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RPF er ganske enig i, at der hersker et presserende behov for at øge leverandørsikkerheden i den
kritiske teleinfrastruktur, og kan derfor støtte, at der som foreslået vedtages en lov som bl.a. vil give
Center for Cybersikkerhed beføjelser til at forbyde visse aftaler om leverancer af kritisk
teleinfrastruktur.
I offentligheden har især forløbet omkring den kinesiske 5G-udbyder vakt opmærksomhed og for
mange understreget behovet for en klar og skærpet lovgivning. Hvor kompliceret og svært
gennemskueligt hele dette område er, viser de beretninger, som også har været i medierne - men
aldrig er officielt bekræftet - om sikkerhedsudstyr, herunder software, indkøbt af offentlige danske
myndigheder hos et schweizisk firma, hvor det så angiveligt viste sig, at firmaet var delvist ejet og
styret af amerikanske efterretningsinstanser. I forbindelse med den offentlige omtale af rapporten
her i efteråret 2020 fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kom det endvidere frem, at der
fra statslig amerikansk side var drevet spionage rettet mod danske ministerier og
industrivirksomheder.
Med den hemmelighedsfuldhed, som udfoldes på dette område, kan det være svært at fastslå, hvad
der er sandt eller falsk. Men det kan under alle omstændigheder konkluderes, at der skal udfoldes så
stor forsigtighed og så sund skepsis, at man ikke bare henholder sig til, hvem man formelt set er
allieret med, og hvem ikke, og det bør den foreslåede lovgivning og lovbemærkningerne tage højde
for.
I lovforslaget her opereres der i afsnit 6 med den helt specielle form for hemmelig retspleje, som er
kendt fra et par andre sagsområder. Der sker herved endnu en fravigelse fra det fundamentale
princip om offentlighed i retsplejen og om retfærdig rettergang, herunder kontradiktion og lige
muligheder for parterne (equality in arms), og ved hver eneste nye og yderligere fravigelse sker der
endnu en markant svækkelse af retsstaten. Det paradoksale ved dette lovforslag er, at dets åbenlyse
overordnede mål er at beskytte netop denne selvsamme demokratiske retsstat mod angreb.

RPF skal på den baggrund opfordre Folketinget til i forbindelse med behandlingen af lovforslaget at
foretage en nøje og grundig gennemgang af alle de områder, hvor denne form for hemmelig
retspleje er gældende i Danmark, med henblik på at sammenholde (interrelatere) og genoverveje
nødvendigheden af hver enkelt af dem.
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