
Til Samferdselsdepartementet.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE DATALAGRINGS-DIREKTIVET.

Styret i Vestfold nei til EU har vedtatt å støtte aksjonen: STOPP DATALAGRINGS-

DIREKTIVET (DLD), på bakgrunn av at vi mener at DLD vil innebære en massiv, statlig 

innsamling av opplysninger over  hvem som til enhver tid kommuniserer med hverandre, når 

og hvor det skjer.

Dette er en trussel mot personvernet, sier Datatilsynet. Forfatningsdomstolene i Romania og 

Tyskland har slått fast at direktivet er i strid med deres grunnlover. 

Datatilsynet mener at direktivet strider mot Den  Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen 

artikkel 8, som gjelder minimumskrav for den enkeltes rett til privatliv. Mens vi har vært vant 

med at mistenkte kan overvåkes etter en domstolsbeslutning, innfører Datalagrings-direktivet 

det motsatte prinsippet som innebærer overvåking og etterforsknings-tiltak overfor hele 

befolkningen. De lover som gjelder politiets muligheter til avlytting er etter vår oppfatning 

tilstrekkelig. 

Data-lagringen er ikke noe midlertidig tiltak. Når den først er etablert vil den ikke avvikles 

innen overskuelig framtid. Dette krever ubegrenset tillit til staten.

Teknologien har endret seg etter at Direktivet ble laget. Det betyr at det ikke bare er et 

øyeblikk av våre liv som blir lagret, men nærmest kontinuerlig hvor du enn befinner deg. Det 

jobbes intenst over hele verden om hvordan man mest mulig kan trekke ut innhold så presist 

som mulig fra enorme lagrede data-mengder. 

Dette er en farlig utvikling.

Som sagt mener vi at Politiet allerede har god mulighet via det eksisterende lovverk til å få de 

nødvendige redskap til legal overvåking/avlytting der de finner grunn til dette.



Det er uhyggelig når Justisdepartementet argumenterer med at data-lagring kan være 

nødvendig for å ”frikjenne mistenkte”. Det er ikke innbyggernes uskyld som skal bevises i en 

retts-stat, enhver skal være uskyldig inntil det foreligger klare bevis på skyld. 

Vi har ingen garanti for skikkelig kontroll med de lagrede data, jfr. Lund-kommisjonens 

arbeide. 

Vestfold Nei til EU vil med dette protestere kraftig på at Datalagringsdirektivet innføres, 

med de betenkelige konsekvenser dette kan føre med seg.

Gjennestad, 8. april 2010 

For Styret i Vestfold Nei til EU

Anna Marie Frost (sign) 


