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Debatt 24/1 Naiv tro på teknologi
som brottsbekämpare
Debatt • Högteknologi löser inte brott. Det som behövs är fler

poliser. Dessutom måste brottsbekämpning balanseras med

integritet. Det borde justitieministern begripa. Utan respekt för

rättigheter har syftet med brottsbekämpning misslyckats, skriver

Mathias Klang och Henrik Sandklef.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är
skribentens egna.

 09:34 - 24 jan, 2006

På mycket kort tid har Sverige infört ny repressiv lagstiftning samt ändrat i
befintlig lagstiftning på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter kommer i kläm.
Sverige inför DNA-databaser, ökar polisens möjligheter till avlyssning, ökar
användning av kameraövervakning, diskuterar massavlyssning av mobiltelefoner
och hemliga husrannsakningar. 
Sverige har även varit drivande på Europanivå genom sin entusiasm för
datalagringsdirektivet. Direktivet innebär att operatörer skall tvingas lagra
kundernas kommunikationsdata. Denna information omfattar till exempel vem du
ringer till, samt, om det är mobilsamtal, var du befinner dig, innehållet i dina sms,
vad du tittar på när du är online och så vidare. Datalagring motiveras med kampen
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mot terrorismen, men ändamålsglidningen har redan börjat. 
Efter datalagringsdirektivet antogs, kunde man i Computer Sweden (14/12) läsa
följande uttalande av Inger Segelström (s), "Jag är tacksam och glad att vi får en
gemensam lagstiftning för hela Europa. Det här är också garantin för att
integriteten och de mänskliga rättigheterna inte åsidosätts." 
Repressiva förslag
Logiken är Orwellsk i stil med Krig är fred. Att motivera inskränkningar i vår
integritet med just inskränkningar i denna integritet borde vara ett argument som
vem som helst genomskådar. 
DN skriver i en ledare (22/12) att vi aldrig har haft en justitieminister som på så
kort tid initierat så många repressiva förslag. Han kallas en fara för
rättssäkerheten. Bodström motiverar behovet av repressiv lagstiftning genom att
hänvisa till terrorbekämpning. Denna abstrakta hotbild utnyttjas hänsynslöst, utan
reflektion över dess sannolikhet. För att skydda det öppna samhället mot terror
måste den öppenhet vi försvarar förminskas. Tyvärr litar vi på Bodström utan att
tänka på vad som egentligen händer. 
Sverige var en drivande kraft för genomförandet av omfattande datalagring inom
EU. Information som lagras kommer att användas. Spärrar utlovas, men är luddigt
utformade och kan lätt modifieras. När information finns tillgänglig kommer det
att vara svårt att förhindra missbruk. 
Enligt Bodström handlar inte detta om nyreglering utan en kodifiering av det som
polisen gör. Datalagringsdirektivet en väsentlig skillnad från polisens tidigare
praxis. Polisen kunde, om informationen fanns lagrad, få tillgång till materialet.
Skillnaden nu är mängden och typen av information som måste lagras. 
Sedan bör en justitieminister vara mer aktiv i avvägning av de rättigheter som
polisens agerande innebär. Bodströms roll skall inte enbart vara att säkerställa
polismetoder genom lag, utan även att begränsa polisen när deras agerande
kränker eller hotar rättigheter. 
Bodström har, på ett vilseledande sätt, jämfört datalagring med fingeravtryck. Att
hänvisa till fingeravtryck är att förenkla och fördumma debatten. 
Kartlägger handlingsmönster
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Datalagring handlar inte om att bekräfta identitet utan snarare att kartlägga
kommunikations- och handlingsmönster, det vill säga att registrera vad du gör,
läser och skriver samt vem du kommunicerar med och om vad. Datalagring
avslöjar dina åsikter, fingeravtryck din identitet. 
Vi förringar inte vikten av brottsbekämpning men förblindas inte av teknologi.
Högteknologi löser inte brott. Det som behövs är fler poliser och det kostar.
Bodström visar en naiv teknikoptimism genom att lägga resurser på utveckling av
övervakningsteknologi. Dessutom måste vi hela tiden balansera brottsbekämpning
med integritet. Utan respekt för rättigheter har syftet med brottsbekämpning
misslyckats. Vi uppnår inte rättvisa genom minskade rättigheter. 
Demokrati bygger på att vi kan kommunicera ostörda av rättsapparaten. Nu har
dessa möjligheter tagits bort. Bör vi vara oroliga? 
Bodström säger "Bara den som har något att dölja har något att vara rädd för".
Den här retoriken är tyvärr vanligt förekommande i historien, med helt andra
resultat för medborgare än vad Bodström vill påskina. 
Att påstå att oskyldiga inte har något att frukta är ett hån. Oron inför statligt
missbruk av personlig data är inte överdriven. Flera stater har utnyttjat olika
former av id-handlingar för att förfölja och förtrycka hela folkgrupper. Instanser
av statligt missbruk av data och dess effekter är viktiga att komma ihåg, eftersom
det felaktiga argumentet att oskyldiga människor inte har något att frukta upprepas
ofta, trots att historien regelbundet visat att detta inte är sant. 
Vi måste säga nej
En upprepad felaktig tes blir inte sann och att vara oskyldig är ingen garanti för
rättvis behandling. 
Nu kommer polisiära resurser att läggas på datalagring i stället för annan
brottsbekämpning. Vi måste aktivt delta i debatten, vi måste sluta upp med vår
blinda tilllit, vi måste ifrågasätta det som låter bra, vi måste säga nej till
åsiktsregistrering som faktiskt blir en direkt effekt av datalagring. Men framför
allt måste vi sluta acceptera en justitieminister som inte värnar om medborgarnas
rättigheter. 
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Mathias Klang 
bitr forskare, IT-universitet, Göteborgs universitet 
Henrik Sandklef 
styrelsemedlem, Free Software Foundation Europe
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Du kanske också vill läsa

