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Yrkanden:
1. Att [Företaget Sverige] tar initiativ för att skrota de osäkra, otidsenliga och integritetskränkande
personnumren och att Sverige istället inför ”Individkoder” som baseras på en och samma individs
biometri, DNA och liknande, så alla inom Sveriges gränser går att identifiera på ett rättssäkert sätt.
2. Att [Företaget Sverige] (om yrkande 1 antas) kampanjar för att påvisa både nationella och
personliga säkerhetsrisker med hur svåra personnummer är att skydda och hur integritetskränkande
de är. En och samma individ kan ha flera personnummer, vilket kan göra det svårt (om inte omöjligt)
att lagföra rätt person eller förhindra att en person får mångdubbla socialbidrag. Personnumren är i
sin konstruktion allmänt avslöjande när det gäller både ålder och kön, samt lätta att stjäla och nyttjas
av andra, vilket kan handla om att överta någons identitet, bankkonton, ägodelar, bostad, m.m.
3. Att [Företaget Sverige] (om yrkandena 1 och 2 antas) kampanjar för att påvisa och synliggöra alla
former av trygghetseffekter som den här typen av individkoder har framför andra, hur de underlättar
det polisiära arbetet och framförallt förebygger kriminalitet. Ett kampanjande som omfattar artiklar,
kampanjmaterial, presentationer, dokument och handlingar som stöd när det gäller att informera om
frågan och i val rösta rätt, samt att marknadsföra (lobbying) individkoder på så sätt att beslut i olika
instanser ska vara lätta att fatta utan att några omskrivningar i sak ska behöva göras.

Motivering:
Personnummer enligt den Svenska modellen är den mest grundläggande identitetsbärande kod vi
har. I sin nuvarande konstruktion så är personnumren osäkra och integritetskränkande då både ålder
och kön avslöjas i alla identitetshandlingar, vilket i de allra flesta fall saknar relevans. Internationellt
så är våra personnummer en definitiv säkerhetsrisk, vilket undergräver tilltron till Sverige som nation.
Personnumren gör det lätt för kriminella att komma undan då en och samma person kan ha fler
än ett personnummer. Kopplingen till ålder och kön gör att en persons personnummer kan komma
behöva ändras, vilket ställer till problem när det gäller sjukjournaler, betyg, rekommendationer,
domslutsdokument, brottsregister, m.m. Människor som lever under så kallad skyddad identitet,
saknar i praktiken skydd på grund av att personnummerregistren läcker som ett såll. Sverige kan
inte på ett rättssäkert sätt skydda sina medborgare så som personnummersystemet ser ut idag.
Sverige klarar inte hålla reda på personer som vistas illegalt i landet, vilket gör Sverige till en fristad
som inget annat land inom Schengen och EU, vilket organiserad brottslighet, kriminella, stöldligor,
människosmugglare och terrorister av olika slag utnyttjar och brottsoffer far illa av.
Individkoder däremot … är enbart kopplade till fysiska och medicinskt säkra igenkänningstecknen
som ex. fingeravtryck, ansiktsigenkänning, DNA och liknande. Individkoden är säker då den inte är
offentlig och enbart tillgänglig genom ett särskilt statligt register där individkoden genom krypterade
dotterkoder länkar samman olika ID-handlingar som ex. pass, körkort, etc., som via ett chip eller
liknande endast medger behörighet till relevant data vid olika tillfällen. En individs relevanta data
medges endast till registrerad behörig personal, som då på ett integritetsbefrämjande och rättssäkert
sätt kan säkerställa en persons identitet. På så vis kan olika sjukjournaler, brottsregister, etc. peka
ut en och samma person utan en direkt koppling till varandra, samt att information kan automatiskt
sorteras och sammanställas så att olika behörig personal, på olika nivåer, bara får sig tilldelat den
information som deras behörighet medger.
Individkoder möjliggör säker registrering av ägande, bankkonton, betyg, yrkesbehörighet, o.s.v.,
som då inte kan gå förlorad eller nyttjas av obehöriga i olika kriminella syften. Allt vårt personliga
kan registreras genom krypterade dotterkoderna i olika objektsregister. Polis/Tull/Väktare ska kunna
söka på ett objekt eller identitet och få indikation på om ett föremål befinner sig i rätta händer eller
inte, eller om en ID-handling avser rätt person. Om inte, så kan rätt person/ägare, och eventuell(a)
myndighet(er), automatiskt informeras utan att en kontrollant på plats ska behöva anmäla det, eller
ens veta om till vem/vilka personer och myndigheter en anmälan och/eller informationen skickas.
