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Debattledaren, højesteretsdommer Thomas Rørdam, Danmark, hälsade alla
välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referenten, förstestatsadvokat Knut Kallerud, Norge, inledde med en redogörel-
se för huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhandlingen.

Korreferent, generalsekreteraren Anne Ramberg, Sverige:

Referentens Tes 1

Det er ingen reell motsetning mellom vern av menneskerettighetene og terrorbe-
kjempelse.

Forutsatt at ”menneskerettigheter” forstås som de grunnleggende prinsipper
rettsstaten bygger på – og ikke som oversofistikerte prosessuelle detaljrettig-
heter – er det ingen konflikt mellom bekjempelse av terror og vern av grunnret-
tighetene. Terrorbekjempelsen blir ikke mer effektiv ved å bryte grunnleggende
menneskerettigheter, tvert om, jf. tese 2.

Antites 1

”Mänskliga rättigheter”, såsom de formulerats i t.ex. FN-deklarationen därom
och Europakonventionen i ämnet, liksom den svenska grundlagens rättighetska-
talog, måste fyllas ut och preciseras som konkreta rättigheter, annars blir de
innehållslösa. Många grundläggande rättigheter, t.ex. den misstänktes rätt till
förtrolig kommunikation med sin försvarare, har utformats i Europadomstolens
praxis och inte i konventionen. 



Det finns en motsättning mellan effektiv brottsbekämpning och mänskliga
rättigheter. Det är den konflikten som utgör problemets kärna. Samhällets upp-
gifter i en rättsstat är bl.a. att å ena sidan med iakttagande av mänskliga rättig-
heter förhindra, lösa och beivra brott och å den andra sidan garantera invånarna
rättstrygghet i den mening att de inte utsätts för övergrepp och kriminella alt.
brottsliga handlingar. I detta ligger en ibland svår balansgång och konflikt. 

Mellan effektiv brottsbekämpning – särskilt bekämpning av terrorverksam-
het – och rättssäkerhet (förutsebarhet, likhet inför lagen, skydd för vissa mini-
mirättigheter etc.) finns en motsättning; effektiviteten i brottsbekämpning kan
drivas mycket långt, men alla torde vara ense om att det finns gränser för hur
långt man kan gå i den brottsbekämpande verksamheten.

Begreppet terroristbrott är inte entydigt. Vissa definitioner finns bl.a. i ett
rambeslut av EU. Arbete pågår också utanför EU för att finna en definition som
kan accepteras och tillämpas. Vad som generellt utmärker ett terroristbrott är att
handlingen som sådan redan är straffbelagd i de allra flesta länder. Det är det
”politiska” uppsåtet – motivet – till den straffvärda alt. straffbelagda eller krimi-
naliserade handlingen som transformerar en skadegörelse eller ett mord till ett
terroristbrott. Detta medför dels att utrymmet för straffprocessuella åtgärder
utvidgas, dels att påföljderna blir avsevärt strängare. 

Rättssäkerhet kan definieras som ett systematiskt skydd för mänskliga rättig-
heter garanterade genom lag. Rättssäkerheten kräver därför också att lagstift-
ningen har ett visst materiellt innehåll och utformning, liksom att den tolkas och
tillämpas enligt vedertagna principer. Skydd av mänskliga rättigheter utgör ett
av rättsstatens viktigaste fundament. Skyddet är särskilt viktigt i tider då sam-
hället utsätts för allvarliga påfrestningar.

Rättssäkerheten tar sikte på rättssystemets utformning och hantering. Rätts-
säkerheten skall skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna som de
berörs i konventioner och grundlagar. Sveriges advokatsamfund har i sitt rättsä-
kerhetsprogram sammanfattat rättsäkerhetens väsentliga element på följande
sätt: 

Den avser skyddet för de grundläggande mänskliga rättigheterna
sådana dessa berörs i grundlagar och konventioner. Den berör enskildas
rätt mot riksdag, regering och myndigheter. Den innefattar krav på rätts-
regler och deras utformning och innehåll, tolkning och tillämpning. Den
skall ge enskilda människor och privata organisationer trygghet, både
så att de är skyddade mot myndigheters godtycke och så att de kan förutse
såväl de rättsliga verkningarna av sina egna handlingar som myndighe-
ternas handlingssätt under givna omständigheter. Den skall ge den en-
skilde möjlighet att tillvarata den rätt som tillkommer honom enligt prin-
ciperna för ett demokratiskt samhälle, och den skall utgöra kännetecknet
för de spelregler som statsmakten underkastar sig i ett sådant samhälle.
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Rättssäkerhet uppfylls således inte bara genom att man har rätt till en rättvis
rättegång – de rättsregler domstolen skall pröva målet mot måste också vara
rimliga. Rätt och rättvisa måste gå hand i hand. 

Det internationella regelverket avseende mänskliga rättigheter började växa
fram efter andra världskriget, som en reaktion mot de systematiska övergrepp
som hade ägt rum under kriget. FN:s förklaring angående de mänskliga rättig-
heterna kom 1948 och Europakonventionen om mänskliga rättigheter antogs
1950. Men det är inte förrän efter det kalla krigets slut, på nittiotalet, som
utvecklingen av dessa rättigheter på allvar tagit fart. Krigen i Jugoslavien och
Rwanda har också bidragit till denna utveckling. För första gången finns det nu
internationellt erkända organ där brott mot mänskliga rättigheter och internatio-
nell humanitär rätt kan prövas rättsligt.

En av finesserna med vad som brukar kallas grundläggande mänskliga rättig-
heter är att de är generella och allmängiltiga, dvs. sådana att de skall kunna
tillämpas över tiden och i olika sammanhang. De är givetvis inte eviga; som alla
normsystem är de produkter av sin tids utveckling och tänkande. Däremot bör
de ha en viss stabilitet. Och det handlar också om det materiella innehållet i
rättsreglerna. 

Terrorismen utgör ett gammalt fenomen som under historien har använts av
många grupper för att uppnå politiska eller andra ideologiskt färgade mål. I sin
modernaste form präglas den av att den är gränsöverskridande, bruket av extre-
ma metoder (t.ex. självmordsbombare) samt en total hänsynslöshet mot civilbe-
folkningen. Dess ideologiska grundval synes i stor utsträckning vara religiöst
färgad. Dess ideologiska utgångspunkt förefaller för närvarande i hög grad ligga
i de politiska problemen i mellanöstern. Utvecklingen mot vad som skulle
kunna kallas ett religionskrig är påtaglig. Många muslimska terroristgrupper
synes i sitt förhållande till det civila samhället präglas av den dualistiska synen
att mänskligheten kan indelas i två grupper – vänner och fiender. (Ett synsätt
som terroristerna i och för sig delar med president Bush). Ett sådant synsätt
underlättar det ideologiska försvaret av urskillningslöst dödande av civilbefolk-
ning i ”fiendeländer”. Terrorismen i sin moderna form framstår som ett förhål-
landevis nytt fenomen. 

Det moderna samhället är sårbart. Dess goda funktion kräver sofistikerade
system för kommunikation och försörjning av befolkningen. Dessa system inne-
håller inte sällan potential för sabotage och missbruk. Vi sammanlever i kluster
där många människor samverkar på liten yta. Samhället förfogar därtill över
vapen av teknisk, kemisk art med mycket hög farlighetsgrad.

