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Efter 1984: FRA-buggning
Tomas Ohlin ar oroad over
dagens forslag for okade
buggningsmojligheter. Lat
dem foljas upp med nya forslag for oppenhet, manar han.

I "Sagan om den stora datamaskinen" ger Olof Johannesson (pseudonym for Hannes
Alfven) en beskrivning av ett
overvakningssamhalle som i
sagan vuxit fram. Varje medborgare bar pa armen en liten
"teletotal", en manick som star i
direkt kontakt med bland annat
overvakande myndigheter.
Det ar mojligt att folja varje
medborgare,
att
"skydda"
henne. Den rigorosa overvakningen blir alltmer effektiv,
men systemet bryter till sist
ner i upplopp och kaos. Ett renare och oppnare samhalle far
en chans att uppsta.
Detta speglar ett kontrollsamhalle som var avsett att
vara avskrackande pa 6o-talet
nar det skrevs.
Mobil kontroll

Men Alfvens teletotal £inns
idag. Nastan varje medborgare har en mobil, som snart alit
tydligare kan tala om var hon
befinner sig, vart hon ar pa vag,
och vilka hon tar kontakt med.
Och de stora datasystem som
kan halla koll pa oss, de £inns
ocksa.
Samkorning av samhalleliga medborgarregister har successivt accepterats i okande
utstrackning. Varje sadan ny
samkorning har visserligen installerats med viss vanda, men
ar likafullt dar idag. Familj, boende, ekonomi, halsa, utbildning . . .. alit £inns i de stora
registren. Kontakter via telefon
och fax lagras. Och vi har ailt18
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Familj, boende,
ekonomi, hiilsa,
utbildning
.. .. a/It finns i
de stora registren. Kontakter
via telefon och
fax lagras.
fler kameror pa gator och torg,
och manga sorters "kameror"
pa natet.
Vi har i full demokratisk
ordning instailerat dagens
overvakning. Detta ar uppenbarligen vad vi viii. Eller?
Ja, vi har ocksa skapat vidgad offentlighet och yttrandefrihet. Vart samhalle ar oppet,
!at vara att den oppenheten
annu utnyttjas av alldeles for
fa.
Underrattelse blir
overrattelse

I dagens debatt om vidgad
buggning av telefonsamtal och
lagring av e-post har paminnts
om att skurkarna numera ar
alltmer forslagna. Vi maste
kunna mota dem pa deras plan,
och soka dem med effektivast
mojliga metoder.
Inom EU har man anmodat att buggning ar nodvandigt, och vi anpassar oss. FRA
far mojlighet att Iyssna vid vara
granser. Adressregister for epost infors. Mobil buggning
underlattas.
Underrattelsatgarder riskerar att bli atgarder fOr over-

rattelse. Aven om det tar emot,
sa kan vi anta att detta inte ar
den sista utvidgningen av vidgad overvakning. Det kommer
att komma forslag till skarpningar, allteftersom skurkar,
terrorister och andra illvilliga
krafter trycker pa och skarper
sin profil.
Men
samhaiiseffektivitet
maste rymma samhallsintegritet.
Forbattra samtidigt

Det £inns en mojlighet att komplettera denna utveckling, i en
medborgerlig riktning. I samband med varje nytt forslag till
skarpning av overvakningen
bor minst ett forslag till vidgad oppenhet forverkligas . Ett

antal nya kameror satts upp,
och samtidigt forses kommunal insyn med vidgade oppettider.
En effektiv e-postkontroll
infOrs, och samtidigt installeras
en ny pedagogisk fragerutin pa
natet, dar medborgarna enkelt
kan fa battre inblick i polisarbete och forsvarsprocesser.
Skarpare revision, dampad sekretess, ett nytt yttrandefrihetspris, pressfrihetsforskning,
medborgarutbildning,
YouTube for medborgarinitiativ,
vidgad offentlighet - manga
mojligheter £inns.
Varje nytt kontrollbeslut
bor foljas av minst ett nytt oppenhetsbeslut.
To ma s Ohli n

En ny kraft till NU
NU - Det liberala nyhetsmagasinet behbver
fbrstarkning. Vi behbver en person som
tar ett overgripande ansvar for tidningens
administration. Ditt fokus kommer att ligga pa
marknadsfbring och pa att utveckla tidningens
prenumerationsregister, upplageredovisning
med mera. Tjansten kan, utifran din kompetens
och dina onskemal, fa olika utseende och
tidsmassig omfattning.
Vi kommer att genomfbra intervjuer lbpande och
ser darfor garna tidiga ansbkningar.
For fragor kontakta styrelseordforande Anders Frostell,
tel 08-50645239, e-post: anders.frostell@kreab.com,
chefredaktor Jan Froman, 08-41024228 eller
jan.froman@tidningen.nu, eller redaktionschef Karin
Thorsell, 08-41024229 eller karin.thorsell@tidningen.nu.
Din ansokan med referenser viii
vi ha pa e-post till Jan Froman
senast 26 februari.

