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Edward Snowden: 

Massövervakning är oförenlig med demokrati

Föreningen Ordfront instiftade 1992 Demokratipriset som delas ut årligen till en 
person eller organisation som i ord eller handling bidragit till att befästa de de-
mokratiska idealen om jämlikhet och integritet samt skapat diskussion om vad 
demokrati är. Alla pristagarna under de gångna åren finns listade på sid 430. 

Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå i november 2014 avslutades med att 
Ordfronts ordförande Anna Wigenmark presenterade årets pristagare, Edward 
Snowden. Eftersom Edward Snowden har asyl i Ryssland och inte kan resa fritt 
arrangerades prisutdelningen genom videolänk mellan Moskva och Umeå. Sam-
tidigt kopplades journalisten Glenn Greenwald upp via länk från Brasilien. 

Brian Palmer överlämnade priset och ledde ett längre samtal med Edward 
Snowden och Glenn Greenwald. Samtalet finns på internet: https://www.youtu-
be.com/watch?v=3SM-GUaEJlg. Det återges här på svenska i en något förkor-
tat form.

Brian Palmer: Edward, har du samtalat via videolänk med Sverige någon gång 
förut?

Edward Snowden: Nej, inte i den här skalan! Jag ser alla som samlats på min 
skärm och det är verkligen fantastiskt! Jag kan inte tacka er nog: Ordfront och 
var och en i Sverige som är engagerade för mänskliga rättigheter och som har 
uttryckt sitt stöd, inte bara till mig själv, genom att ta upp dessa frågor, om hur vi 
kan lösa de utmaningar som vår demokrati ställts inför när teknologin utveck-
las och blir mer tillgänglig och billigare. Särskilt gäller detta övervakning. Det 
är en stor ära att vara här och jag vill tacka er för att ni har bjudit in mig att tala. 

Brian Palmer: Vi är så glada över att du är här tillsammans med oss, och här 
i Folkets Hus i Umeå har samlats studenter, journalister och medborgare 
som deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna – Skandinaviens största möte om 
mänskliga rättigheter – som äger rum varje år. Vi kommer att ha 1 procent  
ceremoni och 99 procent diskussion. 

Först den formella ceremonin: På uppdrag av den svenska folkrörelsen  
Ordfront, ber jag att få utdela Ordfronts Demokratipris för 2014 till Edward 
Snowden.

Applåder.

Edward Snowden: Tack, tack.
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Brian Palmer: Eftersom vi vet att du inte kan resa hit på ett tryggt sätt för att 
ta emot det vackra diplomet personligen, vill vi att du ska komma ihåg det 
gamla talesättet om gåvor att det är tanken som räknas.

Edward Snowden: Tack. Men låt oss inte helt utesluta att jag ska kunna 
komma personligen. Jag vet att det nyligen ägt rum ett regeringsskifte i Sve-
rige så kanske det inte dröjer alltför lång tid innan jag kan komma. Allt som 
krävs är att jag kan färdas på ett säkert sätt.

 
Brian Palmer: Jag hoppas verkligen det. Låt mig först läsa en litet stycke ur 
prismotiveringen: »Edward Snowden har hävdat att det ankommer på ett 
upplyst folk att besluta om det vill leva i en värld där det hela tiden övervakas 
av staten. Med mod och noggranna överväganden har han tagit initiativ till 
en världsomspännande debatt om övervakningssystem bortom demokratisk 
kontroll och rättssäkerhet.« 

När vi nu har förmånen att fortsätta den debatt som du startat vill jag ställa 
flera frågor till dig som mina Ordfrontvänner och jag är angelägna att förstå 
bättre. 

Den första frågan rör de dubbla roller som NSA och andra övervakningsor-
ganisationer har: En roll är att spionera på misstänkta brottslingar och terro-
rister. Den andra rollen är att spionera på precis vem som helst – journalister, 
domare, klimatförhandlare, klimataktivister, USA:s senatsutskott, tyska riks-
dagsledamöter, företagsledare, vanliga medborgare i Sverige och USA och i de 
flesta andra länder. Hur går dessa två roller ihop?

Edward Snowden: Det här håller mer och mer på att bli ett problem efter-
som vi fått ett slags egenmäktiga verksamheter inom myndigheterna. Ett slags 
institutioner i sig själva, som inte har någon överblick, eftersom inställningen 
är att »allt vi gör är hemligt«. 

Inte ens våra folkvalda företrädare är medvetna om dessa organisationers 
verksamhet. Någon enstaka parlamentsledamot eller någon statsminister 
kanske utnyttjar deras aktiviteter. I USA är det några få senatorer som har 
rätt att diskutera den hemliga information som samlas in. Men inte heller de 
förstår fullt ut omfattningen av verksamheten. I slutändan betyder det att de 
främsta folkvalda församlingarna saknar full politisk förståelse av vad dessa 
avlyssningsorganisationer ägnar sig åt. Man vet inte vad som händer.

Dessa program utvecklades ursprungligen för utländsk underrättelseverk-
samhet i syfte att stoppa terrorister. För att förhindra militära anfall gav man 
dessa verksamheter, ofta i hemlighet, extraordinära befogenheter.

Men efter hand, särskilt under det senaste decenniet, har vi sett en tendens 
att myndigheterna tillåter dessa organisationer att utvidga sina befogenheter. 
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I USA kallar vi detta »mission creep«, smygande utvidgningar, när vi märker 
att uppdragen expanderar sakta och i hemlighet, utan att vi vet vad som pågår. 

