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Nyhetsbrevet baseras på information från ett urval av artiklar
som handlar om spionage. Artiklarna är publicerade i svenska
och internationella öppna källor från januari 2007 till och med
december 2007.
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Inledning
I denna rapport ges en sammanställning av uppdagade fall av misstänkt spioneri från januari 2007 till och med december 2007. Händelser finns med i den
utsträckning de påträffats i öppna källor och informationsriktigheten i de
rapporterade händelserna har inte granskats.
Rapporten är geografiskt uppdelad utifrån det land där underrättelseverksamheten utfördes.
Händelser som berör företags-, industri- eller ekonomiskt spionage har uteslutits då dessa återfinns i Säkerhetspolisens löpande rapporter på området.

Europa
Tyska myndigheter utreder underrättelseofficers död
Källa: United Press International (UPI)
2007-02-19

En högt uppsatt underrättelseofficer har avlidit under oklara omständigheter. Mannen tjänstgjorde vid tyska underrättelsetjänsten och var ansvarig för
samverkan med främmande underrättelsetjänster enligt tidningen Berliner
Zeitung.
Mannen avled på ett sjukhus i München, en kort tid innan han skulle vittna i
en parlamentarisk utredning kring tysk underrättelsetjänsts roll i Irakkriget.
Åklagare hävdar att ett medicinskt fel kan ha begåtts och orsakat dödsfallet.
Den avlidnes familj propagerar för att kroppen undersöks för att säkerställa
att mannen inte blivit förgiftad.
En talesman för BND har förmedlat att några tecken som tyder på att personen dog av förgiftning inte påträffats.

Brittisk polis utreder Mossad-agents död
Källa: www.haaretz.com
2007-08-30

En tidigare aktiv israelisk agent har påträffats död i London. Den avlidne hade
levt i London sedan slutet av 1970-talet. Han var under Yom Kippur-kriget aktiv i Egypten för israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Känsliga uppgifter
om agentens identitet ska våren 2007 ha exponerats i samband med en rättsprocess rörande publiceringen av en bok om Yom Kippur-kriget.
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Enligt tidningen The Times har ny information medfört att misstankarna
stärkts att agenten inte förolyckats utan mördats.
Enligt vittnesmål ska förövare, som sågs på samma balkong som offret föll
ifrån, ha varit av sydländskt ursprung. Andra vittnesmål hävdar att mannen
inte alls föll från balkongen utan segnade ned på gatan utanför bostadsadressen.
Brittisk polis utreder.

Kinesisk studentorganisation påstås spionera i Storbritannien
Källa: www.en.epochtimes.com
2007-10-16

En världsomspännande kinesisk studentorganisation pekas av en avhoppare
ut som spionorganisation. Organisationen är associerad till det kinesiska kommunistiska partiet. Genom att lova pengar och bättre arbeten i Kina lockas
unga studenter att gå med i organisationen. Ett medlemskap som enligt avhopparen förbereder studenterna för ett liv som deltidsspion åt Kina. Majoriteten av studenterna duperas att inhämta information enligt samma källa.
Avhopparen tjänstgör som professor vid ett universitet i Storbritannien.

Brittisk soldat misstänkt för att ha spionerat för Ryssland
Källa: www.telegraph.co.uk
2007-11-12

En före detta brittisk soldat arresterades vid ett fingerat möte. Soldaten trodde
att han skulle träffa en rysk agent för att sälja känslig information. Informationen stals från en brittisk myndighet.
Enligt tidningen Sunday Telegraph förekommer det upp till 30 ryska underrättelseofficerare som arbetar under täckmantel från den ryska ambassaden,
konsulat och handelsdelegationer.
Brittiska myndigheter upplyser nu om att ryska underrättelseofficerare ofta
försöker etablera relationer med för dem intressanta personer. Personer som
arbetar med eller nära känslig information eller i en organisation med känsliga uppgifter och upplever att man på oklara grunder blivit kontaktad ska
anmäla detta till lämpliga instanser.
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MI5 uppmärksammar cyberhotet från Kina
Källa: The Times of London
2007-12-01

Generaldirektören för MI5 har skickat ett brev till 300 ledande personligheter
inom det brittiska näringslivet och varnade för elektroniskt statssponsrat kinesiskt spionage riktat mot brittiskt näringsliv och ekonomiska institutioner
såsom banker för att nämna ett exempel.
I brevet bejakas de affärsmässiga fördelarna med att göra affärer med kinesiska intressen men samtidigt höjs ett manande finger att vara säkerhets- och
riskmedveten.
Till brevet fogades en lista över kända signaturer som kan användas för att
känna igen trojanska hästar samt en lista över Internetadresser som använts i
samband med cyberattacker.