Kreditkortskulder plågar svenskarna - så kommer
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De flesta kreditkort har höga räntor och avgifter - så slipper du
undan.
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Allt fler unga inser behovet av att förändra sitt beroendeförhållande till sociala medier och bli
mer MIK-smarta, skriver debattörerna. Bild: Erik Nylander/TT

Svenskarna dåliga på källkritik – nu
ska vi bli världsbäst
Debatt • Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och

näthat fått fäste har vi insett att samhällsutvecklingen och

digitaliseringen inte bara skapat fantastiska möjligheter utan också

prövningar. Vi står nu inför utmaningen att öka motståndskraften

mot de destruktiva strömningarna på nätet, skriver bland andra

Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens

kulturnämnd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är
skribentens egna.

 05:00 - 24 sep, 2019
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Vi vet att samtalsklimatet i de sociala medierna har hårdnat. Vi vet att såväl
unga som äldre utsätts för hat och hot på nätet. Vi vet att journalister hotas
när de bevakar och gräver fram nyheter. Vi vet att förtroendevalda hotas när
de tar ställning och genomdriver politiska beslut. Vi vet att alltför många
väljer att tystna.

Insikten om att vi, för att försvara demokratin, gemensamt måste arbeta för
att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK) har de senaste
åren blivit allt starkare. Under Bokmässan sätter vi, ett antal organisationer,
gemensamt MIK i centrum för att understryka hur avgörande de här frågorna
är för Sverige. Förutsättningarna har aldrig varit bättre för att sjösätta en
nationell strategi som vi alla kan arbeta utifrån för att stärka invånarnas
förmåga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika
medier och kontexter.

Flera utmaningar
Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och näthat fått fäste har
vi insett att samhällsutvecklingen och digitaliseringen inte bara skapat
fantastiska möjligheter utan också utmaningar. Bristande medie- och
informationskunnighet är ett globalt fenomen som FN-organet Unesco har
identifierat som en av vår tids stora utmaningar. Mycket tyder på att inte
minst vi i Sverige har mycket kvar att lära.

