
Ödelägg någons liv - för 140 kr 

Ett singaporebaserat företag säljer vad de kallar ett hämndpaket på internet. De säger sig se 
till att den som ska råka ut för hämnden får sina bankkonton, el och vatten avstängda. Det sker 
digitalt, genom att exempelvis gång på gång ansöka om kreditkort i offrets namn med 
angivande av olika adresser (vilket leder till att offret flaggas som bedragare). 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article573229.ab 
   

   
Ericsson tvingas böta 70 miljoner för illegal avlyssning 

Telekombolaget Ericsson i Grekland tvingas böta 7,36 miljoner Euro för sin inblandning i en 
storpolitisk avlyssningshärva. Ett hundratal mobiltelefoner avlyssnades, däribland 
premiärministerns och andra ledande politikers. Den grekiska domstolen anser att Ericsson 
varit behjälplig med avlyssningen. Även mobiloperatören Vodafone har dömts till ett stort 
bötesbelopp för sin inblandning. 
http://sakerhet.idg.se/2.1070/1.119438 

   
NSA får avlyssna utlänningar utan tillstånd 

Den amerikanska kongressen har trots hårt motstånd från många demokrater röstat igenom en 
lag kallad Protect America Act. Den ger National Security Agency (NSA) vidgade 
möjligheter att avlyssna telefoni och datatrafik från utlandet (såsom Sverige) när denna 
passerar genom amerikanska nät. Till skillnad mot hur det varit hittills kommer inga tillstånd 
att krävas.  
http://news.com.com/FAQ+How+far+does+the+new+wiretap+law+go/2100-1029_3-6201032.html?tag=html.alert.hed 

 
Förlängd avlyssning utan fullmakt i USA 

Nyligen röstade den amerikanska senaten igenom en förlängning av en lag som möjliggör 
avlyssning av terrormisstänkta utan fullmakt eller annat tillstånd. Befogenheterna att ägna sig 
åt avlyssning vidgades också.  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/03/AR2007080302296_pf.html 

   
USA kräver 48 timmars föranmälning för resenärer 

Som ett led i det så kallade kriget mot terrorismen har USA infört nya regler som gör det 
nödvändigt att anmäla en tilltänkt resa till USA minst 48 timmar i förväg. Detta för att 
Department of Homeland Security ska få tid att bakgrundskontrollera resenärerna. Beslutet 
har mött hård kritik i Europa inklusive Sverige. EU överväger nu att införa motsvarande 
regler riktat mot amerikaner och andra utomeuropéer.  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200708/08/20070808080127_Realtid276/20070808080127_Realtid276.dbp.asp 

 
Spionsatelliter nu även för intern övervakning 



USA ska börja använda sina spionsatelliter, ursprungligen avsedda för 
informationsinhämtning från andra länder, även för intern övervakning. Det handlar förstås 
om det så kallade kriget mot terrorismen. Bland annat ska spionsatelliterna övervaka 
amerikansk mark vid större politiska konferenser. Ständig övervakning ska också ske av broar 
och andra objekt som anses utsatta för terroristhot.  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200708/16/20070816074848_Realtid390/20070816074848_Realtid390.dbp.asp 
http://www.cnn.com/2007/POLITICS/08/15/homeland.security.spying/index.html 

   
RFID i körkort i Washington 

Den amerikanska delstaten Washington ska genomföra ett test med RFID-taggar i körkort. 
Syftet är att underlätta passagen vid gränsen till Kanada genom trådlös avläsning.  
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/3514/1/1/  

   
Böter för fortkörning även mellan fartkameror 

Polisen och Vägverket överväger att börja bötfälla bilister som har för hög 
genomsnittshastighet mellan två fartkameror. Kommentar: Hur det ska gå till rent tekniskt 
framgår inte av TT-notisen. Intressant är huruvida man tänker sig datoriserad tolkning av 
bilnummer (istället för som idag, mänsklig tolkning). 
http://www.bt.se/edrum.jsp?article=258648  

 
  

 
Blundar antivirus-företagen för polisens spyware? 

Det har länge ryktats om att tillverkare av antivirusprogramvaror medvetet bygger in luckor i 
sina system så att polisens trojaner inte detekteras. Detta skulle då ske efter påtryckningar från 
främst amerikanska myndigheter. I nedanstående artikel från Cnet kan du ta del av en ganska 
grundlig analys av denna fråga. 
http://news.com.com/Will+security+firms+detect+police+spyware/2100-7348_3-6197020.html 

 
 
 

Suspekt att lämna mobilen hemma 

Nu verkar "undersåtefieringen" av samhället ha nått så långt att det anses suspekt att lämna 
sin mobiltelefon hemma - då är man ju inte geografiskt spårbar för myndigheterna. 
Åtminstone är det så i Tyskland.  

En forskare i sociologi verksam vid Humbolduniversitetet i Berlin, Andrej Holm, har gripits 
av polisen och placerats i isoleringscell misstänkt för terrorism. Holm har länge forskat i de 
sociala effekterna av det som kallas gentrifiering, vilket innebär upprustning av stadsdelar 
som anses ha potential att få hög status. Nu har polisen upptäckt att Andrej Holm i sina 
vetenskapliga artiklar har använt begreppen "gentrifiering" och "ojämlikhet", och att även en 



vänsterextremistisk organisation använt just dessa två begrepp. Åklagaren säger att likheten är 
"slående och kan inte förklaras med tillfälligheter".  

Än mer intressant är det där med telefonen. Som en graverande omständighet för åklagaren 
fram att Andrej Holm lämnat sin mobiltelefon hemma när han träffat misstänkta aktivister. 
Polisen kallar det för "ett konspiratoriskt beteende". 

Liknelsen med romanen 1984 är sliten, men nog verkar det som om det misstänksamhetens 
samhällsklimat som där skildras redan har blivit verklighet. Åtminstone i Tyskland. Låt oss se 
till att det inte sprider sig hit. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=684344  
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,2153122,00.html  

 