Detta är farligt eftersom icke-auktoriserad makt används i allt större ut-
sträckning av vår polis i vårt eget land mot våra egna medborgare. Det som en 
gång började utanför våra gränser i extremt hotfulla situationer som skrämde 
oss, som när någon bombar en marknadsplats, används nu på hemmaplan i 
jakten på droger och för att övervaka politiska föreningar. 

Det riktigt farliga, i och med att tekniken blir billigare och når ut allt längre, 
är att denna verksamhet inte längre har en klar målinriktning.

Målinriktad avlyssning är om man till exempel avlyssnar en känd terro-
rists mobilsamtal i Pakistan för att förstå vem han talar med. Men de senaste 
åren har det som kallas massavlyssning formligen exploderat. Det handlar om 
övervakning av telefontrafiken från var och en i Pakistan, från alla i till exem-
pel Kongo, alla i Kina, alla i Ryssland och till och med alla i Sverige, alla i Tysk-
land, alla i Frankrike och till slut alla i USA.

Det här är inte science fiction, det är inte en profetia, det händer idag. I USA 
har presidenten själv utsett granskningskommittéer som ska se över dessa 
program som har fått rätten att registrera samtalslistor för varenda invånare 
i landet. Huruvida de har de tekniska möjligheterna att göra det varierar från 
plats till plats, men faktum är att övervakningspolicyn är beslutad. 

Denna smygutvidgning är extremt farlig eftersom den nu håller på att au-
tomatiseras till drönare och flygplan. Igår stod det i Wall Street Journal en 
artikel om att amerikanska mobiltelefoner avlyssnas med ett hemligt spion-
program. 
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Det betyder att vi har flygplan i USA med sensorer som kan avlyssna signa-
lerna från våra mobiltelefoner, de trådlösa »adaptor cards« i våra laptops, våra 
Bluetooth headsets, hårdvaruadresserna i din iPod och iPhone, all den utrust-
ning som har så kallad universell unik identifiering, UUID. Det betyder att när 
man en gång registrerat var du har befunnit dig, vid tre tillfällen dagligen – till 
exempel i ditt hem, på din arbetsplats, där  du studerar, i din församling du går 
till, där du röstar – kan allting spåras tillbaka till dig, dina vänner, dina poli-
tiska föreningar. Man kan identifiera allt utifrån så lite information som tre 
platser som du har besökt och som har din hårdvaruadress i din iPhone. När 
dessa flygplan cirklar över våra städer – och som sagt, det är inte en framtids-
profetia, det stod att läsa i tidningen igår – kan man spåra var du varit hela 
tiden. När planet kretsar över dig registreras positionen för din mobil gång på 
gång. Genom uppgifterna om var din mobil befinner sig kan man triangulera 
fram var du återkommande befinner dig. Man kan följa dina rörelser i allt stör-
re utsträckning, egentligen kontinuerligt, beroende på kostnaden för att lagra 
data och i hur hög utsträckning man vill ha uppgifterna om dig tillgängliga.

 Detta är verkligen farligt eftersom vi inte vet hur detta hände. Detta är 
inte lagligt reglerat i USA, vi har inte haft någon öppen debatt om det, det har 
införts i hemlighet. 

 När journalister som rapporterat om detta har vänt sig till myndighe-
terna och frågat: Vad är detta? Varför sker denna övervakning? Kan ni förklara 
varför den behövs? Hur kan ni rättfärdiga denna kränkning – som är extrem 
och oförsvarlig – av våra rättigheter? Då har myndigheterna svarat: Vi kan inte 
säga att dessa program existerar eller att de inte existerar, vi kan inte försvara 
dem och vi kan inte säga att de är nödvändiga eftersom om vi gjorde det skulle 
vi erkänna att dessa program existerar.

 Detta är den springande punkten eftersom vi förlitar oss på att makt-
delningen mellan myndigheterna fungerar, på balansen mellan rättsväsendet, 
den verkställande makten, polisen, åklagarna, utredarna och lagstiftarna. 
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Politikerna har faktiskt stängt oss ute från rättssystemet, allmänheten har 
utestängts från beslutsprocessen genom att myndigheterna hänvisar till  
nationell säkerhet och säger att vi inte behöver känna till dessa övervaknings-
system, att de är hemliga.

När systemen är implementerade, och våra rättigheter kränks av dessa pro-
gram, ska vi kunna gå till domstolen och klaga. Myndigheterna ska kunna för-
svara sitt agerande och därefter ska domaren fatta sitt beslut: Är detta rätt, är 
detta rimligt, respekteras mina rättigheter? Men genom att förneka att över-
vakningsprogrammen existerar, genom att samtidigt vägra att säga att de inte 
existerar, kan myndigheterna säga till domstolarna att de inte har befogenhet 
att ta ställning till dessa program, att de inte överhuvudtaget kan ta upp frågan 
om våra rättigheter har kränkts.

Detta är den kritiska punkten i det senaste årets avslöjanden som många 
människor inte har insett. De tror att det enbart handlar om övervakning, och 
övervakning är en stor fråga, särskilt när det handlar om något som sker utan 
en tydlig målinriktning, som sker en masse. Man övervakar inte längre miss-
tänkta brottslingar, vi övervakar hela befolkningar.  

Men verkligheten är den att övervakningen bara är det praktiska uttrycket 
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för en ny, förändrad syn på modellen för politiskt styre i våra västerländska 
och liberala samhällen, där vi aldrig tidigare skulle ha förväntat oss en sådan 
verksamhet.

Vi förlorar förmågan att skapa politik och styra våra myndigheters politik, 
utifrån idéerna vi har om var gränserna runt våra rättigheter ska dras. Som 
konsekvens av detta blir vi mindre självstyrande, mindre liberala och mindre 
fria. Jag menar att detta är någonting som vi måste göra motstånd mot på varje 
punkt. 