”Bristande medie- och informationskunnighet
är ett globalt fenomen som FN-organet
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Unesco har identifierat som en av vår tids
stora utmaningar

En rad rapporter talar sitt tydliga språk om vilka utmaningar vi har framför
oss. Den statliga medieutredningen (2015-2016) konstaterade att det behövs
en kombination av insatser för att tillgodose allmänhetens behov av allsidig
information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig.
Förslaget till en nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare,
lyfter fram biblioteken och bibliotekariernas roll för att tillhandahålla en
säker, oberoende och trovärdig informationsförmedling och framhåller
biblioteken som en viktig del av Sveriges totalförsvar.

Utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för vad invånarna tar till sig –
eller inte tar till sig – ur nyhetsflödena. Forskningen visar på ett oroande
samband mellan medie- och kulturvanor – de som inte tar del av traditionella
medier deltar i mindre utsträckning i kulturlivet än andra.

Lokaljournalistiken är under hård press – var åttonde kommun i Sverige
saknar lokalredaktion. Mot detta vidtar regeringen nu välkomna åtgärder
genom att i höstens budget avsätta medel för att stärka lokaljournalistiken.

Svenskar dåliga på källkritik
I samband med det svenska valet 2018 uppmärksammade Oxfords universitet
att svenskar på Twitter var överlägsna i Europa på att okritiskt dela falska och
dåligt underbyggda nyheter på nätet. ”Resultaten visar att jämfört med hur
det såg ut i de andra stora valen i Europa de senaste åren – i Frankrike,
Tyskland och Storbritannien – delar svenska användare överlägset flest
skräpnyheter.”
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Forskarna spekulerar inte i varför, men sajterna som studien refererar till är
propagandasajter som avsiktligt sprider opålitliga nyheter som drabbar
svenska läsare. Men resultatet kan också ha att göra med att de nämnda
länderna sedan årtionden tillbaka har en mer samlad MIK-undervisning i
skolan än Sverige. Studien i Oxford manar därför till eftertanke.

Under Bokmässan presenterar vi under fyra dagar gemensamt över 100
programpunkter på MIK-temat. Dagarna innan är Västra Götalandsregionen
värd för Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet
tillsammans med Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet. I samband
med konferensen lanseras en antologi, Understanding Media and
Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy.
Där konstateras att det krävs ett konstruktivt politiskt ledarskap för MIK,
men även att medieföretag på nätet och det civila samhället måste vara
involverade i arbetet om det ska bli framgångsrikt.

Behov av �örändring
Nästa år presenterar den statliga kommittén Nationell satsning på medie- och
informationskunnighet och det demokratiska samtalet sina förslag på hur vi
ska öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.
Samtidigt fortsätter Statens medieråd att utveckla former för en organiserad
och uthållig samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och
folkbildning.

”Allt fler unga är kritiska till sin egen
medieanvändning – fyra av tio mellan 13 och
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18 år anser att de ägnar �ör mycket tid åt
sociala medier

För att kommuner och regioner ska kunna arbeta kraftfullt med MIK-frågan
önskas en större tydlighet i de nationella styrdokumenten.

Nyligen presenterade Statens medieråd sin återkommande enkätstudie om
ungas medievanor. Allt fler unga är kritiska till sin egen medieanvändning –
fyra av tio mellan 13 och 18 år anser att de ägnar för mycket tid åt sociala
medier. Vi är många som står beredda att arbeta tillsammans för att göra
Sverige till världens mest medie- och informationskunniga land, särskilt när
de unga inser behovet av att förändra sitt beroendeförhållande till sociala
medier och bli mer MIK-smarta. Har vi råd att ignorera deras behov?

Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, Göteborgs universitet

Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Carl Heath, nationell utredare för att värna det demokratiska samtalet i en
digital tid

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Anette Novak, direktör Statens medieråd

Sofia Wadensjö Karén, vd Utbildningsradion
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9/24/2019 Svenskarna dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst

https://www.gp.se/debatt/svenskarna-dåliga-på-källkritik-nu-ska-vi-bli-världsbäst-1.18486985 12/12
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Göteborgs-Posten ingår i samma mediagrupp som: Bohusläningen, Hallands Nyheter,

Hallandsposten, Halmstad 7 dagar, TTELA, Varbergsposten, VTD, Vänersborgaren, Wallstreet Media,

Strömstads Tidning
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