
   Sikker kommunikation og datasikring
         
         Værktøjer, der kan sørge for at sensitiv information og kommunikation forbliver noget I har ejerskabet over.

ANVENDELSE 
Datalagring. Nemt, og uden at 
overbelaste vores egne computere 
opbevare billeder, videoer, doku-
menter m.m.
Det er GDPR-compliant og opererer 
under norsk jurisdiktion.

MULIGHEDER
Et yderst krypteret og sikkert 
lagrinsværktøj, og kan stort set det 
samme som Dropbox.

BEGRÆNSNINGER
Vi er endnu ikke stødt på nogle be-
grænsninger i forhold til værktøjet.

      ANVENDELSEN I PRAKSIS
        CISU har spurgt sine medlemmer om deres erfaring med anvendelsen af en række digitale værktøjer. 
          Mellemfolkeligt Samvirke > Signal, Tor, Tails | 100% for Børnene > JottaCloud | Tips fra CISU-organisationer og internationale IT-NGO’er.

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Det har løftet vores sikkerhedsni-
veau og har gjort det muligt for os 
at arbejde mere sikkert i kontekster 
hvor det ellers ikke ville være muligt. 

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
På grund af den øgede digitale over-
vågning og det mindskede politiske 
rum i mange lande vil jeg anbefale 
de tre værktøjer til alle, også folk 
det bor og arbejder i Danmark.

HVAD KOSTER DET JER?
Alle tre programmer er gratis, men 
det ville være god stil at donere til 
udviklerne, der ikke er firmaer, men 
sikkerheds-aktivister.

ANVENDELSE
Til at sikre kommunikation mellem 
aktivister og ansatte, samt viden-
sindsamling.
> Signal = kommunikation 
> Tor = browser 
> Tails = operativsystem, der kan 
               undgå censur.
MULIGHEDER
Værktøjerne er lette at bruge og 
løfter sikkerhedsniveauet markant, 
uden at gøre kommunikation mere 
besværligt.
BEGRÆNSNINGER
Kræver en ændring af vaner, men 
efter en introduktion har der ikke 
været de store udfordringer.

DIGITALE VÆRKTØJER

Fra medlem til medlem

Signal, Tor, Tails

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Altafgørende, når vi tager flere 
hundrede billeder i vores arbejde. 
Det har klart været en prioritering 
af sikkerhed for os at bruge penge 
på billedopbevaring til forskel fra 
tidligere gratisprogrammer.

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Anbefales til alle større eller mindre 
organisationer der har stort billede/
videomateriale som skal gemmes 
uden at det optager plads på 
computeren og på en måde, hvor 
man er sikker på, at sikkerheden er 
i orden.

HVAD KOSTER DET JER?
Vi betaler 800 DKK årligt for at bru-
ge Jottacloud gennem et erhvervsa-
bonnement med 1.0 TB opbevaring.

> Security In A Box
      = samling af værktøjer og taktik- 
         ker til digital sikkerhed.

> Surveillance Self-Defense
      = værktøj og how-tos til en 
         sikker online kommuniation.

> Digital Defenders
      = IT-førstehjælpesværktøj. Find    
         dit problem og find et værktøj, 
         der kan hjælpe.

> Brug VPN 
      = Virtual Private Network = surf   
         anonymt, skjuler IP-adresser og 
         beskytter mod malware.

 > HTTPS Everywhere
      = tilføjelse til største browsere, 
         som krypterer din browsing.
 
> owncloud.org / nextcloud.com
      = open source og gratis 
         fildelings- og samarbejdsplat-
         forme. Ligesom Dropbox.

> Telegram
      = app, krypteret kommunikation

> AccessNow
      = NGO, der forsvarer og udvider 
         digitale rettigheder for brugere 
         i fare verden over.

> Protection International
      = NGO, der arbejder med at  
         udvikle sikkerheds- og  
         beskyttelsesstrategier.

    CISU har samlet medlemsorganisationers erfaringer med en række digitale værktøjer, som de har fundet 
    nyttige og gode i udviklingssamarbejdet, og for deres egen organisering. Forhåbningen er, at dette katalog 
    kan være en hjælp for andre medlemmer til at komme i gang med at anvende smarte digitale værktøjer.
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