Det moderna samhället kräver skydd både av samhällets institutioner och av
medborgarna. Brister skyddet kan skadeverkningarna till följd av en attack bli
ytterst svåröverskådliga. Den moderna terrorismens farlighetsgrad är historiskt
unik. Det torde således med fog kunna hävdas att det västerländska samhället
aldrig tidigare utsatts för sådana faror som nu är fallet.
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Skyddet av mänskliga rättigheter är av central betydelse för det västerländs-
ka samhällsbygget. Alla mänskliga rättigheter är dock inte av samma dignitet.
Det är skillnad på åsidosättande av mänskliga rättigheter vad gäller integritet å
ena sidan och rättssäkerhet i meningen likhet inför lagen, förutsebarhet, rätten
till en rättvis rättegång å den andra. Den ovillkorliga rätten att inte bli utsatt för
tortyr är viktigare än rätten att inte bli utsatt för oönskad fotografering när man
på offentlig plats dricker saft med sina barn. Dödsstraffets avskaffande upplevs
av alla som viktigare än ersättningsnivån vid samhälleligt ianspråktagande av
egendom. Vissa mänskliga rättigheter är helt enkelt mer skyddsvärda än andra. 

Såväl FN-deklarationen och Europakonventionen medger också att staterna
gör avsteg från de mänskliga rättigheterna i mycket speciella, reglerade, fall vid
krig eller i annat allmänt nödläge där statens intressen är allvarligt hotade. Det
finns dock anledning att starkt ifrågasätta huruvida alla FN:s säkerhetsråds reso-
lutioner, EG-förordningar och rambeslut stämmer överens med FN-stadgan,
Europakonventionen och EU-fördraget eller om de rymmer åsidosättande av
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. 

Ett krav för att acceptera avsteg måste vara att de är ändamålsenliga och nöd-
vändiga för att möta de hot som är för handen och att de tidsbegränsas. Följakt-
ligen krävs eftertänksamhet och analys innan sådana åtgärder vidtas. Mycket av
det lagstiftnings- och konventionsarbete som pågår och har beslutats inom EU
och FN har initierats långt före den 11 september. Händelserna detta datum
föranledde emellertid dels att arbetstakten påskyndades högst avsevärt, dels att
de ofullkomligheter i beredning och lagstiftning som finns för såväl EU:s regel-
verk som säkerhetsrådets resolutioner tydliggjordes. Väsentlig lagstiftning med
stora konsekvenser för enskildas rätt kommer till stånd med begränsad demo-
kratisk insyn och minskad parlamentarisk kontroll. 

Över tiden sker förändringar som ställer nya och andra krav. Begreppet rätts-
säkerhet är inte absolut. En stats rättsordning kan präglas av olika grader av
rättssäkerhet. Det kan förmodas att synen på innehållet i mänskliga rättigheter,
definitionen av terrorism samt mål respektive medel vid terrorbekämpning
också förändras över tid. Efter den 11 september har enligt min mening detta
ägt rum. 

Avvägningen mellan brottsbekämpningsintresset och upprätthållandet av
mänskliga rättigheter kan utfalla olika i olika stater vid olika tidpunkter. Som
minimikrav vid straffrättlig lagstiftning och införande av straffprocessuella
tvångsåtgärder brukar anföras att det skall finnas ett behov av åtgärden, att den
tänkta åtgärden kan förväntas bli effektiv samt att åtgärden är proportionell.
Med beaktande härav bör särskilt uppmärksammas hotets art, risken att hotet
förverkligas, vilken mänskliga rättigheter regel som kan vara aktuell att
inskränka, inskränkningens effektivitet, inskränkningens lämpliga utformning,
möjligheten att oavsett inskränkningen på annat sätt tillgodose det intresse som
inskränkes samt behovet av kontrollmekanismer på grund av inskränkningen.

Sektionsmöte206



Av stor vikt är likaså att finna former för hur den/de som felaktigt misstänks
eller utpekas som terrorister kan få upprättelse.

Proportionalitetsavvägningarna har inte sällan utfallit till den enskildes nack-
del. Inskränkningarna av den enskildes integritet ökar. Kravet på ”due process”
och upprätthållande av ”the rule of law” har eftersatts. USA:s ”Patriot Act”,
FN:s terroristlistor, olika rambeslut från EU och enskilda staters agerande inne-
håller alla exempel på detta. I USA tillåts telefonavlyssning av advokater utan
misstanke om brott från advokatens sida. USA har i fånglägret i Guantanamo
Bay brutit mot grundläggande rättstatsprinciper och på ett flagrant sätt åsidosatt
mänskliga rättigheter. Storbritannien har infört möjligheter att på obestämd tid
ta utländska medborgare i förvar utan domstolsprövning. Laglorderna förbjöd
dock förslaget att behandla de egna medborgarna på samma sätt. I Sverige har
vi medverkat till att besluta om frysning av tillgångarna för tre svenskar med
somaliskt ursprung. [En av dessa har under närmare fem år – utan att veta vad
han är misstänkt för och utan att ha fått sin sak behörigen prövad – varit berö-
vad sina tillgångar. Han har levt på existensminimum. 

Sverige har likaså varit föregångsland vad gäller utlämning av två egyptiska
medborgare som ansökt om asyl i Sverige. För första gången utlämnade ett EU-
land politiskt aktiva flyktingar till den regim som de uppgivit sig vara förföljda
av. Det torde vara ett åsidosättande av förbudet mot tortyr, ett förbud som i vart
fall tidigare uppfattats som absolut. Tanken att vi skulle utlämnat Nelson
Mandela till Sydafrika ter sig intressant. 

Spanien har förbjudit det parlamentariska partiet Batasuna och klassat det
som en terroristorganisation. I Tyskland uppges kurder ha blivit utsatta för om-
fattande razzior utan konkreta anklagelser eller misstankar. Exemplen kan göras
fler.

Faran är att politiska motståndsrörerelser, antiglobaliseringsrörelser, djurrätt-
saktivister, anarkister, medborgarrättsaktivister och andra obekväma organisa-
tioner och därigenom dess medlemmar och supporters omfattas av terroristbe-
greppet. Den politiska beslutsordningen inför att föra upp någon på terroristlis-
tan förtjänar att granskas särskilt. Nog hade ANC väl kunnat inordnas under
detta begrepp enligt EU:s rambeslut om terrorism? Alldeles särskilt framgår
detta av det undantag som explicit gjorts för motståndsrörelsen under andra
världskriget. ”Guilt by association” är ett begrepp som fått ökad aktuaitet.

Referentens Tes 2

Effektiv terrorbekjempelse kan bare oppnås ved å ivareta grunnleggende
menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Svekker vi menneskerettsvernet,
risikerer vi over tid å svekke vår evne til å bekjempe terror.

Terror, som annen kriminalitet, kan over tid bare bekjempes av myndighets-
organer, og med kjente midler, som har et minstemål av tillit i befolkningen.
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Åpnes det for metoder og midler i strid med de grunnleggende rettsstatsprinsip-
per, eller misbrukes hjemlene, vil dette i et åpent demokratisk samfunn før eller
siden føre til at den tjeneste som har terrorbekjempelse som sin oppgave blir
skandalisert. En slik tjeneste vil ha redusert evne til å bekjempe terror. 

I verste fall kan vi, nettopp på grunn av brudd på grunnleggende rettigheter,
bli ute av stand til å forhindre terrorangrep.

Antites 2

Om brottsbekämpningsintresset tillåts väga för tungt kommer grundläggande
rättigheter att kränkas, men effektiviteten kan komma att bli hög. Priset kommer
dock att på lång sikt – förmodligen – vara ett eroderat förtroende för staten,
men det kommer inte nödvändigtvis medföra att effektiviteten i brottsbekämp-
ningen blir låg. Förutsatt att terrorbekämpningen kan bli synbarligen effektiva-
re, genom att vissa mänskliga rättigheter inskränks, kanske statens förtroende
inte riskerar att eroderas förutsatt att alternativet framstår som tillräckligt hot-
fullt.

Efter den 11 september har lagstiftning i en hastighet och till sitt innehåll
beslutats som knappast skulle ha kommit till stånd fem år tidigare. I vad mån
den faktiskt varit ett effektivt verktyg för bekämpningen av terrorism saknas det
tillförlitliga uppgifter om. Det finns till och med anledning att befara att viss
lagstiftning inte kommer att ha någon signifikant betydelse för terroristbekämp-
ningen. Däremot finns det en risk att mindre nogräknade stater kan missbruka
lagstiftningen i andra sammanhang och för andra ändamål.

