Inbjudan
Etiska aspekter legitima rättsdatabaser

Konferens 11 november
Plats: Sveriges Kommuner & Landsting,
Hornsgatan 20, Stockholm
Tid: 10:00-16:00
Registrering från 09:30
Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och andra
intresserade men deltagarantalet är begränsat till ca sextio personer.
Först till kvarn gäller. Stiftelsen bjuder på lunch.
Anmälan sker till kanslist Alexandra Sackemark
alexandra.sackemark@juridicum.su.se

Stiftelsen är en sammanslutning av privata och offentliga aktörer som har intresse av
att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation. I uppgiften ingår
bl.a. att anordna en årlig konferens på ett aktuellt tema. Ämnet för årets konferens
är Etiska aspekter rörande rättsdatabaser.
Temat är inspirerat av den debatt som publiceringen av Lexbase initierade.
EU-domstolens aktuella avgörande rörande rätt att få information bortplockad ur
Googles sökresultat om det behövs för att skydda den personliga integriteten är en
annan utgångspunkt.
De juridiska argumenten är i och för sig välkända, yttrande- och tryckfrihet ställs
mot skydd för personlig integritet m.m., men diskussionen kan avsevärt fördjupas.
Att en publicering är juridiskt oantastlig innebär inte automatiskt att den uppfattas
som legitim eller etiskt acceptabel. Tanken med konferensen är att inventera
juridiska men även andra faktorer som kan antas påverka hur en publicering blir
mottagen. I förlängningen är ambitionen även att börja skissa på etiska råd kring
detta.
Konferensen inleds av professor Peter Wahlgren som bl.a. kommer att berätta om
hur man internationellt ser på kopplingen mellan etik och juridik i liknande
sammanhang. Ytterligare nio inledare artikulerar i korta inlägg olika perspektiv och
argument relaterade till legitimitet. Det kommer också att bli korta
bakgrundsbeskrivningar av de aktuella rättsliga regelverken.

Program
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
9.30 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 12.00 Bakgrundsperspektiv
God rättsinformation
– legitima lösningar?
Personuppgiftlagstiftningen
Tryck- och yttrandefrihet
Pressfrihet och etik

Peter Wahlgren
Professor
Institutet för rättsinformatik.
Kristina Svahn Starrsjö
Generaldirektör
Datainspektionen
Peter Danowsky
Advokat
Danowsky & partners
Tove Carlén
Journalist, jurist
Etikombudsman på Journalistförbundet

12:00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15:00 Legitima behov?
Rättsväsendets behov
Producenternas och marknadens
behov – Tjänster för allmänheten
Producenternas och marknadens
behov – Professionella användare
Behov över tid
Operativa och tekniska aspekter
Balanserade behov?

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Advokatsamfundet
Magnus Gröndahl
VD
Lexbase
David Eriksson
Change Management Principal
Bisnode Information
Lars Ilshammar
Historiker och IT-debattör
Kungliga biblioteket
Patrik Hiselius
Senior Advisor
TeliaSonera
Johan Hirschfeldt
Tidigare president i Svea Hovrätt, f.d. JK

15.00 – 15.15 Kaffe
15:30 – 16.00 Paneldiskussion med inledarna

