betydelser som kommissionen fixerar kring nodalpunkterna skadlig gränslöshet åter-
finns delvis i utskottens diskurs, i form av tecknen ’virtuell pornografi’ och ’interaktiva
fantasier’. Kommissionens ekvivalenskedja kring nodalpunkten skadliga gränser åter-
finns delvis i rådets övergripande diskurs, men den har jag som redan nämnts bara en
ofullständig bild av.

Att samtliga organ flera gånger understryker att det är viktigt att skilja på olagligt mate-
rial som barnpornografi och lagligt material som t.ex. pornografi för vuxna har bety-
delse för de rättsliga åtgärder som föreslås, men det påverkar inte diskursens fixering av
betydelsen hos tecknet skadlighet. Diskursen är när det gäller skadlighet tydligt kon-
struerad kring sexualitet, våld och idéer. Det som är skadligt är i lagens mening inte
alltid olagligt, men det som någonstans inom unionen är olagligt är alltid skadligt.
Denna ekvivalering av olagligt med skadligt leder, som jag visat i avsnittet ovan, till att
de ekvivalenskedjor som fixerar betydelsen hos skadlighet även samlar tecken för så-
dant material som i den övergripande diskursen betraktas som olagligt. Skadlighet defi-
nieras alltså utifrån så vitt skilda företeelser som barnpornografi och religiösa övertygel-
ser.

Enligt diskursteorin är skadlighet ett element, ett mångtydigt tecken som inte betyder så
mycket i sig utan måste relateras till andra tecken för att ge mening. EU:s övergripande
diskurs om skadlighet förändras inte under perioden i fråga. Skadlighet är entydigt fast-
ställt som moment och diskursen kan därför på den här punkten beskrivas som så till-
sluten att den närmar sig vad Laclau och Mouffe kallar objektivitet, dvs. den är så fast
att kontingensen hos tecknet skadlighet har glömts bort.

4.2.2 Barnet
Även den diskurs som av de olika organen konstrueras kring tecknet ’barnet’ uppvisar
gemensamma drag. De samlar t.ex. de betydelsefixerande tecknen kring samma nodal-
punkter, dvs. minderåriga, skadlighet och föräldern. Ekvivalenskedjorna kring nodal-
punkten skadlighet ser i princip likadana ut hos alla organ, med ett tydligt fokus på
tecken som har med barnet som offer (barnpornografi, pedofili) och barnet som lättpå-
verkad och outvecklad individ (reklam, sexualitet och våld) att göra. Även kring de
andra nodalpunkterna etableras betydelsen utifrån i stort sett samma tecken. Kommis-
sionens definition av minderåriga inkluderar dock förutom barn och tonåringar inled-
ningsvis även unga homosexuella, men de utesluts i de senare dokumenten. Utskotten
och parlamentet är ensamma om att fixera betydelsen hos minderårig med tecknen
’godtrogenhet’, ’lättpåverkad’ och ’omogen’. Ekonomiska och sociala kommittén är det
enda organet som använder tecknet ’förståndshandikappade’. Av analysen i avsnitt 4.1
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framgår att jag tolkar det som att tecknet ’kvinnor’ i samtliga diskurser fixerar betydel-
sen hos nodalpunkten minderåriga. Jag grundar denna tolkning på problembilderna, där
detta tecken genomgående används i samband med att skyddet av minderåriga behand-
las. De tecken som samlas kring nodalpunkten föräldern är huvudsakligen gemen-
samma. Mot bakgrund av den övergripande diskursen i problembilderna anser jag dock
att kommissionen och rådet i högre grad än de andra organen konstruerar betydelsen hos
föräldern utifrån tecknet ’industrin’. Dessutom är Regionkommittén helt ensam om att
uteslutande utgå från tecken som kännetecknas av en närhetsaspekt.

EU:s övergripande diskurs om barnet förändras inte under den aktuella perioden, om
man enbart ser till hur den konstrueras utifrån nodalpunkterna minderårig, skadlighet
och föräldern. Däremot sker en radikal förändring i den funktion som föreställningarna
kring barnet fyller i diskursen om olagligt och skadligt innehåll på Internet. Efter att
1996 tjäna som legitimeringsgrund för EU:s diskussioner och åtgärder kring innehålls-
reglering, görs frågan om barnets skyddsbehov i rekommendationen från 1998 till ett
medel för att utveckla EU:s industriella konkurrenskraft. Diskursen är konstruerad kring
ett element, ’barnet’, och jag uppfattar den som instabil och endast provisoriskt tillslu-
ten.

