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Høringsuttalelse på datalagringsdirektivet
1. Datalagringsdirektivet truer personvernet
Akershus Nei til EU mener datalagringsdirektivet, som pålegger lagring av trafikkog lokasjonsdata fra alle borgeres bruk av telefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon,
e-post og Internett i inntil to år, bryter med denne rettigheten.
Datalagringsdirektivet vil gi staten full oversikt over hvem som kommuniserer med
hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres.
De elektroniske sporene som skal lagres vil også gjøre det mulig for staten å
rekonstruere hverdagen til hver enkelt av oss. Dette mener vi bryter med den
europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 som slår fast at hvert
enkelt menneske har rett til respekt for sitt privatliv og sin korrespondanse.

2. Datalagringsdirektivet behandler alle som potensielle kriminelle

Til tross for at hensikten med datalagringsdirektivet er at det skal kunne avverge
alvorlig
kriminalitet, er Akershus Nei til EU sterk motstander av direktivet. Etter vår
oppfatning vil direktivet gi så liten effekt at det på ingen måte kan forsvare en
så omfattende overvåking av hele det norske befolkningen som det vil åpne for. Det
er også slik at det idag finnes mange metoder for å omgå tiltakene som
datalagringsdirektivet krever.
Disse metodnene vil datakyndige kriminelle gjøre bruk av og det er gode grunner til
å tro at de vil ligge i forkant av utviklingen på dette feltet. Man kan for
eksempel surfe via et åpent trådløst nett-verk, ta i bruk anonymiseringstjenester
som TOR eller kommunisere ved hjelp av Skype, Gmail, Hotmail, MSN eller andre
internettbaserte løsninger.
Datalagringsdirektivet bygger på en tankegang om at vi alle er potensielle

lovbrytere som må overvåkes. Direktivet skiller ikke mellom mistenkte og uskyldige
og passer derfor ikke inn i prinsippene om en demokratisk stat.

3. Datalagringsdirektivet har ikke noe med det indre marked i EU å gjøre.

Datalagringsdirektivet omhandler ikke forhold innenfor det indre markedet. På
dette grunnlag er det ikke sannsynelig at EU vil komme med mottiltak ved et norsk
veto. Fra debatten i Stortinget om EØS avtalen i 1992 ble vetoretten, som er
nedfelt i EØS avtalen, fremhevet som garantien for at Norge kunne si nei til
direktiver som man ikke ønsket implementert i norsk lov.
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