Motion till Piratpartiets Vårmöte 2020
i en serie för att söka rädda rättssamhället
Rätt att gå i försvar vid övervakning
I dag finns ett antal olika kriterier på när icke brottsmisstänkta kan
utsättas för olika typer av övervakning och så kallade preventiva åtgärder,
som att få sin kommunikation saboterad. Det kan handla om att man är
en som en misstänkt närstående eller bekant ”kan antas ha kontaktat
eller kommer att kontakta” , eller inneha en dator som en misstänkt
bekant ”kan antas ha använt eller kommer att använda.” Det kan vara ett
led i att man söker finna ut ”vem som kan misstänkas” överhuvudtaget.
Därtill har vi massdatalagringen, som inte kräver några som helst
säkerheter typ domstolsbeslut eller åklagare för att inhämtas av olika
myndigheter.
Det finns vaga skrivningar om att man ska informeras i efterhand vid en
del tvångsmedel, men de är försedda med förbehåll av olika slag.
Om man vet att man håller på med en politisk verksamhet som är
impopulär eller känner sådana personer så är det stor risk att man hamnar
i en situation som EU-domstolen beskriver som en konsekvens bara av
datalagringen att ”omständigheten ... ger de berörda personerna en
känsla av att deras privatliv står under ständig övervakning.”
I ett sådant läge vore det rimligt att ha en möjlighet att förklara sej, att
visa på vad man håller på med för att söka motverka de missförstånd eller
medvetna övergrepp i misstänksamhetens namn som man kan råka ut för,
till exempel hindrande av meddelanden.
Om man i dag begär att få ut handlingar om en själv vid polisiära
myndigheter, så avvisas man av sekretesskäl. Det kan även gälla långt
tillbaka i tiden. Officiellt sker detta för att inte avslöja för den inte ont
anande övervakade att hen är övervakad, och att den då skulle hitta på

hemligare sätt för sin verksamhet som man vill undvika. I den mån en
”verklig brottsling” skulle höra av sej torde denne redan räkna med
övervakning och förhåller sej till det redan. I själva verket kan
sekretessen ofta vara till för att dölja missgrepp som myndigheterna
gjort.
Jag yrkar därför
att piratpartiet verkar för en ovillkorlig rätt att veta om man är under
tvångsmedel, och att få en möjlighet att då på eget initiativ rentvå
sej i ett rättsligt förfarande.
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