Ett effektivt redskap i terroristbekämpningen är införandet av de s.k. listorna
över misstänkta terrorister och terrororganisationer. Polis och åklagare ges
härmed ökade möjligheter att ingripa mot personer och organisationer som
misstänks delta i finansiering av terrorism. Andra effektiva redskap i kampen
mot terrorismen är rambesluten om terrorism och den s.k. arresteringsordern.
Likaså rambeslutet om frysning av tillgångar, liksom utvidgningen av Europols
mandat, etableringen av Eurojust, rambeslutet om ”joint investigation teams”,
avtalet med USA om utlämning m.m. är andra exempel på åtgärder i syfte att
effektivisera kampen mot terrorismen. USA:s krav på att få ut passagerarlistor
m.m. är ett annat exempel, liksom de 500.000 övervakningskamerorna som
finns i London. Ny EU-lagstiftning med skyldighet att lagra tele- och datatrafik
kommer införas.

Exempel på åtgärder som kan ifrågasättas bl.a. ur effektivitetssynpunkt är
preventiv avlyssning av tele- och datatrafik och buggning. När det rör propor-
tionalitetsbedömningen uppkommer en ännu svårare balansgång. När, hur och i
vilken omfattning skall den enskilde behöva utsättas för identitetskontroller på
gatan, telefonavlyssning, buggning, videoövervakning, dataregistrering, tillfäl-
liga frihetsberövanden, långa fängelsestraff, utvisningar, inskränkningar i
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demonstrationsfriheten och maskeringsförbud? Även om det för en effektiv
brottsbekämpning erfordras vissa integritetsinskränkningar finns det som exem-
pel anledning att känna oro inför den nyskapade myndigheten ”Department of
Homeland Security” i USA, vars uppgift är att kontrollera samhället och över-
vaka all information i världen.

Det kalla kriget har upphört. Det militära hotet har i princip tagit slut i vart
fall i väst. Som ett resultat av den 11 september kan dock ett ökat säkerhetstän-
kande identifieras – en viss militärisering kan också skönjas. Militären används
i dag i högre utsträckning för att utföra polisens arbete. 

Nationell säkerhet är på god väg att bli överordnad mänskliga rättigheter.
Folkrätten är i första hand utformad för att hantera konflikter mellan stater.
Detta innebär att samhället vid terroristbekämpning delvis befinner sig i en ny
situation. USA har i det s.k. kriget mot terrorismen ställt de misstänkta terroris-
terna utanför såväl den nationella rätten som krigets lagar (de misstänkta terro-
risterna anses inte som krigsfångar utan som ”unlawful combattants”). Det mest
flagranta exemplet här är Guantanamo Bay.

Efter den 11 september har internationell rätt kommit att bli det redskap som
skall reglera terrorhandlingar, dvs. tillämpas också på andra konflikter än
mellan stater, jfr. FN:s resolution 1368 (12.9.2001.) I resolution 1368 fastslås
principen om rätt till självförsvar. En ny tolkning av begreppet introducerades, i
vart fall av USA, bara ett dygn efter 11 september. Terrorattacken den 11
september betraktades som krigshandlingar och rätten till fördröjt självförsvar
fastslogs. En trolig utveckling i samband med terroristbekämpning är också att
militära resurser tas i anspråk för rent polisiära uppgifter. Ett sådant förslag
kommer att läggas av den svenska regeringen i höst. Detta reser en rad frågor
med anknytning till rättsordningens grunder. Det finns i det perspektivet anled-
ning att känna stor oro över politikernas vana att efter varje nytt terrordåd, i ett
försök att visa politisk handlingskraft, skapa nya antiterrorlagar.

Allmänt kan sägas att repression och militära medel inte synes fungera mot
terror. Också här är exemplen många. Israel, Tjetjenien och Irak är bara några.
Å andra sidan vet vi inte svaret på frågan vad som hänt om Israel, Ryssland och
USA agerat annorlunda. Hade terrorn varit än mer utbredd? Hade den helt upp-
hört? Hade den tagit sig andra uttryck? 

Terroristhandlingar innebär normalt att terroristen bryter mot nationell straff-
lag. Det naturliga sättet att förhindra och lagföra terrorism är i utgångspunkten
att helt enkelt tillämpa ordinära regler för brottsbekämpning. Terrorister bör
behandlas som ”vanliga” brottslingar. Det finns emellertid en tydlig tendens att
se terrorismen som likställd med sådant väpnat angrepp som kännetecknar det
som i traditionell folkrätt kallades krig. Därmed skulle krigets lagar kunna
tillämpas på terrorister. Dessa regler innebär en massiv suspension av viktiga
mänskliga rättigheter. Kampen mot terrorismen bör – i vart fall för närvarande –
inte bedrivas i den formen. Den kampen är det civila samhällets kamp mot far-
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lig brottslighet snarare är det militära komplexets massiva kamp mot främman-
de angripare. Det är således viktigt att man vid varje ifrågasatt åsidosättande av
mänskliga rättigheter gör en individuell bedömning av åtgärdens proportionali-
tet. Det är heller inte självklart att det förhållandet att terrorismen är ett globalt
problem också innebär att behovet av verktyg och åtgärder är detsamma i alla
stater. I likhet med alla harmoniseringssträvanden riskerar den svagaste länken
att bli norm. 

Hotbilder och säkerhetstänkande styr och legitimerar våldsanvändning och
åsidosättande av mänskliga rättigheter. Detta kan på kort sikt leda till effekti-
vitetsvinster, men riskerar att åsidosätta proportionalitetskravet. Hur mäts effek-
tivitet? Antalet uppklarade brott? Brotten upphör ju inte till följd av att någon
fälls till ansvar, särskilt inte så länge som det står ett antal frivilliga självmords-
bombare redo. Någon mätbar allmänpreventiv effekt finns knappast att stödja
sig mot. Detta innebär självfallet inte att dessa brott, liksom andra, skall undgå
lagföring. Men hur förhindrar ett samhälle – öppet eller slutet – terroristbrott?

Den senare tidens terrorister uppges vara muslimer med medelklassbakgrund
– några uppväxta i England. I en internationell rapport (”The transatlantic
dialogue on terrorism” från Center for Strategic and International Studies) häv-
das att den stora utmaningen i framtiden är demografisk. Risken för konflikter
är störst i länder där unga utgör mer än 40% av befolkningen. Hur åstadkommer
man då effektivitet i terroristbekämpningen? 

Tankeväckande är att av EU-kommissionens strategi för unionens brottsföre-
byggande arbete framgår att med brott avses inte bara lagbrott, utan också
”bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara
handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan
skapa ett klimat av spänning och osäkerhet”. 

Enligt samma linje reflekterar EU:s ministerråd när de bl.a. på svenskt initia-
tiv inrättade ett Europeiskt brottsförebyggande nätverk. Brottsförebyggande
åtgärder definierades som ”alla åtgärder som är avsedda att minska eller på
annat sätt bidrar till en minskning av brottsligheten och medborgarnas känsla av
osäkerhet”.

Genom detta riskerar tvångsåtgärder att frikopplas från lagen. Ytterst kan det
leda till ett övergivande av legalitetsprincipen. Om staten vidtar tvångsåtgärder
mot grupper i stället för mot individer baserade på deras agerande, riskerar enga-
gemang i politiska organisationer, i religiösa sammanhang eller vilken grupptill-
hörighet som helst att drabbas – men det kan tveklöst innebära ökad effektivitet.

Referentens Tes 3

Rettsstaten forutsetter demokrati, men demokrati er ingen garanti for rettssta-
ten. Fagjurister har derfor et særskilt ansvar for å slå alarm ved ”rettsstatens
yttergrense”.