Något som inte har framgått helt av rapporten som publicerades igår i Wall 
Street Journal om dessa plan som plötsligt avlyssnar alla våra kommunikatio-
ner när vi rör oss är det faktum, som jag sa tidigare, att det är ett system som 
verkar inom USA:s gränser. 

Detta rapporterades faktiskt redan i februari 2014. Myndigheterna har inte 
grund för att påstå att övervakningsprogrammet inte existerar eftersom det 
avslöjades i deras egna uppgifter, av National Securitys egna dokument. Detta 
program var ett underrättelseprogram avsett att spåra utländska terrorister, 
det är skälet till att man gav tillstånd till programmet överhuvudtaget. Det 
kallades bokstavligen shenanigans, ett ord som betyder taskspeleri, ett ord för 
lurendrejeri, ett ord för alla slags avskyvärda aktiviteter. 
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Detta program användes för att flyga över hyddor i Jemens öken och vi påstår 
att detta var ett nödvändigt syfte för att göra vår nation säker och oangripbar. 
Men bara ett par år senare, utan något lagligt tillstånd, utan att allmänheten 
var medveten om det, utan någon öppen debatt eller någon politisk diskus-
sion, ser vi nu hur samma program som auktoriserades för att jaga terrorister 
används för att jaga småskurkar hemma i våra städer. Men det drabbar oss alla. 
Alla våra kommunikationer avlyssnas nu, var vi befinner oss registreras hela 
tiden genom att dessa program används på ett nytt och tidigare okänt sätt. Det 
är detta vi måste skydda oss mot. 

Applåder.

Brian Palmer: Jag vill fokusera för en stund på dem som samlar in denna in-
formation och har tillgång till den: de anställda på olika övervakningsorga-
nisationer. Hur uppfattar dina tidigare kollegor och personer som arbetar i 
denna bransch sig själva? Hur är deras typiska självförståelse?

Edward Snowden: Det här är en ganska så kontroversiell sak. Många är in-
tresserade av den och frågar hur kan detta ske? Hur kan vi ha organisationer 
som egentligen inskränker rättigheterna i fria samhällen, som direkt under-
minerar omfattningen av frihet i ett samhälle utan att alla anställda säger: Det 
här är fel! 

Naturligtvis är inte dessa organisationer bemannade med onda människor. 
Och det är faktiskt svaret. Ingen av alla dem som arbetar i dessa organisationer 
försöker att göra en dålig sak. I själva verket försöker de göra motsatsen. Var 
och en på NSA som jag arbetade med var övertygade om att de uträttade något 
gott, de gick till arbetet varje dag och försökte skydda oss, de försökte skydda 
oss från allvarliga hot därute. 

Problemet är dubbelt: För det första, ingen vid NSA, ingen vid dessa hemliga 
organisationer, har en fullständig hel bild av konsekvenserna av sina hand-
lingar. Det är resultatet av hemlighetsmakeriet. När du arbetar på ett kontor 
vid NSA ska du inte veta vad någon gör på kontoret längre ner i korridoren, 
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du ska inte veta vad personen vid skrivbordet bredvid dig arbetar med. Du ser 
enbart din lilla pusselbit. Du gör din bit och förstår inte hur den kuggar in i en 
annan persons pusselbit, och ännu en annan persons pusselbit, för att skapa 
detta gigantiska nät som har konsekvenser som du inte kan förutse och som du 
inte är medveten om. 

Men till syvende og sist måste vi inse att goda människor kan göra dåliga 
saker i goda syften. När vi tänker på f.d. DDR och Stasi, när vi tänker på varje 
form av statligt övervakningssystem, varje statlig övervakningsbyrå, på KGB 
och liknande som har funnits, dessa organisationer skapades i samhällen som 
upplevde sig själva leva under hot och många gånger hade de rätt – de var ut-
satta för tryck från yttre krafter, från motståndare. Att skydda staten var det 
viktigaste de kunde göra, tänkte de, för att skydda liv och politisk kontroll i 
sina samhällen. 

De tog inte jobben för att kränka människors rättigheter men där hamna-
de de till slut. Och så är i hög grad fallet här. NSA är inte Stasi, den saken är 
klar, men verkligheten är den att de har skapat ett övervakningssystem som 
är långt mer avancerat än något tidigare övervakningssamhälle någonsin har 
kunnat drömma om. De har större tillgång till information om våra privata liv, 
våra privata dokument, vem vi älskar, vad vi läser, vem vi röstar på, vad vi är 
intresserade av, vad vi vill bli, än någon organisation i mänsklighetens historia 
någonsin tidigare haft. Det är en oerhörd makt att ge en organisation och det 
blir än farligare när det sker utan någon offentlig kontroll, utan någon form av 
allmän insyn. 

En av de saker som jag har försökt att visa med exemplet med flygplanen 
som kretsar ovanför oss är att dessa övervakningssystem endast fungerar om 
terroristen i mitt exempel använder en mobiltelefon, eller använder en inter-
net maskin som har en trådlös internet adaptor, någonting som sänder ut ra-
diosignaler i världen. Det gör vi alla, men verkligheten är den att Usama bin 
Ladin inte hade använt mobiltelefon sedan 1999. 

Folk brukar säga att avslöjandena kanske gör oss mindre trygga, terroris-
terna kanske ändrar sin taktik. Men var och en som försöker ägna sig åt någon 
form av terroristaktivitet vet att om de ägnar sig åt elektronisk kommunika-
tion kommer de med all sannolikhet att bli övervakade. 

