
Offentlige dokumenter er fulle av gode 
analyser om behovet for et bedre person-
vern. Sjelden har vi hatt flere alvorlige 
saker der personvernet burde hatt forrang. 
Likevel må personvernet vike hver gang. 
Listen over saker der personvernet er i fare 
er lang: Datalagringsdirektivet, den mulige 
overvåkingen fra Forsvarets sikkerhetstje-
neste, svensk overvåkingslov og innsyn i 
helsejournaler er noen eksempler.

Venstre mener det ikke er mulig å være 
liberal uten å bry seg om frihet fra regis-
trering, overvåking og inngripen i privat-
livet. Vi har tatt flere initiativ i Stortinget 
på personvernområdet.

På samme måte som vi lager langsiktige, 
ansvarlige avtaler og lover for pensjon og 
miljø, må vi lage et regelverk som verner om 
den personlige integritet. Her svikter regje-
ringen totalt. Enten ved å vise fullstendig 
handlingslammelse, som i sakene om Data-
lagringsdirektivet og den svenske overvå-
kingsloven, eller ved å systematisk svekke 
personvernet, som i helseregisterloven og 
overvåking i samferdselssektoren.

Stortingets flertall har akkurat bestemt 
at helsepersonell på tvers av helseforeta-

kene nå vil få tilgang til alt som står i din 
journal. Venstre har kjempet mot denne 
loven. I stedet for å la alle få tilgang til din 
vanlige journal, gikk vi inn for å opprette 
en elektronisk kjernejournal som kun skal 
inneholde livsnødvendige opplysninger. 
Denne kjernejournalen er det viktig at 
helsepersonell i hele landet får tilgang til. 
Men regjeringen og FrP valgte å se bort fra 
personvernet og mente det var mer prak-
tisk å gi blankofullmakt til din vanlige 
journal.

Den svenske overvåkingsloven («FRA-
loven») krever politisk handling fra Norge. 
Loven gir nemlig det statlige organet 
Försvarets Radioanstalt (FRA) adgang til 
å overvåke teletrafikk som krysser Sveriges 
grenser, inkludert norsk trafikk. Dermed 
blir den en direkte trussel mot person-
vernet til norske borgere. Venstre har bedt 
regjeringen utrede om loven er i strid med 
Den europeiske menneskerettighetskon-
vensjon, men det bryet har ikke regje-
ringen kostet på seg. Regjeringen har ikke 
engang informert om hvilke konsekvenser 
FRA-loven får for norske borgeres inter-
nett- og mobilbruk.

Også når det gjelder EUs datalagringsdi-
rektiv sitter den norske regjeringen på 
gjerdet. Velgerne kan dermed umulig vite 
om det vil bli enda mer overvåking med 
de rødgrønne etter valget.

Venstre har fremmet en rekke person-
vernforslag i den stortingsperioden. Vi 
har kun fått gjennomslag for ett; oppret-
telse av en personvernkommisjon. Venstre 

vil følge opp kommisjonens innstilling og 
har allerede fremmet forslag om å gjen-
nomgå alle helseregistre med personvern 
for øye og stanse opprettingen av nye 
registre fram til denne kartleggingen er 
ferdig. Venstre vil motarbeide at EUs data-
lagringsdirektiv blir en del av norsk lov, 
og vil om nødvendig bruke reservasjons-
retten i EØS-avtalen.

Vi har fremmet forslag om at helseopp-
lysninger som brukes til forskning må 
krypteres. Vi vil ha et forbud mot 
kommersiell bruk av opplysninger i pasi-
entjournaler. Vi har fremmet forslag om 
en gjennomgang av samferdselssektoren 
for å sikre muligheten til å leve et sporløst 
liv. Venstre vil ha et fornuftig, men mer 
begrenset DNA-register enn det vi har i 
dag. Dessuten har vi fremmet grunnlovs-
forslag om respekt for privatliv og hjem og 
beskyttelse av personopplysninger. Og i 
fjor ba vi regjeringen komme med tiltak 
for å beskytte nordmenns integritet og 
private kommunikasjon mot den svenske 
overvåkingsiveren. Ingenting har skjedd.

Ytringsfrihet og personvern er en del av 
fundamentet i et liberalt demokrati, og 
denne regjeringen angriper grunnmuren. 
Veien til helvete er brulagt med gode 
hensikter, og sjelden er Samuel Johnsons 
uttrykk mer treffende. Kampen for 
personvernet er kanskje et av de områdene 
hvor det er lettest å se forskjellen mellom 
partiene.

Personvern i valgkampen

«Se mot Marokko», kunne spaltisten 
Anne Applebaum slå fast i Dagsavisen, 4 
juli. Hun påstår at Marokko skiller seg ut 
positivt blant araberlandene, blant annet 
ved at kongedømmet har innrømmet 
kriminelle handlinger «som eneste land i 
regionen». Hadde alt vært så vel.

Det er riktig at det har funnet sted visse 
positive endringer i Marokko. Men Apple-
baum unnlater å informere om et svært 
sentralt punkt: Marokko er eneste okku-
pasjonsmakt i regionen. Om Marokko har 
hatt en vilje til endring, omfatter den ikke 
Vest-Sahara-spørsmålet eller rettighetene 

for det sahrawiske folk.