Sektionsmöte210



Befolkningen er i mange land i utgangspunktet villige til å akseptere meget
vidtgående tiltak for å vinne ”krigen mot kriminalitet”, herunder ”krigen” mot
terror. (”Det rammer jo ikke meg, jeg har intet å skjule.”) 

Først etter at overgrepene er et faktum, og grundig dokumentert, kan all-
mennheten forventes å reagere. Da er det for sent; vår evne til å bekjempe terror
og annen alvorlig kriminalitet kan allerede være betydelig redusert. Derfor er
det viktig at vi som fagpersoner sier fra når de grunnleggende prinsipper våre
rettssamfunn bygger på trås for nær.

Antites 3

Rättsstatsbegreppet i snäv mening förutsätter inte nödvändigtvis demokrati. De
grundläggande rättsstatliga kraven kan tillgodoses också i andra samhällsfor-
mer. Demokratin i sig är ingen garanti för rättsstaten och värnet av rättssäker-
het och integritet. 

De grundläggande kraven på statens maktutövning måste tillgodoses och
bevakas. En rättsstat kännetecknas av den enskilde har ett effektivt rättsligt
skydd mot kränkningar genom statens maktutövning, dvs. genom missbruk av
rättsordningen – något som talar för och förutsätter en tydlig maktdelning. 

Det finns en övertro på det goda demokratiska samhället och en tendens att
godta ”rent mjöl i påsen”-resonemang. Där har juristerna – och media – ett
särskilt ansvar för att delta i debatten och påtala när gränserna närmas eller
överträds men också att konstruktivt medverka till rättsstatens skydd vid
utformningen av regelverk.

Frågan om skyddet av mänskliga rättigheter kan göras enkel. En ståndpunkt
kan vara att samhället under inga förhållanden får vidta åtgärd som i någon
mening kränker något som kan anses innefatta en mänsklig rättighet. Det är tyd-
ligt att en sådan hållning skulle gå för långt. Om skyddet skulle upprätthållas på
ett sådant sätt finns en påtaglig risk att samhällsmedborgarna inte anser intresse-
avvägningen rimlig. Värnandet av mänskliga rättigheter kan därmed komma att
förlora i legitimitet. 

Att undantag för upprätthållandet av mänskliga rättigheter kan vara påkallat
framgår både av aktuella traktater och deklarationer som av rättstillämpningen.
Samhällenas uppgift är snarare att på ett försvarligt sätt dra gränserna för tolk-
ningen och tillämpningen av mänskliga rättigheter i den konkreta situationen.
Denna uppgift är särskilt grannlaga när hoten är svåra och den med samhällsan-
greppen förenade risken är hög. Det är en viktig uppgift för juristerna att biträda
samhället vid regelutformningen. En första uppgift är att bedöma frågan om
terroristhotet alls är sådant att det motiverar en inskränkning i någon mänsklig
rättighet. Tröskeln bör därvidlag vara hög.

Begrepp som allas likhet inför lagen, rättssäkerhet, förutsebarhet, rättstrygg-
het, rättstillgänglighet, mänskliga rättigheter och integritet kräver ett intellektu-
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ellt förhållningssätt till frågan om terroristbekämpning. I avvägningen mellan
förmodad/önskad effektivitet och inskränkningar i grundläggande rättigheter är
utgångspunkten ofta känslomässig. De som deltar i beslutsprocessen, liksom i
debatten, har därför ett stort ansvar för att bromsa åtgärder som varken är över-
lagda eller motiverade. 

Jag menar att vi på senare tid sett exempel som borde leda till eftertanke vad
gäller FN:s säkerhetsråds och EU-institutionernas förmåga att genomföra god
lagstiftning och enskilda medlemsländers förmåga att – trots vetorätt – i prakti-
ken kunna stoppa vad många anser vara slarvigt genomförd och oklar lagstift-
ning. Rambesluten om terrorism, arresteringsordern liksom FN:s sanktionkom-
mittés och EU:s förordning om frysning av bankmedel är, enligt min mening,
tydliga exempel på att skyddsmekanismerna i den internationella lagstiftnings-
proceduren inte riktigt fungerar, särskilt inte i tider av oro. Detsamma kan sägas
gälla på nationell nivå.

Hur förhindrar man att effektiviteten på ett allt för långtgående sätt inkräktar
på de mänskliga rättigheterna? Återigen handlar det om vilken typ av samhälle
vi vill ha och vilket pris vi är beredda att betala för en effektiv terrorbekämpning. 
• Ett systematiskt rättssäkert transparent regelverk som garanterar ”due

process”. Det är t.ex. inte rimligt att en persons tillgångar fryses utan att
han får reda på varför och heller inte har möjlighet att få saken prövad.

• Oberoende advokater; Advokater skall värna om mänskliga rättigheter och
rättstatens värden. Advokater skall verka för upprätthållandet av en god
rättsordning. Oberoende advokater utgör en av grundvalarna i ett demokra-
tiskt samhälle. Advokater intar en särställning i samhället vilket erkänts av
Europarådet och av Förenta Nationerna.

• I det sammanhanget är det angeläget att understryka vikten av att medbor-
garna i en rättstat har rätt till ”access to justice”, att det finns skydd för
advokaters tystnadsplikt. Advokatens roll är därför ”a yardstick” med
vilken man kan mäta ett fritt demokratiskt samhälle och dess strävan att
värna om rättstaten. Rapporteringsskyldigheten och angiveriskyldigheten i
penningtvättlagstiftningen strider mot advokatens roll och uppgift. Inte ens
diktaturerna i olika väst och östländer i Europa på 1900-talet transformera-
de advokaterna till regeringens poliser. I Polen pågår f.n. en oroande
utveckling vad gäller advokaternas oberoende ställning. 

• Domstolars oberoende och opartiska domare är den kanske viktigaste
länken för upprätthållande av rättsstatens principer. Domstolarna har fått
ökad betydelse. Domstolarnas uppgifter har också delvis förändrats. Dom-
stolarna har i dag lagprövningsrätt. Uppenbarhetsrekvisitet bör dock omgå-
ende avskaffas. Domstolarna har fått nya uppgifter och i vid tillämpning
och prövning av straffprocessuell lagstiftning mot terrorism intar domsto-
larna en central roll vad angår granskning av polis och åklagare, liksom lag-
stiftningens förenlighet med övergripande normer och lagar. 
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• Oberoende media; Medias betydelse i rättssamhället kan inte nog under-
skattas. Det är av central betydelse att korrekt information förmedlas till
medborgarna och att urvalet av information är relevant och objektivt samt
att de rättstillämpande myndigheterna liksom lagstiftaren granskas.

• Internationell och nationell parlamentarisk kontroll och transparens;
Regeringar tenderar också före den 11 september att ha ett inneboende
behov av att kontrollera sina medborgare. När mått och steg tas för att öka
allmänhetens säkerhet måste det ske parallellt med en utvärdering av
konsekvenserna och effekterna för mänskliga rättigheter och rättsstatliga
principer liksom för samhället i stort. Populism är en farlig rådgivare. 

• Internationell debatt och samverkan.
• Förändrad strategi; Från kriget mot terrorn till strategisk kamp mot våldsam

extremism.
• Uppföljning av hur FN:s resolution 1373 har implementerats och dess

korrespondens med mänskliga rättigheter.
• Internationell kontroll hur terroristbekämpning ”missbrukas.”
• Avsteg från mänskliga rättigheter måste ske inom ramen för givna kriterier,

vara tidsbestämda, följa av lag, vara nödvändiga, proportionella samt får ej
utesluta juridisk kontroll.

• Arresterade eller förvarade personer skall omgående ha rätt att få sin sak
prövad inför domstol. Det skall aldrig vara tillåtet att kvarhållas i förvar på
obestämd tid.

• Också under nödsituationer dvs. när avsteg gjorts från de mänskliga rättig-
heterna, måste rätten till en rättvis rättegång upprätthållas; antagandet att
vara oskyldig till motsatsen är bevisad, rätten till en opartisk och oberoende
domstol, rätten till advokat, rätten att överklaga, alldeles särskilt vid risk för
dödsstraff.

