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Tystnaden 
väcker frå-
gor om Sve-
riges egen 
roll i skan-
dalen: hur 
övervakas 
svenska 
medbor-
gare och 
på vilket 
sätt bistår 
FRA andra 
länder?

Söndagskrönikan.

Peter Wolodarski: Varför så tyst när 
staten trampar på tröskeln?

Vissa saker tror man inte 
ska kunna hända i stabila 
demokratier – sen inträ!ar 
de ändå.

Som i somras, när två 
brittiska säkerhetstjänste-

män besökte The Guardians London-
redaktion "ör att övervaka "örstörelsen 
av en Apple MacBook Pro. Den bärbara 
datorn innehöll känsligt material från 
visselblåsaren Edward Snowden, som 
tidningen skrivit om i #era veckor. Re-
geringen var missnöjd med Guardians 
avslöjanden och hade med hänvisning 
till den ”nationella säkerheten” redan 
"örsökt övertyga chefredaktören Alan 
Rusbridger om att upphöra med sin 
rapportering. 

Rusbridger gav inte efter. Han ansåg, 
på goda grunder, att Snowdendoku-
menten om hur USA och Storbritan-
nien bedriver massövervakning av 
vanliga människor hade ett stort 
allmänintresse. Öppenheten var en 
demokratisk nödvändighet. Och varje 
publicering "öregicks av en nogsam 
etisk prövning.

Dessutom, "örklarade han "ör den 
brittiska regeringen, var det menings-
löst att "örsöka ge sig på Guardians 
verksamhet i Storbritannien.

Dels hade tidningen redaktioner 
i #era länder, dels fanns andra som 
också satt på grundmaterialet: enskilda 
personer och ytterligare tidningar. Den 
internationella rapporteringen skulle 
fortsätta, även om Londonredaktionen 
tvingades göra sig av med en dator.

Argumenten bet dock  inte på den brit-
tiska regeringen, berättar Rusbridger i 
senaste numret av New York Review of 
Books. Storebror tryckte på och hotade 
med att vidta rättsliga åtgärder. Dow-
ning Street var inblandat.

Den 20 juli stod Rusbridger där"ör 
i tidningens källare, övervakad av två 
säkerhetstjänstemän och såg till att 
datorn med de känsliga uppgifterna 
"örstördes – eller om man ska vara mer 
korrekt, oskadliggjordes.

Säkerhetsfolket nöjde sig nämligen 
inte med att Appledatorn plockades 
isär och lades i någon vanlig pappers-
korg "ör elektronisk återvinning. Den 
skulle bokstavligen krossas.

Guardian in"örska!ade där"ör en 
borrmaskin och en vinkelslip (inte 
de typiska redskapen i publicistisk 
verksamhet) "ör att kunna uppfylla re-
geringens önskan om digital radering.

Som väntat stoppade  detta inte 
avslöjandena om NSA:s verksamhet. 
Rapporteringen tog i stället ny fart 
och innehöll #er häpnadsväckande 
detaljer. Men den brittiska regeringen 
hade gjort en tydlig markering: Vi 
vidtar åtgärder mot de medieorganisa-
tioner som avslöjar känsliga uppgifter. 
Vi drar oss inte "ör att ifrågasätta och 
hota – och bokstavligen stövla in på 
redaktioner.

Under hösten har trakasserierna 
fortsatt. Ju mer Guardian och andra tid-
ningar berättat om massavlyssningen, 
desto gällare har tonläget från o$ciellt 
håll blivit. 

Tidningar med internationell räck-
vidd är inte ovana vid att angripas av 
stater. Det anmärkningsvärda i detta 
fall är att attackerna kommer från en av 
världens äldsta demokratier. 

”I århundraden har Storbritannien 
visat vägen "ör pressfriheten. Man 
borde fortsätta med det i stället "ör 
att backa från den höga standard som 
man etablerat de senaste 300 åren”, 
uttalade i veckan medierepresentanten 
"ör OSSE, Organisationen "ör säkerhet 
och samarbete i Europa. Detta apropå 
att Storbritannien parallellt "örsöker 
kontrollera sina tidningar hårdare.

Det är oväntat hård kritik "ör att 
komma från en tung internationell 
aktör, men den är inte desto mindre 
motiverad i det uppkomna läget. Stor-
britanniens angrepp på The Guardian 
"ör tankarna till hur icke-demokratiska 
stater beter sig. 

Från den svenska  regeringen hörs 
där emot ingen kritik. Fredrik Reinfeldt 
och Carl Bildt duckar eller slätar över, 
vilket de "ör övrigt gjort i all rapporte-
ring om övervakningen.

Inte ens när Angela Merkel proteste-
rar mot att hennes mobiltelefon varit 
avlyssnad av USA ansluter sig Sverige 
till den växande europeiska opinion 
som säger ifrån.

Det är som om Sverige tycker det är 
ointressant att vanliga människors per-
sonliga integritet kränks. Det är som 
om vi rycker på axlarna när regeringar 
klampar in på tidningsredaktioner och 
begär att journalistisk utrustning, som 
används "ör att avslöja miss"örhållan-
den, ska "örstöras.

Tystnaden väcker frågor om Sveriges 
egen roll i skandalen: hur övervakas 
svenska medborgare och på vilket sätt 
bistår FRA andra länder? Demokratiska 
stater måste givetvis kunna skydda sig 
mot terrorister och andra grovt krimi-

Trakasserierna av The 
Guardian är ett angrepp 
på alla tidningar som 
försöker berätta san-
ningen om massöver-
vakningen av vanliga 
medborgare.

nella, men "örsvaret av rättsstaten ska 
ske inom demokratins ramar.

Det kräver maktbalans och rimliga 
proportioner. Och det "örutsätter att 
inte bara allmänheten i grova drag vet 
vad som pågår, utan att folkvalda och 
domstolar har ett ordentligt mått av 
insyn och kontroll.

Vad NSA-skandalen  visat är att av-
lyssningsapparaten lever sitt eget liv, 
långt bortom det öppna samhällets 
räckvidd. Cheferna i stora IT-"öretag 
vet knappt vad deras egna bolag delar 
ut "ör information om sina användare. 
Politiker som är satta att övervaka 
systemen framstår mer som statister 
än verkliga kontrollanter. Antingen 
betros de inte med sanningen eller så 
"örstår de sällan hur den avancerade 
teknologin används i praktiken. Det är 
andra än de folkvalda som sitter bakom 
tangentbordet.

Och spionorganisationernas mål-
sättning är tydlig: samla in så mycket 
information som möjligt, ty en dag 
kanske man vill plocka fram något från 
den jättelika höstacken med data.

Tyskland är förmodligen  det land 
i Europa som reagerat starkast på 
övervakningen. Det beror inte på att 
Angela Merkels telefon tycks ha blivit 
buggad, utan på att tyskarna vet vad 
det innebär att leva i ett storebrors-
samhälle. Den östtyska spionorgani-
sationen Stasi såg som sin rätt att när 
som helst kunna ta reda på vad som 
helst om vem som helst, vilket år 2006 
skildrades i den minnesvärda %lmen 
”De andras liv”.

Tyskarna vill aldrig mer tillbaka till 
ett sådant samhälle. De varnar, protes-
terar och kräver att domstolar griper 
in mot alla tendenser till intrång i den 
privata s"ären.

Det %nns ingen anledning "ör oss 
svenskar att vara mindre vaksamma, 
särskilt inte när demokratier i vår när-
het tar fram borrmaskin och vinkelslip 
"ör att tysta sanningen.
twitter.com/pwolodarski

Peter Wolodarski 
Chefredaktör

Storebror lyssnar på dig. Foto: Getty Images

Jordnära rymdepos
 &Etta på amerikanska och svenska biotoppen, 

prisad av kritiker över hela galaxen. Rymdrullen 
”Gravity” är en av årets verkliga !lmsuccéer trots 
att den egentligen bara handlar om en man, en 
kvinna och rymden.

Eller ”rymden”? Är ”Gravity” en rymd!lm? 
Enligt många kritiker avspeglar den på ett unikt 
sätt universums ödslighet och tystnad – trots att 

tyst är det sista den är. I rymden kan kanske ingen 
höra dig skrika, men thrillerstämd !lmmusik och 
rymdskrot som kraschar in i sidan på satelliter 
hörs desto mer.

Frågan är om !lmen, liksom så många sci!-
kusiner, i själva verket handlar om stället där 
den inte utspelas – jorden. Genom att visa hur ex-
tremt utsatta de två människorna är inför kosmos 

krafter tycks det som regissören Alfonso Cuarón 
vill gnugga in just detta budskap: sköt om jorden. 
Alternativet är inte bara värre, det dödar dig, 
känslolöst och osentimentalt, innan du hinner 
säga ”Christer Fuglesang.” 

Eller som Sandra Bullocks roll!gur  uttrycker 
saken: ”Jag hatar rymden”.
Erik Helmerson Gravt läge: Sandra Bullock. 
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Trakasserierna av The Guardian är ett angrepp på

alla tidningar som försöker berätta sanningen om

massövervakningen av vanliga medborgare.

Vissa saker tror man inte ska kunna hända i

stabila demokratier - sen inträffar de ändå. Som i

somras, när två brittiska säkerhetstjänstemän

besökte The Guardians Londonredaktion för att

övervaka förstörelsen av en Apple MacBook Pro.

Den bärbara datorn innehöll känsligt material från

visselblåsaren Edward Snowden, som tidningen

skrivit om i flera veckor. Regeringen var missnöjd

med Guardians avslöjanden och hade med

hänvisning till den "nationella säkerheten" redan

försökt övertyga chefredaktören Alan Rusbridger

om att upphöra med sin rapportering.

Rusbridger gav inte efter. Han ansåg, på goda

grunder, att Snowdendokumenten om hur USA

och Storbritannien bedriver massövervakning av

vanliga människor hade ett stort allmänintresse.

Öppenheten var en demokratisk nödvändighet.

Och varje publicering föregicks av en nogsam

etisk prövning.

Dessutom, förklarade han för den brittiska

regeringen, var det meningslöst att försöka ge sig

på Guardians verksamhet i Storbritannien.

Dels hade tidningen redaktioner i flera länder,

dels fanns andra som också satt på

grundmaterialet: enskilda personer och ytterligare

tidningar. Den internationella rapporteringen

skulle fortsätta, även om Londonredaktionen

tvingades göra sig av med en dator.

Argumenten bet dock inte på den brittiska

regeringen, berättar Rusbridger i senaste numret

av New York Review of Books. Storebror tryckte

på och hotade med att vidta rättsliga åtgärder.

Downing Street var inblandat.

Den 20 juli stod Rusbridger därför i tidningens

källare, övervakad av två säkerhetstjänstemän och såg

till att datorn med de känsliga uppgifterna förstördes -

eller om man ska vara mer korrekt, oskadliggjordes.

Säkerhetsfolket nöjde sig nämligen inte med att

Appledatorn plockades isär och lades i någon vanlig

papperskorg för elektronisk återvinning. Den skulle

bokstavligen krossas.

Guardian införskaffade därför en borrmaskin och en

vinkelslip (inte de typiska redskapen i publicistisk

verksamhet) för att kunna uppfylla regeringens önskan

om digital radering.

Som väntat stoppade detta inte avslöjandena om NSA:s

verksamhet. Rapporteringen tog i stället ny fart och

innehöll fler häpnadsväckande detaljer. Men den

brittiska regeringen hade gjort en tydlig markering: Vi

vidtar åtgärder mot de medieorganisationer som avslöjar
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känsliga uppgifter. Vi drar oss inte för att

ifrågasätta och hota - och bokstavligen stövla in

på redaktioner.

Under hösten har trakasserierna fortsatt. Ju mer

Guardian och andra tidningar berättat om

massavlyssningen, desto gällare har tonläget

från officiellt håll blivit.

Tidningar med internationell räckvidd är inte

ovana vid att angripas av stater. Det

anmärkningsvärda i detta fall är att attackerna

kommer från en av världens äldsta demokratier.

"I århundraden har Storbritannien visat vägen för

pressfriheten. Man borde fortsätta med det i

stället för att backa från den höga standard som

man etablerat de senaste 300 åren", uttalade i

veckan medierepresentanten för OSSE,

Organisationen för säkerhet och samarbete i

Europa. Detta apropå att Storbritannien parallellt

försöker kontrollera sina tidningar hårdare.

Det är oväntat hård kritik för att komma från en

tung internationell aktör, men den är inte desto

mindre motiverad i det uppkomna läget.

Storbritanniens angrepp på The Guardian för

tankarna till hur icke-demokratiska stater beter

sig.

Från den svenska regeringen hörs däremot ingen

kritik. Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt duckar eller

slätar över, vilket de för övrigt gjort i all

rapportering om övervakningen.

Inte ens när Angela Merkel protesterar mot att

hennes mobiltelefon varit avlyssnad av USA

ansluter sig Sverige till den växande europeiska

opinion som säger ifrån.

Det är som om Sverige tycker det är ointressant

att vanliga människors personliga integritet

kränks. Det är som om vi rycker på axlarna när

regeringar klampar in på tidningsredaktioner och

begär att journalistisk utrustning, som används

för att avslöja missförhållanden, ska förstöras.

Tystnaden väcker frågor om Sveriges egen roll i

skandalen: hur övervakas svenska medborgare

och på vilket sätt bistår FRA andra länder?

Demokratiska stater måste givetvis kunna

skydda sig mot terrorister och andra grovt krimi

nella, men försvaret av rättsstaten ska ske inom

demokratins ramar.

Det kräver maktbalans och rimliga proportioner. Och det

förutsätter att inte bara allmänheten i grova drag vet vad

som pågår, utan att folkvalda och domstolar har ett

ordentligt mått av insyn och kontroll.

Vad NSA-skandalen visat är att avlyssningsapparaten

lever sitt eget liv, långt bortom det öppna samhällets

räckvidd. Cheferna i stora IT-företag vet knappt vad

deras egna bolag delar ut för information om sina

användare. Politiker som är satta att övervaka systemen

framstår mer som statister än verkliga kontrollanter.

Antingen betros de inte med sanningen eller så förstår

de sällan hur den avancerade teknologin används i

praktiken. Det är andra än de folkvalda som sitter

bakom tangentbordet.

Och spionorganisationernas målsättning är tydlig: samla

in så mycket information som möjligt, ty en dag kanske

man vill plocka fram något från den jättelika höstacken

med data.

Tyskland är förmodligen det land i Europa som reagerat

starkast på övervakningen. Det beror inte på att Angela

Merkels telefon tycks ha blivit buggad, utan på att

tyskarna vet vad det innebär att leva i ett

storebrorssamhälle. Den östtyska spionorganisationen

Stasi såg som sin rätt att när som helst kunna ta reda

på vad som helst om vem som helst, vilket år 2006

skildrades i den minnesvärda filmen "De andras liv".

Tyskarna vill aldrig mer tillbaka till ett sådant samhälle.

De varnar, protesterar och kräver att domstolar griper in

mot alla tendenser till intrång i den privata sfären.

Det finns ingen anledning för oss svenskar att vara

mindre vaksamma, särskilt inte när demokratier i vår

närhet tar fram borrmaskin och vinkelslip för att tysta

sanningen.

Tystnaden väcker frågor om Sveriges egen roll i

skandalen: hur övervakas svenska medborgare och på

vilket sätt bistår FRA andra länder?

Bildtext: Storebror lyssnar på dig.
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Avlyssningsskandalen.

Tyskland !örnekar 
olagligt spioneri i USA
Den tyska underrättelsetjänsten 
BND tillbakavisar påståendena 
från USA om att alla spionerar 
på alla.

– Från den tyska ambassaden i 
Washington avlyssnas inga sam-
tal, säger BND-chefen Gerhard 
Schindler.

 ○ I går anlände en tysk regerings-
delegation till Washington ledd av 
förbundskansler Angela Merkels 
utrikespolitiska rådgivare Chris-
toph Heusgen.

Merkel och den amerikanske 
presidenten Barack Obama kom 
överens om Washingtonmötet vid 
det berömda telefonsamtalet i förra 
veckan då Merkel sade att hon miss-
tänkte att hennes mobiltelefon blev 
avlyssnad av NSA.

Mötet ska inleda en dialog om 
hur länderna framöver ska umgås 
med varandra.

Den tyska delegationen  mötte ame-
rikanska kolleger som precis suttit 
i ett långt kongressförhör och inte 
visat någon ånger, utan snarare gått 
till motangrepp.

James Clapper, chef för CIA, NSA 
och de övriga amerikanska under-
rättelsetjänsterna, sade i förhören 
att alla spionerar på alla och det 
man framför allt vill veta är vad be-
slutsfattarna i olika länder tänker 
och vad de planerar att göra. Att 
samla in och analysera sådana upp-

gifter är det yttersta syftet med all 
underrättelseverksamhet.

– Det var det första jag $ck lära 
mig när jag började i underrättelse-
tjänsten 1963, sade den 72-årige 
Clapper, utan att för den skull be-
kräfta att Merkel blivit avlyssnad.

Den tyske BND-chefen  Gerhard 
Schindler förnekade dock för sin 
del att Tyskland skulle bedriva en 
olaglig spioneriverksamhet i USA 
och drog en parallell till misstan-
karna om att den amerikanska am-
bassaden i Berlin fungerar som en 
avlyssningscentral.

– Från den tyska ambassaden i 
Washington avlyssnas inga samtal, 
sade Schindler i går. BND-chefen 
ska även han resa till Washington 
inom kort.

NSA-chefen Keith Alexander gick 
också till moto%ensiv i förhören och 
hävdade att journalisterna feltolkat 

det material som kommer från NSA-
avhopparen Edward Snowden.

Som exempel tog Alexander de 
aktuella anklagelserna om att NSA 
avlyssnat miljontals telefonsamtal 
i samlat Italien, Frankrike och Spa-
nien. Alexander sade att det var un-
derrättelsetjänsterna i respektive 
land som samlat in materialet och 
gett det vidare till NSA för analys.

Inom kort ska Tyskland och Bra-
silien lämna in en gemensam reso-
lution till FN:s utskott för mänskliga 
rättigheter där man uppmanar alla 
medlemsländer att se till att deras 
lagstiftning och praxis när det gäl-
ler övervakningen av privat kom-
munikation utomlands står i sam-
klang med folkrätten.

Brasiliens president Dilma Rous-
e% ställde nyligen in ett USA-besök 
när det stod klart att hennes mejl 
lästes av NSA.
jan.lewenhagen@dn.se

Kina.

Peking. Kinesisk polis har gripit 
fem misstänkta för att ha delta-
git i planeringen av måndagens 
bilkrasch vid Himmelska fridens 
torg i Peking då fem personer 
dog. Händelsen kallades på 
onsdagen av den statliga nyhets-
byrån för ett välplanerat och 
våldsamt terroristdåd.

Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

 ○Samtliga tre i bilen – en man samt 
hans fru och mor – som omkom 
då den fattade eld, har namn som 
antyder att de tillhör den uiguriska 
minoriteten i regionen Xinjiang i 
västra Kina. 

Enligt polisen dog de tre perso-
nerna sedan de satt eld på bensin 
de hade med sig i bilen. I fordonet 
påträ%ades, enligt polisen, även 
knivar och &aggor textade med ”re-
ligiöst och extremistiskt budskap”.

Myndigheterna skärpte i går sä-
kerheten i Xinjiang sedan fem miss-
tänkta gripits för inblandning i för-
beredelserna av attacken i Peking. 
Samtliga fem namn som nämns i 
kinesiska tidningar låter förstå att 
det handlar om uigurer.

De har alla erkänt att de plane-
rade och utförde attacken, uppger 
en talesman för säkerhetsmyndig-
heten i Peking.

Xinjiang har  i sommar varit drabbat 
av &era våldsamheter. Polisstatio-
ner har attackerats, uigurer rappor-
terats ha skjutits till döds. Andra har 
gripits för att sprida rykten på inter-
net. Kina hävdar att de den mus-
limska minoriteten har fulla rättig-
heter, men uigurer klagar över hur 
kinesiska myndigheter förtrycker 
deras kul tur och religion.

Dilxat Raxit, talesman för den ui-
guriska världskongressen, en exil-
organisation, varnar för att tro på 
Kinas beskrivning av händelsen.

– Peking har alltid använt den här 
typen av anklagelser men vägrar att 
o%entligt förklara orsakerna som 
ligger bakom, säger han till nyhets-
byrån Reuters.

Bilkraschen  
klassas som 
terrordåd

Berlin
Jan Lewenhagen 
DN:s korrespondent

NSA-chefen Keith Alexander och James Clapper, chef för CIA, NSA och de övriga amerikanska underrättelsetjänsterna frågades ut i kongressen om den 
senaste tidens anklagelser om avlyssning.  Foto: Pete Marovich/All Over Press
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Den tyska underrättelsetjänsten BND tillbakavisar

påståendena från USA om att alla spionerar på

alla. - Från den tyska ambassaden i Washington

avlyssnas inga samtal, säger BND-chefen

Gerhard Schindler.

 I går anlände en tysk regeringsdelegation till

Washington ledd av förbundskansler Angela

Merkels utrikespolitiska rådgivare Christoph

Heusgen.

Merkel och den amerikanske presidenten Barack

Obama kom överens om Washingtonmötet vid

det berömda telefonsamtalet i förra veckan då

Merkel sade att hon misstänkte att hennes

mobiltelefon blev avlyssnad av NSA.

Mötet ska inleda en dialog om hur länderna

framöver ska umgås med varandra.

Den tyska delegationen mötte amerikanska

kolleger som precis suttit i ett långt

kongressförhör och inte visat någon ånger, utan

snarare gått till motangrepp.

James Clapper, chef för CIA, NSA och de övriga

amerikanska underrättelsetjänsterna, sade i

förhören att alla spionerar på alla och det man

framför allt vill veta är vad beslutsfattarna i olika

länder tänker och vad de planerar att göra. Att

samla in och analysera sådana uppgifter är det

yttersta syftet med all underrättelseverksamhet.

- Det var det första jag fick lära mig när jag

började i underrättelsetjänsten 1963, sade den

72-årige Clapper, utan att för den skull bekräfta

att Merkel blivit avlyssnad.

Den tyske BND-chefen Gerhard Schindler

förnekade dock för sin del att Tyskland skulle

bedriva en olaglig spioneriverksamhet i USA och

drog en parallell till misstankarna om att den

amerikanska ambassaden i Berlin fungerar som

en avlyssningscentral.

- Från den tyska ambassaden i Washington avlyssnas

inga samtal, sade Schindler i går. BND-chefen ska även

han resa till Washington inom kort.

NSA-chefen Keith Alexander gick också till motoffensiv i

förhören och hävdade att journalisterna feltolkat det

material som kommer från NSA-avhopparen Edward

Snowden.

Som exempel tog Alexander de aktuella anklagelserna

om att NSA avlyssnat miljontals telefonsamtal i samlat

Italien, Frankrike och Spanien. Alexander sade att det

var underrättelsetjänsterna i respektive land som samlat

in materialet och gett det vidare till NSA för analys.

Inom kort ska Tyskland och Brasilien lämna in en

Nyhetsklipp - Umeå

UniversitetsbibliotekB...
Uttag 2013-11-11 Källa: Retriever

Sida 4 av 47



gemensam resolution till FN:s utskott för

mänskliga rättigheter där man uppmanar alla

medlemsländer att se till att deras lagstiftning

och praxis när det gäller övervakningen av privat

kommunikation utomlands står i samklang med

folkrätten.

Brasiliens president Dilma Rouseff ställde nyligen

in ett USA-besök när det stod klart att hennes

mejl lästes av NSA.

Bildtext: NSA-chefen Keith Alexander och James Clapper,

chef för CIA, NSA och de övriga amerikanska

underrättelsetjänsterna frågades ut i kongressen om den

senaste tidens anklagelser om avlyssning.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.

Nyhetsklipp - Umeå

UniversitetsbibliotekB...
Uttag 2013-11-11 Källa: Retriever

Sida 5 av 47
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SLÅR IFRÅN SIG Keith Alexander och flera andra NSA-toppar frågades ut i senaten i går. Han hävdar, enligt AFP, att Edward Snowden och de medier som publicerat hans avslöjanden har 
”missförstått” allting. De hemligstämplade dokumenten som Snowden läckt ska USA i själva verket ha fått – från europeiska underrättelsetjänster som avlyssnat sina egna.

 NSA-bossen:
 Det var inte vi
Nu slår NSA-chefen till-
baka:

Visselblåsaren Snowden 
har missförstått alltihop.

Keith Alexander menar 
att det är underrättelse-
tjänsterna i Europa som 
avlyssnat sina egna ledare 
– och gett dokumenten till 
USA.

Nyheten slog ner som  
en bomb i Europa förra   
veckan.

Tysklands förbundskans-
ler Angela Merkels mobil-
telefon uppgavs ha avlyss-
nats av USA:s säkerhets-
tjänst NSA. En dag senare 
kom nya uppgifter om att 
hela 35 världsledare varit 
 utsatta i spionerihärvan.

Angela Merkel reagerade 
kraftigt och ringde själv 
 Barack Obama för att kräva 
ett svar. Och i Spanien 
 började i går en åklagare 
 utreda om USA:s påstådda 
övervakning av 60,5 miljo-
ner spanjorer är brottslig.

Men nu går NSA till mot-
attack.

Nekar till allt
I går utfrågades flera 

amerikanska underrättelse-
chefer i den amerikanska 
senaten. Och de slår ifrån 
sig alla anklagelser.

– För att vara tydlig, det 

här är inte information som 
vi samlat om europeiska 
medborgare, sa  NSA-chefen 
Keith Alexander, enligt 
AFP.

Uppgifterna kom ur-
sprungligen från dokument 
som läckts av visselblåsa-
ren Edward Snowden. Men 
enligt NSA-chefen har både 
medierna och Snowden 
missförstått allting.

– Både de (medierna, 

reds anm) och den person 
som stal det hemlig-
stämplade materialet för-
stod inte vad de tittade på, 
sa Keith  Alexander enligt 
AFP.

Ska ha fått materialet
Enligt både Alexander 

och flera andra som 
arbetar inom 

den ameri-
kanska under-
rättelsetjäns-

ten har NSA  
i stället sam-

arbetat med 
europeiska 

underrättelsetjänster. Och 
det material som påstås 
 bevisa det amerikanska 
 spioneriet ska enligt dem  
i stället vara  material som 
de fått av sina europeiska 
kolleger, skriver AFP.

Hotar brittisk press
Dokument som läckts av 

Edward Snowden har ända 
sedan i somras skapat stora 
rubriker över hela världen. 
I Storbritannien oroar sig 
nu politikerna för att 
 läckorna ska bli ett hot mot 
rikets säkerhet. Premiär-
ministern David Cameron 

hotade i går med att rege-
ringen kommer att agera 
om inte publiceringarna 
stoppas.

– Vi försöker tala med 
pressen och förklara hur 
skadliga några av de här av-
slöjandena kan vara, säger 
han enligt The Guardian, 
som avslöjade avlyssningen.

Han fort-
sätter:

– Men om 
de inte vi-
sar att de tar 
ansvar så 
blir det väl-
digt svårt 
för rege-
ringen att 
inte agera.

Andreas 
Söderlund
andreas.soderlund 
@a!onbladet.se

78-årig kvinna polisanmälde stulen sylt Älg dog av fallande träd i stormen
Q En burk lingonsylt har blivit föremål 
för polisens utredare i Blekinge, rappor-
terar Kristianstadsbladet.

I lördags kontaktade en 78-årig  kvinna 
i Sölvesborg polisen för att göra en 
 anmälan.

– Någon har på okänt sätt tillgripit en 
burk  lingonsylt från kylskåpet, säger 

 Jörgen Johnsson, inre befäl vid Blekinge-
polisen.

Spaningsuppslagen har dock varit få.
– Dörren var låst och det finns ingen 

åverkan på dörren, säger Jörgen 
 Johnsson.

Nu har ett beslut tagits om att utred-
ningen ska läggas ner. John Granlund

Q��När Harald Görans-
son från byn Forsa norr 
om Sävsjö skulle in-
spektera stormskador-
na i skogen i går gjorde 
han en oväntad upp-
täckt. Under en stor 
tall låg en älg. Död.

– Jag trodde inte 
 mina ögon, helt otro-
ligt, säger han till Vär-
namo Nyheter på nätet.

Det är ovanligt, en-
ligt jaktvårdskonsu-
lent Elias Turesson. 
Han berättar för tid-

ningen att djuren ver-
kar ha en intuition som 
driver ut dem på öpp-
na ytor när det stormar.

Nu föll trädet precis 
där Harald Göransson 
lagt ut äpplen.

 (TT-Aftonbladet)

Snowden-affären.
Vet mer, sidan 18

Läs mer

”Europeiska stater spionerar på sig själva”

Fo
to

: A
LE

X 
W

ON
G/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/A
FP

EXTRAAftonbladet
Onsdag 30 oktober 2013 11 

Nu slår NSA-chefen tillbaka: Visselblåsaren

Snowden har missförstått alltihop. Keith

Alexander menar att det är

underrättelsetjänsterna i Europa som avlyssnat

sina egna ledare - och gett dokumenten till USA.

Nyheten slog ner som en bomb i Europa förra

veckan.

Tysklands förbundskansler Angela Merkels

mobiltelefon uppgavs ha avlyssnats av USA:s

säkerhetstjänst NSA. En dag senare kom nya

uppgifter om att hela 35 världsledare varit

utsatta i spionerihärvan.

Angela Merkel reagerade kraftigt och ringde själv

Barack Obama för att kräva ett svar. Och i

Spanien började i går en åklagare utreda om

USA:s påstådda övervakning av 60,5 miljoner

spanjorer är brottslig.

Men nu går NSA till motattack.

Nekar till allt

I går utfrågades flera amerikanska

underrättelsechefer i den amerikanska senaten.

Och de slår ifrån sig alla anklagelser.

- För att vara tydlig, det här är inte information

som vi samlat om europeiska medborgare, sa

NSA-chefen Keith Alexander, enligt AFP.

Uppgifterna kom ursprungligen från dokument

som läckts av visselblåsaren Edward Snowden.

Men enligt NSA-chefen har både medierna och

Snowden missförstått allting.

- Både de (medierna, reds anm) och den person

som stal det hemligstämplade materialet förstod

inte vad de tittade på, sa Keith Alexander enligt

AFP.

Ska ha fått materialet

Enligt både Alexander och flera andra som

arbetar inom den amerikanska underrättelsetjänsten har

NSA i stället samarbetat med europeiska

underrättelsetjänster. Och det material som påstås

bevisa det amerikanska spioneriet ska enligt dem i

stället vara material som de fått av sina europeiska

kolleger, skriver AFP.

Hotar brittisk press

Dokument som läckts av Edward Snowden har ända

sedan i somras skapat stora rubriker över hela världen. I

Storbritannien oroar sig nu politikerna för att läckorna

ska bli ett hot mot rikets säkerhet. Premiärministern

David Cameron hotade i går med att regeringen kommer

att agera om inte publiceringarna stoppas.

- Vi försöker tala med pressen och förklara hur skadliga

några av de här avslöjandena kan vara, säger han enligt

The Guardian, som avslöjade avlyssningen.

Nyhetsklipp - Umeå

UniversitetsbibliotekB...
Uttag 2013-11-11 Källa: Retriever

Sida 6 av 47



Han fort-sätter:

- Men om de inte visar att de tar ansvar så blir

det väldigt svårt för regeringen att inte agera.

Läs mer

Snowden-affären.

Vet mer, sidan 18

Bildtext: SLÅR IFRÅN SIG Keith Alexander och

flera andra NSA-toppar frågades ut i senaten i

går. Han hävdar, enligt AFP, att Edward Snowden och de

medier som publicerat hans avslöjanden har

"missförstått" allting. De hemligstämplade dokumenten

som Snowden läckt ska USA i själva verket ha fått - från

europeiska underrättelsetjänster som avlyssnat sina

egna.

© Aftonbladet
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Senatorn försvarade NSA -nu kräver hon granskning
Avlyssningsskandalen.
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Världen 

Syrien.

Med tre dagar kvar av den 
överenskomna tidsgränsen har 
kemvapenorganisationen OPCW 
inspekterat 21 av de totalt 23 
anläggningar för kemvapen som 
!nns i Syrien. 

Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se

 ○Det pågående inbördeskriget har 
hindrat inspektörerna att besöka 
de två återstående anläggningarna, 
rapporterar brittiska BBC.

Före den 1 november ska OPCW 
ha lokaliserat och oskadliggjort 
Syriens möjligheter att producera 
kemvapen. Detta enligt den FN-
resolution som säkerhetsrådet ena-
des om för en månad sedan. Före 
den sista juni 2014 ska de syriska 
lagren av kemiska stridsmedel – 
uppskattningsvis tusen ton av sarin, 
VX och senapsgas – ha förstörts.

Åtgärderna är led i den rysk-ame-
rikanska uppgörelsen om en kemisk 
avväpning i Syrien som slöts i mitten 
av september, och som ledde fram 
till FN-resolutionen. Men det tu$a 
tidsschemat har ifrågasatts mer än 
en gång. Det har rests allvarliga tvi-
vel om OPCW:s experter, ett sextio-
tal civila, ska kunna göra jobbet mitt 
under brinnande inbördeskrig.

När den första kontrollstationen 
närmar sig kan det konstateras att 
uppdraget ”nästan” är slutfört. De 
två kvarvarande anläggningarna 
%nns dock i stridslinjen och det kan 
behövas lokala överenskommelser 
om eldupphör mellan regimens 
trupper och rebellerna, uppger 
BBC som citerar källor inom OPCW.

Men om avvecklingen  av kemvap-
nen går relativt bra är det betydligt 
trögare att få de stridande parterna 
till förhandlingsbordet. FN:s freds-
sändebud Lakhdar Brahimi be%n-
ner sig för närvarande i Damaskus 
för samtal med den syriska reger-
ingen. FN försöker få stöd för en 
fredskonferens i Genève, prelimi-
närt under november månad. 

