
Regeringen lovar stärkt integri-
tetsskydd inför nästa veckas
riksdagsbeslut om FRA-lagen i
reviderad form. Men varken
aktivister och opposition är
nöjda och vill i stället riva upp
lagen helt och hållet. 

När den omstridda FRA-lagen
antogs förra året lovade regering-
en att återkomma med förslag på
hur rättssäkerheten för medbor-
garna kunde stärkas vid signalspa-
ning och i veckan väntas riksdags-
beslut om det nya förslaget. 

– Det har skett en hel del för-
bättringar och min uppfattning är
att skyddet för integriteten är till-
räckligt, säger den moderata riks-
dagsledamoten Karin Enström till
Arbetaren.

Enström sitter i försvarsutskot-
tet, vars borgerliga majoritet i
förra veckan godkände regering-
ens proposition, vilket både kon-
stitutions- och justitieutskottet
gjort sedan tidigare. 

Bland förändringarna finns för-
slag på att en ny domstol ska till-
ståndspröva specifika spanings-
uppdrag och att Försvarets Radio-
anstalt, FRA, endast får tillgång till
den trafik som domstolen bestäm-
mer. Enskilda personer ska få veta
om de har varit övervakade och en
kontrollmyndighet ska kunna

utreda om medborgare har varit
utsatta för otillåten spaning. Syfte-
na med spaningen tydliggörs i själ-
va lagtexten och skyldigheten att
förstöra inhämtad information
vidgas till att också omfatta sådant
som lämnats vid till exempel bikt.  

Jurister vid Stockholms univer-
sitet har det senaste året granskat
FRA-lagen utifrån Europakonven-
tionens artiklar om skydd för med-
borgarnas privatliv och en brist
som anses kvarstå är oklarheter
kring FRA:s hantering av trafikda-
ta (se faktaruta). 

– Jag skulle önska betydligt
mer tydlighet på den punkten, så
som det ser ut nu är det tveksamt
om vi lever upp till Europakon-
ventionens krav, säger juristen
Anders Lagerwall i en intervju
med Dagens Nyheter. 

På en direkt fråga om detta sva-
rar Karin Enström att hon är med-
veten om att det finns många olika
uppfattningar i hur väl integriteten
värnas med det aktuella förslaget. 

– Men jag måste stödja mig på
de remissinstanser som har uttalat
sig och på Lagrådets bedömning
och med det känner jag mig trygg. 

– FRA-lagen interagerar med
flera andra lagar och det är den
sammantagna bilden som ska
bedömas, säger Karin Enström.

Oppositionen enades i förra

veckan om en gemensam hållning
kring FRA-lagen och de röd-
gröna ledamöterna lade också
fram en reservation i samband
med försvarsutskottets beslut. 

– Vid ett eventuellt maktskifte
kommer vi att riva upp FRA-lagen
och tillsätta en parlamentarisk
utredning, säger Alice Åström,
vice partiledare för Vänsterpartiet. 

Hon menar att flera av
ändringsförslagen går i rätt rikt-
ning, men att kärnfrågan är om det
överhuvudtaget går att öppna upp
för signalspaning i kabel och sam-
tidigt skydda den personliga integ-
riteten. 

– Min uppfattning är att vi inte
kommer att kunna hitta en sådan
lösning, men det är en svår fråga
och det är därför det behövs en
utredning, säger Åström. 

NÄTVERKET STOPPA FRA-LAGEN,

”Ändringar i 
Stoppad journalist åter i Sverige
DEN SVENSKE JOURNALISTEN Per Björklund som förra tisdagen stop-
pades på Kairos flygplats i Egypten är nu tillbaka i Sverige. Efter 48
timmar i förvar avvisades han av de egyptiska myndigheterna. 

– Jag fick veta att jag stod med på säkerhetspolisens lista, säger
Per Björklund till Arbetaren. 

Varför hans namn finns med på listan har han dock inte fått
någon information om. Men han har som en del i sin bevakning av
den egyptiska arbetarrörelsen, som han regelbundet rapporterar om
i Arbetaren och flera andra svenska tidningar, rest till små städer
och platser för att skriva om lokala arbetskonflikter. Per Björklund
tror att egyptiska myndigheter inte förväntar sig att utländska jour-
nalister ska dyka upp i sådana sammanhang och därför uppfattat
honom som en aktivist. Han tror att detta kan vara ett skäl till att
han stod på säkerhetspolisens lista. 

Per Björklund nekades under 48 timmar att ringa något samtal.
Han nekades även att kontakta ambassaden.

BELLA FRANK

”Han kanske inte är riktigt insatt i sitt
nya hemlands historia.”
Författaren Herman Lindqvist upprörs över att oppositionsrådet Murad Artin, V, mot-
sätter sig det rojalistiska Bernadottejubiléet i Örebro.

