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1. Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 
 

2. Information om pågående arbete inom Global Network Initiative 
(GNI) och specifikt om vägledningen (one-page guide) om 
nätavstängningar (Telia Company) 

 
GNI bygger på principer och medlemmarna består av företag, investerare, 
organisationer i det civila samhället och akademiker som bl.a. arbetar för att 
skydda mänskliga rättigheter. Styrelsen består av 50% företag och 50% andra 
konstellationer. Revisorer utvärderar om medlemmarna lever upp till 
principerna.GNI har twitterkonto och samarbetar med Unesco m.fl.  
 
Alla har utmaningar så som datalagringsdirektiv, blockering av twitter, 
övervakning, mass-SMS etc. GNI har ur policysynvinkel valt ut vissa sakfrågor 
att arbeta med t.ex. mellanhandsansvar och kommunikation om hur 
plattformen ska hantera propaganda. Legal framework om hur 
övervakningslagstiftningen ser ut i olika länder har publicerats och man har 
sammanställt en databas och lagt ut på en extern advokatbyrå att förklara hur 
lagstiftningen ser ut i olika länder. USA, Mexico och några afrikanska länder 
saknas än så länge men kommer att läggas till. Databasen ligger än så länge på 
Telecom Industry Dialogue 



  Sida 

2(7) 

 

http://www.telecomindustrydialogue.org/resources/country-legal-
frameworks/ 
 
 
På IGF i Mexico hölls en workshop om nedstängning av nätet och man kom 
fram till att det borde finnas en one-pager som förklarar varför det är en dålig 
idé att stänga nätet.  Efter mycket jobb publicerades denna one-pager, se 
 http://globalnetworkinitiative.org/news/consequences-network-shutdowns-
and-service-disruptions-one-page-guide-policymakers. Den ska finnas tillgänglig 
när det blir skakigt i något land och någon vettig person ska veta var den finns 
och få någon ansvarig att läsa. Det står om medborgarnas säkerhet, att turism 
skadas, påverkan på internationell handel m.m. 
 

3. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 
intressegrupper, inför ICANN-mötet den 28 oktober – 3 november 2017 i 
Abu Dhabi. 

 GAC, Governmental Advisory Committee   
 
PTS och Näringsdepartementet kommer delta med en representant var.  
 
GAC-scedule över hur veckan ser ut visades. Det är både plenarmöten, 
crosscommunity samlingar och arbetsgruppsmöten på agendan.  
 
Nuvarande ordförande slutar nu. Kandidaterna till posten som ny ordförande 
är två kvinnor, en från Egypten och en från Argentina. Röstningen kan nog bli 
ganska jämnt.  
 
Mycket av frågorna är sådana som varit aktuella under en längre period. Bl.a. 
om landskoder.  
 
Frågan om GACs oberoende sekretariat kommer också upp. Ser ut som att det 
inte finns tillräckligt mycket pengar för att driva sekretariatet vidare trots att det 
finns intresse för att ha det kvar men ingen har intresse för att betala för det.   
 
Vilka principer gäller för hur GAC ska hantera empowered community. 
Troligtvis kommer det inte att vara några problem att inom rimlig framtid 
komma fram till rådets ”utseende”. Kan vara lurigt vem som får initiera en 
petition.   
 
Jurisdiktionsfrågan – en undergrupp inom cross community om accountability. 
Många länder gillar inte att kalifornisk lag gäller för ICANN. 

http://www.telecomindustrydialogue.org/resources/country-legal-frameworks/
http://www.telecomindustrydialogue.org/resources/country-legal-frameworks/
http://globalnetworkinitiative.org/news/consequences-network-shutdowns-and-service-disruptions-one-page-guide-policymakers
http://globalnetworkinitiative.org/news/consequences-network-shutdowns-and-service-disruptions-one-page-guide-policymakers
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.Amazon är en fråga som kommer att diskuteras en hel del. 2012 öppnades upp 
för att kunna ansöka om nya toppdomäner och några blev föremål för 
diskussion. Board godkände inte .Amazon då, baserat på råd från GAC, och 
sen har det traskat runt i olika juridiska ”träsk”.  Board har tagit upp frågan nu 
igen och är kanske beredda att godkänna den nu. Eventuellt kan det bli någon 
skillnad på hur frågan hanteras beroende på vem som blir ny ordförande.  
  
