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Internationale bijeenkomst van de digitale en burgerrechtenbeweging

Tweede "Freedom not Fear" weekend van 14 tot 17 september in Brussel

Na de eerste editie in 2011, komen ook dit jaar privacy-activisten uit heel Europa naar Brussel 
voor het Freedom Not Fear evenement. Freedom Not Fear wil actiegroepen, ngo's, activisten en 
bezorgde burgers samenbrengen onder eenzelfde motto - een halt toeroepen aan de 
"wapenwedloop" aan surveillance en controle en elke burger in Europa in vrijheid en niet in 
angst te laten leven. Het evenement, dat doorgaat van vrijdag 14 tot maandag 17 september, 
biedt een mix van workshops, discussies en "publiciteitstunts".

Tijdens die vier dagen krijgen burgerrechtenactivisten uit verschillende landen de tijd en de 
ruimte om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en te netwerken. Dit sluit aan bij de 
idealen van de Freedom Not Fear beweging - een los verband van activisten rond digitale en 
burgerrechten met een breed scala van eisen die verder gaan dan partijlijnen.

De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, 
Polen, Spanje, Oostenrijk, Nederland, Duitsland en natuurlijk België. Het scala aan 
onderwerpen dat reeds op de agenda staat varieert van de bezorgdheid over het gebruik van 
camerabewaking, over een Europees burgerinitiatief tegen de bewaarplicht tot een 
fundamentele discussie over hoe een dergelijke los collectief van burgerbewegingen politieke 
invloed kan uitoefenen.

Het evenement vindt plaats in de gebouwen van Mundo B in het hart van Brussel en staat open 
voor iedereen. Deelname is gratis en registreren of inschrijven is niet nodig. Meer informatie is 
te vinden op http://www.freedom-not-fear.eu. Op http://www.freedomnotfear.org vind je 
informatie over andere internationale acties. Voor meer persinformatie werd een wiki in 
verschillende talen aangemaakt.

Freedom Not Fear introductie:

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/FNF12-Intro-nl.pdf
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