Fackligt center satsar på telefon
LO:S FACKLIGA CENTER för papperslösa, som kantats av konflikter den
senaste tiden, sedan gruppen Papperslösa Stockholm lämnade sam-
arbetet i somras, börjar nu att satsa på ett journummer. Centrets
hjälptelefon har kopplats ihop med SKTF:s och ST:s telefonjour.
Enligt TCO-tidningen har samtalen från papperslösa ökat under
den första månaden. 

Husockupanter vräkta
I FREDAGS TÖMDES det hus i Almedal, Göteborg, som aktivister ocku-
perat i två veckor. Fastigheten som hade stora rum och användes till
bland annat ett aktivitetshus ägs av det privata bostadsföretaget
Wallenstam. ”Ingen är misstänkt för olaga intrång, allting gick väl-
digt lugnt till”, skriver aktivisterna som döpt huset till ”Firman”.

IF Metall skär ner på personal
FACKFÖRBUNDET IF Metall måste spara på den egna personalen, rap-
porterar LO-tidningen. Anledningen som förbundet uppger är den
ekonomiska utvecklingen inom industrin som lett till att 20 procent
av medlemmarna i IF Metall – 60 000 personer – i dag är arbetslösa.
Förbundskontoret samt 50 lokalavdelningar kommer att påverkas. 
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– Att granska en rörelse som
har varit väldigt aktiv inom vårt
spridningsområde det senaste
året. Från och med European
Social Forum och 30 novem-
ber, kravallerna i Rosengård
och de olika reclaimaktivite-
terna, så har det varit en ökad
aktivitet som har märkts väldigt
tydligt.
Hur skulle du beskriva
rörelsen?

– Den autonoma rörelsen är
den bästa beteckningen, därför
att den beskriver en kärna av
hur man organiserar sig. Det är
helt klart så att vi har brottats
lite med beteckningsfrågan
eftersom rörelsen är så decen-
traliserad. 

Hur passar Asylgruppen i Lund
in i en serie om den militanta
vänstern?

– Vi har använt militant i
beteckningen stridbar, inte att
man har en uniform på sig, även
om många har det. Det visar väl
på hur svårt det är att hitta en
alldeles adekvat beteckning.
Varför valde ni då att kalla det
militant?

– Det beskriver mer än en
inställning än en konkret hand-
lingsplan. Alla tror ju inte på
våld som metod.
Så militant betyder att man
vill ta strid för någonting?

– Det betyder att man vill ta
strid på ett väldigt aktivt sätt.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

Daniel Sandström, chefredaktör för Sydsvenskan
som i en serie artiklar granskar ”Den militanta 
vänstern”. Grupper som Afa och husockupanter får
svara på frågor om sina metoder och 
varför de organiserar sig utomparlamentariskt.

Vad är syftet med artikelserien 
”Den militanta vänstern”?

Fem frågor till…

� Lagen trädde i kraft 

� De som försvarar lagen

FRA-lagenFakta

Sverige utnyttjar inte sin roll
som ordförandeland för att
driva frågor om abort, preven-
tivmedel och hbt-frågor i EU,
visar en ny rapport. Nu kräver
svenska frivilligorganisationer
handling av regeringen.

EU lever inte upp till sina åtagan-
den att garantera sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter
inom området. Sverige driver inte
heller på tillräckligt i denna fråga.
Detta framgår av rapporten ”Vad
gör Sverige när EU sviker? Sexua-
litet, rättigheter och bistånd”, som

tagits fram av Diakonia, Forum
Syd, Svalorna Latinamerika, Afri-
kagrupperna och RFSU. Möjlighet
att påverka EU:s internationella
utvecklingsarbete präglas till stor
del av slumpmässighet.

– Det finns inga övergripande
strategier, utan det är väldigt bero-
ende av vilken person som råkar
inneha en viss tjänst, säger Mie
Romée som är handläggare på
Forum Syd.

RAPPORTEN PEKAR också på att
moralkonservativa medlemsländer
som Polen, Irland och Malta tillåts
hindra EU att agera internatio-
nellt när det gäller frågor som rör
sexuella rättigheter. Ett exempel är
FN:s kvinnokommissions möte
2008, där EU lamslog slutför-

handlingarna eftersom man inte
kunde enas om en gemensam håll-
ning kring kvinnors rättigheter.
Men enligt rapporten beror 
motståndet i EU också på ett
generellt ointresse och okunskap i
frågor som rör preventivmedel,
sexualupplysning, aborträtt, hbt-
frågor och mödrahälsovård. Här
menar man att Sverige som ordfö-
rande i EU skulle kunna spela en
viktig roll.

– Jag förstår att man som ord-
förandeland inte bara kan driva
sina egna frågor, men Sverige skul-
le kunna sätta frågor om sexuella
och reproduktiva rättigheter på
agendan på ett mycket tydligare
sätt, säger Mie Romée.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se
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