
 
 
 
 

PRISE  
Beskyttelse af privatlivet og andre grundlæggende rettigheder i forhold til  

samfundets sikkerhed og forskning i sikkerhedsteknologier 
 
Mål 
PRISE-projektet søger at fremme en sikker fremtid for Europa, gennem sikkerhedstiltag og 
sikkerhedsforskning som tager hensyn til beskyttelse af privatlivet og andre grundlæggende 
menneskerettigheder, og som har bred offentlig accept. 
 
Projektets baggrund 
Gennem det 7. rammeprogram kommer EU til at investere store summer i forskning på, og udvikling 
af, teknologier og anvendelser knyttet til samfundssikkerhed. Disse nye teknologier bør udvikles i 
overensstemmelser med grundlæggende menneskerettigheder – specielt privatlivs-beskyttelse, sådan 
at der bliver en god balance mellem sikkerhed og personlig frihed i overensstemmelse med de 
demokratiske principper og den grundlæggende retsopfattelse som er gældende i Europa. PRISE vil 
sørge for retningslinjer og støtte således at hensynet til privatlivs-beskyttelse kan indgå i forskning på 
sikkerhedsteknologi, og ikke mindst i anvendelsen af de løsninger som frembringes. Projektet er en 
støtteaktivitet under PASR programmet, og vil støtte EU i udformningen af de fremtidige 
forskningsprogrammer, knyttet til sikkerhed sådan at de bliver i overensstemmelse med 
grundlæggende europæiske værdier. 
 
Aktiviteter 
 udvikling af kriterier og retningslinjer for sikkerhedsforskning og teknologiudvikling som tager 

hensyn til privatlivsbeskyttelse;  
 udvikling af scenarier for sikkerhedsteknologier og sikkerhedstiltag; 
 afprøvning af scenarierne gennem en borgerinddragelses-proces i forskellige europæiske lande for 

at få et indtryk af hvordan sikkerhed og privatlivs-beskyttelse opleves i offentligheden, og hvilke 
preferencer europæiske borgere har på området; 

 videreudvikling af kriterier og retningslinjer gennem direkte involvering af leverandører af 
sikkerhedsteknologi, private og offentlige brugere og udviklere, institutioner og organer som former 
politikker og love, samt organisationer som repræsenterer (potentielt) modstridende interesser; 

 formidling af resultatet til aktører som er relevante i udformingen af teknologi og politikker på 
området.  

 
Resultater 
De retningslinjer som udvikles gennem projektet vil gøre Europæisk sikkerhedsforskning og –industri i 
stand til at udvikle og lancere produkter som er i overensstemmelse med EUs grundlæggende værdier 
og borgernes ønsker og preferencer. Dette vil øge offentlig accept af sikkerhedstiltag, og gennem 
dette EUs troværdighed som et værdibaseret samfund. Videre vil konkurrenceevnen i europæisk 
sikkerhedsindustri kunne profitere af projektets anbefalinger i form af at kunne udvikle produkter og 
tjenester som er specielt egnet for det europæiske marked. Ved at kunne fremvise produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen og accepteret i offentligheden, vil europæisk industri kunne opnå 
konkurrencefordele på det internationale marked. 
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