Vi krever svar fra våre politikere
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De neste fire årene vil være avgjørende for hvordan vår digitale hverdag vil se ut i fremtiden.
Den neste stortingsperioden er avgjørende for utformingen av vårt forhold til digital
opphavsrett, Internett som samfunnsarena og personvern på nettet. Derfor lanserer vi
kampanjen «Krev svar», som bygger videre på bølgen av oppmerksomhet rundt
Datalagringsdirektivet, fildelingsdebatten og «Max Manus-saken».
Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit utfordrer partiene til å svare på spørsmål om
hvordan vår digitale fremtid vil se ut om de kommer til makten.
Spørsmålene ble i går sendt ut til de politiske partiene og vi har bedt om svar innen 28.
august.

Høyaktuelle tema
Med Datalagringsdirektivet på trappene og lovverk som HADOPI og LOPPSI i intens debatt
internt i EU, er det nødvendig at våre politikere tar et standpunkt og forteller velgerne hvordan
de vil gå frem om de kommer til makten.
- Utviklingen har vært ekstrem på denne fronten de siste årene, sier Svenn-Arne Dragly, leder
i FriBit og en av initiativtakerene til kampanjen. - Det må ikke bli en årsak til at politikerne
avstår fra å røre ved disse spørsmålene. I stedet må det være en god grunn til å ta disse
sakene på alvor og gi velgerne svar på hvordan de vil handle.
Denne sommeren har det blitt arrangert en bloggstafett over hele landet mot
Datalagringsdirektivet. Til nå har over 130 bloggere deltatt og debatten pågår fremdeles.

#krevsvar
Vi har tatt inspirasjon fra #krevsvar-kampanjen som startet opp i forbindelse med den såkalte
«Max Manus-saken». Dette var en bevegelse på nettsamfunnet Twitter med initiativ fra
teknologikommentator Anders Brenna. Vi mener at spørsmålene som reiste seg rundt saken
er viktige, men saken bør også settes inn i en større helhet. Derfor vil vi kreve svar av alle
politiske partier og sørge for at det blir gitt oppmerksomhet til disse sakene.
- Flere politikere har gitt uttrykk for at disse spørsmålene ikke vil bli valgkampsmateriale, sier
Svenn-Arne Dragly. - Internett er en sterkt voksende samfunnsarena. Da er det viktig at vi
tvinger politikerne til å ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til denne arenaen.
Krev Svar er en kampanje som åpner for synspunkt og spørsmål fra alle parter, uavhengig av
politisk ståsted og ideologi. Vi åpner for debatt med alle som har ulike meninger og holdninger
til hva nettets fremtid skal innebære. Det vi har felles er at vi krever klare svar fra politikerne
om deres posisjon i forkant av valget.
Mer informasjon om
Kampanjen – http://krevsvar.no
FriBit – http://fribit.no
EFN – http://efn.no
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