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Hejda övervakningshysterin

Den personliga integriteten är omistlig i ett öppet och demokratiskt samhälle. Alla 
människor måste ha rätt att själva bestämma vilka delar av sitt privatliv de vill lämna ut 
till andra.  Alla människor måste ha rätt att söka och hämta information och att 
kommunicera med vänner och bekanta utan att övervakas. 

Detta måste gälla dagisbarn likaväl som studenter, arbetande och pensionärer. Det måste 
gälla friska som sjuka, gamla som unga, arbetare som tjänstemän, arbetslösa som 
sysselsatta, män som kvinnor, HBTQ-are som straighta, utlandsfödda som infödda och 
ateister som troende. Piratpartiet vill helt enkelt värna den personliga integriteten för alla. 
Hänsyn till den personliga integriteten måste bli vägledande vid allt politiskt 
beslutsfattande.

Samma rätt till privatliv på nätet som utanför

Under senare tid har rädsla för terrorister och piratkopierare fått lagstiftare världen över 
att tumma allt mer på den personliga integriteten. Framför allt har den monterats ner för 
elektronisk kommunikation. Men man har samma rätt att slippa få sitt brev tjuvläst av 
polis och säkerhetstjänst när man skickar det med mail som när man stoppar det i ett 
kuvert i en postlåda. Man har samma rätt att inte bli avlyssnad när man pratar via skype 
som på en vanlig telefon eller över ett cafébord. 

Piratpartiet vänder sig därför mot varje form av avlyssning och övervakning så länge det 
inte finns en konkret misstanke mot den övervakade om grovt brott. All generell 
övervakning av människors kommunikation ska avskaffas. Det innebär bland annat att 
FRA-lagen ska avskaffas och FRAs spaning på civil kabeltrafik läggas ner. 
Implementeringen av datalagringsdirektivet ska rivas upp.

Vi vill att samma regler ska gälla för övervakning av e-post och annan elektronisk 
kommunikation, som för avlyssningsutrustning på caféer, telefonavlyssning och öppnande 
av privata brev. Brevhemligheten ska utvidgas till en allmän rätt till 
kommunikationshemlighet oavsett vilken teknik som används. 

Den som blivit övervakad, utan att man kunnat visa brott, ska meddelas om saken och ha 
rätt till skadestånd. Information från övervakning ska inte kunna användas i åtal för 
småbrott, som inte i sig själva hade motiverat övervakningen.

Även företag och andra aktörer som kartlägger enskilda människor på internet och samlar 
in personuppgifter utgör ett stort hot mot den personliga integriteten. Piratpartiet tycker 
att det är självklart att varje individ ska ha den yttersta makten över uppgifter om hennes 
person, och att sådana bara ska få sparas och användas efter ett aktivt, informerat 
samtycke. Denna princip måste upprätthållas inte bara i Sverige utan även på EU-nivå och 
i andra internationella fora.

Integritet i det offentliga rummet

Även utanför internet har dagens övervakningshysteri gått alldeles för långt. Ingen ska 
kunna tvingas till godtyckliga drogtester. Vi tycker att kameraövervakning av offentliga 
rum bara ska få användas i särskilda undantagsfall. Samma regler för tillståndsgivning 
som gäller för fungerande övervakningskameror i det offentliga rummet också bör gälla 
för attrapper. Säkerhetskontroller vid flygresor ska vara proportionerliga i förhållande till 
hotbilden.



Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att ständigt 
lämna efter sig elektroniska fotavtryck. System för betalning av varor, bussbiljetter, 
trängselskatter mm måste därför utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska 
avtryck som kan användas för att kartlägga en människas rörelser. Samma sak måste gälla 
låssystem till människors bostäder – oavsett om man är medelålders, gammal, ung eller 
handikappad. Det måste vara möjligt att resa anonymt på bussar och tåg. 

Integritet handlar också om möjligheten att vara anonym, både i vardagen och i det 
politiska samtalet. Avvikande röster försvinner och den demokratiska debatten utarmas 
om man inte har möjlighet att delta anonymt i exempelvis diskussioner på nätet och 
demonstrationer. Det handlar inte om att dölja huliganism och dåligt uppförande. Det 
handlar om möjligheten för dem med åsikter eller livsstilar utanför normerna att över 
huvud taget våga göra sig hörda.

Trygghet istället för övervakning

Makthavare försöker ofta använda övervakning för att lösa problem som egentligen 
handlar om brist på mänsklig närvaro. Vi vill att elektronisk övervakning aldrig ska få 
ersätta mänsklig närvaro och trygghet.

Till exempel ska videokameror inte få ersätta nattpersonal på äldreboenden och inom 
sjukvård. Fler poliser och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet än 
övervakningskameror.

Istället för övervakning kan kommuner förebygga brott genom områdessatsningar med 
grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning, konstinstallationer, och 
bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader.

En offentlighet som är varsam med information om människor

Stat, landsting, kommuner och företag måste vara mycket aktsamma med den information 
de samlar in om enskilda människor.  Den ska bara få användas till det ändamål som 
angavs som syfte när informationen samlades in, så att exempelvis uppgifter från 
vägavgiftsstationer inte hamnar hos polis eller säkerhetstjänst. Så att data om patienter 
inte används för att spåra papperslösa flyktingar.

Anonymitet och integritet måste värnas för dem som ställer upp som försökspersoner i 
forskning. Prover i biobanker (som PKU-registret) ska bara få användas till den forskning 
som angetts för givarna,och inte lämnas ut till rättsväsendet. Försök att identifiera 
personerna bakom anonymiserat material i biobanker och databaser bör kriminaliseras. 
Löften om anonymitet för forskningsobjekt ska väga högre än offentlighetsprincipen.  

Uppgifter ur brottsregistret ska inte få lämnas ut till arbetsgivare, med undantag för 
särskilt känsliga yrken där lagen ska ange vilka uppgifter som ska kunna lämnas ut för det 
enskilda yrket.
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