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. prog~ammerings~Oda blir ett gratistillskott till maskinerna.
¥ · Pa sikt blir deua rattsskydd fOr in. novativt arbete en hell fundamental
f~tsattning fOr jnformationsin~
dustrins utveckling.

inte ar lika infonnationsstarka. Yinnareblir i regel myndigheter och 5torfOretag, forlorare enskilda och smafOretagare. FOretagen vinner Over sina anstallda, facket Over sina med- .
lemmar. Den nya tekniken kommer
Televerkers monopol och myndig- om ingenting gOrs att fOrvllrra obahersslilllning ·
Jansen.
·
En liberal datapolitik ska motverTeleverket llr landets stOrsta datafOrctag, ' senast med 12 miljarder i ,ka delta.
offi$Attning. Dess ruu fAr en alit stOr- . ·. Den nya teknologin ger i gengald
re betydelse fOr verksamhet inom bl- nya mOjligheter att ()ka tillgangen pa
de privat och offentlig sektor.
' information fOr svagare parter pa inVerket expanderar fOr narvarande fonnationsmarknaden.
kraftigt sin affarsdrivande verksamHandikappade bOr kunna komma
het. Denna affarsverksamhet bOr re- i utnyttjande av sarskilda datakomduceras till uppgifter som ar av den munikationsmOjligheter .
arten att de i privat regi gave upphov
DatorstOdda infom1ationssystem
till obalanser (tendenser till pra.ktiska kan avpassas for invandrare. Hllr
kan - pa oli.ka sprak - upplysninmonopol) pA marknaden.
En ragang ska hAllas mellan tele- gar lllmnas, och svar ges pA frAgor
verkets myndighetsfunktioner och om hur det svenska samhallet fungedess affarsaktiviteter, sA all rllllvisa rar, vilken service och vilka skyldigpA datamarknaden kan rAda. Vid ut- heter som finns m m
byggnad av nya nat, t ex pa bredI s k grannskapscentraler lean arbandsomrAdet, bOr televerkets roll betsfunktioner med hjalp av datavara att hAlla ett Overgripande nil- kommunikation med fOrdel fOras ut
tansvar, vilket innebar all definiera till Aven avlllgsna delar av vart land.
'natens tekniska specifikationer, att Det ar ocksA mOjligt all tillampda
· tillse att delsystem fran olika konkur- sars.kilda teletaxor fOr datakommuni· rerande leverantOrer ar kompatibla, . kat ion for bl a fjarrarbete- och lUrdvs passar ihop, och att datanaten med gOra Sverige rundare.
med god tillfOrlitlighet hAlls tillgangAtgarder fOr att stArka kvinnornas
Jiga fOr alia anvilndare utan manna- mOjligheter i infonnationssamhallet
m~ .
.
kan omfatta:
. OS!lrskilda resurser fOr dataut.- c) MOjlighet fOr enskilda au bevaka och pc\verka overheter.
· bildning avdelas fOr dAana utbildSamhallet bor medverka till att ningsvagar i skolan dit manga flickor
personer som ej forstar sig · pa den sOker sig, t ex vArd och undervisning.
nya tc:-kniken. eller ej har lcunsl<.aper
OFjarrutbildning ordnas i samvergenom att alii fler mll.nnidcor fAr
och fOrmflga all stalla de ratta fri\- kan mcllan Sveriges Radio och 1 ex
komma till tats i oli.ka medier.
gorna har mOjJiohet att fc\ hialp. olika mikrodatorfOrelag. UtbildninFIJretags ~· ·<rVar
sta bl ai a!
ans gen bOr ges en sMan utformning all
Denna hjalp ka1
N~r fort> ,
uppnar en domineran•
...... ..... . ,
al_..ti v r
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En grupp liberal! orienterade per- pens meddelarfrihet. Dessa r:Iitsliga
saner som i sill yrke sysslar med ut- fOrhallanden behover ses Over, inte
veckling av ny informationsbehpnd- minst i ljuset av de fOrllndringar som
lingsreknik har dragir polirisko slut- informationstekniken Ieder till.
sorser av siu arbete och tillsammans
Aven efter det au sa skett arden fiutformaf vad de ka/Jor en liberal da- berala utgangspunkten all misstro
skydd mot utlamnande, dvs varje till
tapolitik:
Infonnationstelmiken har .under myndighet utlamnad uppgifl innebar
flera artionden -fOrst langsamt, ef- oavsell betingelserna fOr uppgiftsterhand i alit snabbare takt - trllngt Jamnandet ett hot mot den enskildes
in pa snarl sagt alla omrc\den fOr integritet. Uppgiftsinsamling bor
mansklig verksamhet. Infonnations- darfOr begrllnsas i alla ied sa all resttekniken i vid mening har sadan styr- riktiva regler tillarnpas fOr vilka uppka och intensitet au den pc\ avgOran- gifter som kommun eller lokal mynde ~tt fOrandrar betingelserna fOr dighet fAr infordra och vilka de fAr
var verksamhet och vAra relationer Jamna vidare till hOgre instans (t ex
till varandra - som individer, fOre- lllnsstyrelse eller riksmyndighet).
tag, organisationer eller myndigheEn sAdan restriktiv information· ter. Genom all den llndrar fOrdelnin- spolitik skulle forbattra, inte fOrsarngen av tillgang till information, .kan ra samhMlsplaneringen. Bra stickpdenna nya teknologi pa avsett eller rovsundersO.kningar ger ofta b~ttre
oavsett satt rubba maktbalanser i totalbild ar en totalundersOkning
. vArt samMile. Vi maste darfOr poli- med visst ofrAnkomligt men svarbetiskt vllrdera och pberka de,n tekni- dOmt bortfall.
ska revolutipnen - vi behOver en daI infonnationssamhallet finns inte
tapolitik .•
nAgon skarp grllns mellan "publikaLiberal datapolitik mAste bli ettled tion", "insandare" och vanligt sami en allman liberal politik. De frAgor tal. Den statliga Yttrandefrihetsutsom hanger samman med datorer och redningen fOreslc\r uppenbarligen en
deras roll skiljer sig ofta bara pa ytan vidgad meddelarfrihet, som danned
fran kanda grundillggande politiska · stracks ut aven utanfor den offentlifn\gor. ~ liberala kraven handlar ga rlUten. Delta fOrslag konserverar
har som eljest om all starka m~gfal ett fOrsprAng fOr dagens "massmedidcn och all havda den svagares moj- er".
En verkligt genomlysande debatt
ligheter och ratt.
De fOrslag vi viii framfOra faller och samhallsgranskning nas - i ett Uberalt perspektiv - narnligen mindre
darfOr under rubrikerna:
a) Skydd fOr enskild mot Overheter genom att professioneUa yrkestycka(stat, kommun, organisationer, fOre- re ges alit cffektivare mOjligheter lin

