Høringsuttalelse fra Nei Til EU i Sør-Trøndelag om EUs datalagringsdirektiv
EUs datalagringsdirektiv pålegger alle operatører å oppbevare opplysninger om alle e-poster, alle
tekstmeldinger og alle mobiltelefonsamtaler. Ikke innholdet, men med hvem du har snakket eller til
hvem du har sendt, når og fra hvor og med hva.
Vi benekter ikke at dette kan gjøre det lettere å oppklare noen forbrytelser. Men det må alltid være noen grenser
som ikke brytes i den gode hensikts tjeneste. Siden de fl este overgrep mot barn skjer i hjemmet, så ville det mest
effektive virkemiddel være kamera i alle soverom. Det er sjølsagt utenkelig. Etter vår mening er det like
utenkelig å godta at alle overvåkes. Forlater en kravet om en begrunnet mistanke for å få godkjent overvåking, så
finnes det ikke lenger noen grense for hvor langt en kan gå. Vi kan ende med det samfunn som overvåking
skulle verne oss mot.
Vi vil også peke på den store faren for misbruk. Det er mange leverandører i dette landet som vil lagre
opplysninger om oss. Slett ikke alle er like profesjonelle som Telenor.
Det sies at de som ikke har noe å skjule, ikke har noe å frykte. Men har vi ikke alle noe som vi ikke ønsker at alle
skal vite? Er ikke det å ha et privat rom grunnleggende for alle mennesker? Å registrere et menneskes nettverk,
hvem de omgås og hvor ofte er en svært sterk inngripen i dette private rom. Etter vår emning er direktivet i strid
med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Skal et direktiv/lov etc. gi adgang til slik registrering av det enkelte individ, må det foreligge svært
alvorlige/tunge samfunnshensyn. Vi minner om at direktivet var ment å ramme terrorisme. Vi savner
dokumentasjon på at det er egnet til dette formål. Det er svært lett å omgå direktivet i dag ved å
benytte skype eller chatting via nettet. Vi tror ikke de farlige terroristene er de som rammes av dette
direktivet. Vi tror også de profesjonelle kriminelle lett omgås direktivet. Da er vi ikke i stand til å se de
tunge samfunnshensyn som skulle forsvarer et slikt inngrep i personlig frihet. Vi mener at det er opp til
de som vil innføre direktivet å dokumentere dette.
Vi tror at dersom dette direktivet innføres så vil det ikke ta lang tid før direktivet utvides til å omfatte
andre deler av samfunnslivet. Dersom det først godtas så er det vanskelig å argumentere for at lagring
av bompasseringer, av overvåkningsvideoer, det aller meste er en større inngripen i personlig frihet.
Det går en prinsipiell grense fra å få tilgang til informasjon som er lagret av tekniske årsaker til å lagre
informasjon om alle i fall de skulle begå noe i framtida eller kjenne noen som gjør det.
Vi ber om at alle partier på Stortinget ser de verdier som her står på spill, og ikke gjør dette til en sak om EØSavtalen. Det er ingen som tror det vil komme mer enn symbolske mottiltak fra EU ved et nei til dette direktivet.
Stortinget må avvise direktivet.
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