


Onderteken de indymedia
Solidariteitsverklaring

Indymedia is een wereldwijd
medianetwerk dat open ruimte
biedt tot publiceren van
uitdagende onafhankelijke
journalistiek, met nadruk op
onderwerpen van politieke en
sociaalrechtelijke aard. Het
Indymedia netwerk is
gebaseerd op principiële
wederzijdse ondersteuning en
vrijwillige deelname, het
onderhoudt publiek
toegankelijke newswires

WE LATEN ONS NOOIT WEER

HET ZWIJGEN
OPLEGGEN 

(((Verklaring)))www.indymedia.org

gebaseerd op principiële wederzijdse ondersteuning
en vrijwillige deelname, het onderhoudt publiek
toegankelijke newswires
die iedereen de mogelijkheid bieden tot publiceren
van  tekst, afbeeldingen, audio en video.
Op 7 oktober 2004,  werden de hard drives van
twee Indymedia servers in beslag genomen in het
Londense  kantoor van een in de VS gevestigd web
hosting bedrijf, Rackspace, op vraag van het  VS
-Ministerie van Justitie, blmijkbaar in
samenwerking met Italiaanse en Zwitserse
autoriteiten.

De inbeslagname van de hard drives in Londen
sloot een Indymedia radio station en ongeveer 20
verschillende Indymedia websites o.a. Die van
Ambazonia, Uruguay, Andorra, Polen, Western
Massachusetts, Nice, Nantes, Lille, Marseille,
Euskal Herria (Baskenland), Liege, Oost en West
Vlaanderen, Antwerpen, Belgrado, Portugal, Praag,
Galiza, Italië, Brazilië, het VK en een deel van
Indymedia Duitsland.

Zelfs al werden de hard drives op 13 oktober
terugbezorgd,  toch blijft het Juridisch kader
waarbinnen deze inbeslagname plaats had
onbekend. Een week na de inbeslagname is er nog
altijd een quasi totale informatie -  blackout
vanwege de autoriteiten in het  VK, de VS,
Zwitserland en Italië. Indymedia heeft nog altijd
geen bevestiging van  wie de inbeslagname
vorderde, wie de hard drives meenam, waarom ze in
beslag genomen werden, noch of dit ooit nog zal
gebeuren.

Als antwoord hierop hebben mensen van over de
hele wereld volgende verklaring onderschreven:

Wij, Ondergetekende,  

Verwerpen de inbeslagname van de Indymedia hard
drives als een onaanvaardbare aanslag op de
persvrijheid, vrije meningsuiting en privacy;

Veroordelen deze actie als een inbreuk op het recht
op communicatie zoals omschreven in Artikel 19 van
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, dat stelt: "Iedereen heeft  recht op vrijheid van
mening, en menigsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
om zonder inmenging een mening te koesteren en
om door alle middelen en ongeacht grenzen
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven." 

Drukken bezorgdheid uit  over het groeiende gebruik
van internationale samenwerkingsverbanden  door
regeringen en gerechtelijke diensten  om de
doorzichtigheid van legale processen te belemmeren,
burgerrechten te ondermijnen  en het recht op
communicatie uit te hollen..

Tegen de inbeslagname van de Indymedia servers en
de poging om het netwerk het stilzwijgen op te leggen

We verzoeken om volledige openheid over de namen
van de bij de inbeslagname betrokken organisaties
en individuen, een kopie van het gerechtelijk bevel
( subpoena)  en een onderzoek naar de legaliteit van
deze actie door een onafhankelijke derde partij; 

We dringen er op aan dat alle kopieën van de
inbeslaggenomen gegevens zouden worden vernietigd
of teruggegeven aan Indymedia en dat Indymedia een
lijst krijgt van alle organisaties en individuen die, ten
gevolge van deze inbeslagname, toegang hadden tot
de gegevens op de hard drives;

We roepen op tot openheid en duidelijkheid in
internationale samenwerkingsovereenkomsten, en
vragen dat deze overeenkomsten in een behoorlijke
procedure voorzien, en bovendien  privacy, vrije
meningsuiting en recht op communicatie
respecteren;

We eisen dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn
ook ter verantwoording geroepen worden

Onderteken deze verklaring op
http://solidarity.indymedia.org.uk/
Dat kan nog tot 31 Oktober 2004

DEZE VERKLARING WORDT AFGELEVERD BIJ:
The Rt Hon David Blunkett, MP (UK);
Attorney General John Ashcroft (USA);
De directeur van het FBI;
Het “ US Department of State”;
De verantwoordelijken binnen de Italiaanse overheid;
De verantwoordelijken binnen de Zwitserse overheid.
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