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YS viser til høringsbrev vedrørende datalagringsdirektivet. Vi har merket oss
at vi ikke står på høringslisten og antar at dette skyldes en feil. Vi velger
uansett å avgi uttalelse.

YS mener at datalagringsdifektivet, dersom det vedtas, vil utgjøre en
betydelig trussel mot personvernet. Overvåkning av telekommunikasjon
kommer i tillegg til en rekke andre overvåkningsmuligheter som finnes i
samfunnet i dag. Vi overvåkes av kameraer de fleste steder i byene og i
mange bygg, vi legger igjen elektroniske spor i betalingsautomater,
bomringer, låser osv.

Totalt sett har vi beveget oss langt i retning av et samfunn der den enkelte
ikke kan bevege seg eller foreta seg noe som helst uten at det blir registrert.
YS mener at denne utviklingen har gått langt nok og at det er nødvendig å
sette en stopper et sted.

Selv om det er viktige og gode hensyn som ligger bak forslaget om
datalagring så mener YS at direktivet ikke bør vedtas. Vi viser bl.a. til at det
er vanskelig å vite hvilke konsekvenser regelverket vil kunne få i fremtiden.
Den teknologiske utviklingen gjør at vi bruker elektronisk kommunikasjon i
stadig større grad, til flere tider og på flere steder. Som konsekvens av dette
vil også graden av mulig overvåkning øke selv om regelverket er uendret.

I tillegg tror vi at det lett kan oppstå press for å utvide lagringsplikten når
først direktivet er på plass. Det er lett å forstå at innholdet i skriftlige og
muntlige meldinger vil være svært interessante i
etterforskningssammenheng. Dersom vi har et direktiv på plass vil det virke
som et mindre skritt å utvide eksisterende ordninger til også å omfatte
lagring av innholdet i kommunikasjon.
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Vi stiller oss samtidig tvilende til om direktivet vil ha ønsket effekt i forhold til
kriminalitetsbekjempelse. Dette begrunnes med at vi antar at de som har
noe å skjule vil unngå kommunikasjonsmetoder som kan spores. Kriminelle
vil utvilsomt sette seg inn i hva som kan spores og velge
kommunikasjonsmåter som ikke kan spores.
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