Stoppa de statliga
trojanerna
Datavirus har varit ett hot mot det fria Internet sedan nätets debut som vårt
främsta kommunikationsmedel. Nu vill staten ha möjlighet att i hemlighet
plantera trojanvirus i våra datorer för att kunna följa allt vi gör, även när vi
inte är uppkopplade. Det ska kunna ske genom att skicka dem via nätet
eller genom att bryta sej in i hem och på arbetsplatser för att manipulera
med datorerna. Det kallas ”hemlig dataavläsning” och har varit på polisens
och SÄPO:s önskelista sedan det rekommenderades av en polistät
utredning 2005.
Trojanerna kan inte bara komma att användas i brottsbekämpande syfte utan för ”preventiva” och
”brottsförebyggande” av polis och allmän spaning av säkerhetspolis. Enligt utredningen om detta är
det inte bara misstänkta som berörs utan det kan gälla en vid cirkel runt en person eller organisation
man är intresserad av, släkt och vänner, arbetsplatser etc eller ett allmänt spanande efter någon
misstänkt. Förslaget avvisades på sin tid eftersom det då ansågs alltför kränkande. Nu lyfte
regeringen frågan i samband med larmet kring den asylboende som sades vara misstänkt för
terrorism under ett par dar.

Vill du leva i ett samhälle där allt färre vågar kritisera staten eller andra
makthavare? Där du måste fundera på om du eller någon av dina vänner
kan vara intressanta för att få sina datorer kidnappade.

”Ett samhälle som ger upp lite av sin frihet för att få lite mer
säkerhet förtjänar ingendera och kommer att förlora båda”
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Piratpartiet Stockholmsregionen på
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