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Föreningen
Föreningen hade vid årets slut 80 medlemmar.
DFRI har under 2016 haft 8 styrelsemöten, öppna för medlemmar.

Projekt och aktiviteter
DFRI driver sedan februari 2015 ett projekt för att vidareutveckla tekniken
för Tor. Projektet har avlutas, och projektrapport har skrivits.
DFRI har sedan start drivit en teknisk infrastruktur för förmedling av Torexit-trafik. Vi har under åren ökat trafikmängden till 500Mbit/s, vilket är
ungefär 1,5% av den totala mängden trafiken i Tor-nätet.
Föreningen har skickat in en skrivelse till utredaren för Fi 2015:11, även
kallad Spelutredningen.
DFRI har kritiserat FRA-lagen inför FN. Tillsammans med Privacy
International och Civil Rights Defenders har föreningen lämnat in en rapport
som svar på en särskild förfrågan om FRA-lagen och Sveriges skyldigheter
att säkerställa rätten till privatliv.
I slutet av mars ledde DFRI en paneldiskussion tillsammans med forskare
från Citizen Lab vid Silicon Valley RightsCon 2016.
Vi försökte få in en replik till Björn Ulvaeus debattartikel i SvD som

handlade om en ökad övervakning. SvD avböjde att publicera vår replik,
och den publicerades istället på vår hemsida.
I april blev DFRI utkörda från "Trygghetskamerans dag", där vi filmade
deltagarna när de anlände till konferenslokalen. Även polis kallades till
platsen. Genom denna aktion fick vi en del uppmärksamhet, främst i
Dagens Nyheter. Inför denna aktivitet skrev vi ett längre blogginlägg om
varför kameraövervakning i många fall är verkningslöst och därför en dålig
idé.
Föreningen har kritiserat Justitiedepartementet och deras förslag om
förändringar i lagen om inhämtning av trafikdata från teleoperatörer.
I samarbete med Dataskydd.net lämnade DFRI i maj in en skrivelse till
utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag.
I september arrangerade DFRI Cryptoparty Stockholm i samarbete med
Tekniska museet, ett arrangemang som lyckades dra väldigt mycket folk.
Totalt deltog hela 103 personer i åldrarna 13-80 år. Det är ett nytt rekord! Vi
hade tre parallella workshops där vi diskuterade bland annat Tor, Tails,
"Lilla NSA", samt hade en "Killyourphone”-syworkshop. Det hela
uppmärksammades i DN och i Sveriges radio.
I november deltog DFRI på Internetdagarna inom ramen för projektet
Engaging Privacy. Där arrangerade vi ett spår gemensamt med ISOC-SE,
Open Knowledge Sweden och IIS. Ett antal deltagare från både näringsliv
och offentlig sektor diskuterade och arbetade en hel dag med frågor om
skydd för individers privatliv och personuppgifter.
Vi har under året haft ett flertal arbetsmöten för att utveckla RPiTorprojektet. Inga konkreta resultat är ännu klara men projektet fortsätter under
2017.

