Et af politiets centrale redskaber er truet: 5G udfordrer aflytning - Indlands-Indblik - I... Side 1 af 6


29.09.2019 KL. 20:55

Et af politiets centrale redskaber er truet: 5G udfordrer
aflytning
Et notat fra EU’s antiterrorkoordinator advarer om, politiet står til at miste et centralt
efterforskningsværktøj, hvis ikke EU-landene tager mere kontrol med 5G-teknologien. Hos Rigspolitiet
er den kortfattede besked, at udviklingen nøje bliver fulgt, men politikere vil nu have klar besked om,
hvorvidt dansk politi er rustet til fremtiden.

Politiet kan miste muligheden for at aflytte kriminelle og terrorister på det kommende 5G-net, hvis der ikke sættes tiltag i gang, lyder advarslen fra både fagfolk og EU. Grafik: Lotte
Overgaard

JESPER KONGSTAD

KAARE KRONBERG JENSEN

Aflyttede telefonsamtaler er gentagende gange blevet afspillet i danske retssale, når stort anlagte terror- og kriminalsager har været på
dagsordenen. Men et af politiets mest centrale redskaber i kampen mod kriminelle og terrorister står lige nu foran alvorlige udfordringer.
»Telefonaflytning spiller en meget vigtig rolle for politiet i mange sager. Når det gælder almindelige kriminelle, kan det derfor blive et
stort problem, hvis ikke politiet har den nødvendige teknologi til at aflytte og overvåge,« siger Frank Jensen, der er tidligere operativ chef
i PET og terroranalytiker hos TV 2.
Som eksempler peger han på den såkaldte Glasvejssag og det afværgede terrorangreb mod Jyllands-Posten i 2010, hvor telefonaflytning
og positionsbestemmelse af mobiltelefoner spillede en central rolle i efterforskningen.
Problemstillingen er lige nu aktuel, fordi et nyt telefonnetværk er ved at blive udviklet. I 2020 ventes TDC at rulle 5G-netværket ud i
Danmark. Men udsigten til en ny teknologisk tidsalder – den såkaldte 5G-æra – skaber lige nu stor bekymring hos både Europol og EU’s
såkaldte antiterrorkoordinator, Gilles de Kerchove.

 5G vil gøre det sværere for retshåndhævende myndigheder at udføre lovlig aflytning.
Gilles de Kerchove, EU’s antiterrorchef
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Jyllands-Posten skrev torsdag, at det er tvivlsomt, om politiet overhovedet vil kunne bruge teledata som bevismateriale i straffesager, når
5G-netværket over de kommende år rulles ud. En problemstilling, som allerede kan begynde i 2021. Årsagen er den nye teknologi, hvor
telefoner modsat i dag vil være på flere netværk på en gang, hvilket vil gøre det langt mere kompliceret for politiet at kortlægge
kriminelles færden via telefonen.
En problematik, som Europol også rejste over for Jyllands-Posten, hvor en pressetalsmand fra EU’s politienhed beskrev, at det
»potentielt (kan) blive vanskeligere at lokalisere og identificere enheder«.

Kryptering kan blokere politiet
Men politiet står over for endnu flere udfordringer i 5G-æraen, hvor et andet centralt efterretningsværktøj – aflytning af kriminelles
telefoner – også er truet.
Det vurderer Europol i rapporten ”Do criminals dream of electric sheep” og EU’s antiterrorchef, Gilles de Kerchove, der som en indpisker
skal sikre, at EU-landene ikke slækker på kampen mod terror og gennemfører og koordinerer aftalte tiltag. Kerchove skriver i et notat fra
maj, at »5G vil gøre det sværere for retshåndhævende myndigheder at udføre lovlig aflytning«. Han advarer direkte om, at krypterede
samtaler kan gøre det »umuligt« at få adgang til indhold i elektronisk kommunikation. Og til Jyllands-Posten tilføjer han, at det haster
med at få nationale tiltag og lovgivning på skinner, hvis ikke politiet skal tabe et skridt i kampen mod kriminalitet.