Men Syriens president Bashar 
al-Assad har hittills avvisat alla pro-
påer om maktdelning. Och de de-
lar av den splittrade oppositionen 
som över huvud taget kan tänka sig 
att delta i fredssamtal, kräver att 
al-Assad ska gå med på att lämna 
presidentposten. En stor del av op-
positionen avvisar de planerade 
samtalen och stämplar deltagande i 
en fredskonferens som ”förräderi”.

Striderna 
hinder för 
inspektion 

Bakgrund. 

Innehav förnekades
 ○Organisationen för förbud av 

kemiska vapen (OPCW) har enligt en 
FN-resolution fått uppdraget att för-
störa Syriens kemiska stridsmedel.
 ○President Bashar al-Assad har 

ansökt om att ansluta Syrien till kon-
ventionen om förbud mot kemva-
pen. Syrien förnekade in i det längsta 
att landet hade kemiska stridsmedel.
 ○OPCW får i år Nobels fredspris 

som delas ut i Oslo den 10 december.

Avlyssningsskandalen.

Demokratiska senatorn Dianne Feinstein kräver en total översyn av USA:s informationsinhämtning. Foto: J Scott Applewhite/AP

Säkerhetstjänsterna i 
Frankrike och Spanien 
bistod USA med 
underrättelseinforma-
tion, uppger ameri-
kanska befattningsha-

vare. De länder som nu rasar mot 
USA:s avlyssning ska enligt Wall 
Street Journal ha delat med sig 
till NSA av övervakningsmaterial 
bland annat från länder i kon&ikt.

Uppgifterna är förstås känsliga 
då de rör &era länders underrät-
telseverksamhet – och har heller 
inte kommenterats o'ciellt vare 
sig från NSA, Vita huset, Frankrike 
eller Spanien. De berör inte heller 

den avlyssning som USA bedrivit 
av 35 politiska ledare, bland dem 
förbundskansler Angela Merkel.

Och i den ständigt växande 
avlyssningshärvan och efter upp-
gifterna om att president Barack 
Obama i &era år ska ha varit ove-
tande om att toppolitiker avlyss-
nades kräver nu senatorn Dianne 
Feinstein en total översyn av den 
informationsinhämtning USA har 
ägnat sig åt och att avlyssningen av 
världsledarna upphör.

Obama svarade kort därpå 
att han kan tänka sig ett sådant 
förbud.

Demokraten Feinsteins  häftiga 
reaktion är anmärkningsvärd. Hon 
har länge försvarat NSA, är ordfö-
rande i underrättelseutskottet och 
har fått regelbunden information 
från Vita huset. Den granskning 
hon föreslår kan bli den första 
sedan 1970-talet.

Men om avslöjandena kring NSA 
just nu överskuggar det mesta i 

Europa har rapporteringen i USA 
hittills varit relativt lågmäld.

När Wall Street Journal i söndags 
kväll rapporterade att avlyssningen 
av Merkel ska ha pågått i fem år 
utan Obamas kännedom dröjde 
det innan andra medier plockade 
upp ämnet. Detta trots att en tjäns-
teman säger till tidningen: ”Sådant 
sköts inom NSA, presidenten skri-
ver inte under sådana grejer.”

När Spanien  som nästa land gick 
i taket några timmar senare kom-
menteras det knappt. Vita husets 
pressekreterare Jay Carney förne-
kar att avlyssning ska ha skett ”av 
ekonomiska skäl”, men undviker 
frågan om vad presidenten känt till 
och säger:

– Vi avlyssnar inte och kommer 
inte att avlyssna någon.

Hur det var med den saken i för-
&uten tid blev hängande i luften.

I USA handlar diskussionen i hög 
grad mer om vad presidenten gör 
och vet, än vad NSA gör och USA 
står för. Men avlyssningsskandalen 
har ytterligare bidragit till USA:s 
sviktande trovärdighet internatio-
nellt. Landet har inte repat sig efter 
krisen kring ekonomin och många 
– även i USA – tvivlar på att kon-
gressen förmår undvika samma 
batalj om ett par månader.

Utrikesminister John Kerry, som 

ständigt är på resande fot och som 
i möten med toppolitiker har fått 
blickar och kommentarer kring de 
politiska striderna, var uppenbart 
uppretad när jag hörde honom tala 
på ett seminarium förra veckan. 
Men då kunde han förstås skylla på 
republikanerna.

När det gäller NSA är det svårare 
att skylla ifrån sig. ”Alla spionerar” 
lyder en &itigt använd fras för att 
förklara och i viss mån ursäkta 
övervakningen. Kanske gör också 
det skarpa fördömandet av Edward 
Snowden det svårare att idka öp-
pen självkritik i fallet NSA.

I Foreign Policy  skriver David Roth-
kopf att det för det första inte stäm-
mer att ”alla” länder spionerar 
(alla regeringar tycker inte att det 
är värt det); för det andra handlar 
det om hur man gör det. Det %nns 
annat som ”alla” länder gör – som 
att ta ut skatt. Det betyder inte att 
metoderna är desamma.

När toppcheferna för USA:s un-
derrättelseverksamhet på tisdagen 
frågades ut i representanthuset 
försvarade de verksamheten men 
medgav att ”misstag säkert skett i 
något fall”.

Fast kanske tyder Dianne 
Feinsteins kraftiga reaktion på en 
omsvängning i försvaret av NSA.
sanna.bjorling@dn.se

Senatorn försvarade NSA 
–   nu kräver hon granskning
Washington. Efter de senaste avslöjandena 
kan president Barack Obama tänka sig ett 
förbud mot övervakning av toppolitiker. Men 
USA tycks ha underskattat sprängkraften 
i avlyssningsskandalen.

Analys
Sanna Torén Björling 
DN:s korrespondent

Washington. Efter de senaste avslöjandena kan

president Barack Obama tänka sig ett förbud mot

övervakning av toppolitiker. Men USA tycks ha

underskattat sprängkraften i

avlyssningsskandalen.

Säkerhetstjänsterna i Frankrike och Spanien

bistod USA med underrättelseinformation, uppger

amerikanska befattningshavare. De länder som

nu rasar mot USA:s avlyssning ska enligt Wall

Street Journal ha delat med sig till NSA av

övervakningsmaterial bland annat från länder i

konflikt.

Uppgifterna är förstås känsliga då de rör flera

länders underrättelseverksamhet - och har heller

inte kommenterats officiellt vare sig från NSA,

Vita huset, Frankrike eller Spanien. De berör inte

heller den avlyssning som USA bedrivit av 35

politiska ledare, bland dem förbundskansler

Angela Merkel.

Och i den ständigt växande avlyssningshärvan

och efter uppgifterna om att president Barack

Obama i flera år ska ha varit ovetande om att

toppolitiker avlyssnades kräver nu senatorn

Dianne Feinstein en total översyn av den

informationsinhämtning USA har ägnat sig åt och

att avlyssningen av världsledarna upphör.

Obama svarade kort därpå att han kan tänka sig

ett sådant förbud.

Demokraten Feinsteins häftiga reaktion är

anmärkningsvärd. Hon har länge försvarat NSA,

är ordförande i underrättelseutskottet och har

fått regelbunden information från Vita huset. Den

granskning hon föreslår kan bli den första sedan

1970-talet.

Men om avslöjandena kring NSA just nu

överskuggar det mesta i

Europa har rapporteringen i USA hittills varit relativt

lågmäld.

När Wall Street Journal i söndags kväll rapporterade att

avlyssningen av Merkel ska ha pågått i fem år utan

Obamas kännedom dröjde det innan andra medier

plockade upp ämnet. Detta trots att en tjänsteman

säger till tidningen: "Sådant sköts inom NSA,

presidenten skriver inte under sådana grejer."

När Spanien som nästa land gick i taket några timmar

senare kommenteras det knappt. Vita husets

pressekreterare Jay Carney förnekar att avlyssning ska

ha skett "av ekonomiska skäl", men undviker frågan om

vad presidenten känt till och säger:

- Vi avlyssnar inte och kommer inte att avlyssna någon.
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Hur det var med den saken i förfluten tid blev

hängande i luften.

I USA handlar diskussionen i hög grad mer om

vad presidenten gör och vet, än vad NSA gör och

USA står för. Men avlyssningsskandalen har

ytterligare bidragit till USA:s sviktande

trovärdighet internationellt. Landet har inte repat

sig efter krisen kring ekonomin och många - även

i USA - tvivlar på att kongressen förmår undvika

samma batalj om ett par månader.

Utrikesminister John Kerry, som

ständigt är på resande fot och som i möten med

toppolitiker har fått blickar och kommentarer

kring de politiska striderna, var uppenbart

uppretad när jag hörde honom tala på ett

seminarium förra veckan. Men då kunde han

förstås skylla på republikanerna.

När det gäller NSA är det svårare att skylla ifrån

sig. "Alla spionerar" lyder en flitigt använd fras

för att förklara och i viss mån ursäkta

övervakningen. Kanske gör också det skarpa

fördömandet av Edward Snowden det svårare att

idka öppen självkritik i fallet NSA.

I Foreign Policy skriver David Rothkopf att det för det

första inte stämmer att "alla" länder spionerar (alla

regeringar tycker inte att det är värt det); för det andra

handlar det om hur man gör det. Det finns annat som

"alla" länder gör - som att ta ut skatt. Det betyder inte

att metoderna är desamma.

När toppcheferna för USA:s underrättelseverksamhet på

tisdagen frågades ut i representanthuset försvarade de

verksamheten men medgav att "misstag säkert skett i

något fall".

Fast kanske tyder Dianne Feinsteins kraftiga reaktion på

en omsvängning i försvaret av NSA.

Bildtext: Demokratiska senatorn Dianne Feinstein kräver

en total översyn av USA:s informationsinhämtning.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.

Nyhetsklipp - Umeå

UniversitetsbibliotekB...
Uttag 2013-11-11 Källa: Retriever

Sida 9 av 47



Så avslöjas skandalen - bit för bit
Aftonbladet. Publicerat i print 2013-10-30.
Wolfgang Hansson. - wolfgang.hansson@aftonbladet.se. Sektion: General.
Sida: 18.
Del: 1.

Den här bilden ska !nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met. Hälsar

Björne

18 Aftonbladet
Onsdag 30 oktober 2013

Alkohol kan skada din hälsa.

”Prisvärd” ”Prisvärt” 

”Fulländat vin”

finns i 
333 

 butiker

 
79 kr

SVD MAT & VIN, 30 AUG 2013

ALLT OM VIN, 
NR 8, 2013 

W
W

W
.P

H
ILIP

S
O

N
S

O
D

E
R

B
E

R
G

.S
E

prisvärd ny 
bourgogne

antonin rodet 
coteaux bourguignons 

ALLT OM MAT, 
10 SEPT 2013 

PRIS: 79 KR. VARUNR: 5474. ÅRGÅNG: 2012. ALKOHOL: 12,5%. 

  FRANKRIKE. DRUVOR: GAMAY 70% OCH PINOT NOIR 30%. 

Avslöjandet att USA avlyssnat  
Angela Merkels mobiltelefon var 
kul men på en lång rad artiklar om 
den amerikanska massövervak-
ningen.

Utportioneringen är en taktik, 
en nödvändighet och en fråga om 
liv och död.

Med all säkerhet finns det mer  
i pipelinen.

När Edward Snowden väl bestämde sig 
för att avslöja omfattningen av USA:s 
massövervakning föregicks det av en  
hyfsat noggrann planering.

Han kontaktade ett antal olika journa-
lister som tidigare skrivit mycket om den 
amerikanska underrättelsetjänsten NSA, 
National Security Agency.

Glenn Greenwald på brittiska The 
Guardian och den amerikanska doku-
mentärfilmaren Laura Poitras, med bas  
i Tyskland, var de två första.

Senare kom också Washington Post 
och tyska Der Spiegel med i bilden.

Snowden arbetade då som konsult på 
NSA. Innan han slutade tog han med sig 
ett stort antal topphemliga dokument. 
Guardian vill inte säga exakt hur många, 
bara att det rör sig om minst 50 000.

Snowden säger att han ville avslöja för 
det amerikanska folket hur deras egen 
regering arbetade emot dem.
Ganska snart trädde Snowden fram  

o!entligt och erkände att han var källan 
till de hemliga uppgifterna.

I en intervju med New York Times ny-
ligen hävdade 30-åringen att han lämna-
de ifrån sig alla dokument i Hongkong. 
Förmodligen till Greenwald. Sedan flyd-
de han till Moskva där han numera fått 
politisk asyl.

Sedan den 6 juni har The Guardian 
publi cerat mer än 300 artiklar baserade på 
Snowdens avslöjanden. Men i motsats till 
Julian Assanges Wikileaksavslöjanden har 
tidningen inte publicerat alla doku-
ment rätt av. Greenwald berättar  
i Guardian att han och ett antal  
andra reportrar varit mycket noga 
med att inte avslöja information som 
skulle försätta personer i fara eller 
förstöra avlyssningsprogrammen.

– Vi har varit extremt försiktiga 
och aktsamma. Nästan för mycket 
så. Snowden var mycket bestämd med att 
processen måste vara väldigt noggrann.

James Ball, en annan av reportrarna, 
beskriver det så här i The Guardian:

– Vi lägger ner enormt mycket arbete på 
att verifiera och bekräfta alla uppgifter  
i våra artiklar. Ofta tar det flera veckor.

Genom att samarbeta med bland annat 
New York Times har Guardian försökt 
lätta lite på det enorma trycket från de 

brittiska myndigheterna som på  
alla sätt försökt stoppa vidare pu-
blicering. Snowden har inte bara 
avslöjat NSA:s övervakning utan 
också dess brittiska motsvarighet 
GCHQ.

Att publicera bit för bit har även 
visat sig vara en e!ektiv taktik för 

att få större genomslag.
Uppgifterna om massavlyssning av 

amerikanska, tyska och en massa andra 
medborgare väckte viss vrede men var 

ändå svåra för folk att greppa. Den stora 
allmänheten ryckte på axlarna. Även 
Merkel och många andra ledare i Europa 
tonade ner allvaret.

Först i och med avslöjandet att Merkel 
själv och ett stort antal andra världs-
ledare fått sina mobiltelefoner avlyss-
nade och i vissa fall sin e-post hackad 
av USA har storyn på allvar fått för-
dämningarna att brista.
Taktiken har också efterhand ändrat bil-

den av det Edward Snowden gjort. I bör-
jan betraktades han av många amerikaner, 
även journalister, som en simpel spion 
som sökte uppmärksamhet. Och som ser-
verade en rad hemligheter på en bricka åt 
muslimska terrorister att mumsa i sig.

I verkligheten har visselblåsaren skytt 
all uppmärksamhet. Han har gått under 

jorden i Moskva och knappt gett några 
intervjuer över huvud taget. 

I takt med nya avslöjanden är det  
uppenbart att väldigt mycket av det USA 
ägnat sig åt inte har ett dugg med kamp 
mot terrorismen att göra. Man har avlyss-
nat ledare från allierade länder, topp-
möten som G20-mötet i London och  
näringslivstoppar. Klassiskt spioneri 
men riktat mot vänligt sinnade länder.

Vilket fått Europas ledare och allmän-
het att ilskna till ordentligt.

Snowden har med andra ord riktat  
sökarljuset mot en illegal verksamhet 
som hotar relationerna mellan stater.

I samma takt har 30-åringen gått från 
bov till hjälte i åtminstone många  
icke-amerikaners ögon.

För Snowden var den gradvisa utpor-
tioneringen av material en fråga om liv 
eller död. Om USA trott att man kunde få 
stopp på spridningen av information ge-
nom att döda visselblåsaren så hade man 
säkerligen övervägt det. Men både han 
och The Guardian gjorde snabbt klart att 
om något hände 30-åringen så skulle långt 
mycket mer avslöjas. Ett hot som hade  
avsedd verkan. USA:s ansträngningar har 
hela tiden varit att få tag på Snowden.

Det mest spektakulära försöket var när 
flera europeiska länder böjde sig för en 
begäran från USA att tvinga ner Bolivias 
president Evo Morales plan på väg hem 
från Moskva. Planet tvingades landa  
i Wien och söktes igenom på jakt efter 
Snowden eftersom Morales erbjudit  
honom asyl i Bolivia. 

En extrem åtgärd som visar hur långt 
USA är berett att gå för att få visslaren 
bakom lås och bom.

I ljuset av Snowdens nya avslöjanden 
är det extra pinsamt för de länder som 
gjorde USA till viljes. Länder där det nu 
visar sig att deras ledare och med borgare 
blivit illegalt avlyssnade.

Snowdens insats som 
visselblåsare överskug-
gar nu Daniel Ellsbergs 
avslöjanden om USA:s 
krigföring i Vietnam, 
den så kallade Pentagon-
rapporten.

Och det enda land som 
förmått ge Snowden 
skydd är auktoritära 
Ryssland.

HYLLAS OCH HATAS The Guardians Glenn Greenwald var en av de första journalister som 
Edward Snowden hade kontakt med för att avslöja avlyssningsskandalen hos NSA. Foto: AP

Varför?Hur?Vad?

För Snowden var den 
gradvisa utportione-
ringen av material en 

fråga om liv eller död

! En 30-årig visslande amerikan har  
retat gallfeber på USA och Storbritanni ens 
premiärminister David Cameron hotade  
i går till och med att dra en renomme-
rad dagstidning inför domstol.

! Edward Snowden, tidigare anställd på 
CIA och konsult åt säkerhetstjänsten NSA, 

läckte ett stort antal dokument som 
avslöjar USA:s och Storbritan-

niens omfattande avlyssning.

! Dokumenten visar hur USA spionerar 
på sina egna och på medborgare och  
ledare i andra västländer. Snowden har 
motiverat sina handlingar med att det 
amerikanska folket måste få veta detta.

Så avslöjas 
skandalen  
– bit för bit

Vet mer Snowden-a!ären

Wolfgang 
Hansson
wolfgang.hansson 
@a!onbladet.se

Cameron. NSA:s datacentral i Utah. Aftonbladet den 10 juni.

Poitras. Foto: AP
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Avslöjandet att USA avlyssnat Angela Merkels

mobiltelefon var kulmen på en lång rad artiklar

om den amerikanska massövervakningen.

Utportioneringen är en taktik, en nödvändighet

och en fråga om liv och död. Med all säkerhet

finns det mer i pipelinen.

När Edward Snowden väl bestämde sig för att

avslöja omfattningen av USA:s massövervakning

föregicks det av en hyfsat noggrann planering.

Han kontaktade ett antal olika journalister som

tidigare skrivit mycket om den amerikanska

underrättelsetjänsten NSA, National Security

Agency.

Glenn Greenwald på brittiska The Guardian och

den amerikanska dokumentärfilmaren Laura

Poitras, med bas i Tyskland, var de två första.

Senare kom också Washington Post och tyska

Der Spiegel med i bilden.

Snowden arbetade då som konsult på NSA. Innan

han slutade tog han med sig ett stort antal

topphemliga dokument. Guardian vill inte säga

exakt hur många, bara att det rör sig om minst

50 000.

Snowden säger att han ville avslöja för det

amerikanska folket hur deras egen regering

arbetade emot dem.

Ganska snart trädde Snowden fram offentligt och

erkände att han var källan till de hemliga

uppgifterna.

I en intervju med New York Times nyligen

hävdade 30-åringen att han lämnade ifrån sig alla

dokument i Hongkong. Förmodligen till

Greenwald. Sedan flydde han till Moskva där han

numera fått politisk asyl.

Sedan den 6 juni har The Guardian publicerat

mer än 300 artiklar baserade på Snowdens

avslöjanden. Men i motsats till Julian Assanges

Wikileaksavslöjanden har tidningen inte

publicerat alla dokument rätt av. Greenwald berättar i

Guardian att han och ett antal andra reportrar varit

mycket noga med att inte avslöja information som skulle

försätta personer i fara eller förstöra

avlyssningsprogrammen.

- Vi har varit extremt försiktiga och aktsamma. Nästan

för mycket så. Snowden var mycket bestämd med att

processen måste vara väldigt noggrann.

James Ball, en annan av reportrarna, beskriver det så

här i The Guardian:

- Vi lägger ner enormt mycket arbete på att verifiera och

bekräfta alla uppgifter i våra artiklar. Ofta tar det flera

veckor.

Genom att samarbeta med bland annat New York Times

har Guardian försökt lätta lite på det enorma trycket från

de brittiska myndigheterna som på alla sätt försökt

stoppa vidare publicering. Snowden har inte bara
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avslöjat NSA:s övervakning utan också dess

brittiska motsvarighet GCHQ.

Att publicera bit för bit har även visat sig vara en

effektiv taktik för att få större genomslag.

Uppgifterna om massavlyssning av amerikanska,

tyska och en massa andra medborgare väckte

viss vrede men var

ändå svåra för folk att greppa. Den stora

allmänheten ryckte på axlarna. Även Merkel och

många andra ledare i Europa tonade ner allvaret.

Först i och med avslöjandet att Merkel själv och

ett stort antal andra världsledare fått sina

mobiltelefoner avlyssnade och i vissa fall sin e-

post hackad av USA har storyn på allvar fått

fördämningarna att brista.

Taktiken har också efterhand ändrat bilden av det

Edward Snowden gjort. I början betraktades han

av många amerikaner, även journalister, som en

simpel spion som sökte uppmärksamhet. Och

som serverade en rad hemligheter på en bricka

åt muslimska terrorister att mumsa i sig.

I verkligheten har visselblåsaren skytt all

uppmärksamhet. Han har gått under jorden i

Moskva och knappt gett några intervjuer över

huvud taget.

I takt med nya avslöjanden är det uppenbart att

väldigt mycket av det USA ägnat sig åt inte har

ett dugg med kamp mot terrorismen att göra.

Man har avlyssnat ledare från allierade länder,

toppmöten som G20-mötet i London och

näringslivstoppar. Klassiskt spioneri men riktat

mot vänligt sinnade länder.

Vilket fått Europas ledare och allmänhet att

ilskna till ordentligt.

Snowden har med andra ord riktat sökarljuset

mot en illegal verksamhet som hotar relationerna

mellan stater.

I samma takt har 30-åringen gått från bov till hjälte i

åtminstone många icke-amerikaners ögon.

För Snowden var den gradvisa utportioneringen av

material en fråga om liv eller död. Om USA trott att man

kunde få stopp på spridningen av information genom att

döda visselblåsaren så hade man säkerligen övervägt

det. Men både han och The Guardian gjorde snabbt klart

att om något hände 30-åringen så skulle långt mycket

mer avslöjas. Ett hot som hade avsedd verkan. USA:s

ansträngningar har hela tiden varit att få tag på

Snowden.

Det mest spektakulära försöket var när flera europeiska

länder böjde sig för en begäran från USA att tvinga ner

Bolivias president Evo Morales plan på väg hem från

Moskva. Planet tvingades landa i Wien och söktes

igenom på jakt efter Snowden eftersom Morales erbjudit

honom asyl i Bolivia.

En extrem åtgärd som visar hur långt USA är berett att

gå för att få visslaren bakom lås och bom.

I ljuset av Snowdens nya avslöjanden är det extra

pinsamt för de länder som gjorde USA till viljes. Länder

där det nu visar sig att deras ledare och medborgare

blivit illegalt avlyssnade.

Snowdens insats som visselblåsare överskuggar nu

Daniel Ellsbergs avslöjanden om USA:s krigföring i

Vietnam, den så kallade Pentagonrapporten.

Och det enda land som förmått ge Snowden skydd är

auktoritära Ryssland.

" För Snowden var den gradvisa utportioneringen av

material en fråga om liv eller död

Bildtext: Poitras.|Denna bild är ett MONTAGE HYLLAS

OCH HATAS The Guardians Glenn Greenwald var en av

de första journalister som Edward Snowden hade

kontakt med för att avslöja avlyssningsskandalen hos

NSA.
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TIPSA! 

Vid varje teknikskifte slår 
moralpaniken till.

Nu är det de smarta 
mobiltelefonerna som 

kommer att förstöra våra barn. 
Storögda tittar de på oss från 
olika tidningssidor. 

De har sagt till sina föräldrar 
att lägga ifrån sig telefonerna. 

Men de mobilfixerade föräld-
rarna, de knappar bara vidare. 
Har ingen koll på ungarna. Bryr 
sig inte. Enligt en undersökning 
som Yougov gjort åt Svenska 
Dagbladet erkänner en av tio 
föräldrar att de för-
lorat upp sikten 
över sina barn på 
lek platsen, sim-
hallen eller bad-
stranden.

Men ärligt talat, 
vem har inte blivit 
distraherad och 
tappat ett barn ur 
sikte någon kort 
 sekund? 
En hund som 

skäller eller en 
granne som hälsar 
vänligt. Det är 
mycket som kan 
stjäla uppmärksam-
heten under en promenad 
 genom lekparken. 

Men nu handlar det alltså om 
ny teknik och den har alltid 
 varit farlig för barn.

När jag var liten kom tv:n till 
Sverige. Det var i mitten av 
1950-talet och jag kommer ihåg 
Andy Pandy, men minns inte 
alls debatten om riskerna med 
tv-tittande. Men  vågorna 
gick höga. Den social-
demokratiska rege-
ringen hade  ångest 
och tillsatte en utred-
ning som satt i nästa 
fem år.  Hade inte film-
bolaget Sandrews 
 genomfört en 
kupp  hade vi väl 
aldrig fått tv.

Bolaget satte 
upp tusen tv- 
apparater runt 
om i Stockholm 
och  motståndet 
var brutet.

Men tro inte att vi fick titta på 
tv hur som helst. Onsdagarna 
var tv-fria ända fram till 
1960-talet. En gång om året 
fick vi se Disney och det är där-
för Kalle Anka på julafton fort-
farande är helig för oss som är 
lite äldre. 

På 1980-talet kom videon 
och den var fullständigt livs-
farlig för barn. Tidigare hade 
statsmakterna censurerat 
 filmerna på bio och tv, men nu 
kunde barn se precis vad som 

helst.
Motorsågsmassa-
kern var  exemplet 
och videovåldet 
 väckte stor debatt 
på den social-
demokratiska kon-
gressen 1984. 
Många socialdemo-
krater ansåg fak-
tiskt att video och 
kannibalism var en 
och samma sak. 

Det socialdemo-
kratiska statsrådet 
Ines Uusmann sa 
aldrig att internet 

bara var en fluga, 
men på 1990-talet undrade hon 
om folk i längden skulle vilja 
ägna så mycket tid åt att surfa 
på nätet. 

Hon fick givetvis fel. Social-
demokraterna har aldrig varit 
bra på teknikskiften, har 
 antagligen varit rädda att 
 förlora kontrollen. 

Vi är många som känner igen 
tongångarna när teknik-

moralisterna nu famlar 
 efter våra mobiler. Den 
här gången är det föräld-
rarna som förhäxas av 
tekniken, men som van-

ligt är det barnen 
som drabbas. 

Men det är väl 
klart att vi håller 
ordning på våra 
barn. Vi håller av 
dem. Det är mora-
listerna som ska 

hålla sig borta 
från våra smart-
phones.

Skribenter: Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Eva Franchell, redaktionssekreterare, Anders Lindberg,  
Ingvar Persson (tjänstledig), Daniel Swedin. Fristående kolumnister: Katrine Kielos, Fredrik Virtanen.  
Telefon: 08-725 20 00 Fax: 08-562 528 36 E-post: ledare@aftonbladet.se
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SMS:a 71 000  
RING: 08–411 11 11
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Chefredaktör och vd: Jan Helin
Politisk chefredaktör: Karin Pettersson 
Tf ansvarig utgivare: Lena Mellin

Sveriges mest  
engagerande  
tidning – tre 
miljoner läsare 
varje dag!

SD:s fotsoldater
Q Anna Hellgren skrev en kritisk spalt i Expressen om 
rapporteringen kring fallet Maria. 

Hon blev då hotad av en högerextrem grupp 
som öppet stödjer SD. Gruppen tog visserligen 
fel och hotade en annan person med samma 
namn men det som hänt väcker en fråga.

När tänker Jimmie Åkesson göra upp 
med sin svans?

Den 10 juli 2011 upphörde 
 Storbritanniens största tidning 
News of the world med sin 
 utgivning efter 168 år. Tid-
ningen hade hackat röstbrev-
lådorna hos flera kända och 
okända personer, inklusive den 
mördade skolflickan Milly 
Dowler.

Fredagen innan arresterades 
Andy Coulson, tidigare kom-
munikationschef hos premiär-
minister David Cameron. 
 Coulson rekryterades till 
 Camerons stab efter jobbet som 
chefredaktör på just News of 
the world.

Premiärministern överlevde 
skandalen men det där med att 
följa demokratins spelregler 
verkar inte riktigt vara hans te-
kopp, som engelsmännen säger. 

Hotade pressen
I går hotade han de medier 

som rapporterar om skandalen 
där brittisk och amerikansk 
 underrättelsetjänst avslöjats 

med att massavlyssna bland 
 annat de egna medborgarna.

Han vill inte behöva använda 
sig av domstolarna, sa han, och 
nämnde särskilt tidningen The 
Guardian.

Allvaret i hotet understryks 
av att brittiska regerings  -
agenter tidigare tvingat just 
The  Guardian att förstöra hård-
diskar med känsligt material 
kring avlyssningen.

Skandalen nystas upp
Den 6 juni i år publicerade 

The Guardian och The 
Washing ton Post samtidigt en 
rad dokument som bevisade att 
NSA bedrev massavlyssning  
i en tidigare okänd skala. Källan 
var den tidigare CIA-med-
arbetaren och underleverantö-
ren till NSA, Edward Snowden.

Efter en dramatisk flykt via 
Hongkong hamnade Snowden 
till slut i Ryssland där han fått 
politisk asyl.

Sedan dess har nya avslöjan-
den av USA:s och Storbritan-
niens metoder publicerats 
 successivt. Alla större internet-
företag verkar på ett eller annat 

sätt ha varit inblandade och  
i vissa fall har användarnas 
mejl, kontakter och relationer 
överlämnats direkt till ameri-
kansk underrättelsetjänst där 
de sedan sparats i enorma data-
baser.

Avlyssningsskandalen verkar 
heller inte ta slut. Det senaste 
avslöjandet är att USA avlyss-
nat bland andra Tysklands för-
bundskansler Angela Merkel 
vilket väckt stark kritik.

Odemokratiskt agerande
Att David Cameron nu hotar 

att handgripligen tysta den 
 brittiska pressen är allvarligt. Så 
agerar inte en demokratisk 
 regering.

Det finns alltid en avvägning 
mellan säkerhet och integritet, 
mellan brottsbekämpning och 
rättssäkerhet. Den balansen 
sätts nästan alltid ur spel när 
man tystar det öppna samtalet.

Det staten tillåts göra i det 
fördolda, tål antagligen inte 
ljus.

Aftonbladet 
Anders Lindberg
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Avlyssning

STORBRITANNIEN SER DIG Brittisk och amerikansk underrättelsetjänst har avslöjats med att mass-
avlyssna sina medborgare. Nu tar premiärminister David Cameron till odemokratiska hårdhandskar och hotar 
medierna med domstol om de inte slutar att rapportera om skandalen.  Foto: JOHN SUPER/AP 

Måndag

DAGENS CITAT
Jag har inte 
fått sparken 
Vattenfalls vd 

Øystein Løseth säger upp 
sig, lämnar Sverige och en 
lön på 13 560 000 kronor 
samt 391 000 kronor  
i andra ersättningar.

 Avlyssning är
 maktmissbruk

 Moralisterna har alltid 
varit rädda för ny teknik

Ledarskribent Q eva.franchell@aftonbladet.se
Eva Franchell

De mobilfixerade 
 föräldrarna, de 
knappar bara 

 vidare. Har ingen 
koll på ungarna. 

Bryr sig inte

Den 10 juli 2011 upphörde Storbritanniens

största tidning News of the world med sin

utgivning efter 168 år. Tidningen hade hackat

röstbrevlådorna hos flera kända och okända

personer, inklusive den mördade skolflickan Milly

Dowler.

Fredagen innan arresterades Andy Coulson,

tidigare kommunikationschef hos premiärminister

David Cameron. Coulson rekryterades till

Camerons stab efter jobbet som chefredaktör på

just News of the world.

Premiärministern överlevde skandalen men det

där med att följa demokratins spelregler verkar

inte riktigt vara hans tekopp, som engelsmännen

säger.

Hotade pressen

I går hotade han de medier som rapporterar om

skandalen där brittisk och amerikansk

underrättelsetjänst avslöjats med att

massavlyssna bland annat de egna

medborgarna.

Han vill inte behöva använda sig av domstolarna,

sa han, och nämnde särskilt tidningen The

Guardian.

Allvaret i hotet understryks av att brittiska

regeringsagenter tidigare tvingat just The

Guardian att förstöra hårddiskar med känsligt

material kring avlyssningen.

Skandalen nystas upp

Den 6 juni i år publicerade The Guardian och The

Washington Post samtidigt en rad dokument som

bevisade att NSA bedrev massavlyssning i en

tidigare okänd skala. Källan var den tidigare CIA-

medarbetaren och underleverantören till NSA,

Edward Snowden.

Efter en dramatisk flykt via Hongkong hamnade

Snowden till slut i Ryssland där han fått politisk asyl.

Sedan dess har nya avslöjanden av USA:s och

Storbritanniens metoder publicerats successivt. Alla

större internetföretag verkar på ett eller annat sätt ha

varit inblandade och i vissa fall har användarnas mejl,

kontakter och relationer överlämnats direkt till

amerikansk underrättelsetjänst där de sedan sparats i

enorma databaser.

Avlyssningsskandalen verkar heller inte ta slut. Det

senaste avslöjandet är att USA avlyssnat bland andra

Tysklands förbundskansler Angela Merkel vilket väckt

stark kritik.

