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Medlemsbulletin nr. 1/2010
• Årsmøtet 2010 – innkalling onsdag 27. januar 2010
• Årsmelding 2009
• Arbeidsprogram 2010
• Datalagringsdirektivet
• Bokanmeldelse. Åge Fjeld: ”Du må ikke sove!”

Velkommen til årsmøtet, og så er det fint om du har med
deg denne bulletinen, for her er materialet vi skal behandle
under møtet.
Hilsen AU
1

OPO – Organisasjonen
mot politisk overvåking
Postboks 628 Sentrum
0106 Oslo
Bankgiro 0537.51.98403
www.opo1.no
Oslo 13. januar 2010
Til
OPOs medlemmer

Årsmøteinnkalling 2010
OPO avholder sitt årsmøte onsdag 27. januar 2010 kl 18.00 – 21.00
Sted: Folkets Hus, en av de små salene. Henvend deg i resepsjonen.
Til behandling:
1. Konstituering
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap, legges fram på møtet
4. Melding fra revisor, legges fram på møtet
5. Budsjett, legges fram på møtet
6. Innkomne forslag
- Forslag til høringsuttalelse om datalagringsdirektivet
- NOU om romavlytting med mer
- Revidert arbeidsprogram
- Annonse for bekjentgjøring av statens unnskyldning for ulovlig overvåking
7. Valg av styre og arbeidsutvalg. Valgkomiteens forslag legges fram på møtet
8. Valg av revisorer. Valgkomiteens forslag legges fram på møtet
9. Valg av valgkomité. Styrets forslag legges fram på møtet
Medlemmer som ønsker at andre saker skal tas opp til behandling, må melde dem til
styret på e-post kjell.horn@oslo.online.no innen 21. januar 2009.
Etter at den formelle delen av årsmøtet er avviklet, ca. klokka 19.00, vil filosof,
prosjektleder i Framtiden i våre hender og forfatter av boka ”Terrorindustrien”,
Joakim Hammerlin kåsere over temaet Politisk overvåking – et avsluttet kapittel?
Etter innledningen vil det bli anledning til å stille spørsmål til Joakim Hammerlin
(som også har med bøker for salg og skriftlig hilsen).
Møtet vil avsluttes ca. kl. 21.00
For styret i OPO
Kjell Horn (s)
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ÅRSMELDING 2009
OPO ble stiftet på et møte i Oslo 28. november 2001.
Det første ordinære årsmøtet ble holdt 20. januar 2003, det siste 27. januar 2009.
ÅRSMØTET 2009
Årsmøtet 2009, som ble holdt den 27. januar, valgte dette styret med arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Geir Hovland (leder), Kjell Horn, Tor Bernhardsen og Åsmund Langsether
Styremedlemmer:
Erling Folkvord, Berit Rusten, Peder Martin Lysestøl, Unni Hagen, Torgny Hasås og
Knut Hartmann Olsen
Varamedlemmer:
Ivar Nygaard
Revisor:
Dag Tangen (gjenvalg)
Valgkomité
Unni Hagen og Ivar Nygaard
Valgkomiteen før årsmøtet var Unni Hagen og Ivar Nygaard
Årsmøtet 2009 avsluttet som et medlemsmøte der Georg Apenes fra Datatilsynet
informerte om arbeidet i utvalget Tittel: PC-en – morgendagens kikkehull.
ADMINISTRASJON
Styremøter
I 2009 har det vært avholdt ett styremøte.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har hatt sju møter (fram til 1. januar 2010). AU har fordelt
arbeidsoppgavene seg i mellom med Geir Hovland som leder og Kjell Horn som
sekretær. En rekke henvendelser om råd og hjelp med enkeltsaker har blitt drøfta og
så fulgt opp av Geir Hovland. Åsmund Langsether har hatt som særlig oppgave å
følge opp arbeidsprogrammets kapittel 3: ”Sikre historisk materiale”, se egen omtale.
Tor Bernhardsen har hatt ansvaret for hjemmesiden – som siste halvår har ligget
nede på grunn av server som er koplet ut. Sammen med Torgny Hasås fra styret har
han jobbet med å etablere ny hjemmeside. Tor har dessuten hatt ansvaret for
ajourføring av medlemslista. Unni Hagen, også medlem i styret, har gitt verdifull
assistanse ved trykking av bulletinen.
Medlemsutvikling
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OPO hadde per 1. desember 2008 ca. 230 medlemmer, hvorav 150 hadde betalt
kontingenten. Purring har vært sendt ut to ganger. Statistikk over betalende
medlemmer:
2002:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