:--~ -- -

r ~.- 1

~.-lrn

~-

;~-

,t

!
i

vaka <><;h pAverka 3vcr~der
d_)_Sttm~lans av spec~~ gruppe~s
w.Q.lliillEta ill utnytJ)f ..l_QfQf_J!l!l.tJonsmedlcn
.
e) Skydd av informationssystem i
katastrofsituationcr
· NAgra av nedanstAende punkter
passar in under flera, nAgra under alIa.
Mlillga frAgor blir avv~gningsfrAgor: offentlighetsprincipen maste I ex
bcvaras - och forsvaras mot begransningar t ex genom all myndig· he<c:r bildar statliga bolag -'- men ar
obeskuren i sig ell hot mot individens
integritet.
Rimliga kunskaper hos envar llr en
avgOrande fOruts:tttning fOr att vi
skaU kunna fungera i informationssamWillet. Det Ar d:lrfOr fundamentalt att utbildningsmojlighetema i
data- och informationsteknik och
dess k.onsekvenser vidgas p! alia niv6er.
a) Skydd for enskild mot Ovcrheter

Myndighettrs lcortlilggning av sino
undersdtar.
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Marknadshush!llning bygger pA
makrskopiskt Ulnkande. Bilden av
hela landet bygser pA en statistisk
kunskap om de mAnga individcrna.
Riksdag och regering fungcrar battre
om de blir medvetna om all de inte
kAnncr varje individ ulan bara strOmningarna i stort. Med makroskopisk.t
synsatt kan man fOrena frihet i smAll
med stypting i stort ~ det Ar sj:Uva
finessen med marknadselconomi. De
ledande mAste lira sig sannolikhetstankande. DA minskar man risk-en
fOr klAfingrighet och underlauar
marknadstankande och Ovcrgripande
OVcrblickar.
Personer som Ulmnar uppgiftcr till
myndigheter bar idag ett OSikert sekretesskydd fOr lamnade uppgifter.
Detta gAller sllrskilt nAr den lllmnade
uppgiften fOrs vidare tiU andra instanser. lktta bcror bl a pA offentlighetspri~ipen och tryckfrihetsprinci-