Så vi skapar system i syfte att övervaka människor som vi helt enkelt inte 
kan övervaka eftersom de inte använder teknik på denna nivå. Men tekniken 
är perfekt för att övervaka oss som allmänhet, civilsamhället. Det är detta vi 
måste se upp med. 

Hur har det blivit på detta sätt? Hur ser mina kollegor på sig själva? De upp-
lever helt enkelt att de förhindrar terroristattacker, förhindrar att andra män-
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niskor skadas och att de gör sitt allra bästa i sina egna ögon för att skydda våra 
rättigheter så bra de kan, samtidigt som de fullföljer det som de uppfattar som 
sitt uppdrag.

 
Brian Palmer: Du har sagt att de flesta personer i övervakningsbranschen 
är ärliga och anständiga. Ändå har du skildrat hur övervakningspersonal i 
hemlighet tar bilder av vanliga medborgare när de använder sina egna smart-
phones eller datorer. Du har berättat att dina tidigare kollegor ibland på kul 
skickat runt på kontoret nakenbilder på personer som de kommit över ge-
nom spioneri. Så jag undrar, vilket slags arbetsplatskultur handlar det om här,  
vilken nivå är det på yrkesetiken inom NSA och övervakningsföretagen?

Edward Snowden: Det är som på en herrklubb. När man funderar på hur 
det här har kunnat hända vill man inte tänka på det som det är: att denna in-
divid ägnar sig åt att fiska efter nakenbilder av en viss individ. Även om detta 
faktiskt har hänt. I själva verket har NSA-analytikerna missbrukat dessa akti-
viteter, sina möjligheter, att övervaka folks privata email, deras telefonsam-
tal, deras e-postbilagor, deras bilder, och sådant från folks e-konton, så många 
gånger att de skapat ett internt begrepp, love int., vilket står för love intelligence, 
»kärleksunderrättelser«. 

Jag har för mig att mer än tolv personer öppet har uppgett för den ameri-
kanska kongressen att de har brutit mot lagen och använt NSA resurser för 
sådana syften. Intressant nog har inte en enda av dem, så vitt jag vet, åtalats 
för det, därför att man anser det viktigare att hemlighålla dessa program än att 
tillgodose det allmänna intresset för rättvisa, eller att avskräcka personer från 
att begå sådana handlingar. Man menar helt enkelt att detta att få sitt privatliv 
kränkt genom att en anställd på NSA skickar runt nakenbilder på dig, inte är 
något att bry sig om. De uppfattar inte det som något skadligt överhuvudtaget. 
De utgår från att du aldrig kommer att få reda på att det hänt. Och därför på-
verkar det dig inte alls. 

När man bevakar ett mål, kanske till och med ett legitimt mål, kan den miss-
tänktes flickvän samtala med honom på mobilen och skicka honom privata 
meddelanden av sexuell natur, med avslöjande foton på sig själv, och de kan-
ske har någon form av intimt utbyte via en webkamera. Analytikern på NSA 
som ser detta snurrar helt enkelt på stolen för att visa det för polaren som ar-
betar bredvid honom. Många av dem är mycket unga. Vi pratar om 18 till 20 år 
unga militärrekryter placerade på dessa övervakningsbyråer, som ofta ingår 
i ett slags militär struktur. Och han säger: »Hej, killar, kolla på det här! Har ni 
sett det här förut?« 

Det här strider mot de officiella reglerna men verkligheten är den att man 
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betraktas som kompis. Det finns en kod att hålla tyst eftersom man ser så 
många störande saker dagarna i ända. Man har tillgång till så många hemlig-
heter att man blir en del av ett slags naturlig sammansvärjning.

Det betyder inte att jag säger att de har omoraliskt uppsåt utan att det är 
naturligt för dem, att deras atmosfär är sådan, luften de andas. Den mänskliga 
naturen är sådan. Det har vi sett av psykologiska experiment tidigare att när 
man ger vanligt folk befogenhet att reagera på ett oproportionerligt och onö-
digt sätt på hot som inte är särskilt allvarliga, så kommer de att missbruka sin 
makt, om så enbart för att de är uttråkade.

 Det är mycket farligt. Därför behöver vi skapa överblick, vi behöver kunna 
utkräva ansvar när individer begår fel. 

Viktigast av allt är att det måste starta från toppen. Vi kan inte endast straffa 
anställda på den lägsta nivån när något går snett. Vi måste straffa de allra hög-
sta tjänstemän som tillåter denna miljö, som tillåter denna kultur, denna si-
tuation, som tillåter att dessa system byggs och används utan att allmänheten 
har gett sin tillåtelse. 

Applåder

Brian Palmer: Hur kan vanligt folk, journalister och människor i gräsrotsor-
ganisationer skydda sig själva från statlig övervakning? Var jag en fullständig 
idiot när jag förberedde det här och använde Gmail, Facebook, Dropbox, Skype 
och nu Google Hangout och förlitade mig på säkerheten i dessa system? 

Edward Snowden: Jag vill inte påstå att du är en idiot men nu ska du få en 
del dåliga nyheter. Ett av de tidigaste avslöjandena förra året var någonting 
som kallas The PRISM-program. 
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Du nämnde Facebook, Skype, Google, alla dessa bolag, de viktigaste ameri-
kanska tjänsteförmedlarna, har undergrävts i hemlighet av dessa organisatio-
ner. Det är inte unikt för USA, men USA gör detta i den mest omfattande och 
grövsta form därför att dessa organisationer har sina huvudkontor, sin hem-
vist i USA, och de har därför mer att lagra. 

