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 Voormalige WikiLeaks-Sprecher over digitalisering en IT-

beveiliging 

 Daniel Domscheit-Berg voegt zich op 12 oktober bij het forum M10 

 

„Zijn we ertegen gewapend als de digitale revolutie echt op snelheid 

komt?“ De netwerkactivist en voormalige WikiLeaks-woordvoerder 

Daniel Domscheit-Berg geeft op 12 oktober op de it-sa 2017 zijn 

antwoord op deze vraag. Centraal thema in zijn speciale lezing is de 

vraag, hoe IT-beveiliging ertoe kan bijdragen de maatschappelijke 

veranderingen met betrekking tot digitalisering met succes de baas te 

worden. 

 

Daniel Domscheit-Berg spreekt op de it-sa 2017 over de betekenis van 

IT-beveiliging in een maatschappij die in toenemende mate wordt gekenmerkt 

door de digitale netwerkvorming en belicht vragen over technische, juridische 

kwesties met betrekking tot gegevensbescherming en sociale vraagstukken, 

die zich daarbij voordoen. De titel van zijn voordracht op de derde beursdag 

luidt: „Als u verder kijkt dan uw neus lang is, is er meer aan de hand: zijn we 

ertegen gewapend als de digitale revolutie echt losbreekt?“ Domscheit-Berg 

bouwde van 2007 tot 2010 WikiLeaks mee op en trad op als woordvoerder 

van het platform. Vandaag de dag werkt hij aan projecten in de privésfeer, IT-

beveiliging en Open Access. 

 

Speciale lezing op de derde beursdag in het forum M10 

Daniel Domscheit-Berg geeft op donderdag 12 oktober om 12:15 uur de 

speciale lezing van de it-sa 2017. Deze vindt plaats in hal 10 in het forum 

M10, één van de vier platformen met in totaal rond 320 voordrachten over 

trends en oplossingen op het vlak van IT-beveiliging. Domscheit-Berg 

beantwoordt na zijn voordracht vragen uit het publiek. Zoals alle 

forumlezingen is ook de speciale lezing gratis toegankelijk voor 

beursbezoekers en exposanten. 
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Verdere informatie over de speciale lezing en het forumprogramma:  

www.it-sa.de/programme 

 

Europa’s grootste IT-beveiligingsvakbeurs als platform 

Op de it-sa 2017 worden van 10 tot 12 oktober ca. 580 exposerende 

ondernemingen en organisaties verwacht. Daarmee zet Europa’s grootste 

tentoonstelling voor IT-beveiligingsproducten en –diensten haar groeikoers 

voort. Vanaf 9 oktober vindt het begeleidende congresprogramma 

Congress@it-sa plaats met talrijke vakbijeenkomsten. 

 

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van 

beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law 

Enforcement, it-sa en it-sa Brasil – vakbeurzen voor IT-beveiliging, 

FeuerTRUTZ – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter 

Protection – vakbeurs voor bescherming van tentoonstellingsterreinen in de 

open lucht, FIRE & SECURITY INDIA EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned 

Technologies & Security, brengt zij in totaal meer dan 1.200 exposanten en 

meer dan 30.000 bezoekers uit de hele wereld bij elkaar.  

 

 

Contactpartners voor pers en media 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T  +49 9 11 86 06-83 23 

F  +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u 

hier: www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op twitter! 
@itsa_Messe 
#itsa17 


