Vis din motstand!
Stopp DLD er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon
om datalagringsdirektivets negative konsekvenser, og
hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.
Tusenvis av personer har sluttet seg til organisasjonen
siden stiftelsesmøtet 3.november i fjor. Skal innføringen av det mest omfattende overvåkingsregimet i
Norge noensinne stoppes trenger vi også din støtte.

Dette kan du gjøre:
1. Gå inn på www.stoppdld.no
og meld deg inn i Stopp Datalagringsdirektivet.
2. Meld deg inn i Facebook-gruppen vår:
http://www.facebook.com/StoppDLD
3. Følg oss på Twitter:
http://www.twitter.com/stoppdld
4. Inviter venner og kjente til å gjøre det samme.

Hvorfor vil vi stoppe
datalagringsdirektivet?

Fakta
Datalagringsdirektivet pålegger tele- og nettselskaper å lagre informasjon om alle innbyggeres bruk
av telefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon, e-post og
internett. Opplysninger om hvem som kommuniserer
med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres skal lagres
og være tilgjengelig for myndighetene i opptil 24
måneder.
Av partiene på Stortinget er Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, KrF og Venstre motstandere av å gjøre datalagringsdirektivet til norsk
lov. For å sikre flertall mot direktivet trengs ni stemmer til. Disse må komme fra enten Arbeiderpartiet
eller Høyre. Arbeiderpartiet vil ventelig stemme for
direktivet, mens Høyre ennå ikke har tatt stilling.

Datalagringsdirektivet er et stort skritt i retning overvåkningssamfunnet. Ikke bare gir direktivet myndighetene full oversikt over alle innbyggeres kommunikasjonsvaner og kommunikasjonsnettverk. De
elektroniske sporene som skal lagres gjør det også
mulig å rekonstruere hverdagen til hver enkelt av oss.
Datalagringsdirektivet bryter med den europeiske
menneskerettskonvensjonens bestemmelser om rett
til privatliv og rett til privat kommunikasjon (EMK
artikkel 8).
Datalagringsdirektivet skiller ikke mellom mistenkte
og uskyldige. Hele befolkningen blir behandlet som
potensielle lovbrytere, noe som er en helt ny måte å
drive kriminalitetsbekjempelse på i et demokrati. Å
overvåke uskyldige mennesker – i tilfelle de finner på
noe kriminelt i fremtiden – strider mot rettsprinsippet
om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
Formålet med datalagringsdirektivet er å oppklare og
bekjempe ”alvorlig kriminalitet”, men det er svært
enkelt for kriminelle å unngå direktivet. Man blir for
eksempel ikke registrert om man bruker nettbaserte
kommunikasjonstjenester som Skype, MSN og Facebook. Dermed rammer datalagringsdirektivet først og
fremst de lovlydige, og ikke de kriminelle som lett vil
kunne unndra seg registreringen.