Verkligheten är den att varje tjänsteoperatör idag ofta utsätts för dessa slag 
av påtryckningar. Det som är farligt med att använda Google, använda Face-
book, Dropbox osv, är att de har tillgång till innehållet i din kommunikation,det 
är lagrat fullständigt okrypterat.

Din mailbox som du inte har hemma när du loggar in på Gmail ligger på en 
Googleserver någonstans därute i deras datacenter. Innan de har skaffat ett 
tekniskt system som kallas Zero Knowledge Encryption och förvarar dina 
data så att de inte själva kan läsa den, är din information sårbar för dessa slags 
övergrepp när bolaget självt kan läsa din kommunikation, de kan analysera 
den för intäktssyften, de kan försöka sälja den till annonsörer eller de kan helt 
enkelt förmedla den till dina motståndare. Vare sig dessa motståndare råkar 
vara en myndighet om du är en aktivist som arbetar för ett fritt internet, eller 
om du lever under en förtryckarregim, så kan dessa myndigheter pressa dessa 
företag och säga: »Vi kommer att ta bort er rätt att bedriva verksamhet om ni 
inte ger oss detta slags information.« Det är en mycket farlig sak. 

I USA, där jag tror de flesta människor håller med om att vi har ett ganska 
utvecklat rättsväsende, är det uppseendeväckande att PRISM-programmen 
tillåter Google och Facebook och alla andra att överlämna information till 
dessa statliga säkerhetsbyråer. De agerar utan fullmakter. Det rådde en hel 
del förvirring och dispyter om detta eftersom rättsliga fullmakter används i 
vissa fall. Men fullmakter används endast när man efterfrågar information om 
en amerikansk medborgare i USA. Om du bor i Baltimore och FBI vill ha dina 
uppgifter från Google sänder de en formell begäran till Google. Men om du är 
svensk behöver de inte skicka en begäran, de behöver inte ens ange ett sanno-
likt skäl till att du misstänks vara inblandad i brottslig verksamhet. 

Det finns ett särskilt bemyndigande enligt FISA Amendment Act från 2008 
i USA kallad Section 702 som tillåter USA:s allmänna åklagare att i hemlighet 
upprätta en certifiering, en auktorisation för en hel klass av eftersökningar, 
och detta kan gälla till exempel utländsk underrättelseverksamhet, något som 
är mycket omfattande. Det är samma bemyndigande som användes för att till 
exempel spionera på Angela Merkel eller FN:s Barnfond eller Världsbanken 
eller på en massa andra organisationer eller aktivisterna vid klimatförhand-
lingarna. Samma bemyndigande kan användas för att stjäla din e-post, och 
den är i själva verket inte stulen eftersom Google måste lämna ut den frivilligt, 
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utan att någon behöver visa en fullmakt, utan att någon misstanke om brott 
föreligger. Detta är ett allvarligt underminerande av rättssäkerheten.

Om du hör till de 95 procent av mänskligheten som lever bortom USA:s 
gränser har du försatts i en särskilt sårbar sits och har ingen möjlighet att pro-
testera. Du har ingen möjlighet att sätta dig till motvärn förutom att låta bli att 
använda dessa kommunikationstjänster vilka är några av de mest betydelse-
fulla kommunikationsmöjligheter som existerar idag. 

Det vi verkligen behöver är mer internationella regler, fler internationella 
överenskommelser om var gränsen ska dras, om att varje form av övervakning 
måste grundas på individuella beslut om att den är nödvändig, att besluten 
måste fattas av en domare med sedvanliga fullmakter. 

Vi får inte avvika från detta förfarande förutom i tider av totalt krig eller 
när vi står inför en existentiell kris för alla medborgare. Och idag finns inget 
sådant hot.

Den goda nyheten är att saker och ting håller på att förändras. 

Tidigare i år 2014 underkände Europadomstolen EU:s datalagringsdirektiv 
och kritiserade att lagarna krävde denna sorts kränkande datalagring som i 
detta fall utförs av Google, Facebook, och av teleoperatörer, vilka faktiskt är 
långt mer ansvariga för kränkningarna av våra rättigheter än någon enskild 
förmedlare av teknik. Jag syftar på AT&T, på Verizon, på de nationella teleope-
ratörerna i Sverige, i Storbritannien, i Danmark, i Tyskland. Dessa organisa-
tioner är vi beroende av för att skydda vår privata kommunikation på en bred, 
kollektiv och social nivå. I allt högre grad ser vi att den kränks.



372  | ATT SAMTALA FRAM EN NY VÄRLD

Men det är ett mycket gott tecken att domstolarna har börjat att slå tillbaka 
genom att säga, utan att tveka det minsta, utan varje form av halvmesyr: Mass-
övervakning – övervakning av hela befolkningar – utan fullmakt från dom-
stolar, utan fullmakt som anger att en viss individ är misstänkt för en specifik 
kriminell verksamhet – är en grundläggande kränkning av centrala mänskliga 
rättigheter.

Applåder

Brian Palmer: Tack. Vi vill nu också välkomna journalisten och Pulitzerpris-
vinnaren Glenn Greenwald som är uppkopplad från Brasilien. Edward, har du 
några tips på vad man kan använda istället för Gmail, Hotmail och alla andra?

Edward Snowden: Det finns ett antal alternativ som skyddar ens integritet 
åtminstone i en viss utsträckning. 

Sanningen är den att det är väldigt svårt att vara fullständigt anonym, det är 
en nästan omöjlig uppgift. I många fall är det helt omöjligt. Men detta håller 
sakta på att förändras eftersom vi nu ser hur nya verktyg och nya sociala struk-
turer utvecklas som gör det mer möjligt. 

