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Jeg skal gå rett på sak:
Det er svært bra å høre at Senterpartiet og SV er imot innføringen av 
Datalagringsdirektivet.
Hvis DLD innføres er det det største overgrepet mot Norges befolkning 
siden vi ble invadert 9.april 1940.
Saken mangler sidestykke i norsk historie og er etter min mening grovt 
under-rapportert i mediene.

Takk for at dere i Regjeringen inviterer til debatt. Bloggen har 
dessverre ikke fått den omtale og det besøk man kunne ønske.
Der arrangeres heldigvis også debatt i forskjellige fora rundt om i 
landet også. Folk er begynt å våkne.

Innføringen av DLD vil være startskuddet for et elektronisk våpenkappløp 
norske myndigheter er dømt til å tape. Jeg må si det samme som Professor 
Jon Bing: Det er ikke Storebror jeg bekymrer meg over, det er alle 
småbrødrene... Vi nordmenn lever stadig større del av våre liv på nett; 
de fleste av oss har mobiltelefon og en eller annen form for datamaskin. 
Skal aktiviteten fra alt dette lagres vil samfunnet vårt bli svært 
sårbart. Vi er verdens nest rikeste land. Vi er et mål: Data om nordmenn 
er verd sin vekt i gull.

Et av verdens største og mest avanserte Internett-selskap, Google,  ble 
i januar utsatt for en data-offensiv. Angriperne greide å få tak i 
brukernavn og passord. Vi vil nok aldri få vite hvem som sto bak, og i 
denne saken er det mindre viktig. Poenget er at når et konsern som 
Google er sårbare så vil Norge også være det.

Tror nok ikke det var utenlandske hackere Stoltenberg hadde i tankene 
når det snakkes om å legge til rette for forskning og nyskapning...

Vær snill og fortsett kampen mot direktivet.

Med bekymret hilsen
Thomas Remme

PS.
Tre mulige politiske motargumenter:
- DLD er et EU-direktiv og kan sies å ikke gjelde for EØS (økonomisk 



samarbeid)
- både EU-stater og EØS-medlemsland har anledning til (ref. artikkel 15) 
å ha avvikende lovgivning i forhold til EU, såfremt disse ikke er 
diskriminerende (etnisk, kjønn, religiøst, økonomisk etc.)
- DLD burde vært behandlet som et juridisk direktiv, ikke under 
samferdsel (ref. Irland sin sak i EU-domstolen).


