Трибина „Више актера, више
интереса, више Интернета!”
Како функционише вишеактерски модел управљања Интернетом, шта из
њега можемо да научимо и да ли можемо да га применимо у Србији?
21. октобар, 11.00—13.00
Дом омладине Београда, Македонска 22
Трибинска сала на 1. спрату
Учествују:
Владимир Радуновић, руководилац програма еДипломатије и сајбер
безбедности, Дипло фондација
Појам управљања Интернетом. Глобални, регионални и локални процеси
(World Summit on the Information Society, Internet Governance Forum, EuroDIG,
SEEDIG, национални форуми о управљању Интернетом).
Душан Стојичевић, председник Управног одбора, Фондација „Регистар
националног интернет домена Србије”
Вишеактерски модел у области управљања системом интернет домена. Шта
је и како функционише IANA транзиција?
Јелена Пајовић van Reenen, руководитељка Групе за међународну сарадњу и
европске интеграције, Канцеларија Владе за сарадњу са цивилним друштвом
Дијалог између државних институција и грађана у пракси. Како је изгледао
процес доношења Националне стратегије за подстицајно окружење за развој
цивилног друштва у Републици Србији?
Стефан Оташевић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој
цивилног друштва, Канцеларија Владе за сарадњу са цивилним друштвом
Смернице за укључивање цивилног друштва у процес доношења прописа.
Шта је Open Government Partnership?

Милан Секулоски, Женевски центар за демократску контролу оружаних снага
(DCAF)
Сарадња државних актера, цивилног друштва и приватног сектора у процесу
успостављања вишеактерског оквира за сајбер безбедност у Србији: научене
лекције из реформе сектора безбедности.
Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине Републике Србије
Интернет је оснажио грађане, али како искористити тај потенцијал? Да ли се
добре праксе и примери вишеактерског модела у области управљања
Интернетом могу пренети и на друга поља у Србији? Како до делотворног
вишеактерског дијалога: шта нам недостаје, најбоље праксе, конкретне
мере...
Модератор:
Слободан Марковић, саветник за ИКТ политику и односе са интернет
заједницом, Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”
Временски распоред:
11.00—12.30
12.30—13.00

Уводне речи и дискусија
Дружење уз освежење

Кратак увод у тему трибине:
Управљање Интернетом (Internet Governance) је термин којим се означавају
активности великог броја различитих актера (компаније, организације грађанског
друштва, академске институције, државне и међународне организације и др), који у
оквирима својих надлежности доносе одлуке од значаја за функционисање
Интернета – на пример, државе доносе законе, организације за стандардизацију
усаглашавају стандарде, компаније развијају мреже и пружају услуге, предузетници
развијају иновативне апликације итд. Истовремено, сви они би требало да имају у
виду глобалну природу Интернета, његову отвореност за све и потребу да се ове
вредности очувају.
На глобалном нивоу, дијалог између различитих актера одвија се у склопу већег
броја форума, као што су Internet Governance Forum (IGF) или European Dialogue on
Internet Governance (EuroDIG), који сваке године окупљају представнике разних
заинтересованих страна, ради разматрања горућих питања из области као што су:
развој интернет инфраструктуре, еТрговина, заштита људских права, слободе
изражавања, приватности и безбедности итд.
Процес управљања у коме учествује велики број различитих страна је захтеван и
комплексан, али је улог ништа мање од Интернета каквог данас знамо – отвореног
и доступног свима.
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РНИДС, као организација формирана од стране домаће интернет заједнице и
одговорна домаћој интернет заједници, активно учествује у поменутим глобалним
процесима. Међутим, у нашој земљи, када је управљање Интернетом у питању, још
увек доминира модел у коме не постоји редовна и институционализована сарадња
између различитих актера. Ово за последицу има хронични јаз између потреба
заједнице и активности државних органа.
Зато је циљ нашег догађаја у оквиру Недеље парламентаризма посвећен
упознавању са вишеактерским (multi-stakeholder) моделом управљања Интернетом
и практично разматрање његове примене у светлу тема попут: успостављања
вишеактерске сарадње у одговорима на сајбер-безбедносне инциденте,
вишеактерска сарадња у оквиру иницијатива попут Open Government Partnership,
подстицање вишеактерске сарадње на локалном нивоу ради унапређивања
интернет инфраструктуре и сл.
Трибину организује РНИДС, у сарадњи са Домом омладине Београда:
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС, rnids.rs и
рнидс.срб) је стручна, нестраначка, невладина и недобитна организација, коју је
основала интернет заједница у Србији, са циљем да управља националним
интернет доменима Србије. Мисија РНИДС-а је ефикасно и транспарентно
управљање Централним регистром националних интернет домена .RS и .СРБ, у
интересу свих корисника Интернета у Србији, а визија је да буде регионални центар,
као лидер међу националним интернет регистрима.
Трибина је део Недеље парламентаризма:
Недељу парламентаризма (nedeljaparlamentarizma.rs), по први пут у Србији,
организује Народна скупштина Републике Србије у сарадњи са иницијативом
„Отворени парламент”. Недеља парламентаризма представља серију догађаја који
за циљ имају боље повезивање и упознавање грађана и грађанки Србије са радом
Народне скупштине. Циљ је да се серијом различитих догађаја отвори простор за
дебату о учешћу грађана у демократским процесима, значају отворености
парламента као институције, као и различитим начинима комуникације између
грађана и њихових директно изабраних представника.
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