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Bonnier Broadcasting avstyrker att utöka existerande yttrandefrihetsgrundlag och
tryckfrihetsförordning med bestämmelser om utlandsspioneri, grovt utlandspioneri och grov
obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri. Sverige har tillräckligt
skydd i lag mot spioneri inom yttrandefrihetsgrundlagens områden.
1.1

Om begrepp om utlandsspioneri införs öppnar Sverige upp för intressen utanför
riket att påverka hur vi ser på och bedömer granskande journalistik när den
blottlägger oegentligheter och osunda förhållanden av internationell art. Under alla
omständigheter är det direkt skadligt att införa en ändring som i någon del riskerar
att hämma publicistisk granskning. Det är de granskande publicisternas uppdrag att
avslöja korrupta regeringar, statstjänstemän och sammanslutningar.

1.2

Det är betydligt farligare för Sverige att begränsa publicisternas granskande
uppdrag än att riskera att främmande stat är missnöjd med vår öppenhet och
yttrandefrihet. Osund verksamhet såsom internationella oegentligheter, krigsbrott,
osunda samarbeten med främmande makt, attacker på vår neutralitetspolitik,
osunda affärsuppgörelser med annan stat eller företag i annan stat, och obefogad
övervakning av befolkningen, för att nämna ett par exempel, måste kunna granskas
oavsett av vem som bedriver sådan verksamhet. Det är risk för stor skada när
ansvar för säkerhet på det sätt som utredningen föreslår läggs i en snävare krets.
Om publicister fråntas möjlighet att fullt ut bedriva granskande journalistik desto
större risk är det för otillbörlig påverkan från osunda allianser och extern part.
Risken med att införa utlandsspioneri inom yttrandefrihetsområdet är att
bedömningar inom svensk lagstiftning blir offer för annans stats påverkan.

1.3

Det bör uttryckligen skrivas att hemliga tvångsmedel inte ska få användas mot
publicister. Hemliga tvångsmedel ska inte på något sätt kunna användas så att
källskyddet bryts. Förslaget innebär dessutom en inskränkning av anskaffarfriheten
och meddelarfriheten, vilket ger en förskjutning av beslut från ansvarig utgivare och
publicering till tidigare led vid inhämtning av uppgifter. Dessa förslag går emot
grundläggande svenska principer och skulle innebära stor inskränkning av de
granskande publicisternas möjligheter att avslöja oegentligheter. Det är mycket
olämpligt och direkt skadligt.

1.4

Det är av yttersta vikt att det finns ett publicistiskt granskande uppdrag som fritt
kan berätta om när staten, främmande stat eller sammanslutning begår brott eller
ingår i gravt osunda verksamheter som får eller riskerar att få negativa
konsekvenser för befolkningen oavsett territorium.

2.

SLUTSATS

2.1

Bonnier Broadcasting anser att det är mycket viktigt att inte på något sätt inskränka
förutsättningarna för grundlagsskyddad journalistisk granskning. Journalister i
grundlagsskyddade medier måste fortsatt obehindrat kunna utföra sin research och
rapportering om företeelser och verksamheter i samma utsträckning som idag, även
om sådant som handlar om internationellt agerande.

2.2

Bonnier Broadcasting invänder starkt emot förslaget i de delar som rör
Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och inskränkning av
publicistisk verksamhet.
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