
Integriteten.
Om integritetens värde.

Integritet för människor är en frihet som funnits sen tidernas begynnelse, men minskats i takt med 
samhällets utbyggnad.
Integritet är att göra vad man vill, utan medmänniskors inblandning och insyn.
Idag finns nästan ingen integritet kvar, förutsatt att man följer statens lagar och förordningar.

Många människor har inte förstått hur offentliga vi egentligen är.
Vårt liv utanför hemmet är offentligt.
Samt, så fort man öppnar en internetkoppling är man offentlig, vilket några människor inte tycks 
kunna förstå.

Förutom staters snokande, finns det en uppsjö av hackare, bedragares fiskande och en hel drös 
affärsföretag mm som letar efter vad vi gör på alla sätt dom kan.
Listan kan bli hur lång som helst.

Att i det läget ropa på lagändringar för skyddande av integriteten, är närmast löjeväckande.
De enda som är glada för integritetsdebatten är bovar, banditer och andra skumma typer, som helst 
vill göra sitt jobb oupptäckta.

Vill man göra någon pinsam aktivitet, som inte är lagvidrig, får man se till att man befinner sig 
mellan fyra väggar i hemmet.
Man måste också stänga av alla kommunikationer med omvärlden, vilket somliga inte har förstått.

En nyhet, (för mig), är att man kan med en app, (ett program), Hacka alla valda mobiltelefoner, 
(gäller förståss bara smartphones), och se och höra vad telefonen plockar upp. Kan tydligen göras 
utan ägarens vetskap.
Det är bara tillstånd som saknas.
Jag vet inte om detta stämmer, men om det gör det, är det mycket allvarligt att ha en telefon 
liggande påslagen nära sig.

Det bästa som har hänt, och hittills hjälpt lagen, är övervakningskameror. Det minskar inte 
benägenheten att vilja begå brott, men det minskar möjligheterna för bovar att klara sig oupptäckta.
Det hjälper till att utreda brott också.

Fram för fler kameror på alla offentliga platser.

I Storbritannien löses många brott med hjälp av kameror.
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