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Tipsa en vän

Säpo misstänker Kina för
spioneri
Kineser stjäl svenska medicinska hemligheter, när
gästforskare blir spioner. I förlängningen står stora pengar
på spel. Säpo utreder minst ett fall.
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Det fick Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg
Henriksson reda på av en anställd och inte av Säpo. Och på
måndagseftermiddagen hade Säpo efter två kontakter med
KI-chefen varken velat dementera eller bekräfta uppgifterna
från Ekot om att man misstänker spionage vid KI i Solna, där 40
procent av all medicinsk forskning vid svenska högskolor och
universitet utförs.
- Jag har ställt frågan till dem om det inte är rimligt att en
myndighetschef, som jag, borde fått vetskap om det skulle
förekomma en utredning. Och det kunde man hålla med om
från Säpos sida, säger Harriet Wallberg Henriksson, som säger
att hon ser mycket allvarligt på att Säpo har eller har haft
misstankar om någon typ av spionage.
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Enligt en anonym kriminalinspektör på Säpo, som Ekot talat
med, misstänker polisen att kinesiska gästforskare stjäl material
som inte har publicerats eller som det saknas patent för.
Säpo tror att den kinesiska staten ligger bakom. Nils
Kärrlander, överintendent vid Säpo, säger, utan att tala om Kina
eller något speciellt land, att liknande händelser har inträffat vid
flera tillfällen. Han säger att gästforskare som kommer hit kan
bli utsatta för påtryckningar och hot från sitt hemlands
underrättelsetjänst och mer eller mindre tvingas in i ett
företagsspioneri.
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Vad den anonyme kriminalinspektören sagt till Ekot vill Säpo
inte yttra sig om.
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- Jag har ingen aning om den personen existerar eller vem det
är och jag får inte efterforska det heller, säger Jacob Larsson,
informationssekreterare vid Säpo. Han betonar att Säpo aldrig
uttalar sig om ett konkret land eller konkret mål för
företagsspionage.
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Vid KI finns cirka 120 kinesiska forskare. Harriet Wallberg
Henriksson säger att hon tycker det är mycket tråkigt att dessa
nu riskerar att pekas ut som potentiella spioner.
- Vi värnar väldigt mycket om vårt samarbete med Asien och
Kina.
En forskare vid KI, Martin Ingvar, säger till Ekot att det är
nödvändigt för svensk forskning att ha ett öppet samarbete med
Kina och andra länder. På hans institution har det dock
uppdagats flera fall där gästforskare tagit med sig opublicerad
forskning hem till bland annat Kina. Men i de fallen har man löst
frågan utan att Säpo har kontaktats.
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