• Upprätthållande av art. 4 i Genèvekonventionen vad gäller definitionen av
krigsfångar.

• Förbud att förvara gripna utanför en jurisdiktion med oberoende domstolar
som kan pröva lagligheten av gripandet.

• De gripna skall behandlas i enlighet med grundläggande principer och äga
rätt att kommunicera med omvärlden.

• Staterna måste verka för att förhindra finansiering av terrorism som kan
verkställas internationellt.

• Erkännande av regeln om skyldighet att utlämna eller att åtala.
• Utveckla en internationell ramlagstiftning angående bekämpande av

terrorism. 
• Anta en multilateral konvention om samarbete angående verkställighet,

säkerhetstjänster, mål och medel, begränsningar och vidmakthållande av
mänskliga rättigheter.
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• Utveckla det internationella lagstiftningssamarbetet vad gäller strafflagstift-
ning nationellt.

• FN:s generalförsamling antog enhälligt den 13 april i år en konvention om
suppression of acts of nuclear terrorism – ett försök att finna en strategi för
att bekämpa terrorism.

• Ett annat exempel på internationellt samarbete med syfte att uppställa
gemensamma regler och principer för terroristlagstiftning samt att stärka
och konsolidera lagstiftning med bibehållande av mänskliga rättigheter är
”The Madrid agenda” (se www.clubmadrid.org)

• Det skall alltid åligga en stat att välja det forum som bäst tillgodoser ”due
process”.

• Hänsyn ska tas till offer och deras familjer för såväl terroristhandlingar som
statens eventuella övergrepp i kampen mot terrorismen.

• Utnyttja internationella tribunaler / ICC.

Avslutningsvis skulle jag vilja citera en kommentar som fälldes av en advokat
från ett tidigare kommunistland i anslutning till diskussionen om det andra
penningtvättsdirektivet. Han sade: ”I prefer a life in freedom with all its risks
over life in a safe prison.” 

Statsadvokaten Birgitte Vestberg, Danmark:

Jeg vil gerne takke arrangørerne og oplægsholderne for deres indsats vedr. dette
sørgeligt aktuelle og meget vanskelige emne.

Der er god grund til at gøre sig klart, i hvilket omfang reglerne i Den
Europæiske Menneskeretskonvention regulerer strafferetsplejen. Konventions-
teksten begrænser sig til at kræve hjemmel i lov for indgreb i den private sfære
(art. 8), dommermedvirken ved frihedsberøvelse (art. 5) og en retfærdig retter-
gang inden rimelig tid (art. 6). Strafferetten er berørt i art. 7 med kravet om
ingen straf uden retsregel.

Lidt mere overset er den del af art. 5, der giver enhver retten til sikkerhed.
Rækkevidden heraf i relation til en borgers krav om beskyttelse mod overgreb
fra andre end staten har ikke påkaldt sig nogen større interesse, men det ville
vel ikke være unaturligt, om konventionen inden for strafferetten/retsplejen
beskytter andre end mistænkte.

Efter min opfattelse yder nationale lovgivninger typisk en mistænkt langt
større beskyttelse ned reglerne i konventionen. 

Udviklingen i Danmark siden midten af 1970-erne har været præget af en så
tiltagende regulering af politiets efterforskningsmetoder, at det snart kun er
muligt at bruge hovedet (øjnene og hjernen) uden, at særlige betingelser, herun-
der rettens medvirken, skal være opfyldt. Dette er også betinget af den hastige
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udvikling i indgrebsmuligheder, som den tekniske udvikling tillader. Strafferets-
plejen har også udviklet sig derhen, at betingelser for indgreb er nuanceret ud
fra, hvor indgribende et retsmiddel bliver anset for at være. Resultatet er en
jungle af forskellige betingelser for at foretage et indgreb. Betingelserne er for
så vidt enkle: mistankekrav, kriminalitetskrav, strafferammekrav, forventet
nytteværdi, proportionalitet, forsvarers medvirken, kontradiktion og rettens
medvirken, men kombinationsmulighederne er legio og reglerne er vanskeligt
overskuelige i en situation af hastende karakter. Alene mistankekravet findes i
flere varianter: rimelig grund til mistanke, begrundet mistanke og særlig
bestyrket mistanke.

Det fører til, at der bliver begået fejl, og fejl giver anledning til indsigelser
og tvister (ressourceforbrug), ligesom de selvsagt kan få indflydelse på sagens
realitet.

Mit indlæg har til formål at fremhæve behovet for at forenkle betingelserne
for at foretage tvangsindgreb i strafferetsplejen. Jeg er enig med referenten i, at
der ikke bør være særregler, hvis indgrebet gælder bekæmpelse af terror, for det
er meget væsentligt, at lovgiver ikke svajer for hvert et pust i dagligdagen, men
holder en fast kurs. Enkle regler ville spare ressourcer hos politiet og mindske
risikoen for fejl. Færre fejl giver færre tvister, og forsvarerne kan koncentrere
sig om sagens realitet. Enkle regler vil også forbedre domstolenes muligheder
for en reel kontrol i de tilfælde, hvor retten enten skal tillade et indgreb eller
tage stilling til, om indgrebet kan godkendes.

Professor em. Jacob W.F. Sundberg, Sverige:

Vad som följer är texten till mitt inlägg kompletterat med notapparat till tjänst
för de deltagare icke varit fullt förtrogna med med ämnets detaljer.

1. Enligt de stränga anvisningarna för inlägg på Nordiska Juristmötets
sessioner skall ingen taga till orda med inlägg om han bara är ense med
referenten. Det krävs alltså att vara av annan mening än referenten för att
få ordet. Det kravet klarar jag med glans.

I.
2. Jag vill börja med några ord om krigets folkrätt. Det är en 1800-talsska-

pelse, manifesterad i ett antal konventioner, och den är byggd på före-
ställningen om stående, uniformerade och disciplinerade styrkor, typ
danska vaktparaden i napoleonska björnskinnsmössor.

3. Ett antal stater uppkom emellertid efter första världskriget byggda på
marxismen. Den har sin utgångspunkt i klasskampen och har därmed
ingenting gemensamt med björnskinnsmössorna. Där glorifierades i stäl-

Terrorismbekämpning och mänskliga 

rättigheter – hur tryggas skyddet för den enskilde? 

215



let den odisciplinerade mobben såsom varande ’folket’, och man skulle
ställa sig helt avvisande till krigets folkrätt såsom tillhörande en förflu-
ten, fördärvlig borgerlig epok. Det skulle t.ex. dröja ända till 1955 –
d.v.s. långt efter andra världskriget avslutats – innan Sovjetunionen ratifi-
cerade den IV Haagkonventionen med Lantkrigsreglementet som var en
centralpunkt i krigets folkrätt. Kriget på ostfronten under andra världskri-
get rasade likaså utan att generas av några krigsfångekonventioner.47

4. På sovjetisk sida glorifierades i stället partisanverksamhet såsom väl i
linje med den marxistiska världsuppfattningen om ’folkets’ krig. Ett led i
detta var att man t.ex. öppnade fängelserna och släppte ut fångarna, gav
dem en bössa och uppmanade dem att gå ut och skjuta finnar. Så skedde
också.48

5. Bedömningen efteråt av vad som hände har gjorts av professor Erik
Castrén för finländsk del, och av Georg Schwarzenberger för brittisk del.
Båda gör bedömningen att med sådana kombattanter kunde man förfara
”at discretion” när man lyckats få dem i sitt våld och Castrén klassifice-
rar aktörerna som ”unlawful combatants”.49

II.
6. Låt mig sedan övergå till dramatiken kring angreppet på World Trade

Center den 11 september 2001 och amerikanarnas motoffensiv. Inom
ramen för denna har man återupplivat begreppet ”unlawful combatants”
och inrättat för sådana bl.a. koncentrationslägret vid Guantanamo Bay.50

Man har därutöver inlåtit sig på ett system med ”rendition”, d.v.s. man
har flugit iväg sådana laglösa kombattanter, som man lyckats få i sina
händer, hem till deras hemländer utan formellt utlämnings- eller utvis-
ningsförfarande i och för närmare förhör och behandling, utan hinder av
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47 Fråga är om Genèvekonventionen 27.7.1929 ang. krigsfångars behandling, SÖF 1931:28, 118
LNTS 343. Att Sovjetunionen aldrig ratificerat denna har fått till följd att krigs-
fångebehandlingen på ostfronten under andra världskriget kunde helt ske på sovjetiska
marxistiska premisser. Jfr Raija Hanski, Behandlingen av krigsfångar under vinter- och fort-
sättningskriget – en folkrättslig studie, Åbo 1990, s 18–20.

