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Motion: Medlemskap i European Digital Rights (EDRi)

EDRi är en samarbetsplattform för organisationer från 28 europeiska länder,
samtliga inom området för digitala rättigheter. Dataskydd.net har under två år
varit observatörer i EDRi, representerade på deras interna e-postlista först av
Anders Jensen-Urstad (kassör) och sedan våren 2020 av Eric Skoglund (styrel-
seledamot). Mer information om detta beslut finns i protokollet från årsmötet
2018.1

Medlemskapet innebär att vi får delta med tre personer i stället för en på
EDRi:s interna e-postlista, att vi har rösträtt under deras General Assembly
(GA; organiseras en gång per år) och får bidra till organisationens riktning,
men bidraget är en moralisk, snarare än en praktisk, skyldighet att bidra till
EDRi:s verksamhet. Det kommer innebära en viss, men ganska liten, årlig
kostnad för organisationen – för tillfället har föreningen gott om ekonomiskt
utrymme att delta i EDRi. Medlemsavgiften bestäms av EDRi:s årsmöte och
är för närvarande ”1% av medlemsorganisationens årliga budget för att kämpa
för digitala rättigheter i Europa (denna beräkning är skräddarsydd för varje
individuellt fall), med ett minimum på 200 EUR” (vår översättning).2

Förhoppningsvis kan deltagande i EDRi:s policy-processer ge fler öppningar
för medlemmar som vill engagera sig för bättre dataskydd att göra det.

Mer information om EDRi finns på EDRi:s webbplats:
https://edri.org
Läs särskilt EDRi:s årsrapporter:
https://edri.org/about/
För att bli medlem i EDRi behöver en ansökande organisation ha spon-

sorskap från en befintlig medlem. Dataskydd.net:s observatörskap stöddes av
IT-politisk førening från Danmark. För att bli medlemmar funderar styrelsen på
att fråga IT-pol och epicenter.works (en österrikisk EDRi-medlem). Dessa frågor
behöver sannolikt gå ut innan 10 april 2020 för att hamna på EDRi GA:s agenda
2020 - annars måste vi vänta med medlemskap till 2021.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att
→Dataskydd.net ansöker ommedlemskap i EDRi under 2020.

1Fråga styrelsen om tillgång till dessa arkiverade dokument.
2https://edri.org/about/
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