Odemokratiskt agerande

Att David Cameron nu hotar att handgripligen tysta den

brittiska pressen är allvarligt. Så agerar inte en

demokratisk regering.
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Det finns alltid en avvägning mellan säkerhet och

integritet, mellan brottsbekämpning och

rättssäkerhet. Den balansen sätts nästan alltid

ur spel när man tystar det öppna samtalet.

Det staten tillåts göra i det fördolda, tål

antagligen inte ljus.

Aftonbladet

Bildtext: STORBRITANNIEN SER DIG Brittisk och

amerikansk underrättelsetjänst har avslöjats med att

massavlyssna sina medborgare. Nu tar premiärminister

David Cameron till odemokratiska hårdhandskar och

hotar medierna med domstol om de inte slutar att

rapportera om skandalen.

© Aftonbladet
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Med ”Merkel-
gate” har NSA-
spioneriet fått 
ett mänskligt 
ansikte och 
blivit kon-

kret. A"ären sammanfaller också 
med kravet från olika håll på att 
Tyskland måste engagera sig mer 
världspolitiskt och ta ett större 
ansvar.

Västtyskland var de facto en 
amerikansk lydstat under det 
första decenniet efter andra världs-
kriget och även om landet snabbt 
växte ut till en ekonomisk jätte 
fortsatte man att vara en dvärg på 
den världspolitiska arenan.

Förhållandet till USA  präglades  
av skam, tacksamhet och beroen-
de.

Skam för att två förödande 
världskrig startats i Berlin med 
USA på den andra sidan, tacksam-
het för att USA inte minst efter det 
andra världskriget hjälpte till att få 
den tyska ekonomin på fötter och 
beroende eftersom Västtyskland 
hamnade i det kalla krigets bränn-

punkt och inte kunde hävda sin 
suveränitet på egen hand.

Skam, tacksamhetsskuld och 
beroende skapade förstås en viss 
ambivalens i förhållandet till USA, 
sådana känslor grumlar kärleken 
och skapar ett latent behov av 
frigörelse.  

Amerikanarna måste också av 
och till ha förundrats över tyskarna 
– över västtyska intellektuella som 
uppenbarligen hade så svårt att 
uppröras över att en mur delade 
deras forna huvudstad och över de 

jättelika fredsdemonstrationerna 
mot USA:s medeldistansrobotar 
riktade mot Sovjet, demonstratio-
ner som #ck S-kanslern Helmut 
Schmidt på fall.

Efter terrordåden  den elfte sep-
tember riktades misstrogna ögon 
ännu en gång mot Tyskland.

Muhammad Atta styrde det 
första planet mot World Trade 
Center. I två av de tre andra planen 
satt piloter som i likhet med Atta 
radikaliserats i Hamburg. Det hade 
skett framför ögonen på den tyska 
underrättelsetjänsten som inte 

kunde dra rätt slutsatser av de sam-
tal man avlyssnade. 

Den dåvarande kanslern Ger-
hard Schröder agerade ambiva-
lent. Han utlovade amerikanarna 
”oinskränkt solidaritet” efter elfte 
september och skickade trupper 
till Afghanistan. Han vägrade sena-
re att medverka i Irak-invasionen, 
men under de här åren inledde 
NSA samtidigt ett nära samarbete 
med den tyska underrättelsetjäns-
ten BND.

Sedan dess har USA försvagats, 
ekonomiskt och därmed också 
militärt.

Tyskland har gått motsatt väg 
och framstår i dag som den enda 
europeiska stormakten.

Tyskland har eurons öde sina 
händer och har samtidigt som 
kanske inget annat land i världen 
täta handelsförbindelser över hela 
jordklotet – med västvärlden in-
klusive USA, med Kina och Indien, 
med Brasilien, Ryssland och med 
Afrika.

Ändå är Tyskland fortfarande en 
utrikespolitisk dvärg.

En uppmaning  kommer i dagarna 
från tankesmedjorna SWP i Berlin 
och Tyska Marshallfonden i Wash-
ington, som i den gemensamma 
skriften ”Ny makt, nytt ansvar” 
konstaterar att antingen är Tysk-
land med och formar världen till-
sammans med andra aktörer eller 
inte alls, det #nns inget mellanting. 
Författarna skriver att Tyskland 
måste investera i ”långfristiga för-
hållanden och kompromisser”.

Skriften tillkom innan NSA-a"ä-
ren blivit till Merkelgate, men det 
är möjligt att avlyssningsskandalen 
blir just den impuls som krävs för 
att Tyskland ska våga sig ut på den 
världspolitiska arenan på allvar – 
säkert inte i direkt konfrontation 
med USA, men inte heller som ett 
bihang till stormakten.
jan.lewenhagen@dn.se

Skandalen kan  
!å ut Tyskland  
på världsarenan
Berlin. Snart en vecka har gått sedan det 
blev känt att Angela Merkels mobiltelefon 
kan ha blivit avlyssnad. Ännu vet ingen hur 
a!ären kommer att gå till historien – om det 
blir som ett intermezzo med ett tidvis över-
drivet tonläge eller som dagarna då Tyskland 
slutade att gå i USA:s ledband.

Analys
Jan Lewenhagen 
DN:s korrespondent

Berlin. Uppgift står mot uppgift  
i NSA-a!ären.

– Vi har mycket att reda ut, 
konstaterade Angela Merkels 
talesman Ste!en Seibert på 
måndagen.

 ○Förbundskanslerns språkrör 
Ste&en Seibert grillades i en timmes 
tid vid måndagens regeringskonfe-
rens. Både tyska och amerikanska 
tidningar hade under helgen leve-
rerat nya uppgifter i avlyssnings-
a"ären.

Amerikanska Wall Street Journal 
rapporterar att den amerikanske 
presidenten Barack Obama så sent 

som i år stoppat avlyssningen av 
Angela Merkel så fort han fått vet-
skap om den. Det strider mot upp-
gifterna i tyska Bild am Sontag som 
säger att Obama blev informerad 
om att avlyssning pågick av NSA-
chefen Alexander redan 2010. Det 
har dementerats av NSA.

Seibert hänvisade för sin del till 
sitt pressmeddelande från förra 
onsdagen, där Merkel uttalade 
misstankarna om att hennes te-
lefon blivit avlyssnad, något nytt 
hade han inte att tillfoga.

Den amerikanska ambassaden 
vid Brandenburger Tor har också 
hamnat i fokus som en misstänkt 

Berlins amerikanska     ambassad misstänkt spioncentral

DN frågar. Hur påverkar avlyssningsa!ären förhållandet mellan Tyskland och USA?

Elisabeth Niejahr, 48 år, journalist 
på Die Zeit:
– Det är egentligen för tidigt att ut-
tala sig, jag är osäker. Men om man 
går ut så hårt som Angela Merkel 
och kallar på den amerikanska am-
bassadören så är det svårt att senare 
agera som om ingenting hänt.

Patrizia Rohmkopf, 43 år,  
logistiker, Homburg:
– Om misstankarna stämmer är det 
allvarligt. Men jag tror att man reder 
upp det. Vi har inte råd att riskera det 
goda förhållandet till USA. Vi är fort-
farande krigets förlorare, ”de hemska 
tyskarna”, och vi behöver USA.

Stefan Müller, 45 år, förmögen-
hetsrådgivare, Heidelberg:
– Jag tror att det leder till misstro 
från tysk sida men att man klarar 
upp det och gör upp om att låta bli 
avlyssning i fortsättningen. Så beter 
man sig inte vänner emellan.

Peter Beuschlein, 44 år,  
byggnadsingenjör, Würzburg:
– Negativt, särskilt med tanke på att 
det verkar som att Obama ljugit. På 
sikt kommer nog förhållandet att 
normaliseras eftersom det är så vik-
tigt både ekonomiskt och historiskt.

Annie Burkhardt, 61 år,  
lärare och konstnär, Stuttgart:
– Svårt att säga. Tror att både 
Tyskland och USA vill behålla ett 
vänskapligt förhållande. Naturligt-
vis är jag väldigt kritisk till det som 
hänt, att avlyssna varandra passar 
sig verkligen inte.

 Text och foto: Jan Lewenhagen

Uppgifterna går isär om avlyssningen av Angela Merkels mobil. Foto: APTyskland har som 
kanske inget annat 
land i världen täta 
handelsförbindelser 
över hela jordklotet.

Berlin. Snart en vecka har gått sedan det blev

känt att Angela Merkels mobiltelefon kan ha blivit

avlyssnad. Ännu vet ingen hur affären kommer att

gå till historien - om det blir som ett intermezzo

med ett tidvis överdrivet tonläge eller som

dagarna då Tyskland slutade att gå i USA:s

...ledband. Med "Merkelgate" har NSA-spioneriet

fått ett mänskligt ansikte och blivit konkret.

Affären sammanfaller också med kravet från olika

håll på att Tyskland måste engagera sig mer

världspolitiskt och ta ett större ansvar.

Västtyskland var de facto en amerikansk lydstat

under det första decenniet efter andra

världskriget och även om landet snabbt växte ut

till en ekonomisk jätte fortsatte man att vara en

dvärg på den världspolitiska arenan.

Förhållandet till USA präglades av skam,

tacksamhet och beroende.

Skam för att två förödande världskrig startats i

Berlin med USA på den andra sidan, tacksamhet

för att USA inte minst efter det andra världskriget

hjälpte till att få den tyska ekonomin på fötter

och beroende eftersom Västtyskland hamnade i

det kalla krigets brännpunkt och inte kunde

hävda sin suveränitet på egen hand.

Skam, tacksamhetsskuld och beroende skapade

förstås en viss ambivalens i förhållandet till USA,

sådana känslor grumlar kärleken och skapar ett

latent behov av frigörelse.

Amerikanarna måste också av och till ha

förundrats över tyskarna - över västtyska

intellektuella som uppenbarligen hade så svårt

att uppröras över att en mur delade deras forna

huvudstad och över de jättelika

fredsdemonstrationerna mot USA:s

medeldistansrobotar riktade mot Sovjet,

demonstrationer som fick S-kanslern Helmut Schmidt på

fall.

Efter terrordåden den elfte september riktades

misstrogna ögon ännu en gång mot Tyskland.

Muhammad Atta styrde det första planet mot World

Trade Center. I två av de tre andra planen satt piloter

som i likhet med Atta radikaliserats i Hamburg. Det hade

skett framför ögonen på den tyska underrättelsetjänsten

som inte kunde dra rätt slutsatser av de samtal man

avlyssnade.

Den dåvarande kanslern Gerhard Schröder agerade

ambivalent. Han utlovade amerikanarna "oinskränkt

solidaritet" efter elfte september och skickade trupper

till Afghanistan. Han vägrade senare att medverka i Irak-

invasionen, men under de här åren inledde NSA
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samtidigt ett nära samarbete med den tyska

underrättelsetjänsten BND.

Sedan dess har USA försvagats, ekonomiskt och

därmed också militärt.

Tyskland har gått motsatt väg och framstår i dag

som den enda europeiska stormakten.

Tyskland har eurons öde sina händer och har

samtidigt som kanske inget annat land i världen

täta handelsförbindelser över hela jordklotet -

med västvärlden inklusive USA, med Kina och

Indien, med Brasilien, Ryssland och med Afrika.

Ändå är Tyskland fortfarande en utrikespolitisk

dvärg.

En uppmaning kommer i dagarna från

tankesmedjorna SWP i Berlin och Tyska

Marshallfonden i Washington, som i den

gemensamma skriften "Ny makt, nytt ansvar"

konstaterar att antingen är Tyskland med och

formar världen tillsammans med andra aktörer eller inte

alls, det finns inget mellanting. Författarna skriver att

Tyskland måste investera i "långfristiga förhållanden och

kompromisser".

Skriften tillkom innan NSA-affären blivit till Merkelgate,

men det är möjligt att avlyssningsskandalen blir just den

impuls som krävs för att Tyskland ska våga sig ut på den

världspolitiska arenan på allvar - säkert inte i direkt

konfrontation med USA, men inte heller som ett bihang

till stormakten.

Tyskland har som kanske inget annat land i världen täta

handelsförbindelser över hela jordklotet.

Analys DN:s korrespondent

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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Världen DN:s med-
arbetare 
i världen

Motgång för Kirchner
Argentina. President Cristina Kirchners lista 
FPV noterade svåra bakslag i Argentinas fem 
viktigaste provinser under söndagens kongress-
val. I Buenos Aires-provinsen besegrades Kirch-
ners kandidat med bred marginal av borgmästa-
ren i staden Tigre, Sergio Massa. Både Kirchner 
och Massa räknar sig till peroniströrelsen, men 
de hör till olika läger. Massas väg mot president-
posten 2015 verkar nu spikrak.

Argentinas in!ationsdrivna och hårt regle-
rade ekonomi förfogar inte längre över tillräck-
liga exportintäkter för att subventionera mat 
och transporter – den traditionella peronistiska 
politiken. DN

Valet får godkänt
Georgien. Söndagens presidentval i Georgien 
gick rätt till, enligt europeiska valobservatörer-
na Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa (Osse) som beskrev det som ”positivt 
och transparent”.

Vinnare är den relativt okände politikern Gi-
orgi Margvelasjvili från partiet Georgisk dröm. 
Han valdes ut som kandidat av landets premi-
ärminister Bidzina Ivanisjvili, miljardären som 
är bitter motståndare till avgående presidenten 
Micheil Saakasjvili. TT-Reuters

Attack mot kraftstationer
Mexiko. Minst 420 000 människor blev ström-
lösa i den mexikanska delstaten Michoacan, 
sedan oidenti%erade gärningsmän attackerat 
kraftstationer med skjutvapen och molotov-
cocktails. Angriparna, som misstänks tillhöra 
en knarkkartell, orsakade strömavbrott i 14 stä-
der på söndagen. Under natten till måndagen 
%ck omkring 60 procent av hushållen tillbaka 
strömmen. TT-AFP

Rebeller  
förlorade  
två städer
Kongo-Kinshasa. 
Regeringsstyrkor i 
Kongo-Kinshasa har 
under helgen återta-
git städerna Kiwanja 
och Rutshuru från 
rebellgruppen M23. I 
striderna dödades en 
FN-soldat. Säkerhets-
rådet ska nu diskutera 
krisen. TT-AFP

I korthet.

Berlin: Jan Lewenhagen
jan.lewenhagen@dn.se
Bryssel: Henrik Brors
henrik.brors@dn.se
Danmark: Karin Zillén
utland@dn.se

Jerusalem: Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
London: Marianne Björklund
marianne.bjorklund@dn.se
Mellanöstern: Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se

Nairobi: Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
New York: Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
Norge: Jens Littorin
jens.littorin@dn.se

Paris: Magnus Falkehed
magnus@falkehed.com
Peking: Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se 

Rom: Peter Loewe
loewe@tin.it 
Ryssland: Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se

Washington:
Sanna Torén 
Björling
sanna.bjorling@dn.se

Berlins amerikanska     ambassad misstänkt spioncentral
avlyssningscentral. Tidningen Süd-
deutsche Zeitung hyrde en skylift 
och avbildade taket med en värme-
kamera. Enligt en expert %nns det 
misstänkta partier på bilderna som 
är varmare än omgivningen och 
som skulle kunna rymma en avlyss-
ningscentral.

– Vi måste kontrollera om det 
stämmer och handla utifrån det, 
sade Seibert när han %ck frågan.

Hur det skulle ske  kunde han inte 
ge annat än ett svävande svar på – 
ambassader är skyddade områden, 
å andra sidan är också ambassader 
skyldiga att följa värdlandets lagar. 

Olaga avlyssning kan bestra&as 
med som mest tio års fängelse.

I veckan reser en tysk regerings-
delegation till Washington för att 
ställa frågor till sina kolleger, med 
på resan är cheferna för de två 
tyska underrättelsetjänsterna BND 
och Författningsskyddet.

Ste&en Seibert konstaterade att 
om misstankarna om avlyssning 
stämmer är det ett graverande för-
troendebrott, men han trodde sam-
tidigt att förtroendet skulle kunna 
återvinnas.

På frågan om inte både Kina och 
Ryssland ägnar sig åt avlyssning, 
svarade Seibert:

En värmekamera riktad mot USA:s ambassad i Berlin visar att vissa partier kan rymma en avlyssningscentral. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Fakta. Tyskland och USA efter andra världskriget

1945  Nazi-Tyskland 
kapitulerar 

villkorslöst. Landet ockuperas av 
segrarmakterna USA, Storbritan-
nien, Frankrike och Sovjet.

1948 Sovjetunionen 
spärrar till-

fartsvägarna till Berlin efter en 
kon!ikt. USA och Storbritannien 
upprättar en luftbro och !yger 
in förnödenheter till Västberlin. 
USA sätter in Marshallhjälpen för 
att få Västtyskland på fötter.

1949 De två tyska re-
publikerna bildas 

– Förbundsrepubliken (Västtysk-
land) och Tyska demokratiska 
republiken (Östtyskland). Berlin 
förblir delat.

1955 Västtyskland  
går med i Nato 

och börjar bygga upp en egen 
armé.

1961 Den östtyska 
regeringen bygger 

Berlinmuren för att förhindra 
!ykten till väst.

1963 President John F 
Kennedy besöker 

Västberlin och yttrar de klassiska 

orden ”Ich bin ein Berliner” (jag 
är en berlinare).

1987 Ännu ett 
amerikanskt 

presidentbesök och ett klassiskt 
citat: Ronald Reagan talar vid 
Brandenburger Tor och säger 
”Mister Gorbatjov, riv ned den 
här muren”.

1989 Östtyskarna får 
muren på fall och 

Tyskland återförenas året därpå 
med stöd av USA.

2001 Efter 11 septem-
ber lovar den 

tyske kanslern Gerhard Schröder 
(S) USA oinskränkt solidaritet.

2008 Lehman Brot-
hers går  

i konkurs i USA och den tyska 
ekonomin krymper året därpå 
med 5 procent.

2013 Barack Obama 
besöker Berlin 

dagarna efter att NSA:s spionage 
blivit känt. Angela Merkel ringer 
den 23 oktober upp Obama och 
ber honom klargöra i fall miss-
tankarna om telefonavlyssning 
av henne är befogade. DN

– Jag vill inte rikta misstankar 
mot enskilda länder. Men Angela 
Merkel använder sig av sin fasta te-
lefon vid känsliga ärenden och det 
på goda grunder.

På måndagen blev det också känt 
att NSA i Spanien kan ha registrerat 
60 miljoner så kallade metadata – 
uppgifter om vem som har kontak-
tat vem – under en månads tid. Den 
spanska regeringen har krävt ett 
klargörande från USA. Även Italien 
har utsatts för omfattande telefon-
avlyssning av NSA. Under en månad 
vid årsskiftet 2012–2013 skall 45 mil-
joner italienska samtal ha avlyssnats. 
Jan Lewenhagen

Nya djurarter upptäckta
Australien. Tre nya 
arter av ryggradsdjur 
upptäcktes tidigare 
i år på en isolerad 
bergsplatå på halvön 
Cape York i norra 
Australien. Forskare 
landsattes med heli-
kopter och hittade två 
olika ödlor och en groda. TT-AFP

Stra"as för mordplaner
Sydafrika. En sydafrikansk domstol ska fast-
ställa stra&en för 20 redan dömda högerextre-
mister som bland annat planerade att mörda 
Nelson Mandela. Männen greps 2002, efter 
att polisen kopplat gruppen till en kupp med 
planer på att spränga den forne presidenten i 
luften. Rättegången har tagit tio år och kostat 
staten närmare 19 miljoner kronor, enligt Preto-
ria News. Männen tycker att den vita befolk-
ningen ska ta över makten TT-AFP

Nigeriska  
#yktingar  
dog av törst
Niger. Ett 40-tal 
nigeriska !yktingar, 
många kvinnor och 
barn, som dött av törst 
har hittats i öknen 
söder om Sahara efter 
att deras fordon gått 
sönder. 19 överlevan-
de har tagits omhand. 
Migranterna var på 
väg till Algeriet. TT-AFP

60
miljoner
uppgifter om vem som 
har kontaktat vem 
under en månad kan ha 
registrerats av NSA i 
Spanien.

Ny grodart. Foto: AFP

1945 Nazi-Tyskland kapitulerar villkorslöst.

Landet ockuperas av segrarmakterna USA,

Storbritannien, Frankrike och Sovjet. 1948

Sovjetunionen spärrar tillfartsvägarna till Berlin

efter en konflikt.

USA och Storbritannien upprättar en luftbro och

flyger in förnödenheter till Västberlin. USA sätter

in Marshallhjälpen för att få Västtyskland på

fötter.

1949 De två tyska republikerna bildas -

Förbundsrepubliken (Västtyskland) och Tyska

demokratiska republiken (Östtyskland). Berlin

förblir delat.

1955 Västtyskland går med i Nato och börjar

bygga upp en egen armé.

1961 Den östtyska regeringen bygger

Berlinmuren för att förhindra flykten till väst.

1963 President John F Kennedy besöker

Västberlin och yttrar de klassiska orden "Ich bin

ein Berliner" (jag är en berlinare).

1987 Ännu ett amerikanskt presidentbesök och

ett klassiskt citat: Ronald Reagan talar vid

Brandenburger Tor och säger "Mister Gorbatjov,

riv ned den här muren".

1989 Östtyskarna får muren på fall och Tyskland

återförenas året därpå med stöd av USA.

2001 Efter 11 september lovar den tyske

kanslern Gerhard Schröder (S) USA oinskränkt

solidaritet.

2008 Lehman Brothers går i konkurs i USA och

den tyska ekonomin krymper året därpå med 5

procent.

2013 Barack Obama besöker Berlin dagarna

efter att NSA:s spionage blivit känt. Angela

Merkel ringer den 23 oktober upp Obama och ber

honom klargöra i fall misstankarna om

telefonavlyssning av henne är befogade.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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Med ”Merkel-
gate” har NSA-
spioneriet fått 
ett mänskligt 
ansikte och 
blivit kon-

kret. A"ären sammanfaller också 
med kravet från olika håll på att 
Tyskland måste engagera sig mer 
världspolitiskt och ta ett större 
ansvar.

Västtyskland var de facto en 
amerikansk lydstat under det 
första decenniet efter andra världs-
kriget och även om landet snabbt 
växte ut till en ekonomisk jätte 
fortsatte man att vara en dvärg på 
den världspolitiska arenan.

Förhållandet till USA  präglades  
av skam, tacksamhet och beroen-
de.

Skam för att två förödande 
världskrig startats i Berlin med 
USA på den andra sidan, tacksam-
het för att USA inte minst efter det 
andra världskriget hjälpte till att få 
den tyska ekonomin på fötter och 
beroende eftersom Västtyskland 
hamnade i det kalla krigets bränn-

punkt och inte kunde hävda sin 
suveränitet på egen hand.

Skam, tacksamhetsskuld och 
beroende skapade förstås en viss 
ambivalens i förhållandet till USA, 
sådana känslor grumlar kärleken 
och skapar ett latent behov av 
frigörelse.  

Amerikanarna måste också av 
och till ha förundrats över tyskarna 
– över västtyska intellektuella som 
uppenbarligen hade så svårt att 
uppröras över att en mur delade 
deras forna huvudstad och över de 

jättelika fredsdemonstrationerna 
mot USA:s medeldistansrobotar 
riktade mot Sovjet, demonstratio-
ner som #ck S-kanslern Helmut 
Schmidt på fall.

Efter terrordåden  den elfte sep-
tember riktades misstrogna ögon 
ännu en gång mot Tyskland.

Muhammad Atta styrde det 
första planet mot World Trade 
Center. I två av de tre andra planen 
satt piloter som i likhet med Atta 
radikaliserats i Hamburg. Det hade 
skett framför ögonen på den tyska 
underrättelsetjänsten som inte 

kunde dra rätt slutsatser av de sam-
tal man avlyssnade. 

Den dåvarande kanslern Ger-
hard Schröder agerade ambiva-
lent. Han utlovade amerikanarna 
”oinskränkt solidaritet” efter elfte 
september och skickade trupper 
till Afghanistan. Han vägrade sena-
re att medverka i Irak-invasionen, 
men under de här åren inledde 
NSA samtidigt ett nära samarbete 
med den tyska underrättelsetjäns-
ten BND.

Sedan dess har USA försvagats, 
ekonomiskt och därmed också 
militärt.

Tyskland har gått motsatt väg 
och framstår i dag som den enda 
europeiska stormakten.

Tyskland har eurons öde sina 
händer och har samtidigt som 
kanske inget annat land i världen 
täta handelsförbindelser över hela 
jordklotet – med västvärlden in-
klusive USA, med Kina och Indien, 
med Brasilien, Ryssland och med 
Afrika.

Ändå är Tyskland fortfarande en 
utrikespolitisk dvärg.

En uppmaning  kommer i dagarna 
från tankesmedjorna SWP i Berlin 
och Tyska Marshallfonden i Wash-
ington, som i den gemensamma 
skriften ”Ny makt, nytt ansvar” 
konstaterar att antingen är Tysk-
land med och formar världen till-
sammans med andra aktörer eller 
inte alls, det #nns inget mellanting. 
Författarna skriver att Tyskland 
måste investera i ”långfristiga för-
hållanden och kompromisser”.

Skriften tillkom innan NSA-a"ä-
ren blivit till Merkelgate, men det 
är möjligt att avlyssningsskandalen 
blir just den impuls som krävs för 
att Tyskland ska våga sig ut på den 
världspolitiska arenan på allvar – 
säkert inte i direkt konfrontation 
med USA, men inte heller som ett 
bihang till stormakten.
jan.lewenhagen@dn.se

Skandalen kan  
!å ut Tyskland  
på världsarenan
Berlin. Snart en vecka har gått sedan det 
blev känt att Angela Merkels mobiltelefon 
kan ha blivit avlyssnad. Ännu vet ingen hur 
a!ären kommer att gå till historien – om det 
blir som ett intermezzo med ett tidvis över-
drivet tonläge eller som dagarna då Tyskland 
slutade att gå i USA:s ledband.

Analys
Jan Lewenhagen 
DN:s korrespondent

Berlin. Uppgift står mot uppgift  
i NSA-a!ären.

– Vi har mycket att reda ut, 
konstaterade Angela Merkels 
talesman Ste!en Seibert på 
måndagen.

 ○Förbundskanslerns språkrör 
Ste&en Seibert grillades i en timmes 
tid vid måndagens regeringskonfe-
rens. Både tyska och amerikanska 
tidningar hade under helgen leve-
rerat nya uppgifter i avlyssnings-
a"ären.

Amerikanska Wall Street Journal 
rapporterar att den amerikanske 
presidenten Barack Obama så sent 

som i år stoppat avlyssningen av 
Angela Merkel så fort han fått vet-
skap om den. Det strider mot upp-
gifterna i tyska Bild am Sontag som 
säger att Obama blev informerad 
om att avlyssning pågick av NSA-
chefen Alexander redan 2010. Det 
har dementerats av NSA.

Seibert hänvisade för sin del till 
sitt pressmeddelande från förra 
onsdagen, där Merkel uttalade 
misstankarna om att hennes te-
lefon blivit avlyssnad, något nytt 
hade han inte att tillfoga.

Den amerikanska ambassaden 
vid Brandenburger Tor har också 
hamnat i fokus som en misstänkt 

Berlins amerikanska     ambassad misstänkt spioncentral

DN frågar. Hur påverkar avlyssningsa!ären förhållandet mellan Tyskland och USA?

Elisabeth Niejahr, 48 år, journalist 
på Die Zeit:
– Det är egentligen för tidigt att ut-
tala sig, jag är osäker. Men om man 
går ut så hårt som Angela Merkel 
och kallar på den amerikanska am-
bassadören så är det svårt att senare 
agera som om ingenting hänt.

Patrizia Rohmkopf, 43 år,  
logistiker, Homburg:
– Om misstankarna stämmer är det 
allvarligt. Men jag tror att man reder 
upp det. Vi har inte råd att riskera det 
goda förhållandet till USA. Vi är fort-
farande krigets förlorare, ”de hemska 
tyskarna”, och vi behöver USA.

Stefan Müller, 45 år, förmögen-
hetsrådgivare, Heidelberg:
– Jag tror att det leder till misstro 
från tysk sida men att man klarar 
upp det och gör upp om att låta bli 
avlyssning i fortsättningen. Så beter 
man sig inte vänner emellan.

Peter Beuschlein, 44 år,  
byggnadsingenjör, Würzburg:
– Negativt, särskilt med tanke på att 
det verkar som att Obama ljugit. På 
sikt kommer nog förhållandet att 
normaliseras eftersom det är så vik-
tigt både ekonomiskt och historiskt.

Annie Burkhardt, 61 år,  
lärare och konstnär, Stuttgart:
– Svårt att säga. Tror att både 
Tyskland och USA vill behålla ett 
vänskapligt förhållande. Naturligt-
vis är jag väldigt kritisk till det som 
hänt, att avlyssna varandra passar 
sig verkligen inte.

 Text och foto: Jan Lewenhagen

Uppgifterna går isär om avlyssningen av Angela Merkels mobil. Foto: APTyskland har som 
kanske inget annat 
land i världen täta 
handelsförbindelser 
över hela jordklotet.
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Världen DN:s med-
arbetare 
i världen

Motgång för Kirchner
Argentina. President Cristina Kirchners lista 
FPV noterade svåra bakslag i Argentinas fem 
viktigaste provinser under söndagens kongress-
val. I Buenos Aires-provinsen besegrades Kirch-
ners kandidat med bred marginal av borgmästa-
ren i staden Tigre, Sergio Massa. Både Kirchner 
och Massa räknar sig till peroniströrelsen, men 
de hör till olika läger. Massas väg mot president-
posten 2015 verkar nu spikrak.

Argentinas in!ationsdrivna och hårt regle-
rade ekonomi förfogar inte längre över tillräck-
liga exportintäkter för att subventionera mat 
och transporter – den traditionella peronistiska 
politiken. DN

Valet får godkänt
Georgien. Söndagens presidentval i Georgien 
gick rätt till, enligt europeiska valobservatörer-
na Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa (Osse) som beskrev det som ”positivt 
och transparent”.

Vinnare är den relativt okände politikern Gi-
orgi Margvelasjvili från partiet Georgisk dröm. 
Han valdes ut som kandidat av landets premi-
ärminister Bidzina Ivanisjvili, miljardären som 
är bitter motståndare till avgående presidenten 
Micheil Saakasjvili. TT-Reuters

Attack mot kraftstationer
Mexiko. Minst 420 000 människor blev ström-
lösa i den mexikanska delstaten Michoacan, 
sedan oidenti%erade gärningsmän attackerat 
kraftstationer med skjutvapen och molotov-
cocktails. Angriparna, som misstänks tillhöra 
en knarkkartell, orsakade strömavbrott i 14 stä-
der på söndagen. Under natten till måndagen 
%ck omkring 60 procent av hushållen tillbaka 
strömmen. TT-AFP

Rebeller  
förlorade  
två städer
Kongo-Kinshasa. 
Regeringsstyrkor i 
Kongo-Kinshasa har 
under helgen återta-
git städerna Kiwanja 
och Rutshuru från 
rebellgruppen M23. I 
striderna dödades en 
FN-soldat. Säkerhets-
rådet ska nu diskutera 
krisen. TT-AFP

I korthet.

Berlin: Jan Lewenhagen
jan.lewenhagen@dn.se
Bryssel: Henrik Brors
henrik.brors@dn.se
Danmark: Karin Zillén
utland@dn.se

Jerusalem: Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
London: Marianne Björklund
marianne.bjorklund@dn.se
Mellanöstern: Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se

Nairobi: Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
New York: Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
Norge: Jens Littorin
jens.littorin@dn.se

Paris: Magnus Falkehed
magnus@falkehed.com
Peking: Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se 

Rom: Peter Loewe
loewe@tin.it 
Ryssland: Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se

Washington:
Sanna Torén 
Björling
sanna.bjorling@dn.se

Berlins amerikanska     ambassad misstänkt spioncentral
avlyssningscentral. Tidningen Süd-
deutsche Zeitung hyrde en skylift 
och avbildade taket med en värme-
kamera. Enligt en expert %nns det 
misstänkta partier på bilderna som 
är varmare än omgivningen och 
som skulle kunna rymma en avlyss-
ningscentral.

– Vi måste kontrollera om det 
stämmer och handla utifrån det, 
sade Seibert när han %ck frågan.

Hur det skulle ske  kunde han inte 
ge annat än ett svävande svar på – 
ambassader är skyddade områden, 
å andra sidan är också ambassader 
skyldiga att följa värdlandets lagar. 

Olaga avlyssning kan bestra&as 
med som mest tio års fängelse.

I veckan reser en tysk regerings-
delegation till Washington för att 
ställa frågor till sina kolleger, med 
på resan är cheferna för de två 
tyska underrättelsetjänsterna BND 
och Författningsskyddet.

Ste&en Seibert konstaterade att 
om misstankarna om avlyssning 
stämmer är det ett graverande för-
troendebrott, men han trodde sam-
tidigt att förtroendet skulle kunna 
återvinnas.

På frågan om inte både Kina och 
Ryssland ägnar sig åt avlyssning, 
svarade Seibert:

En värmekamera riktad mot USA:s ambassad i Berlin visar att vissa partier kan rymma en avlyssningscentral. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Fakta. Tyskland och USA efter andra världskriget

1945  Nazi-Tyskland 
kapitulerar 

villkorslöst. Landet ockuperas av 
segrarmakterna USA, Storbritan-
nien, Frankrike och Sovjet.

1948 Sovjetunionen 
spärrar till-

fartsvägarna till Berlin efter en 
kon!ikt. USA och Storbritannien 
upprättar en luftbro och !yger 
in förnödenheter till Västberlin. 
USA sätter in Marshallhjälpen för 
att få Västtyskland på fötter.