48 Se närmare t.ex. Veikko Erkkilä, Det nedtystade kriget. När sovjetiska partisaner anföll finska
gränsbyar (övers. Kaa Eneberg), Hjalmarson & Högberg 2001. Jfr Erik Appel, ”Sovjetpartisaners
offer får ersättning”, Hufvudstadsbladet 21.3.2000 s 6.

49 Se Erik Castrén, The present Law of War and Neutrality, Annales Academiae Scientiarum
Finnicae. Ser. B, Tom 85, Helsinki 1954, s 148. Märk att boken utkommit åtskillig tid efter
antagandet av Genèvekonfentionen 12.8.1949 ang. krigsfångars behandling, SÖF 1953:16, 75
UNTS 135. Castrén talar sålunda om ”olagliga stridande”. Georg Schwarzenberger, A Manual of
International Law (5th ed. 1967) hävdar, refererande till samma kategori, att “within the limits
of the standard of civilisation, the enemy may deal with them at his discretion” (s 203). 

50 Ruth Wedgewood, ”Guantanamo. Let military rules apply while the war goes on”, International
Herald Tribune 2.12.2003 p 8.



det amerikanska rättsystemet – och då också utan varje kontroll av hur
det gått till när man fått fram informationen51 – och det har varit själva
finessen med rendition som informationssystem. FN-systemet har
engagerats i detta i den period, då man fruktade att nästa al-Quaida
angrepp skulle riktas mot själva FN-skrapan i New York. Man improvi-
serade då – i stort sett över natt – på amerikanskt initiativ ett mot al
Quaida och dess finansiella supporters – typ Al Barakaat – riktat preven-
tionssystem med frysning av tillgångar som framstår som närmast
kalkerat på det amerikanska systemet för ekonomisk krigföring under
andra världskriget.

7. Den svenska och den amerikanska analysen av läget har skilt sig åt. För
den svenska utrikesledningen har kommissionen fortsatt setts som ett
expertorgan av quasi-juridisk karaktär. För amerikanarna däremot har
kommissionen framstått som en öppet politisk arena.52 Därmed har det
också varit öppet för dramatik. Amerikanarna bemöter angrepp med
motangrepp av olika slag.

8. Osämjan accentuerades när USA förlorade sin plats i Human Rights
Commission och platsen i stället intogs av Sverige år 2002, trots ameri-
kanska vädjanden till Sverige att avstå sin plats till förmån för USA.53 På
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51 Rendition sker med hjälp av en särskild amerikansk flygstyrka som flyger fritt över mot USA
vänligt sinnade länder. Se närmare Scott Shane, Stephen Grey and Margot Williams, “In tucked-
away corner, war on terror takes off. The planes can go where U.S military craft would not be
welcome .” International Herald Tribune 1.6.2005 p 2. Jfr JO ber, 22.3.2005 dnr 2169-2004 samt
Craig Whitlock, “New Swedish Documents Illuminate CIA Action. Probe Finds ‘Rendition’ of
Terror Suspects Illegal”, Washington Post 21.5.2005 p A01. – Det kan kanske vara skäl att erinra
att – som man kanske minns från många amerikanska kriminalfilmer – ’tredje graden’ vid förhör
ingalunda varit det amerikanska rättssystemet främmande.

52 Jfr Mikko Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different
Treatment of Governments, Åbo Ak. U Press 2005, s 187: “Because politics is an inseparable
part of everything involving states, the work of the Commission on Human Rights is,
unavoidably, political. However, the political nature of the Commission’s work is also an
inevitable result of the importance attached to the promotion and protection of human rights.”
Jfr Philip Alston, “The Commission on Human Rights” i P. Alston, ed., The United Nations and
Human Rights. A Critical Appraisal, Oxford 1992, s 126–210, på s 193–194: [T]he concerted
lobbying and the accompanying horse-trading which virtually all of the key actors have engaged
in at one time or another is a testament not only to the importance attached to the Commission
but also to its inherently political nature.”

53 Se närmare Mikko Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the
Different Treatment of Governments, Åbo Ak. U Press 2005, s 311: “In its decision 2001/201 B
of 3 May 2001, the Economic and Social Council elected Austria, France, and Sweden as new
members from the Western group to the Commission on Human Rights but not the United States
whose mandate period had also come to an end.” Jfr David Ignatius, “U.S, Ought to Learn the
UN Game and Recapture Panel Seat”, International Herald Tribune 24.5.2001: “When U.S.
officials realized late in the game that they might lose, they went informally to Austria and
Sweden and suggested that one of them withdraw. That didn’t work.”



amerikanskt håll uppfattades det avoga svenska beteendet som ”a slap in
the face”.54 Osämjan blev inte mindre av att Sverige i kommissionen
ställde sig högljutt kritiskt till olika amerikanska motåtgärder typ Guan-
tanamo och frysningen av tillgångar, d.v.s. förvarstagandet av den
pakistanske Mehdi Ghezali med svenskt medborgarskap, och de tre
somalierna identifierade med Al Barakaat, likaså med svenskt med-
borgarskap. I ett amerikanskt perspektiv motiverade angrepp motan-
grepp, bl.a. manifesterat i att man tvingade fram hemkallandet av den
chilenske ambassadören till kommissionen, Juan de la Vegas, som röstat
fel ur amerikansk synpunkt i kommissionen. Det kan antagas att ameri-
kanarna inte heller varit ointresserade av den svenska oviljan att föra
dialog om ”unlawful combatants”. – USA har sedermera återvunnit sin
plats i kommissionen genom att Spanien (till skillnad från Sverige!)
avstått från sin kandidatur till förmån för USA.55

9. Man skall inte glömma bort att den amerikanska förmågan till motåtgär-
der är enorm. Det sammanhänger bland annat med det s.k. Echelon-
systemet, som är en slags militärpolitisk variant av det kända Google-
systemet.56 Det innebär en total övervakning av all världens telefontrafik,
– inklusive övervakning av trafiken i USA. Den amerikanska termen för
denna övervakning är ”snooping”. Snooping på amerikanska medborga-
re är i och för sig olagligt i USA. I samtalsreferaten och – utskrifterna
anonymiseras därför sådana medborgare med beteckningen ”US per-
son”, men anonymiseringen kan lätt genombrytas och det pågår just nu
en häftig amerikansk debatt om just sådan snooping.57 – Den f.n. aktuella
Karl Rove och ambassadör Wilson-affären visar en viss benägenhet för
amerikanska hämndeåtgärder, efter ur den amerikanska utrikesledning-
ens synpunkt inopportuna enskilda utrikespolitiska initiativ.58 Det är
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54 William Safire, “U.S. Was Expelled for Telling the Truth”, International Herald Tribune
8.5.2001 s 10: där talas om “the real reasons for slapping us in the face”.

55 Se Mikko Lempinen, op. cit. s 311:”The United States was re-elected to the Commission in
2002 Economic and Social Council decision 2002/201 B of 29 April 2002.” USA:s återinträde
blev möjligt genom att Spanien avstod från sin kandidatur.