Jag kan lista bolag som gör ett mycket bättre jobb. Till exempel har Dropbox 
en direkt konkurrent som kallas SpiderOak som använder samma Zero Know-
ledge Encryption som jag nämnde tidigare. De behåller din information precis 
som Dropbox men med den skillnaden att de inte har tillgång till de nycklar 
som gör det möjligt att förmedla informationen till annonsörer eller till någon 
annan. Din information är säker inte bara från externa makter utan också från 
bolaget självt. Det är en betydelsefull förändring. 

Det finns krypterade meddelandesystem tillgängliga nu för din Android 
mobil, för din Iphone, som skapats av en grupp som heter Open Whisper Sys-
tems, vilka förresten skiljer sig från Whisper Service, som kallas Whisper men 
som inte går att lita på, där är ditt privatliv fullständigt utlämnat. Men Open 
Whisper Systems erbjuder en kommunikationsplattform som Text Secure, 
Red Phone. Allt som kommer från Moxie Marlinspike. Det är bra och gedigna 
system. 

Ingenting är perfekt men de är mycket bättre och allt du behöver göra är att 
ladda ner appen och sen kan du skicka textmeddelanden precis som du alltid 
har gjort, du kan ha mobilsamtal som du alltid haft, men nu kan de inte längre 
övervakas av tredje part. 

Det här är början på något som vi kommer att se i framtiden. 
För mig personligen är det idag omöjligt på grund av min situation att kom-

municera så som alla andra gör. Jag kan inte använda de normala produkterna 
och tjänsterna som är fullständigt öppna och tillgängliga eftersom jag är utsatt 
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för repressalier från ett flertal regeringar. 
Därför måste allting jag gör krypteras. Det är svårt för mig idag eftersom 

verktygen ännu är mycket grova, de är fortfarande under utveckling. 
Men min aktuella verklighet, som består av att jonglera med alla dessa be-

svärliga krypteringsverktyg, är er framtid. Om vi inte ser mer grundläggande 
på detta, dvs. att vi måste kräva en reglering, så måste vi kräva internationella 
standarder för hur vi ska skydda våra kommunikationer, inte enbart inom våra 
inhemska nationella liberala strukturer utan internationellt, genom överens-
kommelser som ligger till grund för vår teknologi och våra kommunikations-
system. 

Om du är svensk och litar på att den svenska regeringen, som den mest upp-
lysta i hela vårt universum aldrig skulle göra något som skadar dig, att den 
skyddar dina individuella och kollektiva rättigheter fullt ut, så är det kanske 
inte sant. Men om vi nu antar att den svenska regeringen inte kan begå fel så är 
din kommunikation ändå utsatt för risk så fort den lämnar den svenska grän-
sen, vilket inträffar varje gång du använder en on line-tjänst, varje gång du be-
söker en website, varje gång du använder dig av IP-telefoni. 

Det enda sättet att förvissa dig om att din kommunikation är lika skyddad 
hemma som när den passerar gränsen in till Kina, när den passerar gränsen 
till Norge, till Tyskland eller Storbritannien, USA, Latinamerika, eller var som 
helst i världen, är att försäkra dig om att vår tekniska standard, vilken kan in-
föras oberoende av gränser och oavsett vad de nationella lagarna föreskriver, 
skyddar våra rättigheter. På så sätt kan dina rättigheter garanteras på ett sätt 
som bokstäver på ett papper helt enkelt inte kan. 

Det är i den riktningen vi måste få utvecklingen att gå. Det förutsätter stöd 
för teknisk forskning, finansiellt stöd till akademisk och vetenskaplig forsk-
ning för att skapa nya och bättre sätt att skydda anonymitet och kryptera per-
sonliga meddelanden på ett säkert och gediget och ansvarsfullt sätt. 

Vi behöver en debatt om hur vi ska dra gränsen i vårt samhälle så att vi kan 
försäkra oss kollektivt om att all vår kommunikation är säker, och samtidigt 
tillgodose polisens behov av att göra sitt arbete med målinriktade undersök-
ningar. 

Den goda nyheten är att detta redan existerar och har gjort det i åratal. När 
jag arbetade inom NSA öppnade vi varje dag krypterade mobiler och datorer, 
inte genom att knäcka själva krypteringen utan genom att bryta oss in i ap-
paraterna. 

För så länge som tunga skäl talar för att en person sannolikt är inblandad i 
allvarliga brottsliga handlingar så att en domstol kan övertygas om nödvän-
digheten av övervakning, kan vi som samhälle skapa strukturer som möjliggör 
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tillräckliga övervakningsmöjligheter. 
Det handlar inte om ett val mellan privatliv och en slags säkerhet. Det vi har 

att välja mellan är trygghet för all vår kommunikation, trygghet för vår eko-
nomi, våra produkter och tjänster – eller massövervakning. Vi behöver inte 
massövervakning. 

Vi har sett dessa system som vi har byggt upp. De granskningar som gjorts 
i USA av kommittéer, som tillsatts av presidenten själv, har haft alla tänkbara 
motiv för att rättfärdiga dessa övervakningsprogram, att påstå att de är effek-
tiva och att de uträttar storslagna saker. Dessa kommittéer gavs full tillgång 
till hemliga uppgifter så att det inte gick att betvivla att de sett allt, att de fick 
ta del av allting. Men de kom till slutsatsen att system med massövervakning, 
trots att de varit i bruk i mer än tio år, inte har bidragit till att förhindra någon 
enda terroristattack under mer än tio år. 

