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Freedom Not Fear Bündnis ass een Zesummeschloss vu Parteien an Organisatiounen déi sech
konsequent géint den wuessenden Iwwerwaachungswahnsinn stellt. Mir versichen den Bierger ze
informéieren awer och ze mobiliséiere fir seng Privatsphär aktiv géint Lobbyisten, Firmen a
Politiker, ze verteidegen.
Mir fuerdere Fräiheet a keng Angscht!
E Stopp vun der Virratsdatenspäicherung
Nach ëmmer ginn a Lëtzebuerg d’Kommunikatiouns- a Verbindungsdaten vun all
Telekommunikatioun an Internetverbindung ouni Verdacht fir 6 Méint gespäichert, opgrond vun
enger EU Direktiv déi d'Lëtzebuerger Regierung ouni Widderstand ugeholl huet. Dës Praxis ass en
schwéieren Agrëff an d’Privatsphär, d’informationell Selwerbestëmmung ass inkompatibel mat der
Onscholdsvermuddung. D’Virratsdatenspäicherung ass an Däitschland an Tschechien dowéinst
schonn als verfassungswiddereg erklärt ginn.
Mir fuerderen d’lëtzebuerger Regierung an eis EU-Deputéiert op, d’ Virratsdatenspäicherung erëm
ofzeschafen.
Géint Iwwerwaachung, och op EU Niveau!
D’lëtzebuerger Regierung muss sech an der EU fir méi Privatsphär an Dateschutz asetzen. Projete
wéi den Austausch vu Passagéierdaten tëscht der EU an den USA (PNR – Passenger Name
Record) oder den Informatiounsaustausch mat Drëttlänner ouni Kontrollméiglechkeeten (z.B.
SWIFT) musse verhënnert bzw. gestoppt ginn. Fuerschungsprojeten, déi d’Ziel hunn weider
Iwwerwaachungsmesurë géint all EU Bierger op ze bauen (z.B. INDECT) dierfen net vun der EU
finanzéiert ginn!
IPRED (ACTA 2.0)
Mat grousse Campagnen huet d’europäesch Bevëlkerung gewisen, dat se net mat ACTA averstanen
ass an huet et gepackt d’Ofkommen ze kippen. Dëse Wonsch gëllt et ze respektéieren. All weider
Texter déi Elementer vun ACTA erëmhuele mussen ofgeleent ginn! Et däerf een sech net vun der
Zermürbungstaktik vun der Ënnerhalungslobby ënnerkréie loossen!
Vernetzung vun Datebanke mat perséinlechen Informatiounen
D’Regierung plangt ëmmer méi Datebanke, mat ëmmer méi perséinlechen Informatiounen, déi och
ënnerenee verbonne solle ginn. Nieft dem geplangten nationalen a kommunale Persouneregister
solle Schüler a Studenten an der Schülerdatebank kategoriséiert ginn a biometresch Donnéeën op
enger elektronescher „Carte d’Identité“ gespäichert ginn. Besonnesch kritesch ass d’Vernetzung vun
Datebanken, déi fir d’Erstelle vu ganze Perséinlechkeetsprofiler benotzt kënne ginn.
Wann ee bedenkt, dass Regierung net mol soe ka wéi vill Datebanke sie selwer bedreiwen dann ass
dat ee Beweis dofir wei wéineg Politik sech der doraus resultéierender Problematik bewosst ass.
Mir fuerderen en Iwwerdenke vun der aktueller Politik an d’Iwwerschaffe vun de Gesetzprojeten
an dësem Beräich!

Videoiwwerwaachung am ëffentleche Raum
Den ëffentleche Raum gëtt ëmmer méi staark a permanent videoiwwerwaacht. Technologien ewéi
beispillsweis biometresch Gesiichtserkennung bréngen eng Rëtsch Gefore mat sech déi d’Politik
thematiséiere muss. Eng Verbreedung vun der Videoiwwerwaachung am ëffentleche Raum muss
verhënnert ginn. Et muss méiglech sinn, sech onageschränkt am ëffentleche Raum ze beweegen
ouni iwwerwaacht ze ginn!
Ee Site wéi bigbrother.lu misst vu staatlecher Hand aus bedriwwe ginn, fir all Bierger Méiglechkeet
ze gi, ze wësse wou gefilmt gëtt, mee och fir CCTV Systemer opzedecken déi net legal do sinn
(z.b. Privat Kamera déi eng ëffentlech Spillplaz filmt).
