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The wiki is under reorganization; please give us some time to ﬁnish restructure. This may take some
days.

News
36th Chaos Communication Congress (36C3): Resource
Exhaustion - Congress Everywhere

As all year, we will provide a place for watching the stream from the 36th Chaos Communication
Congress. From the 27th until the 30th of December, the ChaosStuﬀ will be open for everyone. More
information can be found here.
2019/12/09 20:35 · metalgamer
36c3, chaos, communication, congress, everywhere

Fichier Central - ﬁchiercentral.c3l.lu
Seit Ufank Juni rumouert et hei am Land nawell net ze knapp. Kurz virun der grousser Vakanz geet
rieds vun engem gewëssene Policedossier och nach “Fichier central” genannt. Den Chaos Computer
Club (C3L) kann nëmmen de Kapp rësele wann ee gesäit wéi d'Ministere Bausch a Braz souwéi eis
Regierung op dësen Dossier reagéiert hunn. Amplaz vun Ufank un d'Kaarten oppen op den Dësch ze
leen huet et Deeg laang gedauert bis ee mol méi kloer Informatiounen krut. Et huet ee sech d'Fro
gestallt ob si selwer iwwerhaapt wëssen ëm wat et genau geet.
Ee Schreiwes vun den Ministere Bausch a Braz un d'Press ass op der enger Säit lachhaft well si der
Press virgeheie Polemik ze verbreeden an op der anerer Säit well se dovunner schwätze wéi wichteg
den Dateschutz an d'Privatsphär hautzedaags ass. Dobäi hu si wuel vergiess dass grad an dësem
Dossier ee sech d'Fro stellt ob alles mam Dateschutz konform ass oder net. Andeems een der CNPD
an der Polizeigeneralinspektioun elo een Optrag ginn huet alles genau ze analyséiere spillt een just op
d'Zäit. Dat alles hätt scho misse virdrunner gemaach ginn an net Wochen duerno.
Den Chaos Computer Club (C3L) stellt dowéinst gratis all de Bierger eng E-mail Virlag zur Verfügung,
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déi si kënnen dem Dateschutzbeoptraagte vun der Generaldirektioun vun der Police Grand-Ducale
schécken an dem Sekretariat vum Generaldirekter. Fir dësen Virgang sou einfach wéi méiglech ze
maachen, hunn mir d'Websäit ﬁchiercentral.c3l.lu erstallt. Hei muss een just seng Uschrëft uginn.
Duerno geet dann ären E-Mail Programm, mat ärer perséinlecher Virlag op. Dir musst just nach eng
Kopie vun ärer Carte Identité als Annexe bäifügen an d'E-Mail fortschécken. Mir hoﬀen, esou de
Bierger een klengen Déngscht a Punkto Dateschutz an Daterecht unzebidden.
2019/07/01 14:02 · virii
news

Ee schwaarzen Dag ﬁr Europa

Den 26ten Mäerz huet d'EU Parlament ﬁr déi geplangte Copyrightreform gestemmt. Déi massiv
negativ Konsequenzen, vun dëser immens schlecht duerchduechten Reform, wäerte mer eréischt an
een puer Méint, respektiv maximal 2 Joer, ze spieren kréien. Den Internet, sou wei mer en
hautdesdaags kennen, wäert dann net méi existéieren.
Wat mer wäerten hunn, ass eng Entmëndegung vun all Benotzer, well automatiséiert Filteren elo
entscheeden, wat däerf publizéiert ginn a wat net. Mer hunn schonn dacks drop higewisen, datt
Filtere Feelerufälleg sinn. Sou wäert Contenue säi Wee op eng Plattform ni fannen, esou wéi dat leider
schonn den Fall op Youtube ass, mat ënnert anerem, Krichsreportagen.
D´EU Parlament huet domadder d´Chance verspillt, net nëmmen eng besser Copyrightreform op den
Instanzewee ze bréngen, mä huet och ee negatiivt Bild ob seng eegen Demokratie geworf. Ënnert
anerem mat Aussoen, vum Här Axel Voss, deen Zéngdausende vu Bierger, besonnesch Jonker,
ënnerstellt, dass si manipuléiert gi wieren oder, vum Här Daniel Caspary, deen de Demonstrante
virgeheit, si wieren doﬁr bezuelt ginn. Dëst Trauerspill bréngt elo mat sech, datt eng ganz
Generatioun, d'Vertrauen an eng EU verléiert, déi souwisou schonns een Imageschued huet. D'Signal
ass kloer: All deng Wënsch an däi Protest loossen d'Politiker kal a se maache wéi et hinne vun den
Lobbyisten opgedroe ginn ass.
D'Kënschtler wäerten an e puer Joren nach ëmmer net besser bezuelt gi ﬁr hier Wierker, vu-que dass
Youtube, Google an Co net ka mat all eenzele Kreateur een Arrangement fannen an och net mat all
den Vertrieder vun den Kënschtler. Am Endeﬀekt wäert Zensur an Vertrauensbroch déi eenzeg
Resultater vun dëser Reform sinn.
Et ass een Konﬂikt zwëschent den Generatiounen an et ass een Konﬂikt zwëschent deenen, déi eppes
vum Internet verstinn an deenen déi anachronistesch Mëttele wëllen ob déi nei Medien uwenden. Eng
läscht Chance gëtt et nach. Den 9ten Abrëll muss den europäeschen Rot géint Richtlinn stëmmen, ﬁr,
dass dës kontrovers Reform net a Kraaft trëtt.
Als Chaos Computer Club Lëtzebuerg an als Frënn vun der Ënn A.S.B.L bedaueren an mëssbëllegen
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mir dës Entscheedung vum EU Parlament. Mir wäerten eis och an Zukunft op nationalem an
europäeschem Niveau massiv géint esou Zenséierungen vum Internet asetzen. Zu gudder Lescht,
wëllen mir eisen Europa Deputéierten awer Merci soen, déi all géint dës Direktiv gestëmmt hunn, an
domadder hiert Versprieche gehalen hunn.
RIP Fräien Internet
2019/03/27 09:44 · metalgamer
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