183 betalt
229 betalt
209 betalt
202 betalt
170 betalt
150 betalt
150 betalt
150 betalt

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste fire årene eller mer, eller som
har flyttet uten å oppgi ny adresse, har vi strøket av lista.
Synkende medlemstall har i hovedsak tre årsaker, slik AU ser det; den første og helt
naturlige er at frafall pga. høy alder eller død hos medlemmene, den andre er at OPOs
primære oppgave, slik stifterne definerte den og slik det går fram av
formålsparagrafen, i hovedsak er oppfylt på en måte som ikke maner til fortsatt
engasjement, og den tredje er at nye grupper som er overvåket ikke finner at ”gamle”
OPO er det rette organet for å løse deres ”moderne” behov.
AU mener likevel det er riktig å opprettholde organisasjonen som en beredskap når
aggressiv politisk overvåking igjen blir tydeliggjort i samfunnet. Dessuten er det
viktig at vi finnes som høringsinstans når endringer med relevans for overvåking er
på trappene i lovverket.
Økonomi
AU kjører en forsiktig linje hva økonomi angår, uten ekstravaganser av noe slag.
Likviditeten er derfor grei – i forhold til nåværende aktivitetsnivå. Her viser vi ellers
til regnskap for 2009 og forslag til budsjett for 2010.
Kontoret
Fram til mai 2009 disponerte vi kontoret i Samfunnshuset, 7. etasje, og brukte det
etter behov. Men det meste av det rutinemessige kontorarbeidet har imidlertid vært
gjort fra de respektive hjemmekontorene til AU-medlemmene. Da kontrakten med
Olav Thon/Marxistisk Forum gikk ut, fant vi derfor ingen grunn til å fornye den eller
finne annet lokale. Særlig ikke fordi AU avholder sine møter hos Geir Hovland som
disponerer velegnet møtelokale.
OPOs hjemmeside på nettet
Fram til mai 2009 hadde vi hjemmesiden http://home.no.net/overvak/, men etter at
Start.no la ned sitt hjemmesidetilbud, har vi ikke hatt noen hjemmeside. AU har
jobbet med saken, og på tampen av året 2009 ser det som vi har funnet en bra
alternativ løsning. Sidene finnes i dag på www.opo1.no
OPO kan ellers nås i e-post: overvak@opo.as eller i telefon 900 19 985.
Ellers har vi klage inne hos domeneklagenemnda for å overta opo.no-domenet.
Informasjon til medlemmene/Bulletinene
AU har i 2009 sendt ut én OPO-Bulletin, umiddelbart etter årsmøtet i januar 2009.
Vi anser dette som et minimum og vil prøve å sende ut to bulletiner per år.
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Informasjonsbrosjyre
Våren 2004 – like før 1. mai – fikk vi laget en informativ og fint utseende
informasjonsbrosjyre. AU bestemte teksten. Ida Nygaard gjorde layouten og sto for
trykkingen. Brosjyren ble revidert litt våren 2006. Noen utstrakt bruk av brosjyren
har det ikke vært i 2009, og vi regner den derfor som utdatert.
Forholdet til justisdepartementet
Vi har ikke hatt noen kontakt med Justisdepartementet i 2009.
Sikring av historisk materiale.
Etter mye arbeid med saken i 2008 – og mange framstøt i 2009 – som ikke førte
fram –
konkluderte AU med at saken er godt nok ivaretatt av profesjonelle organer,
først og fremst Riksarkivet.
Deltaking i den offentlige debatten.
OPO-medlemmer har ved flere anledninger markert seg i den offentlige debatten
om overvåking, blant annet
- EU som overvåkingssamfunn
- Personvernet i fare
- Rettssikkerheten i terrorsaker
- Telefonavlytting
AU vil levere høringsuttalelse til Justisdepartementet i forbindelse med
Datalagringsdirektivet og i forbindelse med NOU 2009:15 som gjelder en evaluering
av det som kalles politiets bruk av skjulte tvangsmidler, men som i virkeligheten
gjelder telefonavlytting, romavlytting med mer.
Utvide politisk kontaktnett
Dette er en del av arbeidsprogrammet vårt, og vi vil også i framtida holde et
våkent øye med det som skjer på overvåkingsområdet, og arbeider for å knytte
kontakter med andre organisasjoner. Vi har sluttet oss til Organisasjonen Stopp
Datalagringsdirektivet.
KONKLUSJON OG OPPSUMMERING
Valgene
Sammensetningen av styret og AU viser at disse organene er helt uten representanter
for mennesker med annen etnisk bakgrunn enn den norske. Dette er uheldig, både
generelt sett – og spesielt med tanke på ”det nye fiendebildet”. Videre er den skjeve
kjønnsbalansen et problem – med overveldende mannsdominans.
Når det er sagt, kan vi likevel konstatere at samarbeidet i AU har fungert utmerket,
mens det øvrige styret med varamedlemmer mest har fungert som et
representantskap.
Politisk arbeid
OPO har siden stiftelsen i 2001 hatt – og vil fortsatt ha – en viktig rolle som
vaktbikkje på feltet politisk overvåking. Teknologisk og politisk går utviklingen raskt
og i overraskende sprang som det er vanskelig å forutse. Det er derfor viktig at vi har
en best mulig beredskap for påvirkning av opinionen og besluttende politiske
organer. Styre og arbeidsutvalg har påtatt seg et stort ansvar her.
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OPOs ARBEIDSPROGRAM 2010
1. Permanent innsynslov
1.1 Arbeide for en permanent innsynslov
1.2 Knytte kravet om en permanent innsynslov til kravet om en fast
nedgraderingsordning for de hemmelige tjenestene.