Holländska regeringsföreträdare medger spionage mot nyhetsbyrå
Källa: Der Spiegel
2007-11-06

Efter anklagelser från den holländska nyhetsbyrån GPD om att myndigheter,
med stulna lösenord, tillskansat sig tillträde till dess IT-nätverk har nu en
högt uppsatt minister erkänt att holländska myndighetsknutna personer utfört den påstådda verksamheten.
Åklagare har påbörjat en utredning i syfte att fastställa huruvida kriminella
handlingar begåtts. Myndigheten har också initierat en egen intern utredning. I avvaktan på slutsatser från de båda utredningarna har flera anställda
vid myndigheten stängts av från sina tjänster.
Flera anställda vid nyhetsredaktionen ska enligt uppgift ha förmedlat inloggnings-uppgifter.

Rysk officer dömd för spionage åt polska underrättelsetjänsten
Källa: RIA Novosti
2007-10-29

Utredare misstänker att officeren förutom att ha förmedlat känsliga uppgifter
om ryska militära enheter ska ha försökt att infiltrera den ryska säkerhetstjänstens stab.
Officeren har erkänt sig skyldig till högförräderi och dömdes till fängelsestraff.
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Påstådd rysk agent förråde brittiska MI6
Källa: RIA Novosti
2007-08-15

En rysk före detta officer vid säkerhetstjänsten som erkänt att han arbetar för den
brittiska underrättelsetjänsten MI6 har avslöjat fyra brittiska underrättelseofficerare och redogjort över platser och lokaler i Europa där hemliga möten genomförts.
Även information kring de uppdrag agenten givits avslöjades.
En av de fyra avslöjade personerna har tidigare tjänstgjort vid den brittiska ambassaden i Tallinn.

Rysk officer dömd till 9 års fängelse för spioneri
Källa: RIA Novosti
2007-09-12

En rysk överstelöjtnant dömdes för att ha förmedlat hemlig information till en
främmande makt mellan åren 2002-2004. Överlämnanden ska ha genomförts i
samband med utrikesresor.
Officeren tjänstgjorde på en hög befattning vid det ryska försvarsministeriet påstås
ha förmedlat uppgifter kring rysk förmåga att bedriva elektronisk krigföring.
Åklagaren vill inte avslöja för vilket land officeren ska ha spionerat med hänsyn till
eventuella diplomatiska konsekvenser.

Nordamerika
Amerikansk ingenjör anklagad för att förmedla koder till Iran
Källa: Washington Post
2007-04-21

En anställd vid kärnkraftverket Palo Verde vid Phoenix arresterades kort efter att
han återkommit till USA efter ett besök i Iran. Ingenjören misstänks för att ha rest
till Iran och där förmedlat koder för att kunna ladda ned en mjukvara använd för
att utbilda personal vid kärnkraftverk.
Med mjukvaran följde även känslig information kring kärnkraftverkets kontrollrum och dess byggnader.
Enligt FBI finns inga bevis för att iranska myndigheter ska ha varit inblandade.
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Asien och Mellanöstern
Pakistanska säkerhetstjänsten förhörde misstänkt tysk spion
Källa: The News (Islamabad)
2007-03-08

En påstådd tysk spion har förhörts och hans förehavanden har utretts med anledning av oklara relationer med militanta grupperingar i Waziristan samt andra
länders säkerhetstjänster.
Mannen arresterades efter att ha under en och en halv månad uppehållit sig i ett
träningsläger för militanta personer.