1949 De två tyska re-
publikerna bildas 

– Förbundsrepubliken (Västtysk-
land) och Tyska demokratiska 
republiken (Östtyskland). Berlin 
förblir delat.

1955 Västtyskland  
går med i Nato 

och börjar bygga upp en egen 
armé.

1961 Den östtyska 
regeringen bygger 

Berlinmuren för att förhindra 
!ykten till väst.

1963 President John F 
Kennedy besöker 

Västberlin och yttrar de klassiska 

orden ”Ich bin ein Berliner” (jag 
är en berlinare).

1987 Ännu ett 
amerikanskt 

presidentbesök och ett klassiskt 
citat: Ronald Reagan talar vid 
Brandenburger Tor och säger 
”Mister Gorbatjov, riv ned den 
här muren”.

1989 Östtyskarna får 
muren på fall och 

Tyskland återförenas året därpå 
med stöd av USA.

2001 Efter 11 septem-
ber lovar den 

tyske kanslern Gerhard Schröder 
(S) USA oinskränkt solidaritet.

2008 Lehman Brot-
hers går  

i konkurs i USA och den tyska 
ekonomin krymper året därpå 
med 5 procent.

2013 Barack Obama 
besöker Berlin 

dagarna efter att NSA:s spionage 
blivit känt. Angela Merkel ringer 
den 23 oktober upp Obama och 
ber honom klargöra i fall miss-
tankarna om telefonavlyssning 
av henne är befogade. DN

– Jag vill inte rikta misstankar 
mot enskilda länder. Men Angela 
Merkel använder sig av sin fasta te-
lefon vid känsliga ärenden och det 
på goda grunder.

På måndagen blev det också känt 
att NSA i Spanien kan ha registrerat 
60 miljoner så kallade metadata – 
uppgifter om vem som har kontak-
tat vem – under en månads tid. Den 
spanska regeringen har krävt ett 
klargörande från USA. Även Italien 
har utsatts för omfattande telefon-
avlyssning av NSA. Under en månad 
vid årsskiftet 2012–2013 skall 45 mil-
joner italienska samtal ha avlyssnats. 
Jan Lewenhagen

Nya djurarter upptäckta
Australien. Tre nya 
arter av ryggradsdjur 
upptäcktes tidigare 
i år på en isolerad 
bergsplatå på halvön 
Cape York i norra 
Australien. Forskare 
landsattes med heli-
kopter och hittade två 
olika ödlor och en groda. TT-AFP

Stra"as för mordplaner
Sydafrika. En sydafrikansk domstol ska fast-
ställa stra&en för 20 redan dömda högerextre-
mister som bland annat planerade att mörda 
Nelson Mandela. Männen greps 2002, efter 
att polisen kopplat gruppen till en kupp med 
planer på att spränga den forne presidenten i 
luften. Rättegången har tagit tio år och kostat 
staten närmare 19 miljoner kronor, enligt Preto-
ria News. Männen tycker att den vita befolk-
ningen ska ta över makten TT-AFP

Nigeriska  
#yktingar  
dog av törst
Niger. Ett 40-tal 
nigeriska !yktingar, 
många kvinnor och 
barn, som dött av törst 
har hittats i öknen 
söder om Sahara efter 
att deras fordon gått 
sönder. 19 överlevan-
de har tagits omhand. 
Migranterna var på 
väg till Algeriet. TT-AFP

60
miljoner
uppgifter om vem som 
har kontaktat vem 
under en månad kan ha 
registrerats av NSA i 
Spanien.

Ny grodart. Foto: AFP

Berlin. Uppgift står mot uppgift i NSA-affären. - Vi

har mycket att reda ut, konstaterade Angela

Merkels talesman Steffen Seibert på måndagen.

 Förbundskanslerns språkrör Steffen Seibert

grillades i en timmes tid vid måndagens

regeringskonferens. Både tyska och amerikanska

tidningar hade under helgen levererat nya

uppgifter i avlyssningsaffären.

Amerikanska Wall Street Journal rapporterar att

den amerikanske presidenten Barack Obama så

sent som i år stoppat avlyssningen av Angela

Merkel så fort han fått vetskap om den. Det

strider mot uppgifterna i tyska Bild am Sontag

som säger att Obama blev informerad om att

avlyssning pågick av NSA-chefen Alexander redan

2010. Det har dementerats av NSA.

Seibert hänvisade för sin del till sitt

pressmeddelande från förra onsdagen, där

Merkel uttalade misstankarna om att hennes

telefon blivit avlyssnad, något nytt hade han inte

att tillfoga.

Den amerikanska ambassaden vid

Brandenburger Tor har också hamnat i fokus som

en misstänkt avlyssningscentral. Tidningen

Süddeutsche Zeitung hyrde en skylift och

avbildade taket med en värmekamera. Enligt en

expert finns det misstänkta partier på bilderna

som är varmare än omgivningen och som skulle

kunna rymma en avlyssningscentral.

- Vi måste kontrollera om det stämmer och

handla utifrån det, sade Seibert när han fick

frågan.

Hur det skulle ske kunde han inte ge annat än ett

svävande svar på - ambassader är skyddade

områden, å andra sidan är också ambassader

skyldiga att följa värdlandets lagar. Olaga

avlyssning kan bestraffas med som mest tio års

fängelse.

I veckan reser en tysk regeringsdelegation till

Washington för att ställa frågor till sina kolleger, med på

resan är cheferna för de två tyska

underrättelsetjänsterna BND och Författningsskyddet.

Steffen Seibert konstaterade att om misstankarna om

avlyssning stämmer är det ett graverande

förtroendebrott, men han trodde samtidigt att

förtroendet skulle kunna återvinnas.

På frågan om inte både Kina och Ryssland ägnar sig åt

avlyssning, svarade Seibert:

- Jag vill inte rikta misstankar mot enskilda länder. Men

Angela Merkel använder sig av sin fasta telefon vid

känsliga ärenden och det på goda grunder.

På måndagen blev det också känt att NSA i Spanien kan

ha registrerat 60 miljoner så kallade metadata -

uppgifter om vem som har kontaktat vem - under en

månads tid. Den spanska regeringen har krävt ett

klargörande från USA. Även Italien har utsatts för

omfattande telefonavlyssning av NSA. Under en månad

vid årsskiftet 2012-2013 skall 45 miljoner italienska

samtal ha avlyssnats.

60

miljoner

uppgifter om vem som har kontaktat vem under en

månad kan ha registrerats av NSA i Spanien.
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Bildtext: Uppgifterna går isär om avlyssningen av

Angela Merkels mobil.|En värmekamera riktad

mot USA:s ambassad i Berlin visar att vissa

partier kan rymma en avlyssningscentral.
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Världen 

NSA:s övervakning av Merkel.

Tysk tidning: Obama 
kände till avlyssning
Redan för tre år sedan ska pre-
sident Barack Obama ha blivit 
informerad om att den tyska 
förbundskanslern Angela Merkel 
avlyssnades. Den tyska rege-
ringen ville inte kommentera 
uppgifterna på söndagen.

 ○O#ciellt har USA-regeringen hit-
tills sagt att Tysklands regerings-
chef Angela Merkel inte är avlyss-
nad och heller inte kommer att 

bli avlyssnad. Uttalandet gjordes 
i onsdags sedan det blivit känt att 
Merkel ringt upp den amerikanske 
presidenten och konfronterat ho-
nom med uppgifter om att hennes 
mobiltelefon stod på underrättelse-
tjänsten NSA:s lista.

Enligt tyska  tidningsuppgifter på 
söndagen ska Obama ha svarat att 
han var helt ovetande om saken. 
Tidningen Bild am Sonntag skriver 
dock att Obama redan 2010 blev 
 informerad av NSA-chefen Keith 
Alexander om att Merkel var avlyss-
nad.

Bilds NSA-källa säger att Obama 
”ville veta allt” om Merkel.

Bild skriver att även Merkels före-
trädare Gerhard Schröder (S) blev 
avlyssnad av NSA, detta sedan Tysk-

land under Schröder vägrat delta i 
Irak-invasionen för tio år sedan.

Uppgifterna om avlyssningen 
av Merkel kom ursprungligen från 
nyhetsmagasinet Der Spiegel som 
hittat dem i det material som NSA-
avhopparen Edward Snowden läm-
nat ut.

Spiegel vände sig i förrförra veck-
an till det tyska regeringskansliet 
för att få en kommentar. Merkels 
medarbetare hörde sig för hos sina 
kolleger i Washington och det svar 
man %ck efter helgen tolkades som 
ett tyst medgivande. Det var då Ang-
ela Merkel bestämde sig för att ringa 
upp Obama samtidigt som hennes 
talesman sent på onsdagseftermid-
dagen o&entliggjorde ett pressmed-
delande om misstankarna.
jan.lewenhagen@dn.se

Berlin
Jan Lewenhagen 
DN:s korrespondent

Epoken Saakasjvili är över
Georgien. Micheil Saakasjvili låg 
bakom Georgiens ”rosenrevo-
lution”, men efter söndagens 
presidentval är epoken över. Hans 
främsta politiska %ender kontrol-
lerar nu både premiärminister-
ämbetet och presidentposten. På 
söndagskvällen erkände Saakasj-
vilis lierade David Bakradze att 
han lidit en stor förlust mot rivalen 
Giorgi Margvelasjvili.

Preliminära vallokalsunder-
sökningar visar att Bakradze bara 
lyckats få drygt 20 procent av 
rösterna mot över 60 procent för 

Margvelasjvili. Därmed kontrol-
lerar Margvelasjvilis parti Georgisk 
dröm både premiärministerposten 
och presidentposten.

Ända sedan Saakasjvili kom till 
makten i den så kallade ”rosen-
revolutionen” 2003 har han styrt 
landet med hård hand. Enligt 
valobservatörerna från Organisa-
tionen för säkerhet och samarbete 
i Europa (Osse) skedde valet i en 
betydligt lugnare atmosfär än 
tidigare val, vilket beskrivs som en 
framgång för demokratin.
TT

Georgien.

Vinnaren Giorgi Margvelasjvili och 
dottern Anna i vallokalen.
   Foto: Vano Shlamov/AFP
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Redan för tre år sedan ska president Barack

Obama ha blivit informerad om att den tyska

förbundskanslern Angela Merkel avlyssnades.

Den tyska regeringen ville inte kommentera

uppgifterna på söndagen.

 Officiellt har USA-regeringen hit-tills sagt att

Tysklands regeringschef Angela Merkel inte är

avlyssnad och heller inte kommer att bli

avlyssnad. Uttalandet gjordes i onsdags sedan

det blivit känt att Merkel ringt upp den

amerikanske presidenten och konfronterat

honom med uppgifter om att hennes mobiltelefon

stod på underrättelsetjänsten NSA:s lista.

Enligt tyska tidningsuppgifter på söndagen ska

Obama ha svarat att han var helt ovetande om

saken. Tidningen Bild am Sonntag skriver dock

att Obama redan 2010 blev informerad av NSA-

chefen Keith Alexander om att Merkel var

avlyssnad.

Bilds NSA-källa säger att Obama "ville veta allt"

om Merkel.

Bild skriver att även Merkels företrädare Gerhard

Schröder (S) blev avlyssnad av NSA, detta sedan

Tysk

land under Schröder vägrat delta i Irak-invasionen

för tio år sedan.

Uppgifterna om avlyssningen av Merkel kom

ursprungligen från nyhetsmagasinet Der Spiegel

som hittat dem i det material som NSA-

avhopparen Edward Snowden lämnat ut.

Spiegel vände sig i förrförra veckan till det tyska

regeringskansliet för att få en kommentar.

Merkels medarbetare hörde sig för hos sina

kolleger i Washington och det svar man fick efter

helgen tolkades som ett tyst medgivande. Det var

då Angela Merkel bestämde sig för att ringa upp

Obama samtidigt som hennes talesman sent på

onsdagseftermiddagen offentliggjorde ett

pressmeddelande om misstankarna.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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Fakta. Sverige ”det sjätte ögat”

 ○Storbritannien ingår i de 
”fem ögon” som samarbe-
tar och delar information 
med varandra i underrät-
telsearbete. De andra är 
USA, Kanada, Nya Zeeland 
och Australien.
 ○Vita huset har enligt 

BBC försäkrat att premiär-
minister David Camerons 

telefon inte är och inte 
kommer att övervakas.
 ○Nyligen avslöjades att 

även Sverige är djupt in-
volverat genom spaningar 
via de baltiska kablarna. 
Sverige pekades av den 
brittiske grävande journa-
listen Duncan Campbell 
ut som ”det sjätte ögat”  

i underrättelsesamarbe-
tet.
 ○Tyskland och Brasilien 

arbetar på en FN-reso-
lution för att markera 
mot telefonavlyssning, 
dataintrång och andra 
elektroniska övertramp, 
uppger diplomater.
 ○Diplomater från Sve-

rige, Norge och Österrike 
!nns också i en grupp som 
ska utarbeta förslaget till 
text, där USA inte nämns 
explicit, men där det ställs 
krav på stärkt skydd för 
politiska och medborger-
liga fri- och rättigheter på 
internet.
DN–TT

Övervakningen skulle mörkas
Brittisk underrättelsetjänst har 
systematiskt byggt upp mu-
rar för att kväsa den allmänna 
debatten om dess massövervak-
ning. Hit hör att bilda lag med 
politiker som tar sig an press-
sen och att hindra resultatet av 
övervakningen från att användas 
i brottmål.

 ○Brittiska The Guardian fortsätter 
att pumpa ut nyheter baserade på 
material läckt av Edward Snowden, 
tidigare medarbetare i den ameri-
kanska säkerhetstjänsten NSA. 

Efter att ha avslöjat att 35 
världsledare är avlyssnade pu-
blicerade tidningen på lördagen 
dokument som visar hur den brit-
tiska underrättelse tjänsten, GCHQ, 
framgångsrikt arbetat på att mörk-
lägga den omfattande massövervak-
ning som pågår. 

Dokumenten från Snowden visar 
bland annat att GCHQ, trots att de tre 
stora politiska partierna velat annat, 
sett till att resultatet av dess övervak-
ning inte används i brottmål. Anled-
ningen är oro för att det skulle starta 

en ”skadlig” o$entlig debatt. 
Dessutom befarar GCHQ  att de 

som hävdar att underrättelsetjäns-
ten bryter mot rätten till privatliv 
enligt stadgan om mänskliga rättig-
heter skulle få vatten på sin kvarn 
om metoderna o$entliggjordes.

Av dokumenten  framgår också att 
GCHQ framgångsrikt lobbat för en 
mörkläggning av att telekombola-
gen går långt utöver vad de enligt lag 
behöver när det gäller att lämna ut 
uppgifter till underrättelsetjänsten.

Vidare har GCHQ hjälpt inrikes-
departementet att samla ihop po-
litiker som stöder dem och kan ta 
hand om pressen när det handlar 
om underrättelsefrågor. 

The Guardian har  i %era måna-
der publicerat en rad artiklar om 
massövervakning av miljontals 
européers och andra medborga-
res kommunikation. De politiska 
ledarna har inte reagerat nämnvärt 
förrän i veckan när det visade sig 
att deras egna telefoner kan vara 
avlyssnade. Då tog frågan ordentlig 
skruv och blev huvudämne vid EU- 

ledarnas toppmöte. 
Men trots att den 

brittiske premiär-
ministern David Ca-
meron skrev under 
toppmötets slutsat-
ser där man kritise-
rar USA:s spionme-
toder fortsätter han 
att försvara det brit-
tiska underrättelsearbetet, som 
sker i nära samarbete med USA. Vid 
en presskonferens gick han till hård 
attack mot Snowden och de medier 
som skriver om övervakningen. Kri-
tiken avvisade han som ”la-di-da, 
airy-fairy”.

– Jag kritiserar dem som o$ent-
liggör en del av den teknik som vi 
använder – det hjälper terrorister, 
sade Cameron.

Den intensiva bevakningen har 
nu lett till att cheferna för Storbri-
tanniens tre underrättelsetjänster, 
GCHQ, MI5 och MI6, kommer att 
höras o$entligt i det brittiska parla-
mentet den 7 november.
Marianne Björklund
marianne.bjorklund@dn.se

Tjeckien. Det tjeckiska valresultatet 
gav ingen &ngervisning om hur en 
framtida regering kan se ut. 

Socialdemokraterna blev som 
väntat största parti i gårdagens 
val, men &ck preliminärt bara 20,5 
procent av rösterna. Partiet hade 
hoppats på betydligt mer. 

Det nybildade Ano, skapat av 
livsmedelsmiljardären Andrej 
Babis, &ck 19 procent och Kommu-

nisterna blev tredje största parti 
med 15 procent. 

Det förra regeringspartiet  
ODS gick från 20 procent i valet 
2010 till 7,5 procent efter alla  
skandaler och den borgerliga 
regeringspartnern Top 09 &ck 11 
procent. Utifrån resultatet blir det 
ytterst svårt att bilda en hållbar 
koalition.
Jan Lewenhagen

Svår koalitionsbildning väntar i Tjeckien

I korthet.NSA-skandalerna.

Tysk tidning: Merkel 
avlyssnad i över tio år
Förbundskansler Angela Merkels 
mobiltelefon har övervakats av 
USA sedan 2002, det vill säga 
långt innan hon blev regerings-
chef.

 ○Avslöjandet görs i det kommande 
numret av nyhetsmagasinet Der 
Spiegel som kommit över ett ar-
kivutdrag från den amerikanska 
underrättelsetjänsten NSA. Enligt 
tidningen pågick övervakningen 
åtminstone strax innan den ame-
rikanske presidenten Barack  
Obama i somras besökte Merkel i 
Berlin.

Det var Spiegels research som i 
veckan &ck Merkel att reagera och 
som gjorde att hon i onsdags ringde 
upp Obama och bad om ett klargö-
rande. Enligt Spiegel har övervak-

ningen pågått sedan 2002, då var 
Merkel ännu endast partiledare för 
oppositionspartiet CDU. Regerings-
chef blev hon först 2005.

Merkel använder sig av två mobil-
telefoner, en krypterad tjänstetele-
fon och en helt vanlig telefon som 
hennes parti Kristdemokraterna 
står för. Det ska vara den sistnämn-
da som står på NSA-listan.

Merkels talesman Georg Streiter 
sade i fredags att hon använder sig 
av den krypterade tjänstetelefo-
nen eller fasta telefoner så fort det 
handlar om statshemligheter.

Spiegel har också  ytterligare belägg 
för att den amerikanska ambassa-
den vid Brandenburger Tor i Berlin 
fungerar som en avlyssningscen-
tral från vilken man kan kontrol-
lera tra&ken hos de tyska ministe-
rierna. Avlyssningen organiseras 
av Special Collection Service (SCS). 
I riktlinjerna för SCS står det att 
verksamheten måste hållas strängt 
hemlig med tanke på relationerna 
till andra regeringar.

Liknande avlyssningscentraler 
ska &nnas på 80 platser i världen, 

varav 19 i europeiska städer som Pa-
ris, Madrid, Rom, Prag och Genève. 
I Tyskland ska en andra avlyss-
ningscentral &nnas i &nansstaden 
Frankfurt.

Mot bakgrund av  de avslöjan-
den som gjorts vill den tyska  
underrättelsetjänsten Författnings-
skyddet bygga ut försvaret mot 
spioneri och bland annat bevaka  
den amerikanska ambassaden i 
Berlin.
jan.lewenhagen@dn.se

David 
Cameron
 Foto: Reuters

Angela Merkel blev regeringschef 
2005. Foto: Reuters

Berlin
Jan Lewenhagen 
DN:s korrespondent
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Förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon har

övervakats av USA sedan 2002, det vill säga

långt innan hon blev regeringschef.

 Avslöjandet görs i det kommande numret av

nyhetsmagasinet Der Spiegel som kommit över

ett arkivutdrag från den amerikanska

underrättelsetjänsten NSA. Enligt tidningen

pågick övervakningen åtminstone strax innan den

amerikanske presidenten Barack Obama i

somras besökte Merkel i Berlin.

Det var Spiegels research som i veckan fick

Merkel att reagera och som gjorde att hon i

onsdags ringde upp Obama och bad om ett

klargörande. Enligt Spiegel har övervakningen

pågått sedan 2002, då var Merkel ännu endast

partiledare för oppositionspartiet CDU.

Regeringschef blev hon först 2005.

Merkel använder sig av två mobiltelefoner, en

krypterad tjänstetelefon och en helt vanlig telefon

som hennes parti Kristdemokraterna står för. Det

ska vara den sistnämnda som står på NSA-listan.

Merkels talesman Georg Streiter sade i fredags

att hon använder sig av den krypterade

tjänstetelefonen eller fasta telefoner så fort det

handlar om statshemligheter.

Spiegel har också ytterligare belägg för att den

amerikanska ambassaden vid Brandenburger Tor

i Berlin fungerar som en avlyssningscentral från

vilken man kan kontrollera trafiken hos de tyska

ministerierna. Avlyssningen organiseras av

Special Collection Service (SCS). I riktlinjerna för

SCS står det att verksamheten måste hållas

strängt hemlig med tanke på relationerna till

andra regeringar.

Liknande avlyssningscentraler ska finnas på 80

platser i världen,

varav 19 i europeiska städer som Paris, Madrid, Rom,

Prag och Genève. I Tyskland ska en andra

avlyssningscentral finnas i finansstaden Frankfurt.

Mot bakgrund av de avslöjanden som gjorts vill den

tyska underrättelsetjänsten Författningsskyddet bygga ut

försvaret mot spioneri och bland annat bevaka den

amerikanska ambassaden i Berlin.

Bildtext: Angela Merkel blev regeringschef 2005.
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Oväntad överraskning i godispåsen Tjuv stal lakrits – när chaufför sov

En oväntad Läkerol.

Q Lucas, 11, öppnade  
påsen med lördagsgodis. 
Där låg en oväntat vux-
en pastill.

– Det var ganska kon-
stigt, jag trodde inte det 
skulle ligga en Läkerol  
i godispåsen, säger han.

Lördagskvällen hos 
familjen Johansson  
i Sunne i Värmland bjöd 
på en oväntad överrask-
ning.

– Jag köpte godis på 
Ica, när jag kom hem såg 
jag något svart. Och så 

var det en Läkerol, säger 
Lucas, 11.

Som tog sig mod att 
smaka:

– Det var en original, 
säger han.

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@a!onbladet.se

Q��De sötsugna tjuvarna 
slog till vid en mack på 
Snapphaneallén vid 
Örkelljunga.

– Vi får larm från en 
chau!ör som ringer 
och säger att han fått 
sin trailer stulen och 

att den ska ha varit 
last ad med lakrits,  
säger Calle Persson, 
presstalesman vid  
polisen i Skåne.

Men det stämde inte 
riktigt. Däremot ska 
tjuven ha fått med sig 

en halv lastpall med 
omkring 75 kilo lakrits.

Stölden skedde när 
chau!ören låg och sov 
i sin hytt. Polisen har 
ingen misstänkt för 
kuppen.

 (TT-Aftonbladet)

Ponnyn mår efter omstän-
digheterna bra.
 Foto: DJURAMBULANSEN

Bilist fick  
se något  
i hästväg
När olyckan var framme 
såg bilisten upp.

Tur det.
I rondellen upptäckte 

han något i hästväg.
Polisen larmades till ron-

dellen vid E6 utanför skån-
ska Hjärnarp strax efter 
klockan 19 i går kväll. En  
bilist hade stannat i rondel-
len och tagit hand om den 
nödställde.

– Han uppgav att en häst 
plötsligt trillade ur vagnen 
framför hans bil när han 
larmade oss, säger Calle 
Persson på polisens läns-
kommunikationscentral  
i Skåne.

Ponnyn hade klarat sig 
utan allvarligare skador.

– Men polispatrullen  
hade inga hästattiraljer så 
de fick kalla på djurambu-
lansen som kom dit. Hästen 
verkar efter besiktning  
vara oskadd, säger Calle 
Persson.

Djurtransporten fortsat-
te sin färd efter tillbudet  
utan att notera att man  
tappat ponnyn.

Men vid 22-tiden i går 
fick hästdramat ett lyckligt 
slut. 

Polisen lyckades få tag  
i ägaren.

– Hästen hade nyligen 
sålts och ägaren uppmärk-
sammade händelsen på  
Facebook och kontaktade 
köparen. De stannade och 
tittade i släpet som var 
tomt, säger Calle Persson.

Ponnyn mår efter om-
ständigheterna bra, uppger 
personal på djurambulan-
sen för Aftonbladet.

Det var i går oklart huru-
vida föraren av djur-
transporten misstänks för 
något brott.

– Det skulle kunna hand-
la om underlåtenhet att 
säkra last, säger Calle Pers-
son vid Skånepolisen.

Oskar Forsberg
oskar.forsberg@a!onbladet.se

Angela Merkels mobiltele-
fon kan ha avlyssnats av 
USA i elva år.

Spioneriet ska ha  
upphört i somras – bara 
veckor innan Obama  
besökte henne i Berlin.

Avlyssningsskandalen 
växer. Tyska Der Spiegel 
avslöjade i går ett nytt  
arkivutdrag från den ame-
rikanska underrättelse-
tjänsten NSA.

Enligt dokumentet börja-
de övervakningen av Ang-
ela Merkel redan under 
2002, då hon var partileda-
re för oppositionspartiet 
CDU. Tysklands förbunds-
kansler blev hon först 2005.

I veckan blev det känt att 
tyska myndigheter miss-
tänker att Merkel har  
avlyssnats.

Kräver en förklaring
Sedan dess har förbunds-

kanslern hunnit ställa 
USA:s president Barack 

Obama tillsvars över tele-
fon och vid upprepade till-
fällen i intervjuer påpekat 
att hon kräver en förklaring.

Enligt Der Spiegels nya 
dokument som de fått av 
visselblåsaren Edward 
Snowden ska avlyssningen 
av Merkel ha pågått fram 
till i somras – och avslutats  
bara veckor innan Obama 
besökte henne i Berlin  
i juni.

Merkel ska enligt upp-
gift använda sig av två  

mobiltelefoner, en krypte-
rad tjänstetelefon och en 
helt vanligt telefon som 
hennes parti Kristdemo-
kraterna står för. Den  
senare uppges ha funnits 
med på NSA:s lista.

Der Spiegel skriver ock-
så att avlyssningen ska ha 
skett från den amerikanska 
ambassaden vid Branden-
burger Tor i Berlin och ha 
organiserats av Special  

collection service, SCS, ett 
samarbete mellan NSA och 
CIA.

SCS har klara riktlinjer 
om att dess verksamhet är 
hemlig för att inte riskera 
relationerna till andra re-
geringar.

80 liknande centraler
Tidningen skriver att det 

finns 80 liknande centraler 
i världen, enligt en hemlig 
översikt från 2010. 19 av 
dem ligger i europeiska stä-
der, exempelvis Paris, Mad-
rid, Rom, Prag, Genève och 
Frankfurt.

Vilken information NSA 
och CIA har kommit över 
är ännu oklart.

Merkels talesman Georg 
Streiter hävdar att hon en-
dast använder den krypte-
rade tjänstetelefonen eller 
fasta telefoner när det gäl-
ler statshemligheter.

Josefin Karlsson
josefin.karlsson@a!onbladet.se

FLERA LURAR Förbundskansler Angela Merkel använder två mobiltelefoner. En som är krypterad och sedan den som hon håller i på bilden, en äldre  
Nokiamodell, som nu tros ha avlyssnats. Enligt uppgifter ska USA ha spionerat på Merkel sedan juni år 2002.  Foto: TT

Q Förbundskanslern använder 
sig av två telefoner, en krypterad 
tjänstetelefon och en vanlig.
Q�Den vanliga telefonen är av 
en äldre Nokiamodell. Enligt tys-
ka tidningen Süddeutsche Zei-
tung är den inte säkerhetsgod-
känd av den tyska myndigheten 

för informationssäkerhet BSI.
Q�Nokian används till olika 
sorters samtal, däribland 
tjänstesamtal. Den tillhör parti-
et CDU.

”Ingen ska misstänka att jag 
använder en statlig finansierad 
telefon för att prata politik med 

partikamrater”, sa hon vid EU-
toppmötet i Bryssel om valet att 
använda Nokiamobilen.
Q�BSI har endast godkänt två 
mobilmodeller, enligt tidningen 
die Welt, Blackberry Z10 och 
Simko 3.
Källa: Aftonbladet och Ny teknik

Förbundskanslern använder två olika telefoner

Edward Snowden.  Foto: TT

Foto: LÄSARBILD

’USA har spionerat 
på Merkel i elva år’

Skandalen växer – nytt dokument 
visar att avlyssningen pågått länge

Angela Merkels mobiltelefon kan ha avlyssnats

av USA i elva år. Spioneriet ska ha upphört i

somras - bara veckor innan Obama besökte

henne i Berlin.

Avlyssningsskandalen växer. Tyska Der Spiegel

avslöjade i går ett nytt arkivutdrag från den

amerikanska underrättelsetjänsten NSA.

Enligt dokumentet började övervakningen av

Angela Merkel redan under 2002, då hon var

partiledare för oppositionspartiet CDU. Tysklands

förbundskansler blev hon först 2005.

I veckan blev det känt att tyska myndigheter

misstänker att Merkel har avlyssnats.

Kräver en förklaring

Sedan dess har förbundskanslern hunnit ställa

USA:s president Barack Obama tillsvars över

telefon och vid upprepade tillfällen i intervjuer

påpekat att hon kräver en förklaring.

Enligt Der Spiegels nya dokument som de fått av

visselblåsaren Edward Snowden ska

avlyssningen av Merkel ha pågått fram till i

somras - och avslutats bara veckor innan Obama

besökte henne i Berlin i juni.

Merkel ska enligt uppgift använda sig av två

mobiltelefoner, en krypterad tjänstetelefon och

en helt vanligt telefon som hennes parti

Kristdemokraterna står för. Den senare uppges

ha funnits med på NSA:s lista.

Der Spiegel skriver också att avlyssningen ska ha

skett från den amerikanska ambassaden vid

Brandenburger Tor i Berlin och ha organiserats av

Special collection service, SCS, ett samarbete

mellan NSA och CIA.

SCS har klara riktlinjer om att dess verksamhet

är hemlig för att inte riskera relationerna till

andra regeringar.

80 liknande centraler

Tidningen skriver att det finns 80 liknande centraler i

världen, enligt en hemlig översikt från 2010. 19 av dem

ligger i europeiska städer, exempelvis Paris, Madrid,

Rom, Prag, Genève och Frankfurt.

Vilken information NSA och CIA har kommit över är ännu

oklart.

Merkels talesman Georg Streiter hävdar att hon endast

använder den krypterade tjänstetelefonen eller fasta

telefoner när det gäller statshemligheter.

 Förbundskanslern använder sig av två telefoner, en

krypterad tjänstetelefon och en vanlig.

 Den vanliga telefonen är av en äldre Nokiamodell. Enligt

tyska tidningen Süddeutsche Zeitung är den inte

säkerhetsgodkänd av den tyska myndigheten
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Förbundskanslern använder två olika telefoner

för informationssäkerhet BSI.

 Nokian används till olika sorters samtal,

däribland tjänstesamtal. Den tillhör partiet CDU.

"Ingen ska misstänka att jag använder en statlig

finansierad telefon för att prata politik med

partikamrater", sa hon vid EU-toppmötet i Bryssel

om valet att använda Nokiamobilen.

 BSI har endast godkänt två mobilmodeller, enligt

tidningen die Welt, Blackberry Z10 och Simko 3.

Källa: Aftonbladet och Ny teknik

Bildtext: FLERA LURAR Förbundskansler Angela Merkel

använder två mobiltelefoner. En som är krypterad och

sedan den som hon håller i på bilden, en äldre

Nokiamodell, som nu tros ha avlyssnats. Enligt uppgifter

ska USA ha spionerat på Merkel sedan juni år

2002.|Edward Snowden.

© Aftonbladet
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En skandal som bevisar att privatlivet inte är vad vi tror
Aftonbladet. Publicerat i print 2013-10-27.
Politik med LENA MELLIN. - lena.mellin@aftonbladet.se. Sektion: General.
Sida: 26.
Del: 1.

Den här bilden ska !nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met. Hälsar

Björne

26 Aftonbladet
Söndag 27 oktober 2013

5 
Gammal möter ung
! Centerpartiet dammar av 
en profet för den förra borger-
liga regeringen. Utöver Annie 
Lööf, 30, med flera deltar pro-
fessor emeritus Assar Lind-
beck, 83, i partiets ekonomis-
ka seminarium i morgon. Han 
ledde en kommission som gav 
regeringen Bildt råd för framti-
den i början av 1990-talet.

Studerar på lovet
! S-ledaren Stefan Löfven äg-
nar höstlovet åt en studieresa 
till Sydkorea och Japan. På 
schemat står ländernas högre 
utbildning, låga arbetslöshet 
och innovationspolitik. Dess-
utom träffar han svenska  
exportföretag och föreläser 
på ett universitet. Hur mycket 
lär man sig på fem dagar?

Vad visste hon egentligen?
! En spektakulär rättegång 
inleds i morgon. Det handlar 
om tidningen News of the 
World (nu nedlagd) som bland 
annat tankade sms från okän-
da och kända människor. 
Bland de åtalade finns förra 
chefredaktören Rebekah 
Brooks och Camerons förre 
presschef Andy Coulson.

Protest till lunch
! Den svenske Greenpeace-
aktivisten Dima Litvinov sitter 
fängslad i Ryssland sedan sep-
tember misstänkt för huliga-
nism. Han, och andra, protes-
terade mot oljejätten Gaz-
proms planer på oljeborrning i 
Arktis. Varje dag till och med 17 
november hålls protestmöten 
utanför ryska ambassaden.

