
Freedom Not Fear
Brussel – 14, 15, 16 en 17 septembee 
2012

Voor  het  tweede  opeenvolgende  jaar 
organiseert  de  internationale  beweging 
Freeom Not  Fear  een  weekend in  Brussel, 
gevuld met  gesprekken,  protest,  workshops 
en de gelegenheid tot netwerken.

http://freedomnotfear.org (Website voor het internationale evenement)
http://freedom-not-fear.eu (Wiki voor het evenement in Brussel)

Wat is Freedom Not Fear?
Freedom Not Fear is een beweging van activisten en een coalitie van ngo's, collectieven en 
burgers die een keer per jaar in september op verschillende plaatsen in Europa bijeenkomt, om 
een vrije en open samenleving te verdedigen tegen de steeds toenemende beperkingen van 
onze  fundamentele  rechten.  Deze  beweging  organiseert  een  internationale  weekend  voor 
activisten, gevuld met protest, discussie en reflectie - als tegenwicht tegen de cultuur van angst.

Europese wetgeving beïnvloedt ons dagelijks leven meer en meer en een deel daarvan heeft een 
directe  impact  op  de  manier  waarop  we communiceren,  toegang  krijgen  tot  informatie  of 
deelnemen  aan  het  maatschappelijk  leven.  In  2011  namen  enkele  honderden  mensen  uit 
België,  Nederland,  Frankrijk,  Duitsland,  Oostenrijk  en  het  Verenigd  Koninkrijk  deel  aan  de 
eerste Brusselse editie. Een vijftigtal van hen nam de volgende dag deel aan de bijeenkomsten 
met Europese beleidsmakers in het Europees Parlement en de Commissie.

Het belangrijkste doel van dit weekend van informatie, activiteiten en reflectie, waarvoor we alle 
burgers uitnodigen, is een dynamiek creëren en delen van kennis stimuleren over onderwerpen 
als  de  verdediging  van  de  grondrechten  in  het  digitale  tijdperk  en  de  toename  van  de 
controlemaatregelen, zoals dataretentie of cameratoezicht (zie pagina 3 voor meer details). De 
ongelooflijke  mobilisatie  in  heel  Europa  tegen  het  ACTA-verdrag  (Anti-Counterfeiting  Trade 
Agreement) heeft aangetoond dat het maatschappelijk middenveld een beslissende invloed kan 
hebben op wetgeving die de burgerlijke vrijheden bedreigt.

Programma
van 14 tot 17 september 2012
Plaats: Mundo B (www.mundo-b.org)
14/09: Aankomst
15/09 - 16/09: Protest, cameraspotting en -mapping, lezingen en workshops
17/09: Ontmoetingen met leden van het Europese Parlement en de ambtenaren van de 
Commissie (zelf-georganiseerde)



Iedereen die dat wil, kan op veel manieren meewerken:

‣ Steun Freedom Not Fear en voeg uw organisatie toe aan de lijst van officiële «supporters» 
(hier de lijst van ondersteunende organisaties van vorig jaar, waaronder de Ligue des Droits de 
l'Homme  Belgique,  l'Association  Europeenne  pour  la  Defense  des  Droits  de  l  'Homme  of 
NOCCTV)

‣ Verspreid informatie (via website, sociale netwerken, blogs, nieuwsbrieven, etc.).

‣ Organiseer een workshop of een lezing over een onderwerp dat verband houdt met onze 
thema's, op zaterdag 15/09 of zondag 16/09.

‣ Kom langs, neem deel aan de activiteiten, de gesprekken, de discussies.

‣‣‣ Wil je meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren:
info@freedom-not-fear.eu

„Walk of Protest“, Freedom not fear 2011, 17/09/11- cc by AK Vorrat

mailto:info@freedom-not-fear.eu
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels/Supporters


Our demands

1. Cutbacks on surveillance measures

• abolition of the blanket logging of our communication and locations (data retention)
• abolition of the blanket collection of our biometric data as well as RFID passports
• protection from surveillance at the workplace by introducing effective labour data 

protection laws
• no permanent student ID numbers
• no handing over of personal information without cause; no European wide standardized 

state run collection of information (Stockholm Program)
• no information exchange with the US or any other state lacking effective data protection 

laws
• abolition of permanent CCTV surveillance and ban of all behavioral detection techniques
• no blanket registration of passengers traveling with airlines, trains, busses or by boat 

(PNR data)
• no secret searches of private computer systems, neither online nor offline
• no centralised storage of personal healthcare data or forwarding of any such information 

to the USA or other nations
• no systematic surveillance of financial transactions data or similar mass data analysis in 

the EU (SWIFT)
• no automated registration of vehicle number plates and locations

2. Evaluation of existing surveillance powers

We call for an independent review of all existing surveillance powers as to their effectiveness, 
proportionality, costs, harmful side-effects and alternative solutions.

We particularly call on the European parliament to immediately re-evaluate existing and 
planned projects on interior security that restrict fundamental rights of the people in Europe.

3. Moratorium on new surveillance powers

Following the “arms race” in security measures over the past few years, we demand an 
immediate stop to new interior security laws that further restrict civil liberties.



4. Ensure freedom of expression, dialogue and information on the Internet

• safeguard net neutrality with binding laws
• keep the Internet free, unfiltered and uncensored, without blocking lists or pre-publication 

controls, neither by state institutions nor by Internet service providers
• no Internet disconnection policies (“three strikes”, “graduated response”)
• outlaw installation of filtering infrastructures on ISP networks
• content deletion must require an order by an independent and impartial judge, the right 

to legal recourse must be ensured
• establish a digital Human Rights Charter for the 21st century, with global protections of 

digital civil rights
• introduction of an unlimited right to quote multimedia content, which nowadays is 

indispensable for public debate in democracies
• protection of internet platforms for preserving the free expression of opinion (participatory 

websites, forums, comments on blogs etc.), which nowadays is threatened by inadequate 
laws encouraging self-censorship (chilling effect)

5. Preservation of human rights

We urge every government, every parliament and every court to keep human rights as the 
highest legally protected interest, to align all acts and decisions to this principle, and not to 
abandon this for any other cause.