Nordkorea uppger att spionring avslöjats
Källa: www.dinapengar.se samt www.daylink.com
2007-09-06

Nordkoreas säkerhetstjänst har arresterat ett antal nordkoreanska medborgare
samt en utländsk person misstänkta för spioneri. Utlänningen ska mot ekonomisk
ersättning ha anlitat nordkoreanerna för att inhämta information om militära och
civila strategiska anläggningar. Personerna ska med GPS-teknik ha försökt positionsbestämma en militär anläggning samt även försökt övertala högre tjänstemän
att lämna Nordkorea.
Obekräftade uppgifter säger att den utländske agenten var japan.
Arresteringen skedde då den utländske agenten mötte de nordkoreanska personerna. Säkerhetstjänsten uppgav att motiven var sex, pengar, hot och utpressning.
Vid en presskonferens förevisade säkerhetstjänsten texter som påstods vara skrivna
erkännanden från de anklagade nordkoreanerna.
Trots officiellt förbud uppger nordkoreanska avhoppare att befolkningen försöker
kommunicera med omvärlden genom att mestadels använda kinesiska mobiltelefoninätverk.
Presskonferensen som får anses vara unik bör betraktas som ett försök av nordkoreanska myndigheter att varna befolkningen för att ha kontakt med personer från
främmande länder.
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Högt uppsatt iransk officer hoppade av
Källa: The Times
2007-03-09

En general och före detta vice försvarsminister i Iran försvann vid ett besök i Turkiet den
sjunde februari i år. Generalen är den förste kände högt uppsatte befattningshavare
som hoppat av till ett västerländskt land.
En talesman för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad menade att generalen
kan förmedla värdefulla informationer och insikter kring iranska och Iranstödda
aktiviteter, bland annat i Libanon. Samme talesman uppger att avhoppet organiserats av amerikanska intressen.
Från tidigt 80-tal påstås Iran ha finansierat, utbildat och beväpnat medlemmar ur
Hizbollah-rörelsen. Iran anklagas av flera länder för att använda Hizbollah som
plattform för att genomföra attacker mot framförallt amerikanska, franska och
israeliska mål, för att kidnappa västerlänningar och för att försöka skapa en stat
inom staten i Libanon.
Generalen lämnade Iran tillsammans med sin familj.

Iransk EU-förhandlare arresterad av iranska myndigheter
Källa: Financial Times
2007-05-02

En före detta ämbetsman som spelade en ledande roll vid förhandlingar mellan EU
och Iran kring Irans kärnkraftsprogram arresterades i Teheran.
Den arresterade anklagades för spioneri i samarbete med utländska agenter och för
att ha förmedlat information kring Irans kärnkraftsprogram.
(Kommentar: Personen har senare friats från anklagelserna för spioneri men fälldes
för att ha motverkat republiken Iran.)

Norska underrättelseaktiviteter i Iran bekräftas
Källa: The Norway Post
2007-09-10

Chefen för den norska underrättelsetjänsten bekräftade uppgifter om att norsk underrättelsetjänst är aktiv inne i Iran. Underrättelsetjänsten kartlägger Irans eventuella kärnvapenprogram, registrerar möjliga hot mot Norges allierade och värnar
samtidigt norska intressen i Iran.
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Iranska studenter bevakas i Australien
Källa: The Australian
2007-10-10

Australiensiska myndigheter bevakar iranska studenter vid universitet och
lärosäten. Det är framför allt studenter som visar intresse för att bosätta sig
permanent och bli australiensiska medborgare. Säkerhetstjänsten misstänker
att det bland dessa finns personer som vill etablera förutsättningar för att bedriva flyktingspionage. I Australien bor ca 25 000 exiliranier, ett antal av dessa
är i opposition mot den rådande regimen i Iran.
Antalet iranska studenter i Australien uppges ha ökat från 307 stycken år
2002 till 1 421 stycken år 2007. Majoriteten av studenterna studerar vid tekniska utbildningar.

Afrika
35-årig ingenjör anklagad för kärnkraftsspionage
Källa: BBC
2007-04-17

Egyptiska myndigheter har arresterat en ingenjör för att ha spionerat för Israels räkning. Ingenjören arbetade vid en kärnkraftsforskningsanläggning.
Mannen ska ha stulit information från sin arbetsplats i utbyte mot pengar.
Två utländska personer har efterlysts i samband med arresteringen. Enligt
egyptiska myndigheter rör det sig om en irländare och en japan.
Egypten har i september 2006 presenterat sina intentioner om att återetablera
sitt nationella kärnkraftsprogram. I samband med Chernobyl-olyckan lades
det dåvarande programmet ned.
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