4.2.3 Europa
Den diskurs som konstrueras kring Europa är den som uppvisar flest skillnader mellan
de olika organen, vilket innebär att jag här tycker mig ha hittat konfliktlinjer som visar
att skilda verklighetsuppfattningar står på spel. Först dock de gemensamma dragen.
Både kommissionen och parlamentet använder tecknen ’yttrandefrihet’, ’fri rörlighet’,
’respekt för privatlivet’, ’regler’, ’värderingar’. Alla använder dessutom variationer av
tecknet ’kulturell och språklig mångfald’. I kommissionens och Regionkommitténs dis-
kurser återfinns tecknet ’kultur’, som i utskottens diskurs möjligen motsvaras av ’sofis-
tikerade idéer’. Men medan kommissionens diskurs är organiserad kring nodalpunk-
terna Europa och (inledningsvis) medlemsländerna är utskottens, parlamentets och de
två kommittéernas diskurser organiserade kring EU. Nodalpunkten medlemsländerna i
kommissionens diskurs definieras dessutom i dokumenten från 1996 genom en negativt
laddad betydelsekedja på ett sätt som framstår som otänkbart i de andra organens dis-
kurser.584 I utskottens, parlamentets samt Ekonomiska och sociala kommitténs diskurser
fixeras betydelsen hos EU med tecken som understryker unionens överstatliga funktion
i rättsligt avseende. Regionkommitténs diskurs fixerar istället betydelsen med tecken
som betonar samarbetet mellan unionens regioner.

Med hänsyn till att rekommendationen och handlingsplanen inte inbegriper några över-
statliga lösningar, utan helt bygger på frivilligt samarbete mellan medlemsländerna och
branschstyrd självreglering, kan kommissionens diskurs om elementet Europa sägas
motsvara EU:s diskurs. Det blir en fråga för framtida forskning att se huruvida de andra
organens diskurser, som så tydligt konkurrerar med kommissionens, lyckas rubba bety-
delsen hos Europa och därmed förskjuta diskursen.

4.2.4 Slutsatser
Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur EU:s politiska och lagstiftande or-
gan behandlar frågan om olagligt och skadligt innehåll på Internet i ett antal centrala
dokument som lades fram under perioden 1996–1999. Jag har särskilt intresserat mig

                                                  
584 Detta med reservation för rådets diskurs, som jag inte lyckats kartlägga.
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för hur de behandlar innehåll vars laglighet definieras i förhållande till användaren (t.ex.
ålder) och innehåll som visserligen är lagligt, men som med utgångspunkt från andra
allmänintressen betecknas som skadligt och anses föra med sig ett behov av särskilda
skydds- och informationsåtgärder. Syftet har dessutom varit att undersöka om det finns
skillnader mellan de olika organens sätt att behandla frågan, samt om sättet att behandla
denna fråga har förändrats över tid och i så fall hur dessa skillnader respektive föränd-
ringar kommer till uttryck.

Problembilderna i kapitel 3 vittnar om ämnets bredd och den grundlighet med vilken
EU tagit sig an frågan, som genomgående har behandlats med juridiken som resonans-
botten. Problemet och dess orsaker har ofta lokaliserats till lagstiftning, motstridig såväl
som otillräcklig sådan. Även lösningarna har formulerats utifrån rättsliga kriterier, vil-
ket är ett viktigt skäl till att de åtgärder som slutligen vidtogs inte är bindande utan av
frivillig karaktär. Problembilderna vittnar dessutom om att de olika organen inte be-
handlar frågan på samma sätt, men att ett slags konsensus ändå till sist nås. På ett över-
gripande plan har jag dessutom genom problembilderna kunnat konstatera att sättet att
behandla frågan har förändrats över tid.