2. Bidra til å løse problemene fra fortida for den enkelte
2.1 Støtte enkeltpersoner og grupper som mener seg utsatt for politisk
overvåking.
2.2 Arbeide for nedgradering og rett til innsyn i mappene etter 1977.
2.3 Arbeide for å gjøre Justisdepartementets og Stortingets unnskyldning
kjent for allmennheten.

3. Delta i offentlig debatt.
3.1 Prioritere deltaking i den offentlige debatten om overvåking.
3.2 Delta som høringsinstans ved lovendringsforslag og andre
høringssaker som er relevante for OPO.
3.3 Arbeide mot etablering av internasjonale overvåkingssystemer,
terrorlister og overvåking av nye grupper på politisk, etnisk eller
tilsvarende grunnlag.

4. Utvide politisk kontaktnett
4.1 Knytte oss nærmere til aktiv ungdom, innvandrer- og
minoritetsmiljøer og til brede folkelige bevegelser – for eksempel
antiglobaliseringsbevegelsen, miljøbevegelsen o.a.
4.2 Oppfordre politiske partier og deres ungdomsorganisasjoner til å ta
inn et eget punkt i sine arbeidsprogram om ”kamp mot politisk
overvåking”.

For øvrig vil arbeidet i styre og arbeidsutvalg konsentrere seg om løpende
saker som er forankret i formålsparagrafen, og den er det ingen
endringer i.
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