GAC är bara rådgivande men det har diskuterats om man kan komma in 
tidigare i processen. Det finns nya bylaws hur board ska agera vid vissa GAC 
advice och lite andra regler inom bylaws för GAC. Kommuniké dragning som 
kan dra ut på tiden. Rights protection mechanism har också diskuterats länge – 
hur ska man se på det i framtiden. GDPR har också dykt upp.  
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 
IIS kommer delta med men bevakar inte ICANN aktivt. Geografiska namn, 
GDPR, val, policy development process on retirement  (tillbakadragande av 
toppdomäner t.ex. Jugoslavien, Sovjetunionen) är aktuella frågor i gruppen. 
  
Mycket internt arbete när IANA transistion blev av. Det skapade många 
grupper som måste bestämma hur de ska agera. Alla nya toppdomäner vill 
kunna sälja fina domännamn på andra position. Det finns mycket kommersiella 
intressen. En konservativ synpunkt att behålla det som vi kom överens om 
2012. 
    

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 
En representant från Fenix Legal deltar i gruppen. 
 
Det är intressant att höra att GAC vill samarbete med GNSO genom att 
komma in tidigare i processen. Man har talat om det länge att man vill komma 
in och säga så här ska ni göra. När man återkopplar till dem att ta in några 
medlemmar är de inte intresserade utan hänvisar till hur man sagt att det ska 
vara - annars går vi direkt till board. 
 
Vi får hålla tummarna för att gruppen som startade för drygt tre år sedan ska 
kunna komma med ett slutligt förslag om hur man ska lösa domäntvister. Om 
man ska överklaga ska det inte bara kunna ske i en specifik nationell domstol. 
Från början fanns många aktiva medlemmar i gruppen men frågan har dragit ut 
på tiden och externa legal experts har anlitats och väntat på svar från GAC och 
IGOs. Vartefter har det blivit ca ett dussin aktiva som är med på varje möte. En 
tredjedel är definitivt emot att titta på om IGOs skulle ha något speciellt skydd. 
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Huvudfrågan som är kvar om det skulle vara så att IGO drivit domäntvist och 
någon av parterna inte är nöjd kan man gå till nationella domstolen som beror 
på var registraren finns men då säger IGO representanter att man kan hänvisa 
till sin rättsliga immunitet och ingen ska kunna ta upp frågan. Om en lokal 
domstol säger att vi inte kan ta upp frågan pga. immuniteten då har IGOn 
förlorat tvisten. 
 
Sen finns frågan om domännamnet överlåts till annan. Vi försöker driva 
igenom att man ska ha en möjlighet att ha en nationellt oberoende skiljenämnd 
som ett tredje steg. Det här är något som GAC stöder och det borde vara det 
första steget egentligen tycker de. Vi hoppas att det blir en intern omröstning av 
vilket av de tre alternativen vi kan ha majoritet för.  
 
Vi hoppas kunna titta på snabbtvistlösningssystemet. Hoppas att första steget i 
översynen ska vara klart någon gång framåt nästa sommar och sen ska vi titta 
på det traditionella. Vi har startat med allt som har anknytning till alla nya 
toppdomäner.  
 
På frågan hur intresset har varit för de nya toppdomänerna blev svaret att det 
finns många olika varianter av nya toppdomäner t.ex. varumärken eller 
.stockholm. Det finns intresse men också några hundra som inte lyckats. Det 
finns tryck på ICANN att hjälpa till med marknadsföring. De största sökandena 
hade planerat från början att en bråkdel av toppdomänerna inte kommer att 
fungera kommersiellt och förmodligen lagt in i sin budget. Det är synd för de 
som ansökt om en toppdomän för att driva en ideologisk verksamhet och det 
inte fungerar då mycket pengar lagts ner.   
 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
 
Netnods representant som varit ordförande för gruppen håller sitt sista möte i 
denna roll. Han håller på att överlämna en ettårig process till sin efterträdare. 
Man ska se till att pengar in och pengar ut matchar. Just nu mer pengar ut än 
pengar in då IANA transition blev rätt mycket dyrare än tänkt. VD för 
ICANN, har nu bestämt att communityn måste göra en 5-års plan/budget.  
 
Angående nyckelbytet i rotzonen visades hur det ser ut när man byter nycklar 
och förklarades signeringen med nycklar via registrar. Ny nyckel används innan 
den första slutar att användas.  
 