EU’s antiterrorchef, Gilles de Kerchove, advarer sammen med Europol om, at 5G-nettet kan afskære politiet fra at aflytte mistænkte. Foto: Burhan Ozbilici/AP

Ifølge den seneste statistik fra Rigsadvokaten blev i alt 3.151 personer i 2017 udsat for politiets aflytning af telefoner eller tapning af deres
data- og internettrafik. I alt var der tale om 7.668 politiindgreb i den såkaldte meddelelseshemmelighed, heriblandt 3.520
mobilaflytninger af tale og datatrafik. Oveni kommer de mange mobiltelefoner, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) aflytter. Det tal
er ikke offentligt.
Sikkerhedsekspert Peter Kruse fra virksomheden CSIS Security Group, der lever af at bekæmpe it-kriminalitet, deler bekymringen.
»Det nye 5G-netværk åbner store, nye udfordringer for politiet, medmindre der iværksættes tiltag, så myndighederne i Danmark er gearet
til det, når 5G-nettet kommer. Politiet står over for store udfordringer, når det gælder aflytning, og man bør allerede nu kigge på, hvordan
man får afsat penge til det,« siger Peter Kruse.
Teleanalytiker Torben Rune og Michael Jensen, formand for Ida Connect, Ingeniørforeningens faglige netværk for personer, som arbejder
med tele- og informationsteknologi, forudser ligeledes, at det bliver mere kompliceret for politiet at aflytte telefoner i 5G-æraen.
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Krypterede samtaler
Ifølge Europol og EU’s antiterrorkoordinator står politiet i dag over for især to udfordringer: krypteret kommunikation og lokalisering af
telefoner i 5G-netværket.
I dag foregår aflytning via et almindeligt telefonnetværk, men i 5G-æraen vil hovedparten af kommunikationen ske via applikationer, som
går uden om teleselskabernes netværk. Det forklarer teleanalytiker Torben Rune, som bruger Microsofts tjeneste Messenger som et
eksempel.

Nye 5G-mobiltelefoner bliver sværere for politiet at aflytte. Foto: Jens Dresling

5G skaber problemer
Med en 4G-mobiltelefon er brugeren aktiv på ét netværk ad gangen.
På 5G-nettet vil telefonerne kunne tilgå flere netværk på en gang og fordele samtalen på flere sendemaster, så forbindelsen altid er
bedst mulig.
Der vil altså være brudstykker af en samtale på forskellige netværk.
Samtidig bliver mobilsamtaler og elektronisk kommunikation krypteret på en ny måde.
For politiet betyder det, at det bliver vanskeligere at aflytte, overvåge og identificere personer, medmindre der udvikles nye
redskaber.
Det bliver yderligere kompliceret at kortlægge en forbryders færden ved hjælp af teledata.
Muligheden for flere sim-kort i en 5G-telefon kan tillige betyde, at det bliver sværere for politiet at identificere personer via telefoner.
Samtidig er det en udfordring, at telefoner på 5G-nettet i endnu højere grad end i dag – på korte afstande – vil kunne kommunikere
uden at være på netværket.

Her er samtalerne allerede i dag krypteret, og netop den slags tjeneste vil præge hovedparten af kommunikationen i fremtiden.
Teleanalytikeren uddyber, at der også er den mulighed, at der bliver udviklet standardsoftware til telefoner, som følger med et ganske
almindeligt mobilabonnement, der også krypterer samtalerne, uagtet at det foregår via teleselskabernes netværk:
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»I dag kan du allerede via applikationer kryptere samtaler mellem to parter. Det vil man også kunne i 5G, men du kan sige, at det bliver
mere omfattende og langt værre,« siger Torben Rune.
Ifølge Peter Kruse er udfordringen, at der i 5G-netværket er lagt nogle helt andre sikkerhedsprotokoller og kryptering ind, og det vil
samtidig være en ny måde, som teletrafikken kommer fra A til B på.
»Der er også indbygget kryptering i dag i kommunikationen på 4G-netværket. Men udfordringen er, at det på 5G-nettet er en ny måde,
som kommunikationen rejser på. Der er nye sikkerhedsprotokoller og en ny kryptering af kommunikationen. Der vil også være en langt
højere spredning af trafikken mellem telemasterne,« siger han.

