We the Internet: ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διάλογος πολιτών για
το διαδίκτυο που έχει ποτέ διοργανωθεί
Λάβετε μέρος στον μεγαλύτερο διάλογο για το διαδίκτυο παγκοσμίως!

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διοργανώνουν έναν online διάλογο πολιτών
για το διαδίκτυο για πρώτη φορά στην Κύπρο, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δήμητρας
Μηλιώνη και της Δρ. Βενετίας Παπά και με τη συνεργασία του Μάριου Ισαακίδη και
της Λύδιας Κολλύρη. Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο της
Ευρώπης.
Ποιος είναι ο στόχος;
Στόχος του διαλόγου είναι να δώσει φωνή στους πολίτες όσον αφορά θέματα που
άπτονται στη διαδικτυακή διακυβέρνηση με απώτερο σκoπό να σταλούν
συγκεκριμένες προτάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μέχρι τώρα, περισσότερες
από 100 χώρες από την Ευρώπη έως την Αμερική και την Ασία έχουν διοργανώσει
τον διάλογο στη χώρα τους. Οι πολίτες της Κύπρου, είτε έχουν είτε δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, καλούνται να μάθουν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν
πώς μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο ένα καλύτερο εργαλείο για τα επόμενα χρόνια.
Ποιος το διοργανώνει;
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τον Γαλλικό οργανισμό Missions Publiques
(https://missionspubliques.org/) ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση της διακυβέρνησης
στον 21 αιώνα, δρώντας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο διάλογος
συνδιοργανώνεται από συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι προέρχονται
από διαφορετικές κυβερνήσεις (Γαλλική Κυβέρνηση, German Federal Foreign Office),
διεθνείς οργανισμούς (European Commission, European Council, UNESCO, World
Economic Forum, Wikimedia, Internet Society), την κοινωνία πολιτών αλλά και από
τον ιδιωτικό τομέα, (Google, Facebook).
ου

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να λάβετε μέρος στον μεγαλύτερο διάλογο για το
διαδίκτυο παγκοσμίως, να πάρετε θέση και να γίνετε εσείς αυτοί που θα
διαμορφώσετε το διαδίκτυο στη χώρα σας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, εκπτωτικά
κουπόνια και θα συμμετάσχουν σε κληρώσεις για διάφορα δώρα τεχνολογίας.
Παράλληλα, επειδή όλες οι φωνές και ηλιακές ομάδες πρέπει να ακουστούν, σας
παροτρύνουμε να φέρετε και άλλα άτομα από το οικογενειακό σας περιβάλλον,
συμπληρώνοντας τη φόρμα ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα.
Συμπλήρωσε τη φόρμα και κάνε τη φωνή σου να ακουστεί για ένα πιο ασφαλές
διαδίκτυο για όλους.
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
https://docs.google.com/forms/d/1OdgZjAlT91cto_C8n3-Fca14P2wD__WGHpcRWHTBEU/edit?gxids=7628
Περισσότερες πληροφορίες για τον διάλογο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:
https://wetheinternet.org/