FNs høykommissær for Menneskerettig-
heter, som besøkte det okkuperte territo-
riet i 2006, slo fast at de alvorlige og fort-
satte menneskerettsovergrepene i 
Vest-Sahara skyldes at Marokko nekter 
sahrawiene retten til selvbestemmelse. 
Denne retten har vært slått fast av mer 
enn 100 FN-resolusjoner, og av den Inter-
nasjonale Domstolen i Haag. Den nye 
kongen, som får lovord av Applebaum, 
nekter å gå med på en FN-ledet folkeav-
stemning i Vest-Sahara, i strid med 
inngåtte fredsavtaler.

Ett moment som er særlig sentralt i 
Applebaums tekst – Marokkos bruk av 
«sannhetskommisjon etter mønster av 
Sør-Afrika» – fortjener særlig å bli nyan-
sert. Kommisjonen fungerte ikke etter 

mønster fra Sør-Afrika, og den har heller 
ikke har hatt noen funksjon i skape ro, 
åpenhet eller rettferd for folket i okku-
perte Vest-Sahara. Til kommisjonen fikk 
ofrene ikke navngi eller konfrontere sine 
overgripere, og dette ble heller ikke tillatt 
i åpne høringer. I Vest-Sahara ble de åpne 
høringene avlyst. Ingen tjenestemann har 
hittil blitt holdt ansvarlig for tortur, 
forsvinninger eller henrettelser begått 
overfor saharawier.

Så lenge Marokko nekter å respektere 
både inngåtte fredsavtaler og FNs krav om 
selvbestemmelse for sahrawiene, og fort-
setter å begå overgrep mot fredelig demon-
strerende sahrawier, er det overhodet 
ingen grunn til å «se mot Marokko». 
Marokko er et unikt land sett i lys av de 
andre arabiske statene. Det er den eneste 
okkupasjonsmakten.

Marokko er en okkupasjonsmakt

Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Denne valg-
kampen kan bli annerledes. Vi tror velgerne begynner å se tegningen: 
Den sittende regjeringen er ikke bare handlingslammet, den bryr seg 
ikke.
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Utnevningsordning 
på oppsigelse
n Per Kristian aschim
seniorrådgiver i kirkerådet

Kirkelig statsråd kunne bidratt til å under-
streke betydningen av kirkens demokra-
tisk valgte organer, og vist større respekt 
for kirkelige organers votum. Det ville 
også bidratt til en smidigere overgang til 
en mer selvstendig kirke. Regjeringen 
(kirkelig statsråd) har selvsagt ikke gjort 
noe lovstridig ved bispeutnevnelsen i 
Stavanger. På den annen side er ordningen 
likevel så problematisk at den er satt under 
avvikling.

Norge er i dag det eneste land i Europa 
hvor regjeringen har reell innflytelse på 
utnevnelse av biskoper. Den norske kirke 
er også den eneste lutherske kirke i Europa 
hvor biskoper ikke utpekes ved et avgjø-
rende valg i kirkelige organer. Kirkemø-
tets forslag om en bispevalgordning har 
ligget på Giskes bord siden november 
2007. Det hører med i bildet at Kirkemø-
tets forslag inneholder krav om at det 
alltid nomineres kandidater av begge 
kjønn.

Etter at Kirkemøtet oversendte dette 
forslaget til Giske, har det vært fire 
bispeutnevnelser. I to av dem er votumet 
i den rådgivende avstemningen fulgt. I to 
er et overveldende votum satt til side, og 
nummer to utnevnt. I alle fire har det 
kirkelige votumet vært entydig. Når 
kirkelig statsråd i to av tilfellene har 
utnevnt en annen biskop enn den som 
fikk klar majoritet i det kirkelige votum, 
skaper det selvsagt reaksjoner. Ikke minst 
i en situasjon hvor ordningen for utnev-
ning av biskoper er under avvikling.

Spørsmål til NSB
n mette hummelVoll
oslo

Jeg har vært billøs kollektivbruker siden 
1985. Med bosted i Oslo og hytte i Nord-
Østerdal har Rørosbanens motorvogner 
blitt et presist og behagelig transport-
middel. Helt til lørdag 27. juni da jeg satte 
meg på toget fra Os stasjon kl. 16.32. I 
solsteken hadde vognen en innetempe-
ratur på over 35 meget varme grader, og 
hvor det ingen hjelp var i å åpne vindus-
glugger pga. temperaturen utendørs. 
Reisen til Hamar tok nærmere fire timer, 
og det er et mirakel at ingen omkom eller 
ble bevisstløse i heten. Det fantes ikke en 
dråpe drikkevann noe sted. To eldre 
engelsktalende turister var fortvilt, både 
over varmen og over at det ikke fantes noe 
å drikke utenom varm kaffe – som ikke 
fristet særlig.

Vi passasjerer er ikke beskyttet av 
noen arbeidsmiljølov, men den stakkars 
konduktøren og føreren som måtte jobbe 
i denne varmen, hadde min store medfø-
lelse. Hvordan kan verneombud i NSB 
tillate at ansatte arbeider under slike 
forhold? Da vi ankom Hamar og skulle 
vente på videre tog til Oslo, var lokalet 
hvor vi vanligvis kan kjøpe mat og drikke 
stengt. Og toalettene manglet toalettpapir 
og såpe, mens det utover golvene lå papir 
over alt. Det så ut som en slum!

Spørsmål til NSB: Er østerdøler og 
andre reisende med Rørosbanen ansett 
som mindre viktige kunder? Hvorfor 
finnes ikke en automat hvor drikke (vann, 
leskedrikker) kan kjøpes? Hvorfor er det 
ikke luftavkjølingsapparater i vognene? 
Hvorfor er jernbanestasjonen i Hamar 
blitt en slum på kveldstid?
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