Därför måste vi fråga oss själva varför vi ger upp våra rättigheter för system 
som inte är effektiva, inte nödvändiga, och som inte hör hemma i en värld som 
ett fritt samhälle önskar.

Applåder 

Brian Palmer: Vi har förstått tack vare dig och andra att Sverige deltar inten-
sivt i USA:s globala övervakningssystem, ofta i samarbete med Storbritannien. 
Varför just Sverige? Hur djupt inblandat är Sverige? Skulle Sverige bli än mer 
insnärjt i dessa system i framtiden om landet gick med i Nato? 

Edward Snowden: Jag kan inte tala för Sverige. Det är en sak för folket i 
varje land att bedöma utifrån sina egna syften. 

Jag vill påstå att nyckelfrågan här är att det är något ganska ovanligt och 
enastående att vara ett neutralt land. Det har stor betydelse om man förklarar 
att vi inte kommer att vara en militaristisk nation, att vi inte kommer att höra 
till dem som vidmakthåller ett konfliktläge, inte kommer att ta aktiv strid med 
andra stater, inte kommer att utveckla system för att utöva våld, utöva makt, 
utöva kontroll runt om i världen, vare sig det handlar om att skjuta upp mis-
siler eller att övervaka människors privatliv. 

Detta är en diskussion som är mycket viktig. Om man har uppnått neutrali-
tet är det avgörande att man bedömer konsekvenserna av att behålla den, vad 
den tillför er, era liv, dem omkring er, världen som helhet – om vad det innebär 
om landet tippar över från en pacifistisk utrikespolitik mot en mer aggressiv 
utrikespolitik. 

Vidare, vad gäller FRA:s övervakning och kontroll i Sverige så är de inblan-
dade i samma aktiviteter som vi kan se i hela EU, i hela världen, i USA:s och 
hela västvärldens övervakningsstruktur. 
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När olika rättsväsenden krockar måste vi vara mycket vaksamma, som när 
NSA säger till Sverige att vi lovar att inte övervaka svenska medborgare i Sve-
rige, och kanske att man inte heller ska övervaka svenskar utanför Sverige. 

Men verkligheten är den att så fort din kommunikation i Sverige har läm-
nat en övervakningssajt som drivs av NSA och passerat kabeln till Danmark, 
passerat kabeln till Tyskland, och så vidare, ändras det tekniska skyddet och 
plötsligt är informationen uppslukad och din information lagras i databaser 
i alla dessa länder som är allierade, helt enkelt som en konsekvens av att den 
existerar och det finns inte någon nationalitetsruta man kryssar i för att visa 
vilken nationalitet man har när man använder internet. En naturlig konse-
kvens är att du förlorar en avgörande del av ditt privatliv, din frihet faktiskt, 
du förlorar ett viktigt sätt att ha kontroll över hur du interagerar i världen och 
över allt vad dessa gigantiska organisationer, antagonister och bolag känner 
till om dig helt enkelt genom att de är en del i dessa samarbeten. 

Jag menar att frågan som vi måste besvara är denna: Är det nödvändigt, är 
det klokt, och är detta ytterst hur en liberal demokrati vill hantera själv och 
världens framtid?

 
Brian Palmer: En sista fråga: Hur kan vanliga människor hjälpa till att åter-
upprätta demokratisk kontroll och överblick, att tygla de statliga övervak-
ningsapparaterna? Vilka steg kan vi ta, vilka organisationer ska vi ge vårt stöd, 
i Sverige och internationellt, för att försöka få till stånd dessa reformer?

Edward Snowden: Vi måste fokusera på ansvarsutkrävande av de tjänste-
män som är inblandade i dessa system. Vi måste också utkräva ansvar av syste-
men som sådana. Som allmänhet kan vi inte utöva någon meningsfull kontroll 
av dessa aktiviteter om vi inte vet vilka de är. Det är en grundläggande poäng 
när regeringar idag vägrar att svara. 

De säger att de inte kan redogöra för dessa program eftersom de inte längre 
är effektiva om vi känner till dem, trots att vi fortfarande tar fast kriminella 
med hjälp av konventionell telefonavlyssning som har funnits sedan början av 
nittonhundratalet. Det stämmer ju inte. Vi vet att en brottsling har två alter-
nativ: Antingen väljer han att samarbeta med externa likasinnade och löper 
därmed risk att vara övervakad. Eller så väljer han att agera på egen hand och 
minskar sin förmåga avsevärt. Ofta väljer kriminella, som kanske inte tillhör 
de klyftigaste och mest rationella, oavsett riskerna, mer eller mindre att berät-
ta för sina vänner och skryta om saker på internet. Så även om dessa metoder 
är kända så kommer de att vara effektiva i viss utsträckning. 

Och vi kommer att få andra tekniker som är lika effektiva allteftersom tek-
niken utvecklas. Därför att vad vi behöver förstå om underrättelseverksam-
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heten är att de inte finansierar källor, de är fabriker som tillverkar underrät-
telser på löpande band. Vi skapar ny teknologi, vi skapar nya metoder för att 
samla in upplysningar, som en naturlig konsekvens av att man sätter en grupp 
smarta och starkt motiverade människor i ett rum och ber dem lösa proble-
men med att göra det. 

Så jag vill påstå att nyckeln är offentligt ansvarsutkrävande av myndigheter 
om vad dessa system går ut på. Vi måste kräva av domstolarna att de har det 
politiska modet att fatta de tuffa besluten i de svåra fall som gäller var grän-
serna för våra rättigheter ska dras, särskilt när argument om hemligstämpling 
och nationell säkerhet förs fram. 

Idén om att en stat har privilegiet att ha hemligheter för folket är i grunden 
oförenligt med liberala demokratiska samhällen. 