de stlflilmg j18 nagot omraae oor 8(1 la rroa ·· pa-ynu- UlJJ>!5'"UO<·• ""'' "
skyldighet intr~da all beakta inforfinns om en individ i olika register,
.Irul.ti_Q!1~v~are~~Qpers situation.
· au fA cvcntuclla felaktigheter rattade
Dotalagen
·
· cllcr att 1cta fram nyttiga uppgiftcr 1
Lagen, som har tillkommit fOr att .,.,. , visst lome.
varna om den enskilde, fOreskrivcr
-GcnQmfOrandet av 5Adan service, t
att alia som fOr dataregister med
ex i allmant tillgangliga informatiuppgiftcr om fysiska personer ska ha
onsccntraler beU!.gna inom post och
speciellt tillstAnd eller licens.
bibliotek m m kan ske i samverkan
Sedan datalagen skapades for tio
med privata fOretag.
Ar sedan, har fOrutsattningarna for
Pa flera s:ttt kan vidgat demokraden dramatiskt forllndrats. Nu finns
tiskt deltagande framjas med ny intiotusentals personregister, m!nga
formationsteknik . Terminaler och
utan tillstAnd eller med inaktuellt sApcrsondatorer framjas med ny infordant, och antalet Okar stark!. Det blir
mationsteknik. Te.rminaler och persnarl omojligt att Overvaka all lagen
sondatorer har nu blivit sA biUiga att
efterlevs. Samh:Ulets kontroll maste . de inte bara Aterfinns pA de flesta arske i form av effektiv tillsyn snarare
betsplatser utan ocksa inom nigra Ar
An rutinmllssig tillst!ndsgivning och
nAtt nara nog varje bostad. D:trmed
inriktas pa register av central betydel- bar stora mllngder manniskor mojligse fOr individ eller samh:Uie i stAllet
het all della "ekktroniskt" i skriftfOr de mAnga sma. harmlOsa regist- . ligt utbyte av Asikter och synpunkter
·ren .
. ~vAl frAn . jobbet som hemifrAn.
Myndighets ansvar
Massmedier behOver inte fOrbli enInformationsproducenter - .myn- . kelriktade.
digheter, massmedier, fOretag, orgaMan kan ocksA tanka sig rAdgivannisationer m m - maste kunna av- de lokala elektroniska omr&tnin.gar
krlvas ansvar om de v!llar fysisk el- · frln allmllnt tillgangliga terminaler.
ler juridisk person skada genom att
$Adana datorstOdda omrOstningiu
sprida information som ar oriktig elbehOver inte omfatta enbart rent nu· 1er agnad att vilseleda utan att de har
meriska val mellan olika alternativ.
gjort rimliga anstrangningar att . ·Med modern teknik lean liven hAnsyn
kontrollera klllloma eller bedl)ma i tas till kommentarer med spr!kliga
vilket sammanhang infonnationen
nyanser.
kan komma att lasas. Den som samEn mangd praktisk och organisaJar in information ska ha skyldighet toriska problem behOver penetreras
ange hur informationen avses bli an- fOr att sadana rldgivande omrOstninvllnd.
gar ska bli meningsfulla. Dessa probb) Skydd fOr smfl fOretag och orga- lem kommer dock med stor sannoliknisationer mot stora
het att IOsas under 1980-talet. Mflnga
Rllllsskydd f<Jr programvara, me- .meningsutbyten pel "heta linjer" i
todvara och data
dagens sk.epnader Ar sannolikt svAra
Battre rattsskydd for programva- ' att foradla till alster av mer bestAenror, metodvaror och data behOvs fOr
de nytta i den demokratiska procesau utvecklingsarbete ska kunna be- sen . Men tekniken utvecklas aven pA
drivas utan hemlighetsmakeri Aven
detta omrAde.
av smA fOretag som jntc sjaJva kan
d) Stimulans av specieUa gruppers
exploatera resultaten. MAnga stora mojligheter
fOretag viii ha det som det :lr: man
De som fAr tiilgAng till ny informasaljer maskinvara, och lAter alias
tionsteknologi vinner Over dem som
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fOrebild fOr denna vcrk.samhct kan
vara de omfattande utbildningsaktivaleter som cnge.lska BBC harrOrande
--datalAra.
OTillfallig kOnskvotcring kan
Ovcrvftgas vid intrade till datautbild· ning pel olika nivaer.
OKvinnor uppmuntras all sOka tiU
datautbildning I ex genom riktade stipendier och s:trskilda introduktionskurser och informationsmoten.
Konsumentupplysning kring varor
och tjanster kan med fOrdel spridas
med teledata. Nuvarande konsumentinformation direkt till konsumenterna :1r otiUrlicklig, kvantitativt och
kvalitativt.
Med teledata kan aUa levcrantorer
pA marknaden l:Utare hc\lla aktuella
pris- och prestandauppgifter tillgangliga, och den enskilde konsumenten
bllttre gOra egna j:tmfOrelser.
Slldan konsumentupplysning kan
sammankopplas med mojlighet att
direkt bestalla varor och med omedelbar debitering av bankkonto .
Denna utveckling ar redan inledd
aven i vArt land. I sadana system
mAste integritets- och srubarhetshansyn v:lrnao; av lagregler.
e) Skydd av informationssystem
vid katastrofer
MAnga informationssystem llr av
vital betydelse h\ngt utanfor kretsen
av !gare, medarbetare och omedelbara kunder. Det galler s:lrskill informationssystcmen ide ca 15,000 foretag som Ar k.rigsplacerade. De som
driver dessa system bOr ha skyldighet
att se till att systerncn ar rimligt val
slcyddade mot katastrofer, brand, sabolage m m och att de kan fungcra i
big.
FOr sfldana informationssystem datoriserade eller ej - bOr finnas en
"ansvarig systemMllare" som har
till uppgift all tillse att funktioner av
allmant
samhallsintresse
sakras
FortdttiRIIa,. .w..n
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ocksc\ i katastrofsituationer .
NyUlnkande
Ny teknologi medger ocksA okonventionella IOsningar. Bland fOrslag
till nykonstruktioner varda att Overvaga viii vi namna:
Rauen till pseudonym.
I stallet for all avskaffa personnumren bor man ge varje person ratt
all anvanda tlera namn med ttllhOrande personnummer. Varje svensk
medborgare ska sc\ledes ha rau au
ho~ en registreringsmyndighet lata
bokfora ett eller tlera ytterligare
namn med tillhOrande personnummer - pseudonymer.
Regis1reringsmyndigheten
infOr
pseudonymen i sin pseudonymfOrteckning, som ar offentlig, samt deponerar i fOrseglat konvolut en
handskriven uppgift om vern som begart pseudonymen ("innehavare~").

