Motion till iksdagen
M019
av duckdon (KLP)

Om ändring i lagen (2008:717) om
signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet
Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om
1. att ändra 3 § 2 st. Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till:
Sökbegreppen ska utformas och användas med respekt för enskildas
personliga integritet och så att signalspaningen medför ett så begränsat
integritetsintrång som möjligt. För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person gäller därutöver att de får användas endast
om det är av synnerlig vikt för verksamheten och om den fysiska personen i fråga är direkt involverad i någon av de förehavanden som
signalspaningsmyndigheten har i uppgift att kartlägga enligt 1 §.

Motivering
2008 gick Alliansens påfund igenom riksdagen. Ett påfund som antar att alla är skyldiga
innan de är bevisade oskyldiga, nu är det inte brottslingar som avlyssnas, utan vanliga,
fredliga medborgare. Eftersom ni som läser detta har en förståelse och förhoppning av att
allt ska vara så rättvist och rätt som möjligt förstår ni att inte nog med att det inskränktar
på folkets privatliv, det antar att man är skyldig innan man har begått ett brott. Om vi hade
behandlat allting så hade vi inte haft ett bra samhälle att leva i, alls. Varför låter vi då FRA,
en statlig myndighet göra på det viset? En sådan negativ människosyn som den dåvarande
Regeringen visade hör inte hemma i Sverige.
Nu kan vissa påstå att det kommer försvåra för brottsbekämpningen och hur terrorhot
ska upptäckas. Detta kan delvis stämma, men vad förslaget egentligen innebär är att FRA
inte ska bara sticka ner sina fingrar i folkets privatliv och hoppas hitta någonting, det
innebär att de måste föra ett mer och bättre sökande och mer passande intagning av
infomration till rätt individer. Sen anser vi att individens rätt till sin egen information går
över terrorbekämpning, och annat liknande. Är vi verkligen oroade över terror bör vi se
till att dess bekämpning kan utföras utan att trampa folket på tårna.
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