Zensur am Internet
Et muss weider méiglech sinn, seng Meenung frei an anonym auszedrécken. Et dierf net ob Drock
vu grousse Firmen eng Zensur vum Internet agefouert ginn! Dorënner falen och déi berüchtegt
Blocklëschten déi se zum Beispill an Däitschland aféieren wollten. Zäit huet gewisen, dass och
Blocklëschten wou Politiker ufanks eng gutt Absicht haten, duerno vun der Ënnerhalungslobby
mëssbraucht gi fir och harmlos Filesharing Portaler ze blocken.
En Recht op Anonymitéit
An engem Zäitalter vu PRISM, Virratsdatenspäicherung an aneren Technologien déi entwéckelt
goufe fir Bierger grondlos ze iwwerwaachen ass et ëm sou méi wichteg och anonym kennen ze
sinn. Net nëmmen dass Anonymitéit een Mënscherecht duerstellt, mee et dengt och dozou, dass
Mëssstänn opgedeckt ginn déi net ëffentlech gaange wieren, wann een sech net anonym kéint
mellen. Als Beispill dengt hei den "Collateral Murder" Video vum Bradley Manning.
Anonymitéit gëtt oft verdäiwelt well och Leit matt kriminellen Intentioune gebrauch dovunner
maachen. Mä mat där Logik misst een alles verbidden. Vum Auto (deen als Drogen Transporter
kéint déngen) bis zur Zaang (kéint een zum Abrieche benotzen). Ëmsou méi Iwwerwaachung et
gëtt, ëmsou méi fuerdere mär Anonymitéit fir jiddwereen!
Geheimdëngscht-Skandal
Mir fuerderen eng total Opklärung vum Geheimdéngscht-Skandal an een fräien Zougang zu den
Dossieren déi den Geheimdéngscht ugeluecht huet. Gläichzäiteg soll Politik sech eechthaft Gedanke
maache an wéi enger Form Lëtzebuerg een Geheimdéngscht braucht.
Eng Evaluatioun vun den momentanen Iwwerwaachungsmesuren!
D’Bierger an den ëffentleche Raum ginn ëmmer méi iwwerwaacht. Konkret Beweiser an Zuele fir
eng erhéichte Sécherheet existéieren awer net! Mir fuerderen dowéinst eng Iwwerpréifung & ganz
konkret Resultater vun de momentanen Iwwerwaachungssystemer vun enger onofhängeger
Kontrollinstanz.
CNPD
CNPD wei se momentan besteet kann hirer Aufgab einfach net gerecht ginn. Dofir fuerdere mär,
dass d'National Dateschutz Kommissioun méi Méiglechkeete kréien.
Souwuel am Sënn vu Personal, Mëttelen, Kompetenz an gesetzlechen Grondlagen.

International Subside Reglementatiounen
Mär fuerdere keng direkt finanziell Ënnerstëtzung fir Projeten déi reng ob d'Iwwerwaachung vum
Bierger ofzielen. Weder op nationalem, europäeschen oder internationalen Niveau.
Rechter schützen!
Milliounen Datesätz ginn dagdeeglech vu privater an ëffentlecher Stell gesammelt. Dës
Datesammlerei muss gestoppt, den Datenaustausch tëscht Administratiounen an Drëttlänner
hannerfrot an d’informationell Selwerbestëmmung gestäerkt ginn. D’Perséinlechkeetsrecht, d’Recht
iwwer informationell Selwerbestëmmung an d’Onscholdsvermuddung goufen staark vernoléissegt.
Dës Rechter mussen nees méi respektéiert ginn an dierfen net weider ënnert dem Deckmantel vun
der Bekämpfung vu Kriminalitéit an Terrorismus léiden.
De Prinzip vun Datespuersamkeet muss Standard ginn ob allen Levelen.
Informatiounsfräiheetsgesetz
Den Zougang zu allen administrativen Dokumenter, sollen an engem fräie Format einfach an gratis
zur Verfügung gestallt ginn. (Anstell vun .doc Dokumenter, .odt Dokumenter benotzen.)
Drohnen
Drohnen déi automatiséiert bzw. och kenne manuell zu Zwecker agesat gi fir Bierger ze
iwwerwaachen, Demonstratiounen ze filmen oder fir den generelle militäresche Bedarf, däerfen net
an den aktiven Asaz kommen.
Ofschaafen!
Leider sinn vill Gesetzer an aner Privatsphär ënnergruewend Projeten ëmgesat ginn, respektiv dobäi
ëmgesat ze ginn, déi et elo gëllt erëm ofzeschafen.
Dorënner fält zum Beispill (awer net nëmmen):
• PNR
• Schülerdatenbank
• Virratsdatenspäicherung
Zum Beispill ass Dänemark no 5 Joer intensiver Virratsdatenspäicherung zum Schloss komm, dass
dat ganzt bei Verbriechensopklärung reng guer näischt bréngt.

