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Høring om datalagringsdirektivet.

Fagforbundet Lillehammer går på det sterkeste mot at direktivet innføres som en del av norsk lov. Reserva-
sjonsretten i EØS-avtalen må brukes.

Noen argumenter mot direktivet vi som fagforening vil legge særskilt vekt på:
Fagbevegelsen i Europa opplever stadige angrep på vårt handlingsrom og innskrenkning i våre muligheter
til lovlig kamp slik Laval- og Vikingline dommene viser. Når direktivet vil pålegge økt lagring og dermed
økt  mulighet  til innsyn for myndighetene i all telefonbruk og e-post ser vi dette som ytterligere innskrenk-
ning av våre demokratiske rettigheter. Flere av våre medlemmer opplevde etter Lundkommisjonens avslø-
ring at deres helt lovlige fagforeningsvirksomhet og politiske aktivitet hadde vært utsatt for ulovlig over-
våking fra staten i årtier. Enkelt fikk sågar økonomisk erstatning etter å ha vært utsatt for ulovlig telefonav-
lytting. Disse snertelige erfaringen gjør oss overbeviste om at økt mulighet til overvåking nok vil bli brukt
også mot fagbevegelse dersom politiske myndigheter eller statens byråkrati finner det for godt.

Som tillitsvalgte bistår vi ofte medlemmer som kan være i vanskelige konflikter med sin arbeidsgiver. Som
fagforening i offentlig sektor har vi stat og kommune som arbeidsgivermotpart. Vi er sjølsagt redde for at
økt mulighet til overvåking av vår kontakt med våre medlernmer i sårbare situasjoner kan bli misbrukt av
motparten dersom det oppstår tøffe konflikter. Historiske erfaringer har vist at slikt maktmisbruk fra sta-
tens side ikke er utenkelig i samfunn vi ellers regner som demokratiske både i vårt eget land og ellers i
Europa. Økt mulighet til overvåking betyr med sikkerhet også økt misbruk fra myndighetenes side. Når
man først begynner å lagre store mengder data vil flere gjøre krav om å få bruke dem. Da øker også sann-
synligheten for misbruk eller at data kommer på avveie. I England der direktivet er implementert, har til
sammen mer enn 600 forskjellige myndighetsinstitusjoner tilgang til de data som direktivet pålegger å
lagre. Selv om man i høringsnotatet slår fast at bare politiet skal ha tilgang til de lagrede dataene er dette
ingen garanti for at det ikke vil skje en formålglidning i fremtiden

Som tillitsvalgte har vi ofte omfattende kontakt med journalister også om forhold som kan vær konfliktfyl-
te og vanskelig å håndtere for den enkelte ansatte slik som mistanke om korrupsjon og maktmisbruk i det
offentlige. Det å vite at dokumentasjon om all telekommunikasjon skal lagres i inntil to år kan i enkelte
situasjoner føre til at vi blir mer tilbakeholdne med å kontakte pressa om kritikkverdige forhold vi blir
kjent med.

Datalagringsdirektivet truer personvernet. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8
slår fast at hvert enkelt menneske har rett til respekt for sitt privatliv og sin korrespondanse. Vi mener data-
lagringsdirektivet, som pålegger lagring av trafikk- og lokasjonsdata fra alle borgeres bruk av telefon, mo-
biltelefon, bredbåndstelefon, e-post og Internett i inntil to år, bryter med denne rettigheten.
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