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ATT SLÄKTFORSKA OCH FORSKA I STÖRSTA ALLMÄNHET
Det har varit en livlig diskussion om sekretess, PUL, integritet inom denna
grupp. Släktforskare är av naturen nyfikna. Alltså bör de helst också veta var
gränsen går till det förbjudna, vad man får göra eller inte får göra. Min ena
dotter, som varit s.k. "researcher" på en stor dagstidning, lärde mig
släktforska; min framlidne bror, som var undersökande journalist, lärde mig
att "snoka". Jag har hjälp adoptivbarn att hitta sina rötter trots att deras
levande släktingar inte velat hjälpa till alls. I ett annat fall har jag "grävt" fram
en nazist och krigsförbrytare, som flyttade under falsk namn hit och blev
svensk medborgare (numera är hen död). Polisen hittade inget alls om hen. I
Sveriges "öppna byråkratiska landskap" kan man alltså hitta otroligt mycket med fantasi och tålamod.
Apropå våra tidigare diskussioner och ibland upprörda inlägg betr. integritet
(t.ex. e-postadresser till kreti & pleti) gjorde jag i morse ett litet försök, rättare
sagt några s.k. slagningar på en av alla er, som deltagit i dessa diskussioner.
Det tog mindre än en timme hos Google, ArkivDigital och CDn "Sveriges
dödbok 1860-2016" för att få ut namn, bostadsadress, e-postadress,
telefonnummer (fast & mobil), födelsedag, civilstånd, namn på partner,
föräldrars födelse- & dödsdagar, hens olika yrken, storlek och värde på hens
hus samt hens fritidsintressen. Helt lagligt och utan att Sherlock hjälpte mig.
Jag har även helt lagligt lagrat uppgifterna (källorna i original) digitalt på min
dator. Det är först om jag skulle i ett större sammanhang, t. ex. i ett
massutskick, skulle yppa något som strider mot PUL som det skulle kunna bli
straffbart. Dock är t.ex. publicering av brev som jag skickat till någon samt
dennes svar inte förbjudna att offentliggöra. Den som skrivit något dumt kan
inte själv sätta sekretesstämpel på det.
Ergo: Om någon inte vill bli citerat måste hen låta bli att skriva det som hen
inte vill stå för. Ganska enkelt, eller hur?

