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Ψήφισµα για τη νέα Οδηγία της ΕΕ ερί εεξεργασίας
ροσωικών δεδοµένων-νέα µέτρα άταξης της
τροµοκρατίας

Προς τις αρµόδιες αρχές της Ευρωαϊκής Ένωσης
και τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών της

Τη βαθιά της ανησυχία εκφράζει η Εθνική Ε?ιτρο?ή για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώ?ου της Ελλάδας για την ετοιµαζόµενη νέα Οδηγία
α?ό την Ευρω?αϊκή Ένωση ?ου καταργεί την ?ροστασία της ιδιωτικής ζωής
και καθιστά όλους τους κατοικούντες στην Ευρώ?η αντικείµενα συνεχούς
?αρακολούθησης όλων των ?αντός είδους και δια ?αντός τεχνικού µέσου
ε?ικοινωνιών τους και ε?εξεργασία τους, αλλά και την ?ρόσβαση στα
στοιχεία αυτά όλων των ευρω?αϊκών Κρατών και όχι µόνον. ∆ιότι ε?ι?λέον,
και αν ακόµη δεν αναγραφεί ρητά ο όρος αυτός, είναι βέβαιο ότι στις ΗΠΑ
και δη στη CIA θα χορηγηθούν όλα τα ?ροσω?ικά δεδοµένα δια µέσου του
Ηνωµένου Βασιλείου.
Ε?ι?λέον τα υ?έρογκα έξοδα των σχετικών ελεγκτικών µηχανικών
εγκαταστάσεων για τον εξανδρα?οδισµό τους ?ρόκειται να καταβάλουν οι
ίδιοι οι ?ολίτες, ?ελάτες των ΜΜΕ!
Φαίνεται ότι οι Ευρω?αίοι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ότι όχι
αναστολή αλλά ?ρόκληση για τροµοκρατικές ενέργειες α?οτελεί η ?ολιτική
τύ?ου Ηνωµένου Βασιλείου µε την νοµοθετική κατάργηση θεµελιωδών
δικαιωµάτων του

ανθρώ?ου

και την συµµετοχή στους

λεγόµενους

«?ρολη?τικούς-αντιτροµοκρατικούς»

?ολέµους

και

τα

σχετικά

βασανιστήρια.
Σαν να µην έφθαναν αυτά, τους ουρανούς της Ευρώ?ης διασχίζουν
?αράνοµα αλλά ελεύθερα, αερο?λάνα της CIA ?ου αρ?άζουν άτοµα, ?ολίτες
ευρω?αίους και µη, και τους µεταφέρουν σε κρυφές φυλακές-κολαστήρια
της Ευρώ?ης και αλλού!
Οι ευρω?αίοι ?ολίτες, είχαµε ελ?ίσει, ότι µε την ίδρυση της
Ευρω?αϊκής Ένωσης θα δηµιουργούσαµε µια ισχυρή Οµοσ?ονδία µε
αυτοτελή και

ανεξάρτητη στάση στον διεθνή ορίζοντα,

?ρο?ύργιο

δηµοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Α?ογοήτευση και
οργίλη αντίδραση ?ροκάλεσε σε όλους µας η αντίθετη εξέλιξη ?ου
δια?ιστώνουµε.
∆εν αισθάνονται, λοι?όν, οι κυβερνώντες Ευρω?αίοι ?όσο βαθύ είναι
το χάσµα µεταξύ αυτών και των εντολέων τους ?ολιτών της Ευρώ?ης;
Εξ άλλου τα ?ερί δήθεν βελτίωσης του αρχικού κειµένου της Οδηγίας
µε τη µείωση του αρχικά ?ροταθέντος χρόνου διατήρησης των ?ροσω?ικών
δεδοµένων και τα ?ερί µη λήψης υ?όψη και µη καταγραφής του
?εριεχοµένου των ε?ικοινωνιακών µηνυµάτων (των ο?οίων ?αρακολουθούν
και καταγράφουν οι αρµόδιοι µόνο τα ονόµατα των ε?ικοινωνιών, τον τό?ο
και το χρόνο της ε?ικοινωνίας και όχι το ?εριεχόµενο αυτής) είναι ιστορία
για ?ολύ µικρά ?αιδιά. Και ?οιος ?ιστεύει ότι οι µυστικές υ?ηρεσίες ακούν
και καταγράφουν τα ονόµατα των συνοµιλητών και το χρόνο στην αρχή και
στο τέλος της συνοµιλίας, αλλά (?ροφανώς α?ό διακριτικότητα και καλή
ανατροφή!) δεν ?αρακολουθούν τα ενδιαµέσως µεταδιδόµενα; Και ?οιος θα
σβήσει α?ό τα αρχεία ενός Κράτους και ιδιαίτερα της CIA, τα στοιχεία ?ου
καταγράφηκαν µία φορά, όταν συµ?ληρωθεί ο χρόνος διατήρησής τους;
Τέτοιες διατάξεις όχι µόνο δεν ?είθουν, αλλά αντιθέτως µας
εξοργίζουν ?ερισσότερο διότι µας εκλαµβάνουν και για αφελείς.
Συµ?ερασµατικά:
Ζητάµε ε?ειγόντως
Να σταµατήσει η έγκριση της νέας σχετικής Οδηγίας. Περισσότερες του
δέοντος είναι οι δεσµεύσεις µας α?ό τα ?ροηγούµενα σχετικά ευρω?αϊκά
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κείµενα. Η υ?οταγή στις ?ρωτοβουλίες γνωστής εξω-ευρω?αϊκής
δύναµης για ?άταξη δήθεν της τροµοκρατίας µε την κατάργηση των
ελευθεριών και της ειρήνης του κόσµου –?ου ε?ι?λέον α?οδείχθηκαν
ανα?οτελεσµατικές—είναι ώρα να σταµατήσουν. Να σταµατήσει η ?ορεία
?ρος κατάργηση της ανθρώ?ινης αξιο?ρέ?ειας και του ευρω?αϊκού
κεκτηµένου έστω και την τελευταία στιγµή. Το καθήκον µας ως
Ε?ιτρο?ής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ?ου είναι να σας καταστήσουµε
?ροσεκτικούς. Γι’ αυτό το σκο?ό ιδρύθηκαν οι διάφορες ανεξάρτητες
Εθνικές Ε?ιτρο?ές ?ροστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ?ου στον
κόσµο.

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2005
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