Glöm inte, terrorn finns
! För tre år sedan sprängde 
sig Taimour Abdulwahab till 
döds på Drottninggatan. Nas-
serdine Menni dömdes för att 
ha betalat hans terrorverk-
samhet till sju års fängelse. 
På fredag ställs han på nytt 
inför rätta i domstol i Edin-
burgh och kan få ett längre, 
eller ett kortare, straff.

! Politik med

En skandal som bevisar att  
privatlivet inte är vad vi tror
Dina mejl är lika hem-

liga som ett vykort 
på hallbordet.

Telefonsamtal kan 
liknas vid ett högljutt samtal 
mitt på torget.

Den nya avlyssnings-
skandalen har åter bevi-
sat att privatlivet inte är 
vad vi tror.

Veckans utan tvekan 
största politiska nyhet 
handlar om Tysklands 
kansler Angela Merkel. 
Hennes telefonsamtal 
kan ha avlyssnats av USA. 

Eller som hon uttryck-
te sig: ”Vi har inga hand-
fasta bevis, men vi har inte heller 
en dementi”.

Merkel blev givetvis rosenrasan-
de och ringde president Barack  
Obama. Hur samtalet förlöpte  
törs man knappt föreställa sig.

– Man spionerar inte på vänner, 
sade Merkel ampert när hon anlän-
de till höstens första EU-toppmöte, 
där avlyssningen såklart blev den 
hetaste frågan, i torsdags.

Men förutom den rasande 
Merkel var reaktionerna 
på de nya avslöjandena 
ur visselblåsaren  
Edward Snowdens mate-
rial märkligt lama.
– Jag vet vilken värld vi  

lever i, sade exempelvis  
utrikesminister Carl Bildt 
och tillstod samtidigt 
att han aldrig avhand-
lar hemligheter  
i telefon.

Äntligen begriper 
man varför han  
reser så mycket.

I korthet går de 
nya avslöjandena ut 
på att enligt ett doku-
ment från oktober 
2006, när George W 
Bush var president, 
avlyssnade USA 35 av 
världens ledare.

Avlyssningen ska ha ut-
förts i ett samarbete mellan 
National security agency, 
NSA, och CIA som kallas 
Special collection service. 

Enligt tidningen Der 
Spiegel kan deras avlyss-
ningsutrustning döljas 
på amerikanska ambassa-
der över hela världen.
På EU-toppmötet besluta-
des att Merkel och Frank-
rikes president François  
Hollande ska ta upp dis-
kussioner med USA:s re-
gering. Avsikten är att få 
fram en överenskommelse 
om hur länderna ska han-

tera information som fås fram  
genom signalspaning.
Målet är att ha åtminstone skelet-

tet till en överenskommelse klar till 
nästa EU-toppmöte i början av  
december.

Signalspaning behövs. För att  
bekämpa terrorism, för att upptäcka 
massförestörelsevapen och för att 
avvärja cyberattacker, för att nämna 
några exempel.

Men, för att uttrycka sig som den 
belgiske premiärministern Elio 
di Rupo, man måste kunna slåss 

mot terroristerna och samtidigt 
respektera privatlivet. 

När USA till och med avlyssnar 
Angela Merkels telefon begri-

per man vidden av övervak-
ningen. 

Inte ens hon, världens 
kanske mäktigaste 

kvinna, går fredad. 
Enligt tyska  

medier fångades  
70 miljoner fran-
ska telefon-
samtal under  
en månad runt  
förra årsskiftet.

Din mejl är som 
vykort. Dina tele-
fonsamtal är  
inte privata. 
Glöm aldrig 
det.

När USA till och 
med avlyssnar 

Angela Merkels 
telefon begriper 
man vidden av 
övervakningen

IRRITERAD Tysklands förbundskansler Angela Merkel blev rosenrasande när upp-
gifterna om att hon kan ha avlyssnats kom fram.  Foto: TT

lena.mellin@a!onbladet.se          Tyck till och diskutera kolumnen på A!onbladet.se
LENA MELLIN

Alla  
behövs

Moderaternas nya slogan är påfallande lik  
Socialdemokraternas gamla ”Alla ska med”.

saker  
att hålla
koll på 
i veckan

Dina mejl är lika hemliga som ett vykort på

hallbordet. Telefonsamtal kan liknas vid ett

högljutt samtal mitt på torget. Den nya

avlyssningsskandalen har åter bevisat att

privatlivet inte är vad vi tror.

Veckans utan tvekan största politiska nyhet

handlar om Tysklands kansler Angela Merkel.

Hennes telefonsamtal kan ha avlyssnats av USA.

Eller som hon uttryckte sig: "Vi har inga hand-

fasta bevis, men vi har inte heller en dementi".

Merkel blev givetvis rosenrasande och ringde

president Barack Obama. Hur samtalet förlöpte

törs man knappt föreställa sig.

- Man spionerar inte på vänner, sade Merkel

ampert när hon anlände till höstens första EU-

toppmöte, där avlyssningen såklart blev den

hetaste frågan, i torsdags.

Men förutom den rasande Merkel var

reaktionerna på de nya avslöjandena ur

visselblåsaren Edward Snowdens material

märkligt lama.

- Jag vet vilken värld vi lever i, sade exempelvis

utrikesminister Carl Bildt och tillstod samtidigt att

han aldrig avhandlar hemligheter i telefon.

Äntligen begriper man varför han reser så

mycket.

I korthet går de nya avslöjandena ut på att enligt

ett dokument från oktober 2006, när George W

Bush var president, avlyssnade USA 35 av

världens ledare.

Avlyssningen ska ha utförts i ett samarbete

mellan National security agency, NSA, och CIA

som kallas Special collection service.

Enligt tidningen Der Spiegel kan deras

avlyssningsutrustning döljas på amerikanska

ambassader över hela världen.

På EU-toppmötet beslutades att Merkel och Frankrikes

president François Hollande ska ta upp diskussioner

med USA:s regering. Avsikten är att få fram en

överenskommelse om hur länderna ska hantera

information som fås fram genom signalspaning.

Målet är att ha åtminstone skelettet till en

överenskommelse klar till nästa EU-toppmöte i början av

december.

Signalspaning behövs. För att bekämpa terrorism, för att

upptäcka massförestörelsevapen och för att avvärja

cyberattacker, för att nämna några exempel. Men, för att

uttrycka sig som den belgiske premiärministern Elio di

Rupo, man måste kunna slåss mot terroristerna och

samtidigt respektera privatlivet.

När USA till och med avlyssnar Angela Merkels telefon

begriper man vidden av övervakningen.

Inte ens hon, världens kanske mäktigaste kvinna, går
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fredad.

Enligt tyska medier fångades 70 miljoner franska

telefonsamtal under en månad runt förra

årsskiftet.

Din mejl är som vykort. Dina telefonsamtal är inte

privata. Glöm aldrig det.

Tyck till och diskutera kolumnen på

Aftonbladet.se

När USA till och med avlyssnar Angela Merkels

telefon begriper man vidden av övervakningen

Alla behövs

Moderaternas nya slogan är påfallande lik

Socialdemokraternas gamla "Alla ska med".

Bildtext: IRRITERAD Tysklands förbundskansler Angela

Merkel blev rosenrasande när uppgifterna om att hon

kan ha avlyssnats kom fram.

© Aftonbladet
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Men vad gör de med materialet?
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-27.
Mats Lundegård. Sektion: General.
Sida: 40.
Del: 4.

Hans Lindström

•A2

söndag 27 oktober
Namn och Nytt  
i DN sedan 1909

 ○ Jag läser alltid NoN:s 
fågelartiklar, nu senast om 
biståndsarbetet, hur vi kan 
hjälpa fåglarna med mat på 
vintern. 

För vår del innebär detta 
ett utlägg på cirka 100 kilo 
solrosfrö per år plus lite annat 
smått och gott. Men det är det 
värt med tanke på det myller 
av trevliga biståndsmottagare 
vi kan beskåda från vårt mat-
ställe utanför köket. 

Nu till saken. Det är alltid 
roligt att kunna artbestäm-
ma men i detta mångfald av 
små ivriga matsökare kan det 
vara svårt. Här är mitt tips till 

osäkra betraktare. Titta på 
fågelns mössa! 

Första paret ut med likar-
tat utseende: Blåmes – talg-
oxe. Enkelt. Blåmesen har 

blå mössa, talgoxen svart. 
Att skilja gråsparv från 

pil$nk tycker en del är svårt 
men gråsparven har grå 
hätta – pil$nken brun. Lätt.

Grön$nk och grönsiska 
(bilderna till höger) $nns i 
en salig blandning av storlek 
och utseende. Men i myllret 
på marken avslöjas grönsis-

korna enkelt på grund av 
deras svarta mössor. 

Gulsparvarna myllrar ock-
så men de är gula på huvudet 
(och föredrar havre). 

Gråsiskan borde heta 
rödsiska därför att den är 
blodröd på huvudet. 

Slutligen: Tofsmesen 
har,  ja just det, en tofs på 
huvudet. 
Erik Forsmark,  
yrkesskadad f d lärare

 ○Det sätt på vilket man i skilda 
 lager av vårt folk ger sin med-
verkan för att göra kronprinsens 

förmälning till en 
verkligt stor händelse, 
bör icke kunna annat 
än glädja vårt kunga-
hus. Det senaste nya är 
att Svenska vegetariska 
föreningen beslutat att 

som bröllopsgåva överlämna till 
kronprinsen ett stilfullt inbundet 
bibliotek av vegetariska böcker på 
svenska och engelska.

Icke nog med detta, utan nu 
meddelas det att löjtnant Thörn-
blad anlänt till London för att om 
möjligt bland bröllopsceremonier-
na söka få plats för en uppvisning 
i fallskärmshopp. Det påstås emel-
lertid att det inte skall vara stora ut-
sikter att löjtnant Thörnblad skall 
få förverkliga sin stora dröm.
Namn och Nytt 27 oktober 1923

Sjusovaren 
drog sig på 
åttomanen.

Mellan gry-
ning och 
skymning 
är det inte 
mörkt med 
tid.

Lyss till 
lövsugaren i 
skymningen.

Men vad gör de 
med materialet?

Jag tänker denna helg på bullret kring 
amerikanernas tjuvlyssnande världen 
över. Och eftersom jag är en hård typ 
med oerhörda insikter om hur slipste-
nar dras i spionsvängen så kan jag bara 
utbrista i ett kraftrfullt.

– Vad var det jag sa?
Det ska man alltid utbrista när hemligheter 

avslöjas. Det låter käckt och antyder att man 
haft särskilda insikter som varit förborgade för 
kreti och pleti. Och ingen människa kommer 
ihåg vad man sagt i ärendet förut. Om man över 
huvud taget sagt något.

Men egentligen borde de avslöjanden som 
nu antas skaka världen inte vara så överras-
kande. Tekniken som gör att man kan övervaka 

datortra$k för$nas hela 
tiden och det har länge 
varit möjligt att hålla 
reda på all världens da-
torkonversationer och 
faktiskt också telefon-
samtal. Och när något 
är tekniskt möjligt så 
går maskineriet igång. 
Förstås.  

Och för de krakar 
som blivit avlyssnade återstår bara att frusta 
harmset. Det imponerar föga men det hör till. 

Men jag undrar ibland vad NSA och FRA m  % 
akronymer gör med materialet. Esomoftast 
avlyssnar jag personligen telefonsamtal på 
tunnelbanan av det enkla skälet att jag inte kan 
undgå det. Vanligen är det oerhört långrandigt 
och ointressant. Jag anar att också Frau Merkel 
och monsieur Hollande och ytterligare andra 
män och kvinnor som kör världens öden också 
undslipper sig kallprat och dödligt lessamma 
meningsutbyten. Icke desto mindre ska väl 
också dessa samtal bandas och analyseras och 
småningom skrivas ut för att användas som 
underlag för politik.

Det är klart att världen ser ut som den gör.
Tills vidare tycker jag att vi alla kan njuta av 

spektaklet när storpolitikens aktörer överraskas 
med sina benkläder i en korv kring fotknölarna. 
Deras en smula gälla försäkringar om att ing-
enting var illa ment ger en extra dimension till 
föreställningen.

Att avlyssna.
Mats Lundegård

Och för de 
krakar som 
blivit avlyss-
nade återstår 
bara att frus-
ta harmset. 

Redaktör: 
Peter Ganneby
Redigering: 
Rolf Stohr
E-post:  
non@dn.se
Telefon: 
08-738 10 19

Är det !nt så?
 ○Endast Helsing-

fors moderiktiga 
hundar har, hälsar 
Jan Ginsburg.

Ridklubben var 
oenig om fören-
ingens fram-
tidsvision varför 
styrelsen beslöt 
att låta göra en 
galoppunder-
sökning.
Per-Erik Vrang, 
Baltak

Bröllopsnytt.

Märk våra skuggor
 ○Tjena skuggan, sa Gun Haglund, 

på väg in i lagårn. Hej kaninen, 
sa farfar Eino och Mathilda när 
Märtha Collin plåtade. Mors 
 måsen, sa Jerker Norlander, tog 
fram kameran på Fjäderhol-
marna. Härlig var sommarsolen, 
hälsar Annika och Hans.

Inget skådebröd 
Jag trä!ade en australisk vän som 
milt uttryckt blivit lite rund sedan 
vi sågs senast. Han förklarade att 
det var dietens fel. 

– Dieten? 
– Yes, I’m on a sea-food diet! 
– Sea-food diet?
– Yes! Whenever I see food I eat it.

Tommy Lindström, Skarpnäck

USA använder 
inte härskar-
teknik, de lyss-
nar noggrant på 
både vänner och 
ovänner.
Roger Simonsson, 
Sthlm

Tips till osäkra: Kolla !ågelns mössa!
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Underligt 
djur
I Hälsinglands 
svampskogar 
hittade Rag-
nar Hagberg  
i Ljusdal  
ett djur som 
helst inte ville 
vara med på 
bild.

Det sprids ut vapen överallt. Hur 
ska man förhindra det? Det "nns 
bara en lösning: bössinsamling!
Jan von Hofsten, Sthlm

Vildåsna
Den afrikanska 
vildåsnan är 
utrotningsho-
tad. 500 vilda 
"nns och 162 i 
djurparker. En av 
dem är Yehuda, 
ett sex veckor 
gammalt föl som 
bor i en djurpark 
i Tel Aviv.
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Jag tänker denna helg på bullret kring

amerikanernas tjuvlyssnande världen över. Och

eftersom jag är en hård typ med oerhörda insikter

om hur slipstenar dras i spionsvängen så kan jag

bara utbrista i ett kraftrfullt. - Vad var det jag sa?

Det ska man alltid utbrista när hemligheter

avslöjas. Det låter käckt och antyder att man haft

särskilda insikter som varit förborgade för kreti

och pleti. Och ingen människa kommer ihåg vad

man sagt i ärendet förut. Om man över huvud

taget sagt något.

Men egentligen borde de avslöjanden som nu

antas skaka världen inte vara så överraskande.

Tekniken som gör att man kan övervaka

datortrafik förfinas hela tiden och det har länge

varit möjligt att hålla reda på all världens

datorkonversationer och faktiskt också

telefonsamtal. Och när något är tekniskt möjligt

så går maskineriet igång. Förstås.

Och för de krakar som blivit avlyssnade återstår

bara att frusta harmset. Det imponerar föga men

det hör till.

Men jag undrar ibland vad NSA och FRA m fl

akronymer gör med materialet. Esomoftast

avlyssnar jag personligen telefonsamtal på

tunnelbanan av det enkla skälet att jag inte kan

undgå det. Vanligen är det oerhört långrandigt

och ointressant. Jag anar att också Frau Merkel

och monsieur Hollande och ytterligare andra män

och kvinnor som kör världens öden också

undslipper sig kallprat och dödligt lessamma

meningsutbyten. Icke desto mindre ska väl också

dessa samtal bandas och analyseras och

småningom skrivas ut för att användas som

underlag för politik. Det är klart att världen ser ut

som den gör. Tills vidare tycker jag att vi alla kan

njuta av spektaklet när storpolitikens aktörer

överraskas med sina benkläder i en korv kring

fotknölarna. Deras en smula gälla försäkringar

om att ingenting var illa ment ger en extra dimension till

föreställningen.

Att avlyssna.

Och för de krakar som blivit avlyssnade återstår bara att

frusta harmset.

Bildtext: Underligt djur I Hälsinglands svampskogar

hittade Ragnar Hagberg i Ljusdal ett djur som helst inte

ville vara med på bild.
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Denna säregna lyriska subjektivitet 
samspelar på ett sällsamt vis med den 
njutningsakt som starkt präglar Gervitz 

språk. Masturbationsscenen som åter-
kommer i Migraciones – fingrarnas 
blötdjur som kasar genom det öpp-
na könet, tvättandet av klitoris, 
”hård och svullen” – manifesterar 
en kroppslighet där gränserna för 
in- och utsida hela tiden förskjuts.

Bara vid kvinnokönets kött-
glänsande gräns, in-
för detta vaginala in-
re-yttre, tycks avstån-
den mellan kroppens 
materialitet och olika 
tider, mellan njutning-

ens och smärtans oänd-
ligheter, kunna mätas 

med exakthet. Denna ”gli-
pa / i köttets spegel” beskri-
ver en ensamhet i njutning-
en som samtidigt är gemen-
sam. Självberöringens bild 
knyts mycket starkt till den 
kvinnogenealogi som hela tiden ger sig 
tillkänna hos Gervitz, ”denna ånga / av 
kvinnligt innanmäte, omisskännligt och 
vidsträckt”, där mödrars och döttrars 
kroppar och röster genljuder och bry-
ter in i varandra som bländande ljus el-
ler nattsvarta avgrunder.

I Migraciones tecknas denna kvinno-
värld analog med ödet att hela tiden läm-
na allt bakom sig, ”att dö på andra sidan 
havet”. I ”de röda nejlikornas migratio-
ner”, i ”rispudersvetten vid tedags”, där 
”kvinnorna rör vid sina bröst och tar på 
könet”, i den dagdrömska flickans nju-
tande av sin egen kropp till ljudet av 
slamrande tallrikar och tvättfat, ges Ger-
vitz svällande poetiska femininitet 
agens. Diktens uppmärksamhet mot an-
mödrarnas omsorger om föremålen och 
dagsbestyren visar fram dem som sör-

jande motstånd, som framsmeknin-

gar av det flydda och det stundande, av 
de döda och de ännu ofödda. 

Det är lätt att här komma att tänka på 
den feministiska filosofen Luce Iriga-
rays begrepp retouche. I Irigarays kvinn-
liga motståndsskrift sker en rubbning av 
en patriarkal logik genom en härmande 
upprepning av den historiska definitio-
nen av det kvinnliga som defekt och 
brist. ”Kvinnan” rör här vid sin egen bild, 
hon iklär sig, smeker, retuscherar, inter-

preterar, hon återvänder till 
den, men utan att låta sig 
konstitueras av den. 

I Gervitz dikt gestaltas ”det 
kvinnliga” oavbrutet i och 
genom sina yttre tecken, sin 
dräkt – det fullkomligt vim-
lar i dikten av plankvecks-
klänningar, taftklänningar, 
rouge och rödmålade läp-
par, av sköldpaddsskals-
kammar, av högt spända 
speglar… Det är ett ”härm-

trastarnas landskap”, där jaget ”ständigt 
plagierar [s]ig själv”, men därigenom 
också ”äger [sin egen] måttlöshet”. Den 
autoerotiska beröringen återväcker en 
förvanskad förbindelse mellan kvinnors 
kroppar och berättelser, samtidigt som 
”det kvinnliga” hela tiden tillåts bryta 
upp från konstruktionen av sin essens.

I den härmande återfärden genom 
kvinnlighetens tecken migrerar Gervitz 
dikt om och om igen från stasis: den blir 
utom sig, den rycks hän, den återvänder 
gång på gång till lämnandet av sig själv, 
till ett ursprung som aldrig är fixerbart, 
utan ständigt måste skrivas om och fram 
på nytt, genom sensuell beröring: 

Jag kommer bara till 
platsen för begynnel-
sen 

Jag återvänder för att 
kyssa din handled.

Hanna Nordenhök

”Mödrars och 
döttrars kroppar 
och röster gen-
ljuder och bryter 
in i varandra  
som bländande 
ljus eller nattsvar-
ta avgrunder”

Mexikanska Gloria Gervitz (född 1943) började skriva sitt livs verk 1976. Foto. TT

Ordfront 2005 som sedan ankla-
gades för antisemitism. En ojämn 
pusselbit i sammanhanget.

Det är först när Assange och 
Wahlström intervjuar redaktörerna 
på The Guardian och New York Ti-
mes som Mediastan närmar sig en 
intressant diskussion om hur väs-
terländska medier också är 
styrda – men av globa-
la företagsintressen 
och amerikanska po-
litiker. Tidningarna 
drog tillbaka delar av 
sin Wikileaks-publice-
ring, med visselblåsar-
nas säkerhet som moti-
vering. Mediastan ger 
intrycket att de varit 
rädda för att bli 
stämda av fel fö-
retagsjätte.  

Det finns en scen i filmen när 
Julian Assange undrar om journa-
listik kan vara oberoende och 
samtidigt drivas av vinstkrav. En 
logisk fråga med tanke på att Wi-
kileaks lärt sig den hårda vägen 
att information aldrig är ”fri” sär-
skilt länge. 

Assanges självbiografi gavs ut 
mot hans vilja och i Alex Gibb-
neys dokumentär We steal se-
crets: The story of Wikileaks 
beskriver organisationens 
före detta medarbetare hur 

Assange förändrades 
från idealist till dikta-

tor. Snart kommer 
också filmen The 
fifth estate – en 
Hollywoodblock-

buster som Wi-

kileaks-grundaren anklagar för 
”politisk opportunism, inflytande, 
hämnd och framför allt feghet”. 
Mediastan är producerad av As-
sange själv och släpptes på nätet 
samtidigt som den internationella 
premiären av The fifth estate. 

Med tanke på alla kontroverser 
kan man förstå att Wikileaks vill 
berätta sin egen historia. Därför är 
det särskilt udda att den ständigt 
missförstådde Assange inte be-
möter sina kritiker på hemmaplan. 
Men nej, roadmovie-experimentet 
Mediastan förstärker snarare le-
genden kring honom. Kanske har 
Assange ändå insett att hans 
rockstjärnestatus tjänar mer på 
myter än på sanningen.

Kristo!er Viita
Fotnot: Mediastan kan ses online på bland annat Vimeo, 
och Facebook. Länkar finns på Wikileaks.org.

Johannes Wahlström.
Foto: BJÖRN LINDAHL

Pentagon/NSA har 
avlyssnat 35 av 
världens ledare. 
Nyheten blixtrade 
till innan den för-
svann. Jag hörde 
den på radio i går 
morse, på efter-
middagen var den 
redan död.

I Tyskland och Frankrike 
är de mer upprörda, Angela 
Merkel och Francois Hol-
lande vill ha ett möte med 
Obama. Fredrik Reinfeldt 
vill inte vara med, säger 
han, för det finns ingen an-
ledning. Men är det nåt land 
som borde vara med på ett 
sånt möte, så är det Sveri-

ge. Det är nämli-
gen vi som möjlig-
gör den amerikan-
ska mass-
avlyssningen 
genom att, som 
Mikael Nyberg ut-
trycker det, erbju-
da en ”knytpunkt i 
internettrafiken”. 

Det är vi som hjälper NSA 
att kopiera 250 miljoner 
adressböcker varje år. (Af-
tonbladet Kultur 16 okt)

Att svenska FRA-politiker 
inte vill prata om NSA är 
begripligt, men vad ska 
hända för att alla vi andra 
ska reagera? 

Åsa Linderborg

Reinfeldt. Foto: TT

Ryt till 
om NSA

Foto ur Dieter Kramers bok ”Kreuzberg 1968–2013”.
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ment” är namnet på den reger-
ingskonst som behandlar den 
offentliga sektorn som ett antal 
företag. Nya vågen i P1 tog i 
veckan upp frågan om dess  
inverkan på kulturpolitiken.

Detta är efterlängtat efter-
som kulturpolitik sällan diskute-
ras som ett ideologiskt styr-
verktyg, utan främst utifrån vilka 
offentliga finansieringssystem 
som gynnar konsten. I program-
met diskuteras den vanliga in-
vändningen att upptagenheten 
av ekonomiskt mätbara världen 
och målstyrd kultur riskerar att 
korrumpera alla andra värden.

Men när väl kulturministern 
får ordet om denna ljuva nya 
värld där medborgaren är en 
skattebetalande konsument 
och konstnärer ska leverera  
något till samhället – snarare  
än vara en del av det – så  
händer något.

Utan större motstånd tillåts 
hon propagera för företagsam-
hetens dogm genom att blanda 
samman vad det innebär att på 
ett kreativt sätt skapa så stor 
profit som möjligt och att vara 

en kreativ konstnär. Belåtet  
får hon konstatera att kultur- 
budgeten stigit under allians-
regimen.

Trots att programmet ska 
handla om New public manage-
ment, får hon inte ens frågan 
om hur hon tänker kring kultur-
politiken som verktyg att styra 
befolkningens föreställning om 
vad det innebär att vara med-
borgare. Detta gäller inte bara 
innebörden i att kalla konstnärer 
entreprenörer, utan lika mycket 
konstinstitutioners och grupp-
ers organisationsformer. Låt 
samtalet fortsätta där.

Fredrik Svensk

Propagerade
utan motsånd

Lena Adelsohn Liljeroth.

Pentagon/NSA har avlyssnat 35 av världens

ledare. Nyheten blixtrade till innan den försvann.

Jag hörde den på radio i går morse, på

eftermiddagen var den redan död.

I Tyskland och Frankrike är de mer upprörda,

Angela Merkel och Francois Hollande vill ha ett

möte med Obama. Fredrik Reinfeldt vill inte vara

med, säger han, för det finns ingen anledning.

Men är det nåt land som borde vara med på ett

sånt möte, så är det Sverige. Det är nämligen vi

som möjliggör den amerikanska

massavlyssningen genom att, som Mikael Nyberg

uttrycker det, erbjuda en "knytpunkt i

internettrafiken". Det är vi som hjälper NSA att

kopiera 250 miljoner adressböcker varje år.

(Aftonbladet Kultur 16 okt)

Att svenska FRA-politiker inte vill prata om NSA är

begripligt, men vad ska hända för att alla vi andra

ska reagera?

Bildtext: Reinfeldt.

© Aftonbladet
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Sveriges mest  
engagerande  
tidning – tre 
miljoner läsare 
varje dag!

Förr kallades posten som justi-
tieminister för ”katapultstol”. 
Det skojades om att det var  
poänglöst att sätta upp en ny 
namnskylt på ministerns dörr, 
den skulle ändå bytas snart.

Numera gäller motsatsen, 
oavsett hur illa det går sitter jus-
titieministern som klistrad vid 
stolen. 

Beatrice Ask har sedan 2006 
i praktiken på egen hand för-
ändrat bilden av Moderaterna 
som ett parti för lag och ord-
ning. En av regeringens största  
reformer har varit att anställa 
fler poliser. Men hur blev resul-
tatet?

Fler löser färre brott
Polisen uppger att det under 

2012 anmäldes 1,4 miljoner 
brott. Enligt Brottsförebyggan-
de rådets statistik klarades  
234 000 brott upp samma år, en 
minskning med sex procent 
från året innan.

Tittar man på den verkliga 

uppklarningsprocenten, alltså 
andelen av de brott som anmäls 
där polisen kan binda en gär-
ningsman till brottet, ligger den 
på 17 procent, ner en procent 
från året innan. Hela 83 procent 
klaras aldrig upp.

Resultatet av Beatrice Asks 
sju år som justitieminister är 
alltså att vi har fler poliser som 
löser färre brott.

Stämningen inom poliskåren 
verkar dessutom inte bara vara 
dålig, utan direkt destruktiv.

Kunde inte ha gått sämre
Expressen har i dagarna 

skildrat en sluten Facebook-
grupp för poliser, med namnet 
UMF - ”Underbetalda, missnöj-
da, förbannade”. Bara det fak-
tum att motsvarande var !ärde 
polis, 5 000 personer, är med  
i gruppen borde oroa Ask. 

Gruppen ger en unik inblick  
i hur det egentligen låter kring  
fikabordet, i piketbussen eller 
omklädningsrummet hos poli-
sen. När polisen fick kritik för 
rasprofilering inom det så kalla-
de Revaprojektet skrev poliser-
na upprört att det handlade om 

en ”(extrem) vänsterkampanj” 
och att politikerna lägger ”sna-
ran över polisens halsar”.

Efter att en äldre man sköts till 
döds av polisen i Husby vilket 
orsakade kravaller skrev poliser 
”riv hela skiten” och ”skicka  
i väg patrasket”. En polis skrev: 
”Vilka vidriga kräk!!! Åh vad jag 
önskar att jag och min kompis 
Sigge var där ...”.

Med ”Sigge” avses polisens 
tjänstevapen av märket Sig  
Sauer. Till dödsskjutningen  
i Husby och Revaskandalen  
kan även läggas det rasistiska  
registret över romer som Skåne-
polisen upprättat. Och allt detta 
är bara i år.

Beatrice Ask kan knappast 
skylla på någon annan. Hon har 
personligen haft ansvaret för 
svensk polis sedan 2006.

Det kunde knappast ha gått 
sämre.

Aftonbladet 
Anders Lindberg

Q��26 OKTOBER 2013
Polisens förfall

STRULIGT Beatrice Ask har haft  
ansvaret för svensk polis sedan 2006.  
 Foto: PONTUS ORRE OCH NICLAS HAMMARSTRÖM

Ullén – dagens hjälte
Q Professor Magnus Ullén vägrade 
delta i sin egen installation på Karl-
stad universitet sedan universite-
tet utnämnt den norske miljar-
dären och Fremskrittsparti-

sympati sören Olav Thon till hedersdoktor. 
Hedervärt att våga stå upp när allt snålare  

vindar blåser.

Tyck till och kommentera artikeln
a!onbladet.se/ledare

Vad tycker du?

Virtanen

Fristående kolumnist Q fredrik.virtanen@aftonbladet.se

Romerna trängs allt läng-
re bort av stöveltram-
parna i Östeuropa, nu 
har en snubbe parkerat 

sig under en filt utanför mitt 
Konsum. Tiggarna har ökat mar-
kant i stan de senaste åren, men 
tidigare hållit sig främst i city  
eller vid t-baneuppgångarna. 

Min lokale rom har inte  
anklagande ögon men de är 
ledsna, fattiga, utsatta. De ber 
till min privata plånbok men 
främst till mitt yrkesmässiga 
jag. Det är nyttigt för mig att 
han sitter där och stör min 
borgartillvaro.

Utan journalister, och vår 
kundkrets i den övriga vita 
medelklassen, har romerna ing-
en röst (eller möjligtvis en en-
da, Hans Caldaras från Romskt 
Kulturcentrum).

Medias välvilliga bevakning 
har avtagit och rent av vänt till 
gamla unkna traditioner, som 
att sprida uråldriga myter om 
att romer i Grekland och på  
Irland stjäl blonda barn (flera 
medier inklusive Aftonbladet). 
Samt börjat vädra att Skåne-
polisens romregister kanske 
inte var så dumt (Svenska Dag-
bladets ledarsida i går).
Men mest sprider sig tystna-

den. Snart orkar kanske inte ens 
DN:s reporter Niklas Orrenius 
skriva för en publik som inte 
bryr sig, inte klickar på artikeln. 
Det där hänger ju ihop. När 
journalistiken är i krisläge  
eftersom den är gratis och krä-
ver annonsörer för att över leva 
går det bara att göra en viss 
mängd icke kommersiellt 
gångbar journalistik.

Att rödvin är bra mot 
alzheimer är populärare 
än förtrycket  
av romer, helt  
enkelt. Rödvin 
mot alzheimer 
gillas, delas och 
läses mer än den 
här trista ko-
lumnen om Eu-
ropas mest för-
följda folk-
grupp.

Orrenius  

avslöjande om att Skånepolisen 
fört register över romer var  
stora nyheter en stund. Denna 
systematiska rasism, att regist-
rera cirka 5 000 romer i allmän-
het – även barn, unga, gamla 
och döda romer, inte en specifi-
cerad kartläggning i en specifik 
brottsutredning – väckte även 
internationellt genomslag och 
upprördhet.

Alla med åtminstone gymna-
sieutbildning insåg att kollekti-
va stämplar på människor på 
grund av deras färg eller blod är 
sindssyg, som dansken säger. 
Rasbiologi i polisregi är häp-
nadsväckande i en mallig  
demokrati.

Men livet går vidare. Nu har 
det gått över en månad och  
inte en enda polis har förhörts, 
ingen är delgiven misstanke. 
Där emot försvarar Skånepolis-
ens chefsjurist Monica Nebeli-
us det mesta av massregistre-
ringen. Romerna är återigen 
paria.

Och just Sverige är ändå ännu 
– om nu inte Skånepolisens  
register är ett motbevis – rela-
tivt vänligt mot romer. Höger-
extremister och polis fördriver 
dem inte bara från östeuropeis-
ka länder, antiziganismen växer 
även i Västeuropa. 

Sveriges regering har sedan 
förrförra året en ”strategi för 
romsk inkludering”. Den inne-
bär att romer som fyller 20 år 
2032 ska ha likvärdiga möjlig-
heter som icke-romer. 20 år! 
Den långsiktigheten säger 
mycket om vidden av utsatt-
het. Kanske mer än min per-

sonlige rom som varje dag 
utanför Konsum påminner 
mig om min förbannade 
plikt att föra hans talan.

Romerna är Europas 
allra svagaste 
grupp. Jag har  
inte fantasi eller 
inlevelseför-
måga nog att  
inse hur det 
känns att vara 
så jagad, makt-
lös och röst-
lös. 

