De Vrijheidsparade
Den Haag, 26 september

Op 26 september vindt in Den Haag de vrijheidsparade plaats. Een initiatief van Nederlanders die zich ernstig
zorgen maken om de steeds verdere afbraak van privacy, vrijheid en burgerrechten in Nederland. Deze parade is
bedoeld voor alle Nederlanders die het beschermen van hun persoonlijke vrijheid nu. en die van hun kinderen in
de toekomst, belangrijk vinden.
Waarom een vrijheidsparade?
De Nederlandse overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in rap tempo af. Iedere
maatregel g aat weer nét een klein stapje verder. De afgelopen jaren is dit stapsgewijs en ongemerkt gebeurd. Dit
is gedaan zonder uw instemming te vragen. Dat pikken Nederlanders niet! Als wij nu kijken naar het resultaat en
dat vergelijken met tien jaar geleden dan hadden wij dat toen niet voor mogelijk gehouden. Nederlanders zijn
gesteld op een vrij leven voor henzelf en voor hun kinderen. Nederland is nog steeds een vrij land. Dat willen wij
zo houden. Enkele voorbeelden van deze afbraak zijn:
•
van het persoonsbewijs
Herintroductie
•
Vingerafdrukken en gezichtsscan in uw persoonsbewijs
•
Opslag van uw vingerafdrukken, gezichtsscan, uw persoonsnummer en persoonsgegevens in een centrale
database
•
Het gebruik van deze database als preventief opsporingsdossier door politie en justitie
•
Koppeling van uw persoonsnummer aan steeds meer gegevensbestanden
•
Om g ekeerde bewijslast (u moet uw onschuld bewijzen)
•
1700 AR/D-telefoontaps per dag
•
Schenden briefgeheim door lezen van Sms'jes en e-mails
•
Centrale opslag van kindgegevens (EKD)
•
Centrale opslag van gevoelige medische gegevens (EPD)
•
Centrale opslag medicijngebruik (EMD)
•
Le g iti matieplicht in openbare ruimte
•
Legitimatieplicht bij banken, ziekenhuizen, bibliotheken, stembus (anoniem?). werkgevers etc.
•
Langdurig bewaren telecommunicatiegegevens
•
Opslag en uitwisseling van DNA
•
Kentekenregistratie en bewaring
•
Inbraakbevoegdheid voor politie in computers
•
'Slimme' energiemeters
•
Vastlegging van al uw vervoersbewegingen
•
Internationale uitwisseling gegevens betaal- en internetverkeer
•
Stelselmatige huisvredebreuk in achterstandswijken
•
Vorderen privacy gevoelige gegevens door overheid (Wet Vorderen Gegevens)
•
Overal videobewaking
•
Bevoegdheid afschrijven EUR 3000,- door belastingdienst
•
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Burgerwachten (stadswacht)
•
•
Europese g endarmerie (Eurogendfor)
•
Nederlanders vogelvrij door internationaal arrestatiebevel
•
Afbraak democratie
•
Afbraak mogelijkheid tot vrije meningsuiting
•
Afbraak neutraal internet
•
Afbraak arbeidsrechten
•
Afbraak zorgstelsel
•
Uitverkoop nutsvoorzieningen
•
Uitspelen bevolkingsgroepen
Al deze maatregelen zijn ingevoerd met als reden 'veiligheid' in verband met het 'terrorisme'. De Nederlanders
achter dit initiatief stellen vraagtekens bij deze reden. De maatregelen hebben geen effect gehad op de opsporing

van terroristen maar wel op de toenemende controlemogelijkheden van de overheid. 'Veiligheid' is het meest
misbruikte woord van de afgelopen jaren. De overheid appelleert daarbij steeds aan het an g stgevoel van bange
burgers en speelt bevolkingsgroepen uit. Nederlanders zijn de bangmakerij en stemmingmakerij beu. Hier moet
een eind aan komen.
Nederlanders zijn een vredelievend volk. Nederlanders deugen. Zij verdienen de achterdocht van de overheid
niet. Zij staan voor vrede en vrijheid en lijken daarmee het omgekeerde te willen van wat de overheid nastreeft.
Wie zijn de mensen er achter de vrijheidsparade?
De vrijheidsparade is een initiatief van Nederlanders uit alle lagen van de bevolking. Daaronder zitten vrouwen,
mannen, Surinamers. Marokkanen, Friezen, studenten, geheelonthouders. levensgenieters, atheïsten,
eindtijdchristenen, CDA- en Groeit Links stemmers, advocaten, productiemedewerkers, huisvrouwen,
gezinsvaders, alleenstaanden, anarchisten, veteranen, PVV•ers, SP-ers en nog vele anderen. Kortom een
kleurrijke parade van doorsnee Nederlanders die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat zij zich ernstig
zoreen maken om de vrijheid in dit land. Dat betekent dat de parade niet uitgaat van een bepaalde groep. Om die
reden dient de vrijheidsparade ook uitdrukkelijk het algemeen belang. Met dit initiatief willen Nederlanders laten
zien dat zij een eenheid vormen en de afbraak van vrijheid door de overheid niet langer pikken. Iedere
Nederlander is hartelijk welkom en doet mee op basis van persoonlijke titel.
Wat is de vrij heidsparade niet?
De vrijheidsparade is uitdrukkelijk niet bedoeld voor groepen en individuen met one-issue onderwerpen. Daar
zijn specifieke mogelijkheden voor.
De parade is niet bedoeld als platform voor bepaalde belangengroepen om hun eigen agenda te promoten. Te
denken valt hierbij bijvoorbeeld aan groepen of individuen ter promotie van de Fryske Nationale Partij tot en
met neo-nazi's of groepen voor specifieke seksuele emancipatie. Deze partijen zijn uiteraard vrij hun mening te
uiten maar daar zijn andere kanalen voor. Wij vragen deze groepen of individuen het algemene karakter van de
parade te respecteren. De vrijheidsparade dient een algemeen doel waar Nederlanders zich gezamenlijk in
kunnen vinden: de afbraak van persoonlijke vrijheid in Nederland. Juist in onze gezamenlijke actie staan we
sterk.
De vrijheid van liet individu houdt op daar waar hij of zij de vrijheid van anderen inperkt. Geweld is uit den
boze. Daar zijn de overheden bedreven in. Juist tegen deze vrijheidsbeperking door machtsgeweld. psychisch of
fysiek geweld willen de deelnemers hun stem laten horen.
Waar is de vrij heidsparade en hoe ziet de actie eruit?
De parade bestaat uit een ludieke stoet mensen van allerlei pluimage die symbolisch de vrijheid ten grave
dragen. Zwarte kleding is daarom aanbevolen. We beginnen om ... op het Malieveld te Den Haag en eindigen in
Scheveningen alwaar u na afloop kennis kunt maken niet gelijkgestemden onder het genot van een heerlijke kop
koffie, een biertje en andere versnaperingen. Het geheel heeft een ongedwongen karakter en wordt niet beperkt
door een strak programma.

Alle Nederlanders die hun vrijheid aan het hart
gaat: laat uw stem gelden op de
vrijheidsparade!

