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Hva nå, Anders Brenna?

FORTSETTER KAMPEN: Anders Brenna (36) fra Jong strever uten hverken hvile eller lønn for at datalagringsdirektivet ikke skal tre i kraft. Denne uken vedtok stortingspolitikerne å innføre direktivet fra og med 2012.

– De kan ikke
engangstave«IT»!
– Nå forbereder vi rettssak mot
staten, fordi datalagringsdirektivet
kommer til å gjøre uforholdsmessige
inngrep i våre privatliv.
Sidsel Hvaal • Karl Braanaas (foto)

Vi kan imidlertid ikke gå til sak før direktivet er implementert. Det skal skje i
2012. Men også frem til den tid skal vi
kjempe politisk ved hver korsvei. Nå først
når EU offentliggjør sin evalueringsrapport 12. april.
– 89 representanter stemte til slutt for
datalagringsdirektivet, og 80 stemte
mot, etter at Stortinget hadde debatterte datalagringsdirektivet ni og en
halv time mandag. Hva følte du da?
– Jeg satt der hele dagen. Jeg var forberedt på resultatet, men ble likevel skuffet.
Hallo, det må jeg si. Samtidig var det deilig
å få en avklaring. I går så jeg det beste og
det verste av norske politikere. Noen var
helt på bærtur. Dette kan du sitere meg
på, jeg er sikker på at mange av våre politikere ikke engang kan stave «IT». Andre
var jeg stolte av. Så det var gode følelser
også, bare så trist at det endte helt feil.

– Politiet er blant etatene som ønsker
direktivet innført, til bruk i etterforskning av kriminalitet. Spiller det noen
rolle for alle dem som ikke har noe å
skjule, at staten overvåker vår digitale
trafikk?
– Ja. Dette er kjempealvorlig for oss alle.
Til og med de som er så kjedelige at de
mener de ikke har noe å skjule, bør skjule
sine spor. Fordi dataene kan komme på
avveie. Da kan man for eksempel finne ut
hvem som sitter alene hver helg. Jeg sier
ikke at det er sannsynlig at informasjonen
om deg vil bli misbrukt. Men det er som
med lotto. Noen vinner hver uke. Det er
sannsynlig at noens data blir stjålet. Skal
du være så egoistisk at du ikke bryr deg
fordi du ikke har gjort noe galt og ikke
tror du vil rammes?
– Er det ikke fint at man vil kunne
hente flere digitale bevis i straffesaker,
da?
– Falske digitale spor er lette å plante
også. Enden på visa blir at it-kyndige som
meg har bedre rettssikkerhet enn andre.
For vi kan ikke bare bevise vår uskyld. Vi
kan også «bevise» at vi er uskyldige når vi
er skyldige. Dette kommer til å forårsake
en serie justismord.
– Hvorfor er du engasjert i denne kampen?
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organisasjonen
«Stopp datalagringsdirektivet».
De fortsetter
kampen, selv
om Stortinget
mandag vedtok
å innføre direktivet som lar
staten lagre mer
informasjon om
digital trafikk i
Norge.

– Fordi jeg har sittet med denne typen
informasjon i hendene mine, og forstått
hvor lett det er å misbruke den. Det mest
kjente eksempelet mitt er at jeg fikk
tilsendt en CD med 3.95 millioner fødselsnummer av skatteetaten da jeg var redaksjonssjef i Digi.no. Ved en feil. Når jeg ser
hvor dårlig sikkerheten i statens registre
kan være, blir jeg frustrert. Og når jeg
tenker på hva som kan skjer om noen
med tilgang blir tilstrekkelig forbanna,
blir jeg livredd! Du kan sammenligne ITbransjen med den egyptiske hæren. De
kan ta over når de vil!
– Nyheten om datalagringsdirektivet
drukner litt i det øvrige nyhetsbildet.
Hvorfor, tror du?
– Jeg kan ikke legge meg opp i deres
dekning. Men bare hør på dette: Datalagringsdirektivet. Data. Lagring. Direktiv.
Høres det ikke ut som noe kjedelig?
– Jo ...?
– Det er kjedelig! Vi er drittlei, alle
sammen! Vi hater det direktivet! Men det
er viktig å bry seg likevel!
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