DAGENS CITAT
När fröna till misstro 
har såtts, så gör det 
vårt samar  bete svårare

Angela Merkel 
kommenterar att 
NSA avlyssnat hen-
nes mobil     telefon.

Ask sjabblar 
med polisen

Rött vin populärare 
än romers utsatthet 

Fredrik Virtanen

Olav Thon.

Denna bild är ett
MONTAGE

Ullén.

" När fröna till misstro har såtts, så gör det vårt

samarbete svårare Angela Merkel kommenterar

att NSA avlyssnat hennes mobiltelefon.
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Världen 

Inte ens amerikanernas 
förlängda arm inne på 
toppmötet, Storbritanniens 
David Cameron, kunde  
stoppa den unika aktionen. 
Utan eftergifter från presi-

dent Obama riskeras Angela 
Merkels trovärdighet och det 
nyspirande transatlantiska sam-
arbetet.

De "esta EU-ledare tillhör Oba-
mas ino#ciella fan club, och trots 
högljudda protester på hemma-

plan efter Edward Snowdens 
avslöjanden om massavlyssning av 
Europas medborgare och myndig-
heter har de bara hovsamt begärt 
att USA ska informera dem om vad 
som pågår. Men uppgifterna om att 
även Angela Merkels mobiltelefon 
är avlyssnad $ck bägaren att rinna 
över.

Förbundskanslerns  inrikespoli-
tiska anseende stod på spel, 
och med pågående regerings-
förhandlingar med Socialdemo-
kraterna, som kritiserat hennes 
undfallenhet, krävdes en kraftfull 
reaktion.

Men med det direkta kravet från 
Angela Merkel och Frankrikes pre-
sident François Hollande om att få 
ett ”icke-spioneri”-avtal med USA 
har också de satt en boll i rullning 
som bara kan sluta med framgång 
eller $asko.

Merkel försäkrar att hon inte vill 
stoppa de pågående frihandelsför-
handlingarna med USA. Men kra-
ven på att säga upp samarbetsavtal 
med USA hörs redan från "era håll, 
och om Merkel inte snabbt kan 

visa upp resultat av sitt utspel mot 
Obama kommer pressen att öka på 
henne att ompröva de ekonomiska 
och politiska relationerna med 
USA.

USA har så kallade  ”no-spying”-
avtal med Storbritannien, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland ända 
sedan kalla krigets dagar. Men 
amerikanerna har sagt nej till 
liknande uppgörelser med till 
exempel övriga Natoländer trots 
deras militära och säkerhetspoli-
tiska samarbete.

Edward Snowdens  avslöjanden har 
tvärtom visat att USA:s säkerhets-
myndighet NSA betraktar Tyskland 
som en ”tredje klassens partner” 
som man spionerar lika mycket på 
som Irak och Kina. Nu kräver Mer-
kel och Hollande att få bli uppgra-
derade till samma nivå som Storbri-
tannien.

Angela Merkel sade efter topp-
mötet att det är hög tid:

– Vi är i Afghanistan tillsam-
mans. Våra soldater dör ibland i 
samma strider. Vänskapen mellan 
EU och USA är inte en enkelrik-

tad gata. Vi är beroende av den, 
men USA behöver också vänner i 
världen. 

Spioneri och signalspaning ingår 
inte i EU-samarbetet, utan sköts 
nationellt. Därför är det unikt att 
EU-toppmötet tar ett uttalande 
mot USA:s avlyssning och till stöd 
för Merkels och Hollandes initiativ.

Förhandlingarna om  uttalandet 
pågick till långt in på natten. Det 
är mycket försiktigt hållet och un-
derstryker också hur viktigt det är 
med signalspaning för att bekämpa 
terrorism. Storbritanniens David 
Cameron arbetade enligt uppgift 
intensivt för att motarbeta kritik 
mot USA.

Efter toppmötet gick Cameron 
till hårt angrepp mot Edward 
Snowdens avslöjanden och mot de 
tidningar som publicerat uppgif-
terna. Han anklagade dem för att 
”hjälpa våra $ender”.

Men andra EU-ledare, som 
Spaniens Mariano Rajoy, ansluter 
sig nu till kritikerna mot USA och 
kräver besked om avlyssning.
henrik.brors@dn.se

Amerikansk avlyssning. 

Europa spelar högt 
– kräver spioneriavtal
Bryssel. EU-ledarna mopsar 
upp sig mot supermakten USA 
och kräver att bli behandlade 
som likvärdiga partner även på 
känsliga områden som spioneri. 
Nu krävs eftergifter från Barack 
Obama.

Analys
Henrik Brors 
DN:s korrespondent

Berlin. Den nybyggda ameri-
kanska ambassaden i Berlin 
misstänks fungera som en 
avlyssningscentral. Liknande 
misstankar !nns också mot 
det amerikanska konsulatet i 
Frankfurt.

 ○Den amerikanska ambassaden 
i Berlin ligger precis vid Branden-
burger Tor och invigdes för fem år 
sedan. På taket $nns en glaskon-
struktion som enligt Süddeutsche 
Zeitung väcker den tyska underrät-
telsetjänstens intresse.

Misstanken är att här $nns en 
avlyssningscentral med vars hjälp 
amerikanska agenter håller koll på 
inte bara förbundskansler Angela 
Merkels mobiltelefon utan också på 
tyska ministerier och andra länders 
ambassader. Liknande misstankar 
riktas mot det amerikanska konsul-
tatet i Frankfurt och i slutet av augus-
ti ska den tyska polisen ha "ugit med 
helikopter ovanför konsulatet och ta-
git närbilder av byggnadens tak. USA 
klagade hos tyska UD över aktionen.

I går bekräftade dessutom en 
regeringstalesman att en tysk rege-
ringsdelegation åker till USA i nästa 
vecka för att trä'a företrädare för 
den amerikanska regeringen och 
underrättelsebyrån NSA.
Jan Lewenhagen
jan.lewenhagen@dn.se

USA misstänks 
hålla koll från 
Berlinambassad 

Men det går att göra skillnad. Rädda Barnen arbetar för att förhindra övergrepp  
och hjälpa de som utsatts. Läs mer och stöd vår kamp på räddabarnen.se

Sexuella övergrepp sker ofta där barn ska vara som tryggast.

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

Bryssel. EU-ledarna mopsar upp sig mot

supermakten USA och kräver att bli behandlade

som likvärdiga partner även på känsliga områden

som spioneri. Nu krävs eftergifter från Barack

Obama.

Inte ens amerikanernas förlängda arm inne på

toppmötet, Storbritanniens David Cameron,

kunde stoppa den unika aktionen. Utan

eftergifter från president Obama riskeras Angela

Merkels trovärdighet och det nyspirande

transatlantiska samarbetet.

De flesta EU-ledare tillhör Obamas inofficiella fan

club, och trots högljudda protester på

hemmaplan efter Edward Snowdens avslöjanden

om massavlyssning av Europas medborgare och

myndigheter har de bara hovsamt begärt att USA

ska informera dem om vad som pågår. Men

uppgifterna om att även Angela Merkels

mobiltelefon är avlyssnad fick bägaren att rinna

över.

Förbundskanslerns inrikespolitiska anseende

stod på spel, och med pågående

regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna,

som kritiserat hennes undfallenhet, krävdes en

kraftfull reaktion.

Men med det direkta kravet från Angela Merkel

och Frankrikes president François Hollande om

att få ett "icke-spioneri"-avtal med USA har också

de satt en boll i rullning som bara kan sluta med

framgång eller fiasko.

Merkel försäkrar att hon inte vill stoppa de

pågående frihandelsförhandlingarna med USA.

Men kraven på att säga upp samarbetsavtal med

USA hörs redan från flera håll, och om Merkel

inte snabbt kan visa upp resultat av sitt utspel

mot Obama kommer pressen att öka på henne

att ompröva de ekonomiska och politiska

relationerna med USA.

USA har så kallade "no-spying"-avtal med Storbritannien,

Kanada, Australien och Nya Zeeland ända sedan kalla

krigets dagar. Men amerikanerna har sagt nej till

liknande uppgörelser med till exempel övriga Natoländer

trots deras militära och säkerhetspolitiska samarbete.

Edward Snowdens avslöjanden har tvärtom visat att

USA:s säkerhetsmyndighet NSA betraktar Tyskland som

en "tredje klassens partner" som man spionerar lika

mycket på som Irak och Kina. Nu kräver Merkel och

Hollande att få bli uppgraderade till samma nivå som

Storbritannien.

Angela Merkel sade efter toppmötet att det är hög tid:

- Vi är i Afghanistan tillsammans. Våra soldater dör
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ibland i samma strider. Vänskapen mellan EU

och USA är inte en enkelriktad gata. Vi är

beroende av den, men USA behöver också

vänner i världen.

Spioneri och signalspaning ingår inte i EU-

samarbetet, utan sköts nationellt. Därför är det

unikt att EU-toppmötet tar ett uttalande mot

USA:s avlyssning och till stöd för Merkels och

Hollandes initiativ.

Förhandlingarna om uttalandet pågick till långt in

på natten. Det är mycket försiktigt hållet och

understryker också hur viktigt det är med

signalspaning för att bekämpa terrorism.

Storbritanniens David Cameron arbetade enligt uppgift

intensivt för att motarbeta kritik mot USA.

Efter toppmötet gick Cameron till hårt angrepp mot

Edward Snowdens avslöjanden och mot de tidningar som

publicerat uppgifterna. Han anklagade dem för att

"hjälpa våra fiender".

Men andra EU-ledare, som Spaniens Mariano Rajoy,

ansluter sig nu till kritikerna mot USA och kräver besked

om avlyssning.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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’Spionerade p

Avlyssningsskandalen är på väg 
att utvecklas till en av presi-

dent Obamas värsta och 
mest pinsamma kriser.

Nu måste USA återupp-
bygga sitt förtroende  

– bland sina bästa vänner.
Enda sättet är att rensa upp  
i den amerikanska under-
rättelsetjänsten.

Brittiska The Guardians 
senaste avslöjande känns  

inte som någon jätteöver-
raskning. Efter de senaste dag-

arnas uppgifter om avlyssning 
av Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel och franska 
toppolitiker framstod det som 
rätt självklart att det fanns 
mer smutstvätt i Obamas byk.

Nu måste  
FULL KOLL USA:s president Barack Obama verkar hålla sig underrättad 

Denna bild är ett
MONTAGE

Ny NSA-skandal:  
Toppolitiker har  
blivit övervakade
Angela Merkel ringde per-
sonligen upp Barack Oba-
ma och krävde svar på om 
hennes telefon avlyssnats. 

Då kom nästa bomb: USA 
ska ha spionerat på ytter-
ligare 34 världsledare.

I natt begärde Tyskland 
och Frankrike ett möte  
med den amerikanske  
presidenten.

Den amerikanska säker-
hetstjänsten NSA ska ha 
övervakat 35 av världens  
ledares telefonsamtal, enligt 
ett dokument från vissel-
blåsaren Edward Snowden 
som brittiska The Guardian 
tagit del av.

Det hemliga dokumentet 
visar att NSA har uppmuntrat 
högre tjänstemän vid Vita  
huset och Pentagon att lägga 
till telefonnummer till le-
dande utländska politiker till 
deras övervakningssystem.

I dokumentet, som är dat-
erat till oktober 2006, står 
det att en icke namngiven 
amerikansk tjänsteman har 
överlämnat 200 telefonnum-
mer, inklusive de 35 världs-
ledarna, på uppdrag av NSA.

Vid den här tiden var  
George W Bush inne på  
sin andra mandatperiod, 
Condoleezza Rice utrikes-
minister och Donald Rums-
feld försvarsminister.

Namnen okända
De nya telefonnumren ska 

ha hjälpt underrättelsetjäns-
ten att få tag i ytterligare 
kontaktuppgifter till perso-
ner som kan vara intressan-
ta att övervaka, uppger The 
Guardian.

Det är ännu oklart vilka le-
dare som övervakats. Vita 
huset hade sent i natt ännu 
inte kommenterat uppgif-
terna – som kom bara dagen 
efter att Tyskland anklagat 
USA för att övervaka för-
bundskansler Angela Mer-
kels telefon. 

Samtidigt som The Guar-
dians avslöjande satt Fredrik 
Reinfeldt och andra toppoli-
tiker i EU i intensiva möten i 
Bryssel om NSA:s avlyssning.

Sent i natt uppgav Reinfeldt 
att Angela Merkel och Frank-
rikes president François Hol-

lande nu ska ta ett initiativ till 
bilaterala samtal med USA. 
Syftet är att få till överens-
kommelser om hur man ska 
hantera information som fås 
fram genom signalspaning, 
säger Reinfeldt enligt TT.

Även fler länder bjöds in 
att delta i samtalen.

Men enligt statsministern 
är det inte aktuellt för Sve-
riges del.

– Det har inte presenterats 
grunder för vad samtalen ska 
handla om eller vad de even-
tuellt landar i för slutsatser.

Malmström bekymrad
Tidigare under dagen kom-

menterade Fredrik Reinfeldt 
uppgifterna om att Angela 
Merkels telefon avlyssnats.

– Signalspaning ska an-
vändas i akt och mening att 
förebygga grov organiserad 
brottslighet, terrorism och 
risk för krig, inte för att av-
lyssna varandras folkvalda 
ledare, sa han till TT.

EU-kommissionär Cecilia 
Malmström kallar uppgif-
terna ”bekymmersamma”. 

– Vi har fått en hel del klar-
göranden och vi ska få ytter-
ligare några och jag kommer 
troligen att trä!a min mot-
part i USA om tio dagar och 
förhoppningsvis få ytter-
ligare material, säger hon 
till TT.

Varken Reinfeldt eller 
Malmström vet säkert om 
de själva blivit avlyssnade 
eller inte, säger de till TT.

Utrikesminister Carl Bildt 
har avböjt att kommentera 
saken. 

Erik Brattberg, analytiker 
vid Utrikespolitiska institu-
tets Europa- och Nordame-
rikaprogram, säger att upp-
gifterna är en belastning för 
USA. 

– USA tvingas försvara sig, 
det skadar deras intressen i 
omvärlden. Det har redan 
kommit exempel på att de 
påverkats negativt i olika 
frågor, säger han. 

Josefin Karlsson
josefin.karlsson@a!onbladet.se

Olof Svensson
olof.svensson@a!onbladet.se

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@a!onbladet.se

DETTA HAR  
HÄNT SEDAN 

SNOWDEN- 
AFFÄREN

1 MAJ
Edward 
Snowden 
flyttar från 
sitt hem i 
Waipahu, 
Hawaii.

MITTEN AV MAJ
Tar tjänstledigt 
från sitt konsult-
uppdrag för ame-
rikanska säker-
hetsmyndigheten 
NSA.

20 MAJ Snowden re-
ser till Hongkong. 
Därifrån läcker han 
topphemlig informa-
tion till tidningarna 
The Guardian och The 
Washington Post.

7 JUNI Tidningarna avslöjar USA:s avlyssning av telefon- 
och nättrafik. De skriver också att NSA har tillgång till 
Googles och Facebooks datasystem.

Genom det topphemliga programmet Prism kan NSA 
samla in nätanvändarnas e-post, livechattar och sökhis-
torik. Med programmet ska de också ha samlat info från 
exempelvis företagen Microsoft, Skype och Apple.

9 JUNI
The Guardi-
an avslöjar 
Snowdens 
identitet – på 
begäran av 
honom själv.

Den här bilden ska !nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-met. HälsarBjörne

9Aftonbladet
Fredag 25 oktober 2013 EXTRAAftonbladet
Fredag 25 oktober 2013 9 

’Spionerade på 35 ledare’

Nu måste  president Obama se till att återupprätta förtroendet
Uppgifterna om de 35 världs-
ledare som USA avlyssnat är  
säkert inte det sista avslöjan-
det. Snart blir frågan i stället: 
Finns det någon ledare som USA 
inte tjuvlyssnat på?

Även om vi inte vet vilka de 35 
ledarna är finns det goda skäl att 
tro att det i första hand rör sig om 
ledare vars länder står på vän-
skaplig fot med USA. 

Den amerikanska underrättelse-
tjänsten har fått ledarnas per-
sonliga telefon och faxnummer 
från en amerikansk regerings-
tjänsteman som troligen kommit 
över dem på legala vägar.  Ame-
rikanska UD har kontaktnummer 
till de flesta ledare i världen.
För att förstå den politiska 

sprängkraften i USA:s extremt 

omfattande övervakning kan 
man vända på saken. Tänk om 
Frankrike, Tyskland eller Stor-
britannien avlyssnat USA:s presi-
dent. Vilket liv skulle det inte då 
bli på amerikanska politiker och 
allmänhet.

En sak är att avlyssna sina fien-
der. En helt annan att spionera 
på sina vänner.
Relationerna mellan världs-

ledare blir alltmer nära och allt-
mer betydelsefulla.

Just nu håller EU och USA på 
att förhandla om en frihandels-
zon. Avlyssningen kan få EU:s  
ledare att ställa tu!are krav för 
att gå med vilket kan stjälpa hela 
idén.

Så kan det bli på område efter 
område. Lite beroende på vilka 

fler avslöjanden som kan komma.
Alla de här dokumenten har 

visselblåsaren Edward Snowden 
som källa. Han arbetade tidigare 
som konsult åt underrättelse-
tjänsten NSA och har kopierat en 
rad dokument som han delat ut 
till olika tidningar som han sam-
arbetar med.

Genom att portionera ut lite åt 
gången vill Snowden och The 
Guardian, Der Spiegel, Le Monde 
och de andra öka e!ekten av var-
je avslöjande.

En taktik som hittills fungerat 
mycket bra. President Obama har 
hamnat i ett alltmer defensivt  
läge där han tvingats be den ena 
ledaren efter den andra om ursäkt. 
Nu blir han troligen tvungen att 
personligen komma med en för-

klaring till omvärlden om 
vad det egentligen är 
USA hållit på med.

I fallet Angela  
Merkel var språk-
bruket väldigt exakt. 
Det Obama genom sin 
talesman förnekade  
var att USA inte  
avlyssnar (nu)  
eller i framtid-
en kommer  
att avlyssna 
Merkel. Tales-
mannen vägrar 
svara på om  
det skett i det 
förgångna. En 
tydlig indikation 

på att Obama undviker att  
berätta sanningen.

Även om det senaste avslöjan-
det är ett dokument som 
skrevs på George W Bushs  
tid så kan Obama inte undan-
dra sig ansvar. Dessutom  
vore det rätt otroligt om  

NSA fortsatt med  
avlyssningen utan 

att Obama infor-
merades när han 

flyttade in i Vita 
huset.

Då är det 
definitivt 
dags för  
huvuden att 
börja rulla.

om vad världens politiska ledare håller på med. Listan över vilka som avlyssnats är inte offentliggjord, men det är möjligt att EU-topparna finns med.   Foto: JOHN THYS/AFP, DIMITAR DILKOFF/AP, THINKSTOCK

Nyhetskolumnist Q�wolfgang.hansson@a!onbladet.se
Wolfgang Hansson

21 JUNI
USA ankla-
gar honom 
för spione-
ri och stöld 
av hemligt 
material.

22 JUNI 
USA begär 
Edward 
Snowden 
utlämnad 
från Hong-
kong.

23 JUNI
Landar i Moskva. 
Samtidigt uppger 
USA att Snow-
dens pass dra-
gits in. Han söker 
asyl i Ecuador.

29 JUNI
Tyska Der 
Spiegel 
avslöjar 
att USA 
spionerat 
på EU.

30 JUNI!2 JULI Söker 
asyl i en rad länder, uppger 
organisationen Wikileaks.

24 OKTOBER 
USA svarar att man 
inte avlyssnar eller 
kommer att avlyss-
na Merkel. Men  
säger inget om hur 
det varit tidigare.

23 OKTOBER Franska Le Monde skriver 
att över 70 miljoner samtal i landet ska 
ha spelats in i hemlighet. En nyhet som 
chockar politikerna. Tyska tv-kanalen 
ZDF rapporterar att USA:s underrättelse-
tjänst kan ha avlyssnat förbundskansler 
Angela Merkels mobiltelefon.

7!9 AUGUSTI 
USA:s presi-
dent Barack 
Obama ställer 
in ett möte 
med Putin efter 
asylbeskedet.

12 JULI Söker tillfällig asyl i 
Ryssland medan han väntar på 
att kunna resa till Nicaragua eller 
Venezuela som sagt att man tar 
emot honom. President Vladimir 
Putin lovar honom asyl mot löfte 
att han slutar göra avslöjanden.

Wikileaks 
Julian 
Assange.

 Källa: SVERIGES RADIOAngela Merkel ringde personligen upp Barack

Obama och krävde svar på om hennes telefon

avlyssnats. Då kom nästa bomb: USA ska ha

spionerat på ytterligare 34 världsledare. I natt

begärde Tyskland och Frankrike ett möte med

den amerikanske presidenten.

Den amerikanska säkerhetstjänsten NSA ska ha

övervakat 35 av världens ledares telefonsamtal,

enligt ett dokument från visselblåsaren Edward

Snowden som brittiska The Guardian tagit del av.

Det hemliga dokumentet visar att NSA har

uppmuntrat högre tjänstemän vid Vita huset och

Pentagon att lägga till telefonnummer till ledande

utländska politiker till deras övervakningssystem.

I dokumentet, som är daterat till oktober 2006,

står det att en icke namngiven amerikansk

tjänsteman har överlämnat 200 telefonnummer,

inklusive de 35 världsledarna, på uppdrag av

NSA.

Vid den här tiden var George W Bush inne på sin

andra mandatperiod, Condoleezza Rice

utrikesminister och Donald Rumsfeld

försvarsminister.

Namnen okända

De nya telefonnumren ska ha hjälpt

underrättelsetjänsten att få tag i ytterligare

kontaktuppgifter till personer som kan vara

intressanta att övervaka, uppger The Guardian.

Det är ännu oklart vilka ledare som övervakats.

Vita huset hade sent i natt ännu inte

kommenterat uppgifterna - som kom bara dagen

efter att Tyskland anklagat USA för att övervaka

förbundskansler Angela Merkels telefon.

Samtidigt som The Guardians avslöjande satt

Fredrik Reinfeldt och andra toppolitiker i EU i

intensiva möten i Bryssel om NSA:s avlyssning.

Sent i natt uppgav Reinfeldt att Angela Merkel och

Frankrikes president François Hollande nu ska ta ett

initiativ till bilaterala samtal med USA. Syftet är att få till

överenskommelser om hur man ska hantera information

som fås fram genom signalspaning, säger Reinfeldt

enligt TT.

Även fler länder bjöds in att delta i samtalen.

Men enligt statsministern är det inte aktuellt för

Sveriges del.

- Det har inte presenterats grunder för vad samtalen ska

handla om eller vad de eventuellt landar i för slutsatser.

Malmström bekymrad

Tidigare under dagen kommenterade Fredrik Reinfeldt

uppgifterna om att Angela Merkels telefon avlyssnats.

- Signalspaning ska användas i akt och mening att

förebygga grov organiserad brottslighet, terrorism och

risk för krig, inte för att av-lyssna varandras folkvalda

ledare, sa han till TT.

EU-kommissionär Cecilia Malmström kallar uppgifterna

"bekymmersamma".

- Vi har fått en hel del klargöranden och vi ska få

ytterligare några och jag kommer troligen att träffa min

motpart i USA om tio dagar och förhoppningsvis få

ytterligare material, säger hon till TT.
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Varken Reinfeldt eller Malmström vet säkert om

de själva blivit avlyssnade eller inte, säger de till

TT.

Utrikesminister Carl Bildt har avböjt att

kommentera saken.

Erik Brattberg, analytiker vid Utrikespolitiska

institutets Europa- och Nordamerikaprogram,

säger att uppgifterna är en belastning för USA.

- USA tvingas försvara sig, det skadar deras

intressen i omvärlden. Det har redan kommit

exempel på att de påverkats negativt i olika

frågor, säger han.

MONTAGE

Bildtext: FULL KOLL USA:s president Barack Obama

verkar hålla sig underrättad om vad världens politiska

ledare håller på med. Listan över vilka som avlyssnats är

inte offentliggjord, men det är möjligt att EU-topparna

finns med.|Denna bild är ett
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NSA:s övervakning.

Ilskan över avlyssningen 
växer hos USA:s allierade

Det går snart inte 
en dag utan nya 
avslöjanden om den 
amerikanska under-
rättelseorganisatio-
nen NSA:s gigan-

tiska övervakning av amerikanska 
och utländska individer. 

Bara under den senaste veckan 
har president Barack Obama 
tvingats att ta emot arga samtal 
från ledarna i två av USA:s allra 
viktigaste bundsförvanter, Frank-
rike och Tyskland. Han har försökt 
försäkra dem om att de inte är 
utsatta för telefonavlyssning eller 
annan övervakning.

Frågan är hur länge omvärldens 
tålamod med snokandet ska bestå. 
Av kommentarerna i Europa att 
döma bubblar det en ilska över 

det amerikanska spioneriet. Men 
på högsta nivån väljer de "esta att 
ligga lågt. 

Att två mäktiga europeiska Nato-
allierade kallar upp USA:s ambas-
sadörer till sina utrikesministerier 
för en förklaring är dock närmast 
unikt. 

Så långt är de amerikanska 
dementierna inte särskilt beslut-
samma. Obama bedyrade vis-
serligen i sitt telefonsamtal med 
Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel att USA inte övervakar 
hennes mobil och inte kommer att 
göra det i framtiden. Men denna 
formulering, som sändes ut av Vita 
husets presstjänst, säger inget om 
huruvida Merkels mobilsamtal el-
ler sms-meddelanden tidigare har 
buggats av NSA. Och det är en fråga 
som den tyska kanslern kräver att 
få ”fullständigt” besvarad. 

Med sin uppväxt i  den kommu-
nistiska polisstaten Östtyskland, 
som ägnade sig åt massiv kon-
troll av medborgarna, är Merkel 
rimligen känslig för kränkningar 
av privatlivets helgd. Men a#ä-
ren är invecklad. Enligt Edward 

Snowden, källan till övervaknings-
avslöjandena, har NSA samarbetat 
nära med sina kolleger i Tyskland 
och andra europeiska länder för 
att avlyssna och avläsa telefon- och 
internettra$k.

Det europeiska NSA-rotandet 
kommer på toppen av förra måna-
dens avslöjanden om avlyssning av 
Brasiliens och Mexikos presidenter 
som allvarligt har skadat USA:s 
relationer med de två latinameri-
kanska jättarna.

Obama sade till Merkel att hans 
regering ”granskar hur underrät-
telser samlas in, så att vi ser till att 
vi lämpligt balanserar kraven på 
säkerhet för våra medborgare och 
allierade och integritetsanspråken 
som alla människor delar”.

Från amerikanskt  underrättelse-
håll argumenterar man för att 
NSA:s omfattande övervakning är 
nödvändig för att förebygga poten-
tiella terrordåd. Det argumentet 
kan möjligen vara giltigt när det 
gäller den massiva insamlingen av 
så kallad metadata som NSA ägnat 
sig åt; det vill säga försök att $nna 
mönster i tele- och internettra$k 
som kan ge ledtrådar till att spåra 
upp terrorkomplotter. 

Ingen blir förvånad över att 
spionorganisationer spionerar. 
Som en före detta fransk utrikes-
minister sade till BBC: ”Låt oss vara 
ärliga, vi avlyssnar också.”

De uppemot 40 000 anställda på 

NSA ägnar sig inte åt just någonting 
annat än att signalspana, avlyssna 
och analysera vad man har snokat 
upp. Svårare är att få ihop argu-
mentet med att nära allierade stats- 
och regeringschefers mobiltele-
foner avlyssnas. Om uppgifterna 
är riktiga – och mycket tyder på 
att de är det – kan förtroendet för 
”Storebror Amerika” skadas. 

Inte för att Merkel  misstänker 
Obama för att personligen ha 
lyssnat på hennes mobil, det 
tror nog ingen. Men om de tyska 
väljarnas ilskna reaktion håller i 
sig kan mobilskandalen inskränka 
kanslerns manöverutrymme i de 
kommande viktiga förhandling-
arna om ett frihandelsavtal mellan 
EU och USA. Samtidigt är det också 
det hägrande handelsavtalet som 
gör att skandalen kan avta ganska 
snabbt, av realpolitiska skäl. På 
båda sidor Atlanten $nns intresse 
av att den distraherande övervak-
ningsa#ären försvinner. 

Detta ändrar inte det faktum att 
Washington jagas av kris efter kris. 
Övervakningsskandalen är inte 
ett isolerat problem för Obamas 
utrikespolitiska trovärdighet. 
Tillsammans med de kritiserade 
drönaranfallen och det ännu inte 
stängda fånglägret i Guantánamo 
Bay fullbordar det bilden av en 
arrogant supermakt som Obama 
gärna skulle tvätta bort.
michael.winiarski@dn.se

Om uppgifterna om USA-avlyssning av  
höga europeiska ledares telefoner visar sig 
stämma kan det få dramatiska följder för de 
transatlantiska förbindelserna.
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Fakta. 

 ○Uppgifterna som 
kommit fram i av-
lyssningsskandalen 
kommer i huvudsak 
från dokument som 
Edward Snowden 
(bilden) lämnat 
vidare till massmedier.
 ○De första uppgifterna publicera-

des den 6 juni av tidningarna Wash-
ington Post och The Guardian.
 ○Den 30-årige Snowden befann sig 

då i Hongkong.
 ○Uppgifterna hade han kommit 

över då han arbetat som konsult åt 
NSA för bolaget Booz Allen.
 ○Edward Snowden trädde fram ett 

par dagar efter de första avslöjan-
dena. ”Jag vill inte leva i ett sam-
hälle som göra sådana här saker ...
jag vill inte leva i en värld där allt jag 
gör och säger avlyssnas”, förklarade 
han.
 ○Den 23 juni !ög Snowden till 

Ryssland och hoppades få asyl i ett 
latinamerikanskt land. Han fastnade 
i Ryssland, där han nu fått tillfäl-
lig asyl. Snowden be"nner sig på 
hemlig ort.
 ○ I USA hotas han av åtal för spio-

neri samt för att ha stulit och spridit 
hemliga dokument. 
DN

Snowden ligger  
bakom avslöjandet

Analys
Michael Winiarski 
Utrikeskommentator

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande på EU-toppmötet som hittills handlat mer om spionage än handelsavtal.        Foto: Yves Herman/Reuters
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Avslöjandena om USA:s avlys-
ning av förbundskansler Angela 
Merkel slog ner som en bomb på 
EU-ledarnas toppmöte. 

Flera regeringschefer kräver 
skarpa reaktioner och parla-
mentet vill avbryta samarbets-
avtal. 

 ○– Det är inte acceptabelt att spio-
nera på sina vänner! sade Merkel 
när hon anlände till toppmötet.

– Jag sade det till Obama i juli, 
och jag upprepade det i går. Det här 
drabbar alla medborgare, det krävs 
förtroende och öppenhet för att 
samarbetet ska fungera.

Merkel höll ett möte med pre-
sident Francois Hollande inför 
torsdagskvällens toppmöte. Även i 
Frankrike har det kommit nya av-
slöjanden den här veckan om den 
amerikanska säkerhetsmyndig-
heten NSA:s avlyssning och Hol-
lande har krävt att EU-ledarna ska 
agera.

– Vi kan inte acceptera systema-
tiskt spionage från ett samarbets-
land. Vi måste vidta åtgärder, sade 
Belgiens Elio Di Rupo.

Avslöjandena kommer  i ett mycket 
känsligt läge när EU och USA för-
söker stärka de ekonomiska och 
politiska relationerna. Förhand-
lingarna om ett frihandelsavtal som 
kan bli vägledande för hela världen 
inleddes i somras. 

EU-parlamentet har redan krävt 
att samarbetsavtal med USA ska av-
brytas, och den tyske S-ledaren Si-
mon Gabriel sade på torsdagen att 
han hade svårt att tänka sig att sluta 
ett frihandels avtal med USA under 
rådande förhållanden.

Den upptrappade avlyssnings-
skandalen kan också påverka EU-
toppmötets beslut om dataskydd 
och den digitala ekonomin. 

EU-kommissionen har lagt fram 
ett omfattande förslag om skärpt 
dataskydd för samtliga medlems-
länder som ska göra Europa mer 

självständigt, med stränga böter 
om datajättar som Google och Face-
book bryter mot reglerna.

– I $era av EU:s länder, som 
Tyskland, har medborgarna bittra 
erfarenheter av att ha varit avlyss-
nade varje dag. Därför är rätten till 
privatlivet och en hög standard på 
dataskydd mycket viktigt för EU, 
sade kommissionens ordförande 
José Manuel Barroso på en press-
konferens.

Han pekade på att EU ligger ef-
ter övriga industrivärlden när det 
gäller att handla över gränserna 
på internet av oro för datasäker-
heten.

– Det är viktigt att få klart data-
skyddet för att EU ska få en fung-
erande inre marknad på det eko-
nomiska området som kommer att 
växa snabbt framöver, den digitala 
ekonomin, sade Barroso.

Kommissionen och  parlamentet 
driver på, tillsammans med Frank-
rike och Polen, för att toppmötet 
ska besluta att EU-regeringarna 
snabbt ska ställa sig bakom ett 
stärkt dataskydd och fatta beslut 
under våren. Medan den brittiska 
regeringen, med stöd av Sverige 
och Tjeckien, bromsar.

Avslöjandet om att NSA kan ha 
avlyssnat Merkels mobil %ck också 
en rad konsekvenser i Tyskland på 
torsdagen.

Utrikesministern Guido Wester-
welle kallade till sig den nye ame-
rikanske ambassadören John B. 
Emerson och för att understryka 
allvaret tog han själv emot honom i 
stället för att låta en UD-tjänsteman 
sköta samtalet.

Den tyska  motsvarigheten till 
riks åklagaren beslutade sig för att 
inleda ett så kallat observationsför-
farande och begärde in uppgifter 
om fallet från kanslersämbetet, jus-
titie- och inrikesministeriet. 