56 Se närmare t.ex. Fredrik Quistbergh, ”Echelon ser och hör dig. Så spionerar USA på oss alla”,
ETC nr 4/99; Niall McKay, ”Lawmakers Raise Questions About International Spy Network”,
New York Times 27.5.1999.

57 Se närmare Patrick Raden Keefe, ”Snooping Big brother and the bureaucrats”, International
Herald Tribune 11.8.2005 p 7, samt allmänt, idem, Chatter, Dispatches from the Secret World of
Global Eavesdropping. Jfr Heather Timmons, “How Cellphone Tracking led to the Bombing
Suspect”, International Herald Tribune 3.8.2005 p 3.

58 Se t.ex. Nancy Gibbs, “The Rove Problem”, Time Magazine July 25, 2005 s 30 ff. Jfr Frank
Rich, “To find Karl Rove, follow the uranium”, International Herald Tribune 18.7.2005 s 7; John
Tierney, “Why all the fuss?”, International Herald Tribune 19.7.2005 s 7; och “A jar of red
herrings”, International Herald Tribune 20.7.2005 s 8 (ledare).



uppenbart att amerikanarna har oändliga möjligheter i dessa hänseenden
genom sin behärskning av Echelonsystemet. – Säkerhetstjänsterna värl-
den över är djupt indragna i detta informationsutbyte. På så vis har ska-
pats utrymme för en slags SÄPO-utrikespolitik vid sidan av utrikesmini-
steriets, och man kan knappast frigöra sig från beroendet av Echelon.
Den svenska Agiza-affären demonsterar beroendet; tipsen rörande egyp-
tiern Agiza och hans aktiviteter som sedan föranledde den svenska utvis-
ningen under uppseendeväckande förhållanden som led i amerikansk
”rendition”, härrörde från amerikanskt håll.59 – För enskilda tjänstemän i
utrikesförvaltningen – icke bara den chilenska som ambassadör de la
Vegas fått erfara – betyder detta en viss risk att få klä skott vis à vis ame-
rikanska hämndeåtgärder utlösta av den grundläggande motsättningen
mellan den dåvarande svenska utrikesministern Anna Lindhs uppfattning
att Human Rights Commission skulle ses som ett quasi-juridiskt ex-
pertorgan, och den amerikanska uppfattningen att det är en öppet politisk
arena i vilken politisk fribrottning gäller.60

10. Jag har ingen lösning på den nya situationen att föreslå, men jag tycker
att även svenska juridiska expertorgan skall vara medvetna om vilken
arena de givit sig in på och därför kanske tala med mindre bokstäver!

Generaldirektören Anders Eriksson, Sverige:

Mitt inlägg skall inte handla om Kammarkollegiet i Sverige. Skälet till att jag
känner ett behov av att säga något här är i stället att jag under sex år på 1990-
talet var chef för den svenska Säkerhetspolisen. Det är de erfarenheter som jag
gjorde under de åren som gör att jag tycker att jag har några saker att tillföra i
den här debatten.
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59 Affären har numera utförligt refererats av bl.a. JO, se JO ber, 22.3.2005 dnr 2169-2004.
60 Rörande Anna Lindhs inställning, se t.ex. Mats Carlbom, ”USA-utpressning skadar FN”, DN

27.2.2003 s 15: ”Det är klassisk svensk politik att ställa upp för folkrätten. I diskussionen om
USA skall få agera självt när det gäller Irak har Sverige varit fullständigt glasklart: man får
absolut inte agera på egen hand.”; se vidare Olle Svennings minnesbok om Anna Lindh,
refererad av Ewa Stenberg, ”Lindh ville stoppa Nuder”, DN 28.11.2003 s 10: ”Anna Lindh
däremot var oerhört kritisk mot USA eftersom ett sådant krig [mot Irak], enligt hennes syn,
saknade stöd i folkrätten och skulle hota den rättsordning för mänskliga rättigheter som var
kärnan i Anna Lindhs politiska engagemang.”; Tobias Brandel, ”USA:s åtalsimmunitet upprör”,
SvD 14.7.2002 s 13: ”Amerikanska politiker måste förstå att de mänskliga rättigheterna
försvagas kraftigt om de fortsätter att motarbeta domstolen, säger utrikesminister Anna Lindh.”;
Mikael Holmström, ”Anna Lindhs låga profil sticker USA i ögonen”, SvD 6..3.2001 s 9: ”För
USA sticker Sveriges låga profil inför kärnvapnen i Kaliningrad i ögonen; jämfört med Anna
Lindhs starka krav på USA att avstå från sitt framtida planerade missilförsvar, framfört i
utrikesdeklarationen den 7 februari [2001]”.



Under min tid som chef för Säkerhetspolisen så var det en väldig skillnad
mellan två grenar av arbetet där, nämligen å ena sidan den ena grenen, det
preventiva arbetet – där det gällde att förhindra olika säkerhetshotande verk-
samheter – och å andra sidan den rent brottsutredande verksamheten. I den
senare grenen, när man alltså hade en misstanke om ett redan begånget brott, så
tycker jag att de regelsystem som vi har för att utreda brott av allmän karaktär
passar väldigt bra för att utreda också säkerhetshotande brottslighet. Vi skall
därför inte ha särskilda regler för den sektorn, därför att de vanliga regelsyste-
men passar och kan användas praktiskt.

Det innebär att jag tycker att man inte skall ha särregler för att utreda säker-
hetshotande brottslighet, och därmed har jag väl också antytt vad jag tycker om
särskild terrorlagstiftning. Jag tycker att sådan är onödig. Det kanske mera är ett
politiskt ”jippo” att skapa sådan lagstiftning än att det finns ett praktiskt behov
av det.

Om man ser till att använda de vanliga reglerna för att utreda brottsligheten
också när det gäller terrorbrott så vinner man den fördelen att de normala
mänskliga-rättighetshänsynen kan tas också när det gäller terrorsammanhanget,
och det tycker jag är en klar fördel.

När det gäller den andra delen, den preventiva delen, så är det betydligt
svårare. Min erfarenhet, och det tror jag inte kommer som någon överraskning
för någon här, är att det inte går att fullt ut skydda ett samhälle mot terrorism.
Om en terrorist verkligen vill, så kan han begå terroristbrottet, hur stora
polisiära resurser vi än sätter in för att skydda samhället. Det är en fråga om
kompetens hos terroristen mer än en fråga om kompetens hos samhällets re-
surser. Utan frågan är i stället hur vi skall kunna öka våra chanser att begränsa
terrorangreppen, att kanske få så små skadeverkningar som möjligt.

Och då håller jag med Stefan Strömberg om att en bra underrättelseverksam-
het från polisens sida är av avgörande betydelse. Och då kan man fråga sig, hur
skall en sådan underrättelseverksamhet kunna komma till stånd?

Ja, man skall naturligtvis använda sig av de normala polisiära arbetsmetoder-
na, t.ex. spaning och annat underrättelsearbete. Det kan vara både s.k. inre
spaning, dvs. registerslagning och annat arbete där man letar efter material utan
att bedriva spaning ute på fältet, och fysisk eller annan spaning på fältet.

Någon sa här att hela den här debatten handlar egentligen om vilka rättighe-
ter vi skall ge dem som inte själva är beredda att respektera våra mänskliga
rättigheter, men enligt min mening handlar det inte bara om det, därför att i de
flesta fallen vet vi inte vilka de personer är som hotar våra mänskliga rättighe-
ter; det är just det som det är polisens uppgift att ta reda på.

Och huvuddelen av den spaningsverksamhet som vi bedrev under min tid
som chef för Säkerhetspolisen var inriktad på att ta reda på vilka det var som
hotade samhället, vilka det var som kunde tänkas begå terrorbrott m.m. Det var
i väldigt liten utsträckning fråga om att inrikta spaningen mot bestämda indi-
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vider. Det var i stället ett allmänt insamlande av uppgifter i syfte att identifiera
hoten. Och det är just där som problemet ligger, tycker jag. Hur mycket skall
man få göra i det här allmänna insamlandet av uppgifter för att kunna ta reda på
vilka som hotar samhället genom planer på att begå terrorbrott m.m.