Den 11 oktober skulle nyckelbytet för rotzonen gjorts men man kom fram till 
att man måste trycka på paus och se vad som händer. Nyckeln måste bytas hos 
alla internetoperatörer och i alla hemmaroutrar och har man inte gjort det 
fungerar inte DNS längre. 
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Standard säger att det ska göras automatiskt. Sen hittade några på en ny 
standard där man kunde kolla vilka som bytt. Sen började några titta på 
information i september. Teorin är enligt standarden att den gamla nyckeln ska 
gå ner på noll men en del använder den gamla och man vet inte om det finns en 
bug i programvaran eller inte. 
Efter varje steg kollar man om det finns några tecken. 5% tror man inte att det 
går ner så det kanske är lika bra att byta nyckel i alla fall. Fler och fler slår på 
valideringen av DNSSEC. Det är så otroligt få man får den här signalen från 
och 5% av det är inte så mycket. SSAC tycker det är rätt att trycka på paus. Vi 
skjuter upp till nästa nyckelceremoni – troligtvis våren 2018.  
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 
Ingen representant närvarande och det enda man vet är att de är inblandade i 
rotzonen enligt ovan. 
 

 ASO, Address Supporting Organisation 
 
En representant från Asteroid deltar i ASO-arbetet men var inte närvarande på 
mötet idag. 

 

3. Information från ITU:s CWG-Internet den 20-22 september 2017 
(Open Consultation mötet var den 18 september 2017). (PTS) 

 
Arbetsgruppen kommer kunna trigga diskussion på fullmaktskonferensen nästa 
höst.  
 
Open consultation mötet är egentligen ITUs försök att ha en multistakeholder 
approach. Man publicerar ett antal frågor på ämnen som bestämts av council. 
Svaren genererar sedan en debatt. Denna gång handlade det om OTT och 
debatten var väldigt livlig. 71 bidrag kom in. Allt finns på ITU:s hemsida 
https://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/default.aspx  
 
Ett fåtal underlag hade skickats in. Gruppen ska diskutera olika 
internetrelaterade frågor och rapportera till council. Mest intressant var att 
Ryssland skickat in förslag till resolution men det ska gruppen inte hantera. I 
resolutionen finns förslag att ITU ska börja reglera internet. Förslaget fick stöd 
från vissa länder men mothugg från andra. Verkar som en majoritet inte har 
något emot att man får detta. 
 

https://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/default.aspx
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När agendan var genomgången presenterade Ryssland muntligen ett förslag 
som man inte tidigare indikerat på nya punkter. Förslaget togs ändå med i 
rapporten och handlar om nästa steg. Det blev mycket diskussion men lite 
resultat.  
 
Det flaggades för att det finns en ny konsultation om jämställdhet som öppnat. 
Sista datum för att skicka in bidrag är 23 december och mötet äger rum 23 
januari.  

 
4. Information från andra mötet i ITU:s expertgrupp om International 

Telecommunication Regulations (ITR) den 13-15 september 2017. 
(PTS) 

ITU:s fördrag om internationella telereglementet skapades på 80-talet. Europa 
tyckte i början av 2000-talet att det var obsolet men det är svårt att döda något 
som kommit på pränt. 2012 var det en WCIT-konferens där man uppdaterade 
ITR. EU valde att inte skriva under det nya vilket var en olycklig situation 
tyckte inte minst ITU. En expertarbetsgrupp har inrättats för att diskutera om 
det finns ett problem med att vi har två ITR och vilka problem det är med 
2012:s ITR. Det finns krafter som vill att vi ska slå ihop till en men även ta ett 
steg vidare från 2012:s. Arbetsgruppen för internet ska lägga fram förslag på 
vad som ska regleras. ITR kommer bli en riktigt stor fråga på 
fullmaktskonferensen nästa år.  
 
Mötet som hölls innan internetarbetsgruppen var väldigt livlig. Vilken struktur 
ska slutrapporten ha och ska det finnas separat avsnitt om nya trender eller inte. 
Nu blir det inte så utan det står var och en fritt att ta upp nya trender om man 
tycker det är relevant. Nästa möte är i januari.  

 
Det kanske blir en ny WCIT. Samsynen nu är att man inte har råd men man vill 
hitta andra sätt att hantera frågan.  

5. Inför IGF-mötet den 18-21 december 2016 i Geneve.  
 

IGF möte hålls en gång/år och är mer ett diskussionsforum då inget fästs på 
papper. En person kommer att åka för PTS räkning. Eventuellt kommer även 
ett par stycken av dagens mötesdeltagare att delta.  
 
Den som är intresserad kan läsa om mötet på https://igf2017.swiss/  
 
6. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor.  

https://igf2017.swiss/
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7. Nästa möte. 

Nästa möte blir tisdag 6 mars 2018 kl. 9-12 på PTS. 