Efter ett möte i förbundsdagens 
undersökningsutskott sade de 
$esta ledamöterna efter att ha fått 
ta del av den kon%dentiella infor-
mationen att de var övertygade om 
att Merkels telefon verkligen blivit 
avlyssnad.
henrik.brors@dn.se
jan.lewenhagen@dn.se

Handelsavtal 
med EU hotas  
av spionaget 

NSA:s övervakning.

Dilma Rousse!,
Brasiliens president

En skymf mot de principer 
som styr relationer länder 
emellan. 

Angela Merkel,
Tysklands förbundskansler

Det är inte acceptabelt 
att spionera på 
vänner.

Foto: Eraldo Peres, AP

               Brasilien och Mexiko
Brasiliens president Dilma Rousse! reagerade med 
ilska på avslöjandet att NSA avlyssnat miljoner 
telefonsamtal och mejl i Brasilien, bland annat hennes 
egna. Hon har också ställt in ett besök i USA. Även 
Mexikos president Enrique Pena Nieto har protesterat.

        Storbritannien
Tidningen The Guardian har rapporterat att GCHQ 
(den brittiska motsvarigheten till NSA) samlat 
mängder av information, bland annat genom ett 
avlyssningsprogram som kallas Tempera. Storbritan-
nien är nära allierad till USA och avslöjandena har 
irriterat regeringen. The Guardian har tvingats förstöra 
!ler med uppgifter, men det ska !nnas kopior.

        Sverige
Den brittiske journalisten Duncan 
Campbell hävdar att Sverige är en 
nyckelpartner till USA och Storbri-
tannien när det gäller nätspionage. 
Enligt Campbell har Sverige tillgång 
till förbindelser som andra inte kan 
nå, bland annat !berkablar över 
Östersjön till Baltikum som spelar 
stor roll för datatra!ken mellan öst 
och väst.

       Frankrike
För bara ett par dagar sedan avslöjade tidningen 
Le Monde att NSA har avlyssnat 70 miljoner 
telefonsamtal i Frankrike på en enda månad. 
Bland de avlyssnade !nns högt uppsatta politiker 
och a"ärsmän. Franska UD har kallat in USA:s 
ambassadör för att protestera, och utrikesminister 
Laurent Fabius har i upprörda ord kallat avlyss-
ningen  för "oacceptabel".

        Tyskland
Den tyska regeringen har reagerat hårt på 
uppgifterna att förbundskansler Angela 
Merkels mobiltelefon avlyssnats av NSA. 
Debattörer har tidigare kritiserat regeringen för 
att den legat för lågt i sin kritik mot avlyss-
ningsavslöjanden. Nu är tonläget ett annat, och 
i går kallade utrikesdepartementet till sig USA:s 
Berlinambassadör för att protestera.
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NSA
(National Security Agency) är ett underrättelseorgan som ansvarar för USA:s 
signalspaning. I början av juni avslöjade tidningarna The Guardian och Washington 
Post att NSA övervakat internettra!k och avlyssnat miljontals telefonsamtal både i 
USA och andra länder.
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Henrik Brors, text  
Jan Lewenhagen, text

Ledare i 35 länder avlyssnade
35 av världens ledare har avlyss-
nats av USA och dess underrät-
telseorganisation NSA. Det skriver 
tidningen The Guardian som med 
hjälp av läckta dokument från Ed-
ward Snowden hävdar att NSA fått 
minst 200 telefonnummer till olika 
ledare och beslutsfattare runt om i 
världen från delar av den ameri-
kanska adminsitrationen.

NSA ha uppmanat högt uppsatta 
tjänstemän i Vita huset, utrikes-
departementet och försvarshög-

kvarteret Pentagon att dela med 
sig av telefonnummer som de har i 
sina telefonböcker för att NSA ska 
kunna lägga till numren till den 
avlyssning som redan pågick.

Enligt dokumentet ska  en tjänste-
man, som inte namnges, ha över-
lämnat $er än 200 namn och num-
mer, varav 35 till ledare runt om i 
världen. Trots det ska avlyssningen 
inte ha givit något av vikt.
Clas Svahn

Om uppgifterna om USA-avlyssning av höga

europeiska ledares telefoner visar sig stämma

kan det få dramatiska följder för de

transatlantiska förbindelserna.

Det går snart inte en dag utan nya avslöjanden

om den amerikanska underrättelseorganisationen

NSA:s gigantiska övervakning av amerikanska

och utländska individer.

Bara under den senaste veckan har president

Barack Obama tvingats att ta emot arga samtal

från ledarna i två av USA:s allra viktigaste

bundsförvanter, Frankrike och Tyskland. Han har

försökt försäkra dem om att de inte är utsatta för

telefonavlyssning eller annan övervakning.

Frågan är hur länge omvärldens tålamod med

snokandet ska bestå. Av kommentarerna i

Europa att döma bubblar det en ilska över det

amerikanska spioneriet. Men på högsta nivån

väljer de flesta att ligga lågt.

Att två mäktiga europeiska Natoallierade kallar

upp USA:s ambassadörer till sina

utrikesministerier för en förklaring är dock

närmast unikt.

Så långt är de amerikanska dementierna inte

särskilt beslutsamma. Obama bedyrade

visserligen i sitt telefonsamtal med Tysklands

förbundskansler Angela Merkel att USA inte

övervakar hennes mobil och inte kommer att göra

det i framtiden. Men denna formulering, som

sändes ut av Vita husets presstjänst, säger inget

om huruvida Merkels mobilsamtal eller sms-

meddelanden tidigare har buggats av NSA. Och

det är en fråga som den tyska kanslern kräver att

få "fullständigt" besvarad.

Med sin uppväxt i den kommunistiska polisstaten

Östtyskland, som ägnade sig åt massiv kontroll

av medborgarna, är Merkel rimligen känslig för

kränkningar av privatlivets helgd. Men affären är

invecklad. Enligt Edward Snowden, källan till

övervakningsavslöjandena, har NSA samarbetat nära

med sina kolleger i Tyskland och andra europeiska

länder för att avlyssna och avläsa telefon- och

internettrafik.

Det europeiska NSA-rotandet kommer på toppen av förra

månadens avslöjanden om avlyssning av Brasiliens och

Mexikos presidenter som allvarligt har skadat USA:s

relationer med de två latinamerikanska jättarna.

Obama sade till Merkel att hans regering "granskar hur

underrättelser samlas in, så att vi ser till att vi lämpligt

balanserar kraven på säkerhet för våra medborgare och

allierade och integritetsanspråken som alla människor

delar".

Från amerikanskt underrättelsehåll argumenterar man

för att NSA:s omfattande övervakning är nödvändig för

att förebygga potentiella terrordåd. Det argumentet kan

möjligen vara giltigt när det gäller den massiva

insamlingen av så kallad metadata som NSA ägnat sig

åt; det vill säga försök att finna mönster i tele- och

internettrafik som kan ge ledtrådar till att spåra upp

terrorkomplotter.

Ingen blir förvånad över att spionorganisationer
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spionerar. Som en före detta fransk

utrikesminister sade till BBC: "Låt oss vara

ärliga, vi avlyssnar också."

De uppemot 40 000 anställda på NSA ägnar sig

inte åt just någonting annat än att signalspana,

avlyssna och analysera vad man har snokat upp.

Svårare är att få ihop argumentet med att nära

allierade statsoch regeringschefers

mobiltelefoner avlyssnas. Om uppgifterna är

riktiga - och mycket tyder på att de är det - kan

förtroendet för "Storebror Amerika" skadas.

Inte för att Merkel misstänker Obama för att

personligen ha lyssnat på hennes mobil, det tror

nog ingen. Men om de tyska väljarnas ilskna

reaktion håller i sig kan mobilskandalen

inskränka kanslerns manöverutrymme i de

kommande viktiga förhandlingarna om ett

frihandelsavtal mellan EU och USA. Samtidigt är

det också det hägrande handelsavtalet som gör

att skandalen kan avta ganska snabbt, av

realpolitiska skäl. På båda sidor Atlanten finns

intresse av att den distraherande

övervakningsaffären försvinner.

Detta ändrar inte det faktum att Washington

jagas av kris efter kris. Övervakningsskandalen är

inte ett isolerat problem för Obamas

utrikespolitiska trovärdighet. Tillsammans med

de kritiserade drönaranfallen och det ännu inte

stängda fånglägret i Guantánamo Bay fullbordar

det bilden av en arrogant supermakt som Obama

gärna skulle tvätta bort.

Fakta.

Snowden ligger bakom avslöjandet

 Uppgifterna som kommit fram i

avlyssningsskandalen kommer i huvudsak från

dokument som Edward Snowden (bilden) lämnat

vidare till massmedier.

 De första uppgifterna publicerades den 6 juni av

tidningarna Washington Post och The Guardian.

 Den 30-årige Snowden befann sig då i

Hongkong.

 Uppgifterna hade han kommit över då han

arbetat som konsult åt NSA för bolaget Booz Allen.

 Edward Snowden trädde fram ett par dagar efter de

första avslöjandena. "Jag vill inte leva i ett samhälle

som göra sådana här saker ... jag vill inte leva i en värld

där allt jag gör och säger avlyssnas", förklarade han.

 Den 23 juni flög Snowden till Ryssland och hoppades få

asyl i ett latinamerikanskt land. Han fastnade i

Ryssland, där han nu fått tillfällig asyl. Snowden befinner

sig på hemlig ort.

 I USA hotas han av åtal för spioneri samt för att ha

stulit och spridit hemliga dokument. DN NSA

(National Security Agency) är ett underrättelseorgan som

ansvarar för USA:s signalspaning. I början av juni

avslöjade tidningarna The Guardian och Washington Post

att NSA övervakat internettrafik och avlyssnat miljontals

telefonsamtal både i USA och andra länder.

Storbritannien

Tidningen The Guardian har rapporterat att GCHQ (den

brittiska motsvarigheten till NSA) samlat mängder av

information, bland annat genom ett avlyssningsprogram

som kallas Tempera. Storbritannien är nära allierad till

USA och avslöjandena har irriterat regeringen. The

Guardian har tvingats förstöra filer med uppgifter, men

det ska finnas kopior.

Frankrike

För bara ett par dagar sedan avslöjade tidningen Le

Monde att NSA har avlyssnat 70 miljoner telefonsamtal i

Frankrike på en enda månad. Bland de avlyssnade finns

högt uppsatta politiker och affärsmän. Franska UD har

kallat in USA:s ambassadör för att protestera, och

utrikesminister Laurent Fabius har i upprörda ord kallat

avlyssningen för "oacceptabel".

Tyskland

Den tyska regeringen har reagerat hårt på uppgifterna att

förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon avlyssnats

av NSA.

Debattörer har tidigare kritiserat regeringen för att den

legat för lågt i sin kritik mot avlyssningsavslöjanden. Nu

är tonläget ett annat, och i går kallade

utrikesdepartementet till sig USA:s Berlinambassadör för

att protestera.
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Det är inte acceptabelt att spionera på vänner.

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler Dilma

Rousseff, Brasiliens president

Sverige

Den brittiske journalisten Duncan Campbell

hävdar att Sverige är en nyckelpartner till USA

och Storbritannien när det gäller nätspionage.

Enligt Campbell har Sverige tillgång till

förbindelser som andra inte kan nå, bland annat

fiberkablar över Östersjön till Baltikum som

spelar stor roll för datatrafiken mellan öst och

väst.

Brasilien och Mexiko

Brasiliens president Dilma Rousseff reagerade

med ilska på avslöjandet att NSA avlyssnat miljoner

telefonsamtal och mejl i Brasilien, bland annat hennes

egna. Hon har också ställt in ett besök i USA. Även

Mexikos president Enrique Pena Nieto har protesterat.

En skymf mot de principer som styr relationer länder

emellan.

Bildtext: Tysklands förbundskansler Angela Merkel och

Frankrikes president François Hollande på EU-toppmötet

som hittills handlat mer om spionage än handelsavtal.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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Ledare
DN står fri från alla partier och organisationer  
och verkar i en humanistisk upplysningstradition  
– för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.

Europa och !yktingarna.

Vänta inte med asylfrågan
Flyktingtrage-
din utan!ör den 
italienska ön Lam-
pedusa har satt 
EU:s migrationspo-
litiska dilemman 
i blixtbelysning, 
och frågan står 

på agendan under dagens toppmöte 
i Bryssel. Det "nns inga ursäkter !ör 
att vänta med ett europeiskt svar på 
krisen.

Fler än 35 000 människor, främst 
från Syrien, Eritrea och Somalia, har 
anlänt till Italiens kuster hittills i år. Ett 
stort antal har dukat under i sina !örsök 
att ta sig till Europa i jakt på säkerhet el-
ler ett drägligare liv. 73 procent av dem 
som har nått fram !örväntas också upp-
fylla kraven !ör asyl, rapporterade den 
italienska regeringen i !örra veckan.

Det ställer krav på EU:s stats- och 
regeringschefer att hantera #era frågor 
samtidigt. Italiens premiärminister 
Enrico Letta, som har begärt att frågan 
tas upp på mötet, har fram!ör allt velat 
tala om resurser !ör gränssäkerhet och 
#yktinganläggningar. De medlemslän-
der i Sydeuropa dit många #yktingar 
anländer ska kunna räkna med fortsatt 
hjälp från EU.

Grekland har !ått  miljardbelopp  
!ör att hantera sitt mottagande på  
ett mer humant sätt. Men landet !år 
fortfarande kritik från FN:s #yktingor-
gan UNHCR och människorättsgrupper 
!ör att det kränker migranters rättig-

heter. Internering under omänskliga 
!örhållanden har drabbat många.

EU:s understöd har gjort Greklands 
gräns mot Turkiet mer svårgenom-
tränglig. Biverkningen är att det har 
tvingat #yktingar att ta mer farofyllda 
vägar. Havet mellan Nordafrikas kuster 
och södra Italien är en sådan väg.

En upptrappad jakt på människo-
smugglarna kan inte hindra desperata 
människor från att !örsöka #y från krig 
och fattigdom.

I en artikel  på gårdagens DN Debatt 
betonade Sveriges EU-kommissionär 
Cecilia Malmström ett !örslag om sam-
ordnade sök- och räddningsinsatser i 
Medelhavet. Eftersom EU:s nuvarande 
styrka består av ett !åtal båtar och 
#ygplan !örlitar man sig på nationella 
myndigheter, "skare och frivilligorga-
nisationer. När en båt med #yktingar 
nyligen sjönk utan!ör Maltas kust var 
det Röda korset som blev de nödställ-
das livlina.

Trots att inte minst den italienska 
regeringen bett om hjälp, är samma 
politiker i praktiken djupt ovilliga att 
acceptera Malmströms lösning. Om 
regeringen Letta menar allvar med sin 
deklarerade omsorg om #yktingarna 
måste den acceptera en av EU arrang-
erad insats som syftar till att rädda liv. 
Nödställda båt#yktingar behöver und-
sättas och sedan ges en chans att söka 
asyl. Under humana !örutsättningar 
och villkor som lever upp till krav på 

rättsäkerhet. De italienska myndighe-
terna och kustbevakningen har miss-
lyckats med det. Förhoppningsvis kan 
EU:s myndighet Frontex göra jobbet 
lite, lite bättre.

Den viktigaste frågan är ytterst EU:s 
gemensamma asylpolitik. I juni i år, 
efter år av !örhandlingar, röstade par-
lamentet igenom ett paket av direktiv 
som bland annat ska göra asylproces-
sen mer enhetlig och rättssäker. De nya 
reglerna ska klargöra vilka asylskäl som 
gäller inom EU.

Som ett !örsta steg är det betydelse-
fullt, men inte tillräckligt.

DN visade i går  att skillnaderna mellan 
EU-länderna är stora. En majoritet av 
medlemsländerna beviljar ytterst !å 
#yktingar asyl. 2011 beviljade Estland 
endast 15. Storbritannien gav samma år 
14 000 människor asyl. Sverige befann 
sig, med 10 625 tillstånd, bland dem 
som tog emot #est.

På grund av kriget i Syrien väntas si$-
rorna öka i år. De EU-länder som vän-
der #yktingarna ryggen, låter dem leva 
som rättslösa eller hänvisar dem vidare 
i unionen behöver ta ett större ansvar. 
EU måste se till att #er regeringar lever 
upp till de !örpliktelser man bundit sig 
vid i internationella konventioner och 
genom unionens direktiv.

Så fort som möjligt behöver Europa 
ett e$ektivt system !ör att ta emot 
människor på #ykt.
DN 25/10 2013

Som ett 
!örsta steg 
är de nya 
direktiven 
betydelse-
fulla, men 
inte till-
räckliga.

Oberoende 
liberal

Cecilia Malmström och EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso tillsammans med italienska ministrar på Lampedusa. Foto: Francesco Malavolta

Övervakning.

Hycklare 
är vi 
allihopa

Låt mig !örst slå fast att USA:s 
massövervakning av mejl och 
telefonsamtal är lätt att bli 
upprörd över. Datasamhäl-
let innebär djupt obehagliga 
risker !ör den personliga 

integriteten.
Sedan börjar vi om.
Är Tysklands !örbundskansler Ang-

ela Merkel verkligen upprörd över att 
amerikanerna möjligen har svept med 
hennes mobiltra"k i trålen? Tror jag 
inte. Är president François Hollande 
ilsken över vad USA:s säkerhetstjänst 
samlat in i Frankrike? Knappast.

Alla länder signalspanar i den oreg-
lerade cybervärlden, !ör alla har ett 
informationsbehov. Det man kan tvista 
om är typen och omfattningen. USA 
har störst resurser och spejar där!ör 
mest. Att nationer spionerar på varan-
dra är inte konstigare än att de !örsöker 
skydda sig, eller åtminstone luska ut 
vad andra !ått veta.

Men är det tillåtet att spana på vän-
ner och allierade? Det är i alla fall inte 
!örbjudet. Västspionerna under kalla 
kriget fanns inte bara i kommunist-
länder. Vänskapligt sinnade stater går 

faktiskt inte att jämställa med person-
liga vänner.

Så vad menar Tyskland när NSA:s 
spioneri kallas ”fullständigt oaccepta-
belt”. Sanningen är väl att Merkel spe-
lar !ör hemmaopinionen, precis som 
de oppositionspolitiker som hävdar 
att hon är !ör mesig mot USA. Landets 
historia, från nazismen till den östtyska 
totalitära staten, ger integritetsfrågor 
sprängkraft. Om Merkel inte !örklarade 
sig vara upprörd skulle tyskarna bli 
upprörda.

En aktuell parallell är Pakistan. När 
premiärminister Nawaz Sharif i veckan 
besökte Vita huset grumsade han över 
CIA:s drönarattacker. Det är dock en 
öppen hemlighet att Pakistans regering 
och armé i åratal stött terroristjakten 
på det egna territoriet och även valt 
ut mål. Det "nns genuina spänningar 
kring strategin i Afghanistan. Men när 
det gäller drönarna !örhåller sig Sharif 
utåt på det sätt han måste till en negativ 
folkopinion.

Hycklar USA också? O ja. Merkels  
mobil lär inte hjälpa terrorbekämp-
ningen överhövan, så målet !ör massö-
vervakningen är inte ett enda och 
godartat. Till och med Sverige hycklar  
i dessa frågor, tror jag nästan.

O$entligt !örevisad indignation 
behöver inte vara så djupt känd. 
Gunnar Jonsson
gunnar.jonsson@dn.se

Om Merkel inte !örkla-
rade sig vara upprörd 
skulle tyskarna bli upp-
rörda.

Chef för ledarredaktionen: Johannes Åman. 
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Hemsida: dn.se/ledare
E-post: ledarredaktionen@dn.se

Låt mig först slå fast att USA:s massövervakning

av mejl och telefonsamtal är lätt att bli upprörd

över. Datasamhället innebär djupt obehagliga

risker för den personliga integriteten. Sedan

börjar vi om.

Är Tysklands förbundskansler Angela Merkel

verkligen upprörd över att amerikanerna möjligen

har svept med hennes mobiltrafik i trålen? Tror

jag inte. Är president François Hollande ilsken

över vad USA:s säkerhetstjänst samlat in i

Frankrike? Knappast.

Alla länder signalspanar i den oreglerade

cybervärlden, för alla har ett informationsbehov.

Det man kan tvista om är typen och

omfattningen. USA har störst resurser och spejar

därför mest. Att nationer spionerar på varandra är

inte konstigare än att de försöker skydda sig,

eller åtminstone luska ut vad andra fått veta.

Men är det tillåtet att spana på vänner och

allierade? Det är i alla fall inte förbjudet.

Västspionerna under kalla kriget fanns inte bara i

kommunistländer. Vänskapligt sinnade stater går

faktiskt inte att jämställa med personliga vänner.

Så vad menar Tyskland när NSA:s spioneri kallas

"fullständigt oacceptabelt". Sanningen är väl att

Merkel spelar för hemmaopinionen, precis som

de oppositionspolitiker som hävdar att hon är för

mesig mot USA. Landets historia, från nazismen

till den östtyska totalitära staten, ger

integritetsfrågor sprängkraft. Om Merkel inte

förklarade sig vara upprörd skulle tyskarna bli

upprörda.

En aktuell parallell är Pakistan. När

premiärminister Nawaz Sharif i veckan besökte

Vita huset grumsade han över CIA:s

drönarattacker. Det är dock en öppen hemlighet

att Pakistans regering och armé i åratal stött

terroristjakten på det egna territoriet och även valt ut

mål. Det finns genuina spänningar kring strategin i

Afghanistan. Men när det gäller drönarna förhåller sig

Sharif utåt på det sätt han måste till en negativ

folkopinion.

Hycklar USA också? O ja. Merkels mobil lär inte hjälpa

terrorbekämpningen överhövan, så målet för

massövervakningen är inte ett enda och godartat. Till

och med Sverige hycklar i dessa frågor, tror jag nästan.

Offentligt förevisad indignation behöver inte vara så

djupt känd.

Om Merkel inte förklarade sig vara upprörd skulle

tyskarna bli upprörda.
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Nyheter 

Avslöjandena om USA:s avlys-
ning av förbundskansler Angela 
Merkel slog ner som en bomb på 
EU-ledarnas toppmöte. 

Flera regeringschefer kräver 
skarpa reaktioner och parla-
mentet vill avbryta samarbets-
avtal. 

 ○– Det är inte acceptabelt att spio-
nera på sina vänner! sade Merkel 
när hon anlände till toppmötet.

– Jag sade det till Obama i juli, 
och jag upprepade det i går. Det här 
drabbar alla medborgare, det krävs 
förtroende och öppenhet för att 
samarbetet ska fungera.

Merkel höll ett möte med pre-
sident Francois Hollande inför 
torsdagskvällens toppmöte. Även i 
Frankrike har det kommit nya av-
slöjanden den här veckan om den 
amerikanska säkerhetsmyndig-
heten NSA:s avlyssning och Hol-
lande har krävt att EU-ledarna ska 
agera.

– Vi kan inte acceptera systema-
tiskt spionage från ett samarbets-
land. Vi måste vidta åtgärder, sade 
Belgiens Elio Di Rupo.

Avslöjandena kommer  i ett mycket 
känsligt läge när EU och USA för-
söker stärka de ekonomiska och 
politiska relationerna. Förhand-
lingarna om ett frihandelsavtal som 
kan bli vägledande för hela världen 
inleddes i somras. 

EU-parlamentet har redan krävt 
att samarbetsavtal med USA ska av-
brytas, och den tyske S-ledaren Si-
mon Gabriel sade på torsdagen att 
han hade svårt att tänka sig att sluta 
ett frihandels avtal med USA under 
rådande förhållanden.

Den upptrappade avlyssnings-
skandalen kan också påverka EU-
toppmötets beslut om dataskydd 
och den digitala ekonomin. 

EU-kommissionen har lagt fram 
ett omfattande förslag om skärpt 
dataskydd för samtliga medlems-
länder som ska göra Europa mer 

självständigt, med stränga böter 
om datajättar som Google och Face-
book bryter mot reglerna.

– I $era av EU:s länder, som 
Tyskland, har medborgarna bittra 
erfarenheter av att ha varit avlyss-
nade varje dag. Därför är rätten till 
privatlivet och en hög standard på 
dataskydd mycket viktigt för EU, 
sade kommissionens ordförande 
José Manuel Barroso på en press-
konferens.

Han pekade på att EU ligger ef-
ter övriga industrivärlden när det 
gäller att handla över gränserna 
på internet av oro för datasäker-
heten.

– Det är viktigt att få klart data-
skyddet för att EU ska få en fung-
erande inre marknad på det eko-
nomiska området som kommer att 
växa snabbt framöver, den digitala 
ekonomin, sade Barroso.

Kommissionen och  parlamentet 
driver på, tillsammans med Frank-
rike och Polen, för att toppmötet 
ska besluta att EU-regeringarna 
snabbt ska ställa sig bakom ett 
stärkt dataskydd och fatta beslut 
under våren. Medan den brittiska 
regeringen, med stöd av Sverige 
och Tjeckien, bromsar.

Avslöjandet om att NSA kan ha 
avlyssnat Merkels mobil %ck också 
en rad konsekvenser i Tyskland på 
torsdagen.

Utrikesministern Guido Wester-
welle kallade till sig den nye ame-
rikanske ambassadören John B. 
Emerson och för att understryka 
allvaret tog han själv emot honom i 
stället för att låta en UD-tjänsteman 
sköta samtalet.

Den tyska  motsvarigheten till 
riks åklagaren beslutade sig för att 
inleda ett så kallat observationsför-
farande och begärde in uppgifter 
om fallet från kanslersämbetet, jus-
titie- och inrikesministeriet. 

Efter ett möte i förbundsdagens 
undersökningsutskott sade de 
$esta ledamöterna efter att ha fått 
ta del av den kon%dentiella infor-
mationen att de var övertygade om 
att Merkels telefon verkligen blivit 
avlyssnad.
henrik.brors@dn.se
jan.lewenhagen@dn.se

Handelsavtal 
med EU hotas  
av spionaget 

NSA:s övervakning.

Dilma Rousse!,
Brasiliens president

En skymf mot de principer 
som styr relationer länder 
emellan. 

Angela Merkel,
Tysklands förbundskansler

Det är inte acceptabelt 
att spionera på 
vänner.

Foto: Eraldo Peres, AP

               Brasilien och Mexiko
Brasiliens president Dilma Rousse! reagerade med 
ilska på avslöjandet att NSA avlyssnat miljoner 
telefonsamtal och mejl i Brasilien, bland annat hennes 
egna. Hon har också ställt in ett besök i USA. Även 
Mexikos president Enrique Pena Nieto har protesterat.

        Storbritannien
Tidningen The Guardian har rapporterat att GCHQ 
(den brittiska motsvarigheten till NSA) samlat 
mängder av information, bland annat genom ett 
avlyssningsprogram som kallas Tempera. Storbritan-
nien är nära allierad till USA och avslöjandena har 
irriterat regeringen. The Guardian har tvingats förstöra 
!ler med uppgifter, men det ska !nnas kopior.

        Sverige
Den brittiske journalisten Duncan 
Campbell hävdar att Sverige är en 
nyckelpartner till USA och Storbri-
tannien när det gäller nätspionage. 
Enligt Campbell har Sverige tillgång 
till förbindelser som andra inte kan 
nå, bland annat !berkablar över 
Östersjön till Baltikum som spelar 
stor roll för datatra!ken mellan öst 
och väst.

       Frankrike
För bara ett par dagar sedan avslöjade tidningen 
Le Monde att NSA har avlyssnat 70 miljoner 
telefonsamtal i Frankrike på en enda månad. 
Bland de avlyssnade !nns högt uppsatta politiker 
och a"ärsmän. Franska UD har kallat in USA:s 
ambassadör för att protestera, och utrikesminister 
Laurent Fabius har i upprörda ord kallat avlyss-
ningen  för "oacceptabel".

        Tyskland
Den tyska regeringen har reagerat hårt på 
uppgifterna att förbundskansler Angela 
Merkels mobiltelefon avlyssnats av NSA. 
Debattörer har tidigare kritiserat regeringen för 
att den legat för lågt i sin kritik mot avlyss-
ningsavslöjanden. Nu är tonläget ett annat, och 
i går kallade utrikesdepartementet till sig USA:s 
Berlinambassadör för att protestera.
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NSA
(National Security Agency) är ett underrättelseorgan som ansvarar för USA:s 
signalspaning. I början av juni avslöjade tidningarna The Guardian och Washington 
Post att NSA övervakat internettra!k och avlyssnat miljontals telefonsamtal både i 
USA och andra länder.
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Ledare i 35 länder avlyssnade
35 av världens ledare har avlyss-
nats av USA och dess underrät-
telseorganisation NSA. Det skriver 
tidningen The Guardian som med 
hjälp av läckta dokument från Ed-
ward Snowden hävdar att NSA fått 
minst 200 telefonnummer till olika 
ledare och beslutsfattare runt om i 
världen från delar av den ameri-
kanska adminsitrationen.

NSA ha uppmanat högt uppsatta 
tjänstemän i Vita huset, utrikes-
departementet och försvarshög-

kvarteret Pentagon att dela med 
sig av telefonnummer som de har i 
sina telefonböcker för att NSA ska 
kunna lägga till numren till den 
avlyssning som redan pågick.

Enligt dokumentet ska  en tjänste-
man, som inte namnges, ha över-
lämnat $er än 200 namn och num-
mer, varav 35 till ledare runt om i 
världen. Trots det ska avlyssningen 
inte ha givit något av vikt.
Clas Svahn

Avslöjandena om USA:s avlysning av

förbundskansler Angela Merkel slog ner som en

bomb på EU-ledarnas toppmöte. Flera

regeringschefer kräver skarpa reaktioner och

parlamentet vill avbryta samarbetsavtal.

 - Det är inte acceptabelt att spionera på sina

vänner! sade Merkel när hon anlände till

toppmötet.

- Jag sade det till Obama i juli, och jag upprepade

det i går. Det här drabbar alla medborgare, det

krävs förtroende och öppenhet för att samarbetet

ska fungera.

Merkel höll ett möte med president Francois

Hollande inför torsdagskvällens toppmöte. Även i

Frankrike har det kommit nya avslöjanden den

här veckan om den amerikanska

säkerhetsmyndigheten NSA:s avlyssning och

Hollande har krävt att EU-ledarna ska agera.

- Vi kan inte acceptera systematiskt spionage

från ett samarbetsland. Vi måste vidta åtgärder,

sade Belgiens Elio Di Rupo.

Avslöjandena kommer i ett mycket känsligt läge

när EU och USA för-söker stärka de ekonomiska

och politiska relationerna. Förhandlingarna om ett

frihandelsavtal som kan bli vägledande för hela

världen inleddes i somras.

EU-parlamentet har redan krävt att

samarbetsavtal med USA ska avbrytas, och den

tyske S-ledaren Simon Gabriel sade på torsdagen

att han hade svårt att tänka sig att sluta ett

frihandelsavtal med USA under rådande

förhållanden.

Den upptrappade avlyssningsskandalen kan

också påverka EU-toppmötets beslut om

dataskydd och den digitala ekonomin.

EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande

förslag om skärpt dataskydd för samtliga

medlemsländer som ska göra Europa mer självständigt,

med stränga böter om datajättar som Google och

Facebook bryter mot reglerna.

- I flera av EU:s länder, som Tyskland, har medborgarna

bittra erfarenheter av att ha varit avlyssnade varje dag.

Därför är rätten till privatlivet och en hög standard på

dataskydd mycket viktigt för EU, sade kommissionens

ordförande José Manuel Barroso på en presskonferens.

Han pekade på att EU ligger efter övriga industrivärlden

när det gäller att handla över gränserna på internet av

oro för datasäkerheten.

- Det är viktigt att få klart dataskyddet för att EU ska få

en fungerande inre marknad på det ekonomiska området

som kommer att växa snabbt framöver, den digitala

ekonomin, sade Barroso.
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Kommissionen och parlamentet driver på,

tillsammans med Frankrike och Polen, för att

toppmötet ska besluta att EU-regeringarna

snabbt ska ställa sig bakom ett stärkt dataskydd

och fatta beslut under våren. Medan den brittiska

regeringen, med stöd av Sverige och Tjeckien,

bromsar.

Avslöjandet om att NSA kan ha avlyssnat Merkels

mobil fick också en rad konsekvenser i Tyskland

på torsdagen.

Utrikesministern Guido Westerwelle kallade till

sig den nye amerikanske ambassadören John B.

Emerson och för att understryka allvaret tog han

själv emot honom i stället för att låta en UD-

tjänsteman sköta samtalet.

Den tyska motsvarigheten till riksåklagaren beslutade

sig för att inleda ett så kallat observationsförfarande och

begärde in uppgifter om fallet från kanslersämbetet,

justitie- och inrikesministeriet.

Efter ett möte i förbundsdagens undersökningsutskott

sade de flesta ledamöterna efter att ha fått ta del av

den konfidentiella informationen att de var övertygade

om att Merkels telefon verkligen blivit avlyssnad.
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STÖRST I STOCKHOLM

Tid för amaryllis. 
Den lättodlade  
löken har blivit en 
chic inrednings-
detalj. Bostad 6

Veckans krog.  
Rätter från hela 
världen bäddar för 
härliga matmöten.
Stockholm 2

USA:s påstådda avlyssning av 
förbundskansler Angela Merkels 
mobil telefon slog ned som en bomb 
på EU-toppmötet. 

– Det är inte acceptabelt att spio-
nera på sina vänner. Det här drab-
bar alla medborgare, det krävs 
förtroende och öppenhet för att 
samarbetet ska fungera, sade Mer-
kel när hon kom till Bryssel. 

Brittiska The Guardians sajt upp-
gav sent i går kväll att 35 av världens 
ledare har avlyssnats av USA. 