Om [Företaget Sverige] ska kunna vara ledande när det gäller frågor som rör Sveriges både
interna och externa säkerhet, samt enskilda personers integritet och trygghet, då kan personnumren
med alla dess brister inte ignoreras. Här skulle [Företaget Sverige] kunna framstå som det allra
tryggaste regeringsalternativet ur både integritets- och rättssäkerhetssynpunkt.
Nationella gränskontroller med individkoder utgör inget hinder för fri rörlighet, men är samtidigt även
en förutsättning för att sätta stopp för stöldligor, kriminella gäng, terrorister och våldtäcksbenägna
personer att röra sig fritt. Individkoder gör det möjligt att hantera migration och att direkt avvisa vid
gränsen på ett bättre sätt, … vilket gynnar lojala ärliga medborgare, legal arbetskraft och turister.
Om en eventuell folkräkning ska vara någon mening med, samt uppfylla de krav som en rättsstat
kräver, då måste personnummer och samordningsnummer skrotas och ersättas med individkoder.
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Kommentar:
Under yrkanden, så kan [Företaget Sverige] bytas ut mot ett annat partinamn, ett parti som
du är medlem i och stödjer. Realpolitik som den här motionen representerar, önskar sprida
medvetenhet bland andra partier i frågan och förståelse hur saker och ting hänger ihop.
Så om du skulle önska att ditt parti tog till sig att stödja motionen, så är du välkommen att
kopiera texten och byta ut [Företaget Sverige] mot ditt partinamn och skicka in det, men då
utan att ändra i texten, klippa och klistra ihop enbart delar av texten, eller på något annat
sätt förvränga innehållet så att det inte längre motsvarar den ursprungliga intentionen.
Med vänliga hälsningar,
Li Sam
Förslag till presentation- och talartext på möten om motionen (c:a 3 minuter):
För att komma tillrätta med den organiserad brottsligheten, migration, olika journalsystem,
identitetshandlingar och så vidare, så behöver vi ha kontroll över samtliga individer som
passerar in- och ut över våra gränser, tillfälligt befinner sig här, illegalt befinner sig här eller
illegalt har bosatt sig här, eller som invandrare och asylsökanden medgivits rätt att vistas
och bosätta sig här på svenskt territorium under samma förutsättningar som oss andra
svenska medborgare, som vi motsvarande ”med” behöver veta vilka alla vi är. Här utgör
våra personnummer, och i förlängningen också samordningsnummer, ett stort problem.
Idag så kan en och samma person ha eller ha skaffat sig flera personnummer (identiteter).
På en och samma adress kan ett överantal av person- och samordningsnummer vara
registrerade och folkbokförda utan att någon med dom identiteterna egentligen bor där.
Organiserad brottslighet samt olika typer av bedragare utnyttjar detta ”och” vår okunskap
”och” vår naivitet ”och” eftergivenhet i ämnet. Vi vill ju tro gott om folk, allas våra rätt, och
mänskliga rättigheter.
Det den här motion pekar på är hur realpolitiken kan leda oss rätt i debatten när det gäller
att bekämpa organiserad brottslighet, stöldligor, personrån, mord, ID-kapningar, m.m.
Istället för integritetskränkande personnummer, där sådant som kön och ålder kan komma
behöva ändras, så måste vi omedelbart utreda och införa ”säkra krypterade” individkoder
istället, som baseras på biometri, DNA och liknande, om vi någonsin ska komma tillrätta
med alla problem gällande brottslighet och ID-handlingar som vi står inför idag.
Om vi inte vet vilka och vad slags människor som befinner sig innanför våra gränser ”på
svenskt territorium” då är det också omöjligt att veta vad vi ska göra åt situationen.
Om vi fortsatt inte inser ”inte försöker” göra någonting åt situationen, så kommer vi också
fortsatt att föda och göda organiserad brottslighet och ”fortsätta” att trampa på brottsoffren.
Ingen ska behöva bli utsatt, bestulen, rånad, terroriserad och misshandlad, bara därför att
den politiska viljan inte finns!
Att avvisa den här motionen ”därför att den politiska viljan inte finns” är i min mening
ett svek mot våra medborgare ”och” vårt politiska förtroendeuppdrag!
Därför så yrkar jag på att motionen antas i sin helhet och att vi nu och framöver, även om i
elfte timmen, ser till att ta våra förtroendeuppdrag på allvar!
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