 
Brian Palmer: En sista fråga till er bägge, Glenn Greenwald och Edward: Hur 
har de senaste arton intensiva månaderna förändrat er som personer? Vad har 
ni lärt er om livet under denna intensiva period i era liv?

Glenn Greenwald: För mig har det varit en helt avgörande tid som har på-
verkat mig för resten av mitt liv. När jag kom till Hongkong träffade jag en 
person som då var 29 år gammal, som inte hade någon verklig maktposition 
eller någon form av prestige och som just hade börjat riva upp hela sitt liv och 
riskera allt det som vi sätter högst i våra liv, för att göra någonting åt en total 
orättvisa som han upplevde att han bevittnade och som gällde alla rättigheter 
för oss alla, privatlivets rättigheter för oss alla. 

Och genom ingenting annat än en ren, principiell samvetshandling hade 
han kraften och förmågan att förändra världen, att bokstavligen förändra värl-
den. För mig är detta ett otroligt mäktigt vittnesbörd om individers makt att 
underminera och kasta över ända orättvisan, också när den utövas av jordens 
mäktigaste regering. Jag tror att detta kommer att bli en påminnelse för oss 
alla om att uppgivenhet bottnar i tanken att vi inte besitter makten att för-
ändra saker och ting, men det är en ren myt.

Historien är full av människor som Edward Snowden, vanliga människor 
som utför mycket ovanliga handlingar, som gör mycket gott för världen. Jag 
tror och hoppas att hans agerande kommer att inspirera ett stort antal män-
niskor, så som det har inspirerat mig.

Applåder

Edward Snowden: Tack, Glenn, det var mycket starka saker du sa. Tack, tack. 
Jag vill säga att jag har förändrats så mycket. Jag har lärt mig så mycket, min 

politiska syn har förändrats, min världsbild har förändrats som en följd av de 
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händelser som inträffat och vad de fått för följder, när jag steg fram och beslöt 
att jag måste handla, att jag hade en moralisk förpliktelse och framför allt att 
jag hade en medborgerlig plikt gentemot min familj, och mitt folk, till alla i 
mitt land, att vissa övergrepp bara måste bemötas. 

Vi måste stå upp och säga vad vi tror på, vi kan inte bara säga att detta är fel 
inom oss, vi måste resa oss och protestera tillsammans med andra, måste stå 
upp och säga att jag tänker göra allt jag kan för att saker ska bli annorlunda, att 
jag är beredd att betala priset. 

Jag har förlorat mycket. Jag kan inte återvända hem nu. Men jag har vunnit 
så mycket mer, en oerhörd känsla av tillfredsställelse i det arbete som jag har 
kunnat medverka i. I gensvaret från människor. I Hongkong när Glenn som 
journalist frågade mig vad jag var mest rädd för, vad jag oroade mig mest för, 
svarade jag: Att ingenting kommer att förändras, att människor inte bryr sig, 
att vi helt enkelt kommer att titta bort, eftersom det är alltför mycket att ta 
ställning till – vilket får oss att ge upp. 

Men gensvaret har varit fantastiskt och liknar det vi är med om inom tekni-
ken: tekniken är en förstärkning av den individuella kraften, som gör det möj-
ligt för oss att nå oerhört långt, att tänka och dela med oss, att skapa, att bygga 
gemenskaper och bättre samhällen. 

Men tekniken förstärker samtidigt också myndigheternas makt att kontrol-
lera, invadera och inkräkta. 

Principer förstärker också handlingar, mod förstärker också handlingar och 
om en person ställer sig upp och säger: Ja, jag är rädd men jag vill resa mig trots 
det, kan hela världen lyssna och ställa sig upp. Och saker kommer att förändras. 

Tillsammans kan vi förändra allting, helt enkelt genom att säga nej. Det 
finns en grad av ociviliserat uppträdande och omänsklighet som jag får tole-
rera som individ, som jag kan tolerera som medlem av ett samhälle. 

Men det finns en skarp gräns bortom vilken jag inte längre vill vara med-
skyldig. 

Jag menar att förra året blev jag och många med mig runt om i världen med-
vetna om den gränsen. Då vi måste resa oss upp. 

Vi har gjort så mycket, men det finns så mycket mer att göra. Men tillsam-
mans tror jag att vi kan göra det möjligt. Att vi kan säga att lagarna om pri-
vatlivet går att förändra, att lagarna om frihet går att förändra, lagarna som 
kontrollerar våra regeringar, vår politik, omvärlden vi lever i, går att förändra. 

De är val som vi har att träffa tillsammans. 
Applåder
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Brian Palmer: Edward, du vägrar att bli kallad hjälte, och jag ska försöka att 
respektera det. 

Men som antropolog som studerar moraliskt mod vill jag påpeka att de in-
divider som världen mest beundrar – människor som Rosa Parks på bussen i 
Montgomery, eller Malala Yousafzai som höjer sin röst mot talibanerna – indi-
vider som världen betraktar som hjältar vanligen är de som visar, så som Glo-
ria Steinem uttryckte det, »modet att göra sig sårbara«. Ni två har i ert arbete 
bägge visat modet att göra er själva sårbara. 

Vår tid har tagit slut. Från detta kyliga hörn av Sverige vill jag helt enkelt 
säga till den modige journalisten Glenn Greenwald, och vinnaren av Ordfronts 
Demokratipris, Edward Snowden: Vi tackar er!

Jubel
Edward Snowden: Tack ska ni ha.

Översättning från videoupptagning:
Leif Ericsson, Eva Stenberg och Ingegärd Waaranperä. Något kortad.