Frankrikes president Hollande 

vill att EU-ledarna agerar. Flera an-
dra regeringschefer kräver skarpa 
reaktioner och parlamentet vill av-
bryta samarbetsavtal. 

Den senaste utvecklingen i följe-
tongen om NSA:s gigantiska över-
vakning kan få dramatiska kon-
sekvenser för de transatlantiska 
förbindelserna, skriver DN:s utrikes-
kommentator Michael Winiarski: 

”Avlyssningsskandalen fullbor-
dar den bild av en arrogant super-
makt som president Obama gärna 
skulle tvätta bort.” Nyheter 8–9

 Nyheter

S lovar stoppa 
skattesänkning 
trots röstmissen
Med en röst sänktes oväntat op-
positionens försök att i riksdagen 
rösta igenom en uppmaning till 
regeringen att skrota budgetför-
slaget om att höja brytpunkten för 
när statlig skatt ska betalas. Social-
demokraternas partiledare Stefan 
Löfven tänker göra ett nytt försök 
att stoppa skattesänkningen. 
Nyheter 10

Ekonomi

Ökat matsvinn 
kostar butiker 
miljarder 
Matsvinnet ökar i landets livsmed-
elsbutiker. En ny forskningsrap-
port, som DN Ekonomi tagit del av, 
visar att #era åtgärder kan sänka 
miljardslöseriet. 

– Man skulle kunna sälja köttfärs 
i portionsförpackningar, ungefär 
som man säljer fryst lax i dag, säger 
Ingrid Strid, forskare vid Statens 
lantbruksuniversitet. Ekonomi 25

VM-kval  Sverige–Portugal

Förbundet  
backar efter  
biljettkaos   
Uppretade supportrar ringde i går 
ned Svenska fotbollförbundet och 
klagade på att man inte $ck chan-
sen att köpa biljetter till VM-kval-
mötet mellan Sverige och Portugal 
på Friends arena.  

Fotbollförbundet medger att de-
ras olika samarbetspartner kan ha 
sålt biljetter vidare till andrahands-
marknaden. Sport 35

Filmfredag
Premiärrekord. Aldrig förr har så många nya !lmer gått upp samtidigt. 
Helena Lindblad: Höstlovet har blivit en av de hetaste bioveckorna. Kultur 10–17

Kultur

Hårt klimat  
för iranska  
!lmskapare
Två stolar kommer att gapa tomma 
under Stockholms $lmfestival, som 
har frihetstema. Varken iranska re-
gissören Mohammad Rasoulof eller 
kinesiska konstnären Ai Weiwei får 
tillstånd att resa till Sverige. 

Sedan februari hålls svensk-
iranska skådespelerskan Maryam 
Moghaddam kvar i Teheran mot sin 
vilja. Kultur 12–13Hollande  Foto: APMerkel  Foto: AFP
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Europa har  
!ått nog av  
USA:s spioneri

Obama  Foto: Getty

”Gravity” med Sandra Bullock och 
George Clooney. Foto: Warner Bros

14 sidor med 
helgens nöjen.

USA:s påstådda avlyssning av förbundskansler

Angela Merkels mobiltelefon slog ned som en

bomb på EU-toppmötet. - Det är inte acceptabelt

att spionera på sina vänner.

Det här drabbar alla medborgare, det krävs

förtroende och öppenhet för att samarbetet ska

fungera, sade Merkel när hon kom till Bryssel.

Brittiska The Guardians sajt upp-gav sent i går

kväll att 35 av världens ledare har avlyssnats av

USA.

Frankrikes president Hollande vill att EU-ledarna

agerar. Flera andra regeringschefer kräver skarpa

reaktioner och parlamentet vill av-bryta

samarbetsavtal.

Den senaste utvecklingen i följetongen om NSA:s

gigantiska övervakning kan få dramatiska

konsekvenser för de transatlantiska

förbindelserna, skriver DN:s utrikeskommentator

Michael Winiarski:

"Avlyssningsskandalen fullbordar den bild av en

arrogant supermakt som president Obama gärna

skulle tvätta bort."

Bildtext: Obama|Merkel|Hollande

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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’Spionerade p

Avlyssningsskandalen är på väg 
att utvecklas till en av presi-

dent Obamas värsta och 
mest pinsamma kriser.

Nu måste USA återupp-
bygga sitt förtroende  

– bland sina bästa vänner.
Enda sättet är att rensa upp  
i den amerikanska under-
rättelsetjänsten.

Brittiska The Guardians 
senaste avslöjande känns  

inte som någon jätteöver-
raskning. Efter de senaste dag-

arnas uppgifter om avlyssning 
av Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel och franska 
toppolitiker framstod det som 
rätt självklart att det fanns 
mer smutstvätt i Obamas byk.

Nu måste  
FULL KOLL USA:s president Barack Obama verkar hålla sig underrättad 

Denna bild är ett
MONTAGE

Ny NSA-skandal:  
Toppolitiker har  
blivit övervakade
Angela Merkel ringde per-
sonligen upp Barack Oba-
ma och krävde svar på om 
hennes telefon avlyssnats. 

Då kom nästa bomb: USA 
ska ha spionerat på ytter-
ligare 34 världsledare.

I natt begärde Tyskland 
och Frankrike ett möte  
med den amerikanske  
presidenten.

Den amerikanska säker-
hetstjänsten NSA ska ha 
övervakat 35 av världens  
ledares telefonsamtal, enligt 
ett dokument från vissel-
blåsaren Edward Snowden 
som brittiska The Guardian 
tagit del av.

Det hemliga dokumentet 
visar att NSA har uppmuntrat 
högre tjänstemän vid Vita  
huset och Pentagon att lägga 
till telefonnummer till le-
dande utländska politiker till 
deras övervakningssystem.

I dokumentet, som är dat-
erat till oktober 2006, står 
det att en icke namngiven 
amerikansk tjänsteman har 
överlämnat 200 telefonnum-
mer, inklusive de 35 världs-
ledarna, på uppdrag av NSA.

Vid den här tiden var  
George W Bush inne på  
sin andra mandatperiod, 
Condoleezza Rice utrikes-
minister och Donald Rums-
feld försvarsminister.

Namnen okända
De nya telefonnumren ska 

ha hjälpt underrättelsetjäns-
ten att få tag i ytterligare 
kontaktuppgifter till perso-
ner som kan vara intressan-
ta att övervaka, uppger The 
Guardian.

Det är ännu oklart vilka le-
dare som övervakats. Vita 
huset hade sent i natt ännu 
inte kommenterat uppgif-
terna – som kom bara dagen 
efter att Tyskland anklagat 
USA för att övervaka för-
bundskansler Angela Mer-
kels telefon. 

Samtidigt som The Guar-
dians avslöjande satt Fredrik 
Reinfeldt och andra toppoli-
tiker i EU i intensiva möten i 
Bryssel om NSA:s avlyssning.

Sent i natt uppgav Reinfeldt 
att Angela Merkel och Frank-
rikes president François Hol-

lande nu ska ta ett initiativ till 
bilaterala samtal med USA. 
Syftet är att få till överens-
kommelser om hur man ska 
hantera information som fås 
fram genom signalspaning, 
säger Reinfeldt enligt TT.

Även fler länder bjöds in 
att delta i samtalen.

Men enligt statsministern 
är det inte aktuellt för Sve-
riges del.

– Det har inte presenterats 
grunder för vad samtalen ska 
handla om eller vad de even-
tuellt landar i för slutsatser.

Malmström bekymrad
Tidigare under dagen kom-

menterade Fredrik Reinfeldt 
uppgifterna om att Angela 
Merkels telefon avlyssnats.

– Signalspaning ska an-
vändas i akt och mening att 
förebygga grov organiserad 
brottslighet, terrorism och 
risk för krig, inte för att av-
lyssna varandras folkvalda 
ledare, sa han till TT.

EU-kommissionär Cecilia 
Malmström kallar uppgif-
terna ”bekymmersamma”. 

– Vi har fått en hel del klar-
göranden och vi ska få ytter-
ligare några och jag kommer 
troligen att trä!a min mot-
part i USA om tio dagar och 
förhoppningsvis få ytter-
ligare material, säger hon 
till TT.

Varken Reinfeldt eller 
Malmström vet säkert om 
de själva blivit avlyssnade 
eller inte, säger de till TT.

Utrikesminister Carl Bildt 
har avböjt att kommentera 
saken. 

Erik Brattberg, analytiker 
vid Utrikespolitiska institu-
tets Europa- och Nordame-
rikaprogram, säger att upp-
gifterna är en belastning för 
USA. 

– USA tvingas försvara sig, 
det skadar deras intressen i 
omvärlden. Det har redan 
kommit exempel på att de 
påverkats negativt i olika 
frågor, säger han. 

Josefin Karlsson
josefin.karlsson@a!onbladet.se

Olof Svensson
olof.svensson@a!onbladet.se

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@a!onbladet.se

DETTA HAR  
HÄNT SEDAN 

SNOWDEN- 
AFFÄREN

1 MAJ
Edward 
Snowden 
flyttar från 
sitt hem i 
Waipahu, 
Hawaii.

MITTEN AV MAJ
Tar tjänstledigt 
från sitt konsult-
uppdrag för ame-
rikanska säker-
hetsmyndigheten 
NSA.

20 MAJ Snowden re-
ser till Hongkong. 
Därifrån läcker han 
topphemlig informa-
tion till tidningarna 
The Guardian och The 
Washington Post.

7 JUNI Tidningarna avslöjar USA:s avlyssning av telefon- 
och nättrafik. De skriver också att NSA har tillgång till 
Googles och Facebooks datasystem.

Genom det topphemliga programmet Prism kan NSA 
samla in nätanvändarnas e-post, livechattar och sökhis-
torik. Med programmet ska de också ha samlat info från 
exempelvis företagen Microsoft, Skype och Apple.

9 JUNI
The Guardi-
an avslöjar 
Snowdens 
identitet – på 
begäran av 
honom själv.

Den här bilden ska !nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-met. HälsarBjörne
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’Spionerade på 35 ledare’

Nu måste  president Obama se till att återupprätta förtroendet
Uppgifterna om de 35 världs-
ledare som USA avlyssnat är  
säkert inte det sista avslöjan-
det. Snart blir frågan i stället: 
Finns det någon ledare som USA 
inte tjuvlyssnat på?

Även om vi inte vet vilka de 35 
ledarna är finns det goda skäl att 
tro att det i första hand rör sig om 
ledare vars länder står på vän-
skaplig fot med USA. 

Den amerikanska underrättelse-
tjänsten har fått ledarnas per-
sonliga telefon och faxnummer 
från en amerikansk regerings-
tjänsteman som troligen kommit 
över dem på legala vägar.  Ame-
rikanska UD har kontaktnummer 
till de flesta ledare i världen.
För att förstå den politiska 

sprängkraften i USA:s extremt 

omfattande övervakning kan 
man vända på saken. Tänk om 
Frankrike, Tyskland eller Stor-
britannien avlyssnat USA:s presi-
dent. Vilket liv skulle det inte då 
bli på amerikanska politiker och 
allmänhet.

En sak är att avlyssna sina fien-
der. En helt annan att spionera 
på sina vänner.
Relationerna mellan världs-

ledare blir alltmer nära och allt-
mer betydelsefulla.

Just nu håller EU och USA på 
att förhandla om en frihandels-
zon. Avlyssningen kan få EU:s  
ledare att ställa tu!are krav för 
att gå med vilket kan stjälpa hela 
idén.

Så kan det bli på område efter 
område. Lite beroende på vilka 

fler avslöjanden som kan komma.
Alla de här dokumenten har 

visselblåsaren Edward Snowden 
som källa. Han arbetade tidigare 
som konsult åt underrättelse-
tjänsten NSA och har kopierat en 
rad dokument som han delat ut 
till olika tidningar som han sam-
arbetar med.

Genom att portionera ut lite åt 
gången vill Snowden och The 
Guardian, Der Spiegel, Le Monde 
och de andra öka e!ekten av var-
je avslöjande.

En taktik som hittills fungerat 
mycket bra. President Obama har 
hamnat i ett alltmer defensivt  
läge där han tvingats be den ena 
ledaren efter den andra om ursäkt. 
Nu blir han troligen tvungen att 
personligen komma med en för-

klaring till omvärlden om 
vad det egentligen är 
USA hållit på med.

I fallet Angela  
Merkel var språk-
bruket väldigt exakt. 
Det Obama genom sin 
talesman förnekade  
var att USA inte  
avlyssnar (nu)  
eller i framtid-
en kommer  
att avlyssna 
Merkel. Tales-
mannen vägrar 
svara på om  
det skett i det 
förgångna. En 
tydlig indikation 

på att Obama undviker att  
berätta sanningen.

Även om det senaste avslöjan-
det är ett dokument som 
skrevs på George W Bushs  
tid så kan Obama inte undan-
dra sig ansvar. Dessutom  
vore det rätt otroligt om  

NSA fortsatt med  
avlyssningen utan 

att Obama infor-
merades när han 

flyttade in i Vita 
huset.

Då är det 
definitivt 
dags för  
huvuden att 
börja rulla.

om vad världens politiska ledare håller på med. Listan över vilka som avlyssnats är inte offentliggjord, men det är möjligt att EU-topparna finns med.   Foto: JOHN THYS/AFP, DIMITAR DILKOFF/AP, THINKSTOCK

Nyhetskolumnist Q�wolfgang.hansson@a!onbladet.se
Wolfgang Hansson

21 JUNI
USA ankla-
gar honom 
för spione-
ri och stöld 
av hemligt 
material.

22 JUNI 
USA begär 
Edward 
Snowden 
utlämnad 
från Hong-
kong.

23 JUNI
Landar i Moskva. 
Samtidigt uppger 
USA att Snow-
dens pass dra-
gits in. Han söker 
asyl i Ecuador.

29 JUNI
Tyska Der 
Spiegel 
avslöjar 
att USA 
spionerat 
på EU.

30 JUNI!2 JULI Söker 
asyl i en rad länder, uppger 
organisationen Wikileaks.

24 OKTOBER 
USA svarar att man 
inte avlyssnar eller 
kommer att avlyss-
na Merkel. Men  
säger inget om hur 
det varit tidigare.

23 OKTOBER Franska Le Monde skriver 
att över 70 miljoner samtal i landet ska 
ha spelats in i hemlighet. En nyhet som 
chockar politikerna. Tyska tv-kanalen 
ZDF rapporterar att USA:s underrättelse-
tjänst kan ha avlyssnat förbundskansler 
Angela Merkels mobiltelefon.

7!9 AUGUSTI 
USA:s presi-
dent Barack 
Obama ställer 
in ett möte 
med Putin efter 
asylbeskedet.

12 JULI Söker tillfällig asyl i 
Ryssland medan han väntar på 
att kunna resa till Nicaragua eller 
Venezuela som sagt att man tar 
emot honom. President Vladimir 
Putin lovar honom asyl mot löfte 
att han slutar göra avslöjanden.

Wikileaks 
Julian 
Assange.
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Obama har hamnat i ett alltmer defensivt läge där han
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NSA fortsatt med avlyssningen utan att Obama

informerades när han flyttade in i Vita huset.

Då är det definitivt dags för huvuden att börja

rulla.
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Merkel krävde 
Obama på
en !örklaring

 ○Om man vill veta vad som händer 
i Tyskland #nns det sannolikt ingen 
bättre källa än Angela Merkels mo-
biltelefon. Den tyska regeringsche-
fen är känd för att skicka en mängd 
sms till ministerkolleger, företräda-
re för oppositionen och till interna-
tionella makthavare.

Nu misstänker Angela Merkel att 
hennes telefon varit avlyssnad av 
den amerikanska underrättelse-
tjänsten NSA. Upphovet till miss-
tankarna är uppgifter i det tyska 
nyhetsmagasinet Der Spiegel som 
Merkels medarbetare kontrollerat 
med den egna underrättelsetjäns-
ten BND och uppenbarligen fått 
bekräftat att det kan ligga något i 
uppgifterna.

På onsdagen  ringde Angela Merkel 
därför till Barack Obama, och kräv-
de en omedelbar förklaring.

– Kanslern gjorde klart att om 
uppgifterna stämmer så vore det 
fullkomligt oacceptabelt, sade Mer-
kels talesman Ste%en Seibert.

En företrädare för Nationella sä-
kerhetsrådet i USA sade att Obama 

försäkrat Merkel om att hennes 
telefon inte är avlyssnad och inte 
kommer att bli det.

Enligt nätsajten Spiegel Online 
svarade dock inte företrädaren på 
frågan om Angela Merkels telefon  
tidigare varit avlyssnad.

När det omfattande  NSA-spionaget 
blev känt i somras skickade Angela 
Merkel sin inrikesminister till USA. 
Denne kom tillbaka med beskedet 
att Tyskland och USA med hjälp av 
en gemensam arbetsgrupp skulle 
gå igenom anklagelserna.

Innan man visste vad som skett 
ville inte Merkel kritisera USA. Hon 
såg inte NSA-avslöjaren Edward 
Snowden som en helt tillförlitlig 
källa. För det #ck hon mycket kri-
tik, men NSA blev aldrig någon stor 
fråga i valrörelsen som slutade med 
en stor seger för Angela Merkel och 
hennes parti CDU.

Den tillsatta arbetsgruppen utre-
der fortfarande spionaget.

Avslöjandet om  avlyssningen av 
Merkel kommer bara dagar efter yt-
terligare NSA-avslöjanden i Frank-
rike. Tidningen Le Monde uppgav 
på tisdagen att NSA avlyssnat över 
70 miljoner telefonsamtal i Frank-
rike under en enda månad. Bland 
de avlyssnade samtalen ska bland 
annat ha funnits samtal som gjorts 
från den franska FN-delegationen 

och från Frankrikes ambassad i 
Washington, enligt uppgifterna 
som kommer från den amerikan-
ske NSA-avhopparen och visselblå-
saren Edvard Snowden.

Det föranledde USA:s högste 
spion chef James Clapper att i fran-
ska medier säga att anklagelserna 
om NSA:s avlyssning är falska:

– Artiklar som nyligen publi-
cerats i den franska tidningen Le 
Monde innehåller felaktig och 
missledande information om USA:s 
utländska underrättelseaktiviteter, 
hette det i ett skriftligt uttalande 
från Clapper där det också konsta-
teras att USA samlar information 
och underrättelser av samma ”typ 
som alla andra länder”.

Uttalandet kom  samtidigt som den 
franske utrikesministern Laurent 
Faubius mötte sin amerikanske kol-
lega John Kerry i Paris där avslöjan-
det om NSA:s franska telefonavlyss-
ning kom att dominera debatten. 

Faubius kallade det hela ”oaccep-
tabelt” och krävde att avlyssningen 
omedelbart skulle upphöra. 

Även USA:s president Barack 
Obama och Frankrikes president 
François Hollande talade om frågan 
i telefon, enligt ett uttalande från 
Vita huset. Obama ska ha gjort klart 
att USA har börjat se över hur man 
bedriver underrättelsearbetet för 
att ”noga balansera legitima säker-
hetsintressen för våra medborgare 
och allierade med respekten för pri-
vatlivet”. Det beskedet upprepades 
på onsdagskvällen – efter att Mer-
kel och Obama talats vid.
jan.lewenhagen@dn.se 
sta!an.kihlstrom@dn.se

Tysklands förbundskansler Angela Merkel 
misstänker att NSA avlyssnat hennes mobil-
telefon. På onsdagen ringde hon den ameri-
kanske presidenten Barack Obama och krävde 
en förklaring.

Angela Merkel ringde Barack Obama efter uppgifterna om att USA skulle ha                                 avlyssnat hennes mobiltelefon.  

Jan Lewenhagen, text 
Sta!an Kihlström, text

Men det går att göra skillnad. Rädda Barnen arbetar  
för att förhindra övergrepp och hjälpa de som utsatts.  
Läs mer och stöd vår kamp på räddabarnen.se

Sexuella övergrepp sker ofta  
där barn ska vara som tryggast.

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

TORSDAG 24 OKTOBER 2013 17

•A5

Världen Berlin: Jan Lewenhagen
jan.lewenhagen@dn.se
Bryssel: Henrik Brors
henrik.brors@dn.se
Danmark: Karin Zillén
utland@dn.se

Jerusalem: Nathan Shachar
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Gränsavtal klart
Asien. Kina och Indien har skrivit på ett 
avtal om gränsförsvarssamarbete efter att en 
segsliten tvist blommade upp i april och reste 
farhågor om en kon"ikt mellan de asiatiska jät-
teländerna. Indiens premiärminister Manmo-
han Singh och hans kinesiske motsvarighet Li 
Keqiang bevittnade hur avtalet skrevs under i 
Peking på onsdagen. Avtalet ska ”bidra till att 
behålla fred, lugn och stabilitet i våra gränsom-
råden”, sade Li efter ceremonin. TT-AFP

Nytt åtal mot Berlusconi
Italien. På onsdagen #ck Silvio Berlusconi ett 
nytt mycket konkret åtal på halsen. Denna gång 
gäller det korruption. För att fälla Romano Pro-
dis center–vänsterregering ska Berlusconi 2007 
ha betalat en senator hela 26 miljoner kronor 
för att han i stället skulle rösta med Berlusconis 
högerparti i en förtroendeomröstning. Prodis 
regering föll mycket riktigt året därpå 2008 och 
Berlusconi gjorde comeback.

 Senatorn har erkänt att han tagit emot belop-
pet av Berlusconi. Rättegången beräknas starta i 
Neapel i februari. Peter Loewe

I korthet.

USA:s president Barack Obama krävdes på en förklaring av Tysklands 
förbundskansler. Foto: Mike Theiler/All Over Press

Fakta. NSA-avslöjandena

I början av juni avslö-
jade tidningarna The 
Guardian och Wash-
ington Post att den 
amerikanska underrät-
telsetjänsten CIA och 
den amerikanska sig-
nalspaningsorganisa-
tionen NSA övervakar 
miljontals telefonsam-
tal i hemlighet. 
Edvard Snowden, 
en avhoppad före 
detta säkerhetskonsult 
som arbetat åt NSA 
framträdde efter en 
tid och sade att det är 
han som var källan till 
uppgifterna. Snowden 
beviljades senare till-
fällig asyl i Ryssland.
I slutet av juni avslöja-
de den tyska tidningen 
Der Spiegel att NSA 
också spionerat på !era 
EU-länder, bland annat 
med dolda mikrofoner 

på EU:s ambassad I 
Washington.
Avslöjanden ledde 
till ilskna verbala 
kontroverser mellan 
USA och EU och !era 
EU-ledare krävde att 
förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal med 
USA skulle stoppas.
Brasilien reagerade 
kraftigt på uppgifter 
om att USA läst presi-
dent Dilma Rousse"s 
mejl.

Ytterligare uppgifter 
från Edvard Snowden 
talar om att NSA och 
den brittiska mot-
svarigheten GCHQ 
också försökt forcera 
säkerhetskrypteringar 
för känslig bank- och 
sjukhusinformation.
Duncan Campbell, 
en brittisk journalist 
som specialiserat 
sig på den brittiska 
underrättelse tjänsten 
hävdar att Sverige varit 
en central aktör i USA:s 
massövervakning. 
I en utfrågning  
i Europaparlamentet 
framkom det att Sve-
rige, efter Storbritan-
nien, är USA:s vikti-
gaste partner i Europa 
för övervakning och 
avlyssning. 

Sta!an KihlströmAngela Merkel ringde Barack Obama efter uppgifterna om att USA skulle ha                                 avlyssnat hennes mobiltelefon.   Foto: Johannes Eisele/AFP

Mattelärare 
mördad av  
14-årig elev
USA. En 14-årig elev 
har gripits i USA, 
misstänkt för mord 
på en ung mate-
matiklärare. Den 
24-åriga läraren 
hittades i går mördad 
nära sin arbetsplats 
i Danvers norr om 
Boston. 14-åringen 
kan komma att dömas 
som en vuxen.

I måndags sköt en 
12-åring ihjäl en lärare 
och skottskadade två 
elever vid en skola i 
Reno, Nevada. TT-AFP

NSA:s högkvarter  
i Fort Meade, Mary-
land.   Foto: AP

Damaskus strömlöst
Syrien. Strax efter det att en explosion inträ$at 
nära den internationella "ygplatsen i Damaskus 
blev den syriska huvudstaden utan ström.

– Hela staden försänktes i mörker, sade en 
Damaskusbo som bor i centrum och som inte 
ville framträda med namn.

Hon sade att hon kunde se stora elds"ammor 
nära "ygplatsen och höra ljudet av maskin-
gevärseld. TT-Reuters

Sharif: Stoppa 
attacker  
med drönare
USA. Premiärminister 
Nawaz Sharif har upp-
manat USA:s presi-
dent att sätta stopp för 
drönarattackerna mot 
Pakistan – ett känsligt 
ämne i relationerna 
mellan länderna.

– Jag tog också upp 
frågan om drönare 
under vårt möte, 
underströk behovet 
av att upphöra ... med 
sådana anfall, sade 
Sharif efter att ha träf-
fat Obama i Vita huset.
TT-Reuters
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Tysklands förbundskansler Angela Merkel

misstänker att NSA avlyssnat hennes

mobiltelefon. På onsdagen ringde hon den

amerikanske presidenten Barack Obama och

krävde en förklaring.

 Om man vill veta vad som händer i Tyskland

finns det sannolikt ingen bättre källa än Angela

Merkels mobiltelefon. Den tyska regeringschefen

är känd för att skicka en mängd sms till

ministerkolleger, företrädare för oppositionen och

till internationella makthavare.

Nu misstänker Angela Merkel att hennes telefon

varit avlyssnad av den amerikanska

underrättelsetjänsten NSA. Upphovet till

misstankarna är uppgifter i det tyska

nyhetsmagasinet Der Spiegel som Merkels

medarbetare kontrollerat med den egna

underrättelsetjänsten BND och uppenbarligen fått

bekräftat att det kan ligga något i uppgifterna.

På onsdagen ringde Angela Merkel därför till

Barack Obama, och krävde en omedelbar

förklaring.

-Kanslern gjorde klart att om uppgifterna

stämmer så vore det fullkomligt oacceptabelt,

sade Merkels talesman Steffen Seibert.

En företrädare för Nationella säkerhetsrådet i

USA sade att Obama försäkrat Merkel om att

hennes telefon inte är avlyssnad och inte

kommer att bli det.

Enligt nätsajten Spiegel Online svarade dock inte

företrädaren på frågan om Angela Merkels telefon

tidigare varit avlyssnad.

När det omfattande NSA-spionaget blev känt i

somras skickade Angela Merkel sin

inrikesminister till USA. Denne kom tillbaka med

beskedet att Tyskland och USA med hjälp av en

gemensam arbetsgrupp skulle gå igenom anklagelserna.

Innan man visste vad som skett ville inte Merkel

kritisera USA. Hon såg inte NSA-avslöjaren Edward

Snowden som en helt tillförlitlig källa. För det fick hon

mycket kritik, men NSA blev aldrig någon stor fråga i

valrörelsen som slutade med en stor seger för Angela

Merkel och hennes parti CDU.

Den tillsatta arbetsgruppen utreder fortfarande

spionaget.

Avslöjandet om avlyssningen av Merkel kommer bara

dagar efter ytterligare NSA-avslöjanden i Frankrike.

Tidningen Le Monde uppgav på tisdagen att NSA

avlyssnat över 70 miljoner telefonsamtal i Frankrike

under en enda månad. Bland de avlyssnade samtalen

ska bland annat ha funnits samtal som gjorts från den

franska FN-delegationen och från Frankrikes ambassad i

Washington, enligt uppgifterna som kommer från den

amerikanske NSA-avhopparen och visselblåsaren Edvard

Snowden.

Det föranledde USA:s högste spionchef James Clapper

att i franska medier säga att anklagelserna om NSA:s

avlyssning är falska:

- Artiklar som nyligen publicerats i den franska tidningen

Le Monde innehåller felaktig och missledande

information om USA:s utländska underrättelseaktiviteter,
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hette det i ett skriftligt uttalande från Clapper där

det också konstateras att USA samlar

information och underrättelser av samma "typ

som alla andra länder".

Uttalandet kom samtidigt som den franske

utrikesministern Laurent Faubius mötte sin

amerikanske kollega John Kerry i Paris där

avslöjandet om NSA:s franska telefonavlyssning

kom att dominera debatten.

Faubius kallade det hela "oacceptabelt" och

krävde att avlyssningen omedelbart skulle

upphöra.

Även USA:s president Barack Obama och

Frankrikes president François Hollande talade om

frågan i telefon, enligt ett uttalande från Vita

huset. Obama ska ha gjort klart att USA har

börjat se över hur man bedriver

underrättelsearbetet för att "noga balansera

legitima säkerhetsintressen för våra medborgare

och allierade med respekten för privatlivet". Det

beskedet upprepades på onsdagskvällen - efter

att Merkel och Obama talats vid.

Ytterligare uppgifter från Edvard Snowden talar

om att NSA och den brittiska motsvarigheten

GCHQ också försökt forcera

säkerhetskrypteringar för känslig bank- och

sjukhusinformation. Duncan Campbell, en brittisk

journalist som specialiserat sig på den brittiska

underrättelsetjänsten hävdar att Sverige varit en

central aktör i USA:s massövervakning. I en

utfrågning i Europaparlamentet framkom det att Sverige,

efter Storbritannien, är USA:s viktigaste partner i Europa

för övervakning och avlyssning.

Fakta. NSA-avslöjandena I början av juni avslöjade

tidningarna The Guardian och Washington Post att den

amerikanska underrättelsetjänsten CIA och den

amerikanska signalspaningsorganisationen NSA

övervakar miljontals telefonsamtal i hemlighet. Edvard

Snowden, en avhoppad före detta säkerhetskonsult som

arbetat åt NSA framträdde efter en tid och sade att det

är han som var källan till uppgifterna. Snowden

beviljades senare tillfällig asyl i Ryssland. I slutet av juni

avslöjade den tyska tidningen Der Spiegel att NSA också

spionerat på flera EU-länder, bland annat med dolda

mikrofoner NSA:s högkvarter i Fort Meade, Maryland.

Foto: AP på EU:s ambassad I Washington. Avslöjanden

ledde till ilskna verbala kontroverser mellan USA och EU

och flera EU-ledare krävde att förhandlingarna om ett

frihandelsavtal med USA skulle stoppas. Brasilien

reagerade kraftigt på uppgifter om att USA läst president

Dilma Rousseffs mejl. Staffan Kihlström

Bildtext: USA:s president Barack Obama krävdes på en

förklaring av Tysklands förbundskansler.|Angela Merkel

ringde Barack Obama efter uppgifterna om att USA

skulle ha avlyssnat hennes mobiltelefon.
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Resor. Upplev cykelklassikern  
Tour de France – med husbil. 
Kultur 12–13

Champions League

Zlatans magiska 
målfyrverkeri 
Zlatan Ibrahimovic bjöd på mål-
kalas när hans PSG vann borta 
mot belgiska Anderlecht med 5–0. 
Svensken gjorde tre mål inom lop-
pet av 20 minuter – varav ett med 
klacken. I andra halvlek kom mål 
nummer fyra. Sport 24

Ekonomi

Experter: Läge  
att binda elavtal
Just nu ligger det bundna elpriset un-
der det rörliga. Därför är det läge att 
välja fast pris, råder experter. ”Det 
beror på hur känslig den egna plån-
boken är och vilket svängrum man 
har”, säger Jessica Krook, elmark-
nadsexpert på Eon. Ekonomi 22–23

Nyheter

Polisen försvarar  
romskt register
Skånepolisen försvarar sin hårt 
kritiserade registrering av romer 
– bland annat har över tusen barn 
kartlagts. ”Kartläggningen handlar 
om att bekämpa kriminella nät-
verk”, säger Skånepolisens chefs-
jurist Monica Nebelius. Nyheter 11

Världen

USA förnekar att 
Merkel avlyssnats
Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel misstänker att den ameri-
kanska underrättelsetjänsten NSA 
avlyssnat hennes mobiltelefon. Pre-
sident Obama ska i går ha försäkrat 
Merkel att hennes telefon inte är av-
lyssnad. Världen 16–17

Dagens toppmöte om EU:s #yktingar 
blir ett test på de politiska ledarnas 
löften om solidaritet. Efter tragedin 
utanför den italienska ön Lampedu-
sa sade EU:s ledare att ”detta aldrig 

får hända igen”, men deras hand-
lingar hittills talar ett annat språk.

EU-kommissionen föreslår bland 
annat att #er länder ska börja ta 
emot kvot#yktingar, men de #esta 

EU-regeringar vill i stället stoppa 
#yktingarna i Nordafrika.

DN har återvänt till Lampedusa 
där de #esta överlevande efter ka-
tastrofen fortfarande be$nner sig.

– Vi är trötta på att vänta i Italien. 
Denna plats minner alltför mycket 
om våra döda, säger Hamid, som 
vill ta sig till Stockholm där han har 
två bröder. Nyheter 8–10, Debatt 6

Nu synas Europas löften
! Efter !yktingtragedin försäkrade EU-ledarna att de ska agera mer solidariskt

Årets mikrofonmatch.  
DN guidar till  
hiphopduellen  
i Globen. Kultur 4–5

Jay-ZLil Wayne

Maciej Zaremba:  
Regeringen vill att  
högskolorna ska drivas 
som företag – i Karlstad 
har man tjuvstartat.  
   Kultur 8–9

DN på Lampedusa

Eritreaner som överlevde båtkatastrofen håller 
en improviserad ceremoni på Lampedusa till 
minne av de drunknade. 

Ibrahimovic jublar. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel

misstänker att den amerikanska

underrättelsetjänsten NSA avlyssnat hennes

mobiltelefon. President Obama ska i går ha

försäkrat Merkel att hennes telefon inte är

avlyssnad.
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