Viata privata, securitate si anonimitate pe Internet

2 zile, 9 invitati internationali, 20 de prezentari, 18 ateliere, 100 de studenti, activisti,
dezvoltatori si utilizatori de programe libere, jurnalisti, autori de cultura libera si vizionari ai
aparaturii libere.
Acesta este bilantul celei de-a doua editii a conferintei nationale Coliberator, un maraton de idei,
solutii si ateliere pentru o piata digitala cu tehnologii libere care sa asigure viata privata, securitatea
si anonimitatea pe Internet.
"Coliberator este o conferita nationala organizata de Fundatia Ceata, care isi propune sa adune la un
loc in fiecare an utilizatori si dezvoltatori de programe libere care lupta pentru libertatea digitala.
Sunt entuziasmat ca aceasta a doua editie a fost deschisa de catre Richard Stallman, parintele
programelor libere si al sistemului GNU, si ca anul acesta am avut mai multi invitati internationali
si mai multe topicuri de discutii datorita partenerilor nostri, The Sponge Media Innovation Lab,
Centrul de Cercetare in Etica Aplicata, Friedrich Ebert Stiftung Office Romania, Knight-Mozilla
OpenNews, Coalitia pentru Date Deschise,” Tiberiu Turbureanu, fondator Ceata
"Intr-un mediu ostil la inovare sociala, culturala si digitala, conferinta Coliberator 2014 a reusit sa
mobilizeze ONG-uri din regiune si participanti din intreaga lume, cu scopul de a investiga
potentialul de colaborare si de mobilizare comunitara. Un efort promitator care merita mai multa
atentie si mai mult sprijin. "Krystian Woznicki, founder of berlinergazette.de
"Datorita programelor libere si a datelor deschise putem transforma tehnologia pe care o detinem si
putem controla daca acesta face ceea ce ne asteptam sa faca. Fara ele, nu am avea nicio sansa sa ne
pastram libertatea si autonomia intr-o lume din ce in ce mai dominata de tehnologie. " Pepijn Le
Heux (Lawyer/Torproject)
„M-am bucurat sa particip la Coliberator. Pentru mine a fost o mare sansa sa aflu mai multe despre
miscarea libertatii digitale in Romania si despre modul in care hackeri, activisti si jurnalisti lucreaza
impreuna in regiune pentru a face proiecte importante. Mi-am facut o multime de conexiuni noi si
abia astept sa lucrez cu cei pe care i-am intalnit aici la proiecte de jurnalism tehnolgic.” Erika
Owens - Community Manager - Knight- Mozilla Open News

Anul acesta, o parte dintre ateliere si hacatoane au fost propuse de laboratorul de experimentare
media The Sponge si s-au desfasura sub forma de prezentari practice sau de exercitii comune,
conduse de activisti, dezvoltatori si utilizatori de programe libere si jurnalisti.

Coliberator 2014 este a doua editie a conferintei anuale a Fundatiei Ceata in Bucuresti despre
programe libere, cultura libera si aparatura libera. Coliberator este o sarbatoare romaneasca a
libertatii digitale care prezinta publicului programe libere de succes si proiecte nou eliberate.
Sponge este un laborator media experimental care conecteaza organizatii din domeniul media,
tehnologia informatiei si a transparentei. Experimentam cu noi unelte digitale de eliberare a
informatiei de interes public. Promovam informatia libera, relevanta si verificabila sub forma de
articole sau aplicatii. Organizam ateliere, hacatoane, cursuri si conferinte.
Partenerii Sponge sunt CRJI, Active Watch, Ceata, Geo-spatial, ApTI si Facultatea de Stiinte
Politice - Universitatea Bucuresti.

Această activitate este finanțată în cadrul proiectului „Sponge - conectarea rețelelor și comunităților de
inovatori din domeniul media, tehnologia informației și a comunicării” prin granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în România. Propiectul a primit o finanțare de un an de zile în valoare de 74,163 EUR.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org

Intra in comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Viziteaza-ne: www.thesponge.eu

