
Stopp datalagringsdirektivet!

Oppland Senterparti forventer at Stortinget bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen til å 
forhindre at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov. Retten til privatliv er en sentral del 
av demokratiet. Vi ønsker ikke et samfunn der personvernet og rettsikkerheten svekkes for alle 
innbyggere for å oppnå usikre gevinster i terroristjakt og kriminalitetsbekjempelse.

Senterpartiet er opptatt av at samfunnet skal ha best mulig verktøy i kampen mot alvorlig kriminalitet. 
Vi mener at Datalagringsdirektivet ikke er svaret. Det gjorde heller ikke Personvernkommisjonen, der 
også Kripos var representert. Kommisjonen mener at politiets behov må være nærmere grunngitt 
dersom en skal gjøre så inngripende tiltak ovenfor samfunnet. Dessuten har politiet i dag tilgang til 
informasjon i teleselskapenes register.
Rettstatens kjerne er at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Dagens overvåkning er basert på 
etterforskningsprinsipp, det vil si at det skal ligge konkret mistanke til grunn før politiet kan overvåke 
en person. Datalagringsdirektivet bytter dette prinsippet med et generelt overvåkningsprinsipp. Alle 
borgerne skal overvåkes i tilfelle de finner på noe ulovlig. En person som aldri har gjort så mye som å 
gå på rødt lys skal få sin private kommunikasjon overvåket.
Retten til privatliv er en sentral del av demokratiet. Vi ønsker et samfunn med sterkt personvern.

Fakta
Datalagringsdirektivet ble vedtatt i EU-parlamentet 15. mars 2006. På grunn av EØS-avtalen må 
Norge enten implementere direktivet eller reservere seg. Norge har en frist på tre år for å 
implementere eøs-direktiver i norsk lov. Eksempler på data som skal lagres i minst seks måneder er:
Telefon:

 Når du kommuniserer og hvor lenge
 Hvem du kommuniserer med
 Hvor du befinner deg når du kommuniserer
 Opplysninger som identifiserer telefonen og hva slags utstyr som brukes
 Dette gjelder både tale og tekstkommunikasjon

E-post og internett:
 Når du sender e-post
 Hvem som mottar e-posten
 Når du går på nettet
 Ip-adressen din
 Hvor lenge du er på nettet
 Opplysninger om utstyr du bruker ved oppkopling

        Kan du akseptere dette?       Oppland Senterparti kan ikkje det!


