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Krig ska också granskas
Ska tidningar förbjudas att rapportera om eventuella övergrepp som svenska soldater begår i
Afghanistan? Det låter inte riktigt klokt. Men det finns ett utredningsförslag som kan tolkas på det
sättet.

Det är i år 40 år sedan som två svenska journalister greps – och senare dömdes – för
spioneri. Jan Guillou och Peter Bratt hade avslöjat att det fanns en statlig
underrättelsetjänst med en rad märkliga kopplingar till det socialdemokratiska partiet.
Nu är det på gång igen. En lag som gör det möjligt att döma journalister som gör sitt jobb.
En utredning har lagts fram om spioneri och annan underrättelseverksamhet.
Det ska inte gå att gömma sig bakom journalistyrket för att utföra spioneri. Men de
lagtexter som utredningen föreslår är så flummiga att det är svårt att avgöra vad som utgör
en straffbar handling. Om en journalist avslöjar uppgifter som medför ”allvarliga men” för
den svenska insatsen i ett annat land, ska det vara olagligt.
Men det kan också handla om att ”insatsen försvagas” genom att en deltagare ”endast kan
delta i mindre grad”. Säg att du får läsa i tidningen om en officer som begått ett allvarligt
övertramp. Det är inte säkert att det handlar om en svensk. Det räcker med att personen
ingår i samma internationella insats. Ett avslöjande kan leda till att det land han eller hon
representerar deltar i ”mindre grad”. Då skulle avslöjandet kunna bli straffbart.
Utredaren vill också att domstolar ska kunna straffa journalister som avslöjar ”uppgifter av
mer övergripande och politisk art”. Tänk om Sverige har två olika linjer. Officiellt tar
regeringen avstånd från allt samarbete med landet X. Men i verkligheten samarbetar
Sverige intimt med samma land i samband med en fredsbevarande insats. Onekligen har det
ett allmänintresse. Sådana uppgifter kan tvinga ministrar att avgå. Men utredningen öppnar
för ett förbud mot sådana publiceringar. Det är skrämmande att utredaren ens tänker
tanken.
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