Konvolutet flU- av myndigheten bry- .
tas endast om pseudonymen &~t i .
konkurs eller av domstol domts tiU
brott som inte kan sonas med IX)ter
eller sjalv begar det. I de fall innehavaren salunda ska rOjas, intrader
denne automatiskt som pseudony,
mens borgensman. Anonymiteten .
skyddas aUtsA sa lange pseudonymen
skoter sig.
Det bor vara straffbart au efter·• forska pseudonyms innehavare.
;
Elektronislc replikrlitl
Nackdelarna med tvAngsmAssig..
I publicering av privata angeUlgenheter
beror mAnga gAnger inte pA au fOr
· mycket utan pA all fOr litet offentlig. gOrs. De uppgifter som sprids ger g~: .
nom godtycklig eller illvillig av,. .
· skarmning ett falskt inrtyck (nyckel· hAlscffektC41). Del bOr stadgas ot>o:;

tingad rtut for den om vilken uppgift heten au lamna ut uppgift till allmaninfOrs i av myndighet eller informatj- het eller till annan myndighet utan att
onsfOretag (kreditupplysare eller ocksA aterge repliken .
motsvarande) fon register - oavsett
Nar ny uppgift infors i registret ska
om detta anses sekretesskyddatt eller ' kopia av transaktionen utan anmaej - att fA i registret infora rattelser, ning tillstllllas den omtalade, med
kompletterande uppgifter eller andra upplyining om all han/hon har repkommentarer, "replik" till uppgif- likrtut och hur denna kan utOvas - ·
ten . Om myndigheten till repliken fo- liksom nu besvarsanvisning ska AtfOIgar egen kommentar ska aven denna ja beslut.
Replik ska vara kostnadsfri fOr
senare anses vara uppgift som medfOr replik.rtut.
den replikerande, och med modem ·
teknik sk.a kannbara begrllnsningar ·
Eftersom varje ytlerligare regjstre- av reptikens IAngd inte behOva infO- ·
ringsatgard ger den omtalade tillfalle ras.
all gratis utbreda sig om hur inadek··. .
vat myndigheten beter sig, i replik
Hans lwan Bratt
som myndigheten ar skyldig au p~ : Hans Karlgren
egen bekostnad distribuera, bur det
Ulf Keijer
mindre lockande for myndigheten att
Tomas Ohlin
\ .. .
i on6dan fOrlanga samtaleL.
Gunnar Rodin
Det ska vara· forb)udet Wr myndjg~ ;· STOCKHO~M : ' , ,
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