I Storbritannien har man ju tagit den inställningen att övervakningskameror
är bra. I London finns det 10.000-tals övervakningskameror och polisen har en
omfattande tillgång till material från dessa. I själva verket var det ju det som
gjorde att man där ganska snabbt kunde komma fram till vilka personer som låg
bakom de senaste terrordåden där. I Sverige har vi också haft några ganska upp-
märksammade fall som kunnat lösas genom att polisen fått tillgång till bilder
från kameraövervakning.

Men ändå tycker jag mot bakgrund av mina erfarenheter att jag har vissa bet-
änkligheter mot den allt flitigare generella användningen av övervakningskame-
ror i banker, affärer, bussar, tunnelbanor, taxibilar och på allmänna platser m.m.
Det kommer att skapa ett samhälle där vi faktiskt inte kan röra oss utan att bli
iakttagna. Och vem vet var det materialet kan komma att hamna så småningom?

Jag tycker att det finns en fara i att tillåta sådan här generell övervakning av
typen att sätta upp övervakningskameror här och där, för den händelse att man
någon gång skulle ha nytta av dem efteråt. Visst, det är frestande, för att
människor kanske känner sig tryggare om det vet att det sitter en övervaknings-
kamera i tunnelbanevagnen, men man måste också tänka på de andra verkning-
arna av ett sådant samhälle där det sitter kameror överallt. På motsvarande sätt
kan man resonera beträffande andra sådana här metoder.

Jag tycker att det finns en väsentlig skillnad mellan å ena sidan sådana här
generella åtgärder där man inte från början vet vad det skall användas till utan
har det så att säga för den händelse att det skulle komma att behövas och å
andra sidan de fall där man har en konkret brottsutredning om ett redan begång-
et, i vart fall misstänkt brott. I de senare fallen, i den konkreta brottsutredning-
en, så tycker jag att man kan tillåta polisen att använda rätt så inträngande
metoder, metoder som kommer att utgöra intrång i den personliga integriteten,
metoder som alltså innebär att man blir utsatt för avlyssning, kameraövervak-
ning och annat, därför att där har vi en konkret misstanke och den grundas i vart
fall på någonting. Och om man tillåter detta – som jag tycker att man skall göra
– är det viktigt att se till att den enskildes rättssäkerhet kan tillvaratas i det
sammanhanget. Det måste finnas starkare rättssäkerhetsgarantier än vad vi har
idag, bl.a. i form av underrättelser i efterhand om åtgärden till dem som utsätts
för åtgärderna och en förbättrad tillsyn över polisens användning av åtgärderna.

Vi måste också se till att det finns advokater som kan tillvarata den misstänk-
tes rättigheter, vare sig den misstänkte känner till övervakningsåtgärderna eller
ej. När jag var chef för Säkerhetspolisen fanns det ett system som innebar att
övervakningsåtgärderna kunde vidtas utan att den misstänkte fick kännedom
om det och utan att den misstänkte representerades av någon som kunde tillva-
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rata dennes rättssäkerhetsintressen. Det var väldigt praktiskt för oss i polisen
men det var inget rättssäkert system. Det har förbättrats något idag; jag säger
”något” för att jag tycker inte att det är tillräckligt bra än.

Men vad jag vill understryka med mitt inlägg idag är: Gör en skillnad mellan
å ena sidan generella övervakningsåtgärder såsom avlyssning eller kameraöver-
vakning, där man ännu inte riktigt vet vad man skall använda uppgifterna till,
och å andra sidan sådana fall där man har en konkret misstanke om brott och
där man sätter in åtgärden med anledning av den misstanken!

Tack! 

Korreferent, generalsekreteraren Anne Ramberg, Sverige:

Jag blir glatt överraskad när man hör rikspolischefen och förre SÄPO-chefen
säga så kloka saker till skydd för rättssäkerheten. Jag skulle dock ändå vilja
göra några iakttagelser. 

Jag tror att det är viktigt att man i den här diskussionen håller i minnet att vi
är företrädare för olika aktörer inom rättsmaskineriet och som sådana har olika
utgångspunkter för våra uppfattningar om hur vi vill att rättssamhället skall se
ut i framtiden. Jag för min del tror att det är oerhört viktigt att man i en diskus-
sion om rättssäkerhet och en effektiv terrorismbekämpning skiljer på inskränk-
ningar i rättsäkerheten å ena sidan och inskränkningar i integriteten i den
meningen att man måste vara beredd att göra avkall på integriteten till förmån
för brottsbekämpning å den andra sidan. Det gället inte bara terrorism och här
vill jag understryka att min uppfattning är att terrorister skall behandlas som
vilka grova brottslingar som helst. De skall inte särbehandlas på något sätt. 

Den populism som i dag råder inom de lagstiftande leden utgör dock en
mycket farlig utveckling. Populism är en farlig rådgivare och populism är
delvis, tror jag, skälet till att det har kommit att bli en sådan olycklig utform-
ning på lagstiftningen och det sätt på vilket de här frågorna beretts av lagstifta-
ren i de europeiska staterna. Politikerna vill, som tidigare sades, visa handlings-
kraft. Med det sagt så måste man ju också komma ihåg att också staten och de
statliga institutionerna behöver ett skydd. Det är oerhört farligt i ett samhälle
om allmänheten tappar tilltron till staten och dess myndigheter, såsom polis och
domstolar och till rättsväsendet som sådant. Detta är tyvärr någonting som varje
rättssamhälle då och då drabbas av även när det inte gäller frågan om terrorism
och i dessa avseenden är alltså problemen desamma. 

Vi har i Sverige för närvarande upphetsade debatter där förslag framförs att
det skall räcka med att vara vittne till en misshandel, ett mord eller ett annat all-
varligt brott för att bli betraktad som medgärningsman. Samtidigt som allmän-
heten kan anse att det är oerhört allvarligt att det sitter en svensk person dömd i
USA på livstid för att hon just var vittne till ett mord. Det finns här ingen struk-
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tur i debatten. Där har vi jurister en viktig uppgift. Det är ju ytterst så att det
handlar om vilket samhälle vi vill ha och det argumentet kan man använda åt
bägge hållen. Man måste känna sig trygg när man går på gatan och man måste
samtidigt känna att inte myndigheterna leder oss in i ett samhälle som påminner
om Orwells 1984. 

Och jag delar, vad jag också uppfattar är Anders Erikssons uppfattning, att
det är djupt oroväckande med lagstiftningsförslag om nya preventiva åtgärder
som skall kunna vidtas mot personer som inte ens är misstänkta för brott. Det
tycker jag är djupt oroväckande och där tror jag just att de presenterade hotbil-
derna som jag talat om bidrar till att allmänheten legitimerar och accepterar att
politikerna fattar beslut som man aldrig skulle ha gjort före händelsen i New
York den 11 september. 

Även om lagstiftningsarbetet för att åstadkomma en effektiv brottsbekämp-
ning redan hade inletts innan den 11 september och intensifierats innan bomb-
händelserna i London, så skulle det aldrig ha gått igenom med den hastighet
som nu skedde.

Det gäller alltså att hålla huvudet lite kallt och betrakta terrorism som vilken
grov brottslighet som helst. Bekämpningen av terrorism skall också ske efter de
spelregler som gäller för sedvanlig grov brottslighet och inte efter principer som
saknar grund i ett rättssamhälle. 

Tack!

Dessutom gjorde departementsrådet Morten Ruud, Norge, førsteamanuensis Jan
E. Helgesen, Norge, och rikspolischefen Stefan Strömberg, Sverige, inlägg på
sektionsmötet.

Debattledaren, højesteretsdommer Thomas Rørdam, Danmark, avslutade med
att tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklara-
de sektionsmötet avslutat.
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