Dessa iakttagelser har jag sedan genom min fördjupade analys av tre aspekter av diskur-
sen, dvs. föreställningarna om ’skadlighet’, ’barnet’ och ’Europa’, bekräftat. Skyddet av
minderåriga är till en början det explicita värdet, men ett implicit värde är redan från
början EU:s ekonomiska konkurrenskraft. Detta underliggande värde blir allt mer uttalat
mot slutet av processen, då konsumenterna definieras som det primära skyddsobjektet.
Frågan om lagstiftning om olagligt innehåll på Internet görs dessutom till en fråga för
det mellanstatliga samarbetet i inrikes, civil- och straffrättsliga samt polisiära frågor.

Både förändringen mot en marknadsorienterad diskurs och valet att avstå från bindande
lagstiftning på EU-nivå motiveras med de rättsliga ramar som sätter gränserna för unio-
nens befogenheter. Jag är inte helt övertygad om att detta är det egentliga skälet, utan
misstänker att det handlar om att de kulturella och juridiska skillnaderna inom unionen
är så stora att det inte gick att få rådets stöd för en mer överstatlig lösning. Det får dock i
denna uppsats stanna vid en misstanke, eftersom mina avgränsningar inte medgav en
fördjupad undersökning av rådets diskurs. Diskursen definierar skadlighet med hjälp av
innehåll som är olagligt i många medlemsländer. Samtidigt anförtros det olagliga inne-
hållet medlemsländernas samarbete, som det är svårt att få insyn i eftersom den diskur-
sen inte är synlig på samma sätt som en överstatlig diskurs som EU:s eller en nationell
diskurs är. Tillsammans med den lösning i form av branschstyrd självreglering som be-
skrivs i denna uppsats innebär detta en åtminstone potentiell risk för rättssäkerheten.

Jag vill dessutom peka på några av de betydelsemöjligheter som antingen släpps innan
processen nått sitt slut eller aldrig över huvud taget artikuleras. Det handlar alltså om
den typ av element som kallas flytande signifikanter och som indikerar att tecknet är
föremål för kamp mellan olika diskurser. Exempel på tecken som finns med ett tag för
att sedan försvinna ut i det diskursiva fältet är ’homosexuella unga’, ’homofobi’ och
’minderårigas rätt till information’. Exempel på tecken som aldrig artikuleras är ’utom-
europeisk kulturell och språklig variation’, ’pornografi som kultur’, ’föräldrar som är
pedofiler’ och ’minderårigas rätt till privatliv’. En konsekvens av detta är t.ex. att unga
homosexuella personer som är utsatta för homofobi osynliggörs, samtidigt som deras
rätt att skaffa sig information om sin situation och rätt till privatliv inte hör till det som
är diskursivt artikulerat som självklara rättigheter. En annan fråga som aldrig artikuleras
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i det material jag har studerat och som därmed även lämnas obesvarad är hur de min-
derårigas fysiska, psykiska och moraliska utveckling kan påverkas av skadligt och
olagligt innehåll. Det framstår som en paradox att man inte ens försöker göra det, men
jag tolkar det som att frågan helt enkelt rymmer så många betydelsemöjligheter att den
åtminstone tillsvidare förskjutits till det diskursiva fältet.

Avslutningsvis några ord om mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. En
nackdel med diskursteorin är dess höga abstraktionsnivå och krav på teoretiska förkun-
skaper. Detta uppvägs dock enligt min mening av den tydliga begreppsapparaten, som
har hjälpt mig att behålla fokus på just EU:s diskurs och hindrat mig från att gå vilse i
egna tolkningar. Det har rentav varit befriande att med hjälp av de diskursteoretiska
analysverktygen kunna låta texten själv peka ut de betydelser som diskursen konstruerar
respektive ignorerar. Ett dilemma var länge hur jag skulle strukturera mitt digra käll-
material, men där har POL-metoden visat sig vara tydlig och relativt enkel att tillämpa.
Med ett mer allmänt känt och lättåtkomligt källmaterial hade jag emellertid inte nödvän-
digtvis behövt använda mig av POL-metoden. Då hade jag istället för att avsätta så stort
utrymme åt att presentera empirin kunnat såväl bredda som fördjupa diskursanalysen,
framför allt med avseende på de betydelsemöjligheter som diskursen ignorerar. Men det
är en annan uppsats – för just den här uppsatsens syfte har mina teoretiska och metodo-
logiska utgångspunkter mer än väl motsvarat mina förväntningar.