Brudstykker af samtaler og datatrafik
Den anden udfordring – lokaliseringen af telefoner – hænger sammen med, at fremtidens telefoner vil være koblet på flere master på en
gang. Som Preben E. Mogensen, professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, forklarer, vil telefoner i 5Gæraen have flere simkort i samme telefon – som vil kunne tilgå flere netværk på samme tid. Udfordringen for politiet er her, at man skal
finde brudstykker af en og samme samtale eller datastrøm, som er sendt over flere netværk.
EU-antiterrorkoordinator Gilles de Kerchove opfordrer i notatet fra maj medlemslande til allerede nu at handle, herunder at lovgive, så
f.eks. teleudbydere forpligtes til at sørge for, at politiet og efterretningsvæsner får mulighed for dekryptere kommunikation. Udbyderne
bør ifølge antiterrorchefen også sikre, at politiet altid har mulighed for at lokalisere samtaler på fremtidens 5G-netværk.

LÆS OGSÅ

5G-netværket truer med nye udfordringer for politiets brug af teledata: »Jeg tror ikke, at politiet helt er
klar over, hvad det har tænkt sig at gøre her«
FOR ABONNENTER

Peter Kruse tvivler dog på, at teleselskaberne har de nødvendige nøgler til at bryde krypteringen i 5G-kommunikationen, som EU’s
antiterrorkoordinator foreslår som en af løsningerne på problemet.
»Der er ingen universel nøgle til det her, og jeg tror ikke, at teleselskaberne vil være i stand til at gøre det, som EU’s antiterrorkoordinator
foreslår. Jeg ved ikke, om han mangler teknisk indsigt, men jeg tror ikke, at teleselskaberne kommer til at have nøgler, så de kan bryde
krypteringen,« siger Peter Kruse.
Jyllands-Posten har både forhørt sig hos Rigspolitiet og Justitsministeriet, men her er meldingen både kortfattet og identisk:
»Rigspolitiet (er) meget opmærksomt på området og følger nøje med i den teknologiske udvikling, så vi løbende kan tilpasse vores måde
at arbejde på.«
Retsordfører Peter Skaarup (DF) mener, at det »er på høje tid«, at justitsministeren og politiet skrider til handling, og han vil nu rejse
sagen over for justitsministeren i Folketingets Retsudvalg. SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, vil også have svar fra ministeren om
udfordringerne.
Den tidligere operative chef i PET Frank Jensen påpeger, at det er muligt, at de nationale efterretningstjenester i Europa kan være i
besiddelse af værktøjer, som kan dekryptere 5G-kommunikation, men det løser ikke problemet for det almindelige politi i Danmark.
»Den slags superhemmelige redskaber vil man ikke give til det almindelige politi. De kriminelle er en ting, mens terrorister og spioner er
noget andet. Det kan sagtens være, at efterretningstjenesterne i deres globale samarbejde med deres kæmpe ressourcer kan finde ud af at
dekryptere 5G-kommunikationen,« siger han.
Frank Jensen er på linje med EU og flere eksperter også bekymret over, at 5G-netværket vil gøre det endnu sværere for politiet at
kortlægge en forbryders færden via telefonen og lokalisere kriminelle, og ikke kun fordi disse data kan spille en vigtig rolle i retssager.

LÆS OGSÅ

Antiterrorchef advarer Danmark: Nyt mobilnet kan afskære politiet fra aflytning

»Det er et kæmpe problem, hvis man ikke meget præcist kan positionsbasere telefonerne, fordi kommunikationen bliver spredt ud over
mange master. Positionsbestemmelsen er en vigtig del af den fysiske overvågning, så efterforskerne ved, hvor de mistænkte befinder sig,
og hvordan de er forbundet med hinanden,« siger Frank Jensen.

Vil du have vores bedste Indblik-artikler direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de fem nyeste
artikler fra Jyllands-Postens Indblik-sektion hver dag kl. 16 - klik her, sæt flueben og indtast din
mailadresse.
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