4.3 Vidare forskning
En uppenbar fråga för vidare forskning är hur handlingsplanen har genomförts och följts
upp under åren efter dess antagande. Eftersom självregleringen spelar en så central roll
vore det även intressant att undersöka frågan om innehållsreglering från branschens
perspektiv. De diskursteoretiska begrepp jag använt mig av i den här uppsatsen skulle
jag gärna använda i en fördjupad analys, där diskursen om skadlighet framstår som sär-
skilt intressant. En sådan analys skulle med fördel kunna breddas till det diskursiva fäl-
tet, dvs. till att omfatta även de konkurrerande diskurser som sällan eller aldrig får ge-
nomslag i EU:s diskurs. De filtrerings- och klassificeringsprogram som tack vare hand-
lingsplanen kommer att ägnas så mycket uppmärksamhet och inte minst skattemedel
under de närmaste åren är också något som vore intressant att studera. Sedan handlings-
planen antogs har nya problem som rör innehållet på Internet dykt upp. Problem som
täcker allt från skräppost och piratkopiering till terrorism. Det är min förhoppning att
denna uppsats ska bidra till att väcka forskarlusten hos de biblioteks- och informations-
vetare som läser den. Jag tror dessutom att även jurister kan hitta uppslag till vidare
forskning kring innehållsregleringen från ett rättsligt perspektiv.
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5 Sammanfattning
I uppsatsen analyseras hur EU:s politiska och lagstiftande organ behandlar frågan om
olagligt och skadligt innehåll på Internet i ett antal centrala dokument som lades fram
under perioden 1996–1999. Särskild vikt fästs vid hur de behandlar innehåll vars laglig-
het definieras i förhållande till användaren och innehåll som är lagligt, men med ut-
gångspunkt från andra allmänintressen betecknas som skadligt och anses föra med sig
ett behov av särskilda skydds- och informationsåtgärder. Dessutom undersöks skillnader
mellan de olika organens sätt att behandla frågan, förändringar i sättet att behandla frå-
gan över tid och hur dessa skillnader respektive förändringar kommer till uttryck.

Analysen utgår teoretiskt och metodologiskt från ett poststrukturalistiskt perspektiv, där
de begreppsliga och praktiska verktygen har hämtats från diskursteorin så som den for-
muleras av Laclau och Mouffe. Undersökningen inleds med en utförlig redovisning av
problembilderna i de dokument om skadligt och olagligt innehåll på Internet som av
Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén lades fram under perioden oktober 1996 -
januari 1999. Därefter analyseras dessa problembilder med hjälp av diskursteoretiska
begrepp och utifrån tre aspekter som med hänsyn till uppsatsens syfte och tidigare
forskning identifierats som särskilt intressanta, nämligen diskursen om ’skadlighet’,
’barnet’ och ’Europa’.

Analysen leder fram till slutsatserna att den övergripande diskursen har förändrats över
tid och att det finns vissa skillnader i hur de olika organen behandlar frågan. Föränd-
ringen i den övergripande diskursen handlar om en skiftning i fokus från en betoning av
skyddet av minderåriga till en mer marknadsorienterad diskurs som betonar vikten av
att skydda den europeiska ekonomins konkurrenskraft, där konsumenterna definieras
som det primära skyddsobjektet. Frågan om lagstiftning om olagligt innehåll på Internet
görs dessutom till en fråga för det mellanstatliga samarbetet i inrikes, civil- och straff-
rättsliga samt polisiära frågor. Diskursen om skadlighet – där betydelsen fixeras kring
sexualitet, våld och idéer – genomgår däremot inga förändringar och tolkas därför som
en i diskursteoretisk mening tillsluten diskurs. Diskursen om barnet är mer öppen för
betydelseskiftningar, men konstrueras av alla organ kring föreställningar om minder-
åriga, skadlighet och föräldragestalter. Inom ramen för den övergripande diskursen om
Europa ryms motstridiga föreställningar, där betydelsen fixeras antingen med tecken
som understryker EU:s överstatliga funktion eller med tecken där mellanstatligt samar-
bete betonas.
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