
UD engagerar digitala kuratorer till internationell Internet-konferens
Den 18-19 april är Sveriges utrikesminister Carl Bildt värd för Stockholm Internet Forum - on Internet Freedom for Global
Development.

Under två dagar samlas 350 kunniga, engagerade personer i Stockholm: Beslutsfattare, representanter från det civila samhället, aktivister, näringslivet och
tech-communityn, för att diskutera olika aspekter av frihet på nätet. Vilka förutsättningar är nödvändiga för att Internet ska kunna bidra till global utveckling?
Vilka är de viktigaste frågorna för frihet och utveckling, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen? Exempelvis: Den ökade rörlighet som mobilt internet
och molntjänster ger.

Bland deltagarna märks Frank La Rue, FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet;  Alec J Ross, senior rådgivare i innovationsfrågor hos utrikesminister
Hillary Clinton; Rebecca MacKinnon, en av grundarna av Global Voices Online, Nicklas Lundblad, policygeek på Google; Suneet Singh, VD för DataWind
som har lanserat budget-läsplattan Aakash och Måns Adler, grundare av företaget och nättjänsten Bambuser för livesändning av mobilfilm.

Digitala kuratorer för deltagande via nätet

Stommen i programmet vid Stockholm Internet Forum är sju sessioner om olika aspekter av frihet på nätet för global utveckling. Samtliga sessioner sänds
live på konferenswebben stockholminternetforum.se. 

Det har varit ett stort förhandsintresse för Stockholm Internet Forum. För att bredda diskussionerna vid konferensen, och för att skapa engagemang och
interaktion mellan den fysiska konferensen och deltagande via nätet, har fyra digitala kuratorer engagerats: Marcin de Kaminski, Jasmine Elnadeem,
Joakim Jardenberg och Pernilla Näsfors. 

Enkelt uttryckt blir kuratorerna digitala parhästar till konferensens klassiska moderatorer. Inför och under konferensen kommer de att ha tre uppgifter:

Scanna av nätet och engagera sina digitala sociala nätverk, och identifiera och plocka upp relevanta frågor och kommentarer till konferensens frågor
och ämnen (tweets, bloggposter, filmer etc.).
Ta in frågor och kommentarer via nätet och göra dem tillgängliga i ett flöde på konferenswebben.
Bidra till att skapa interaktion mellan nätet och den fysiska konferensen, på plats vid sessionerna.

Det här är första gången som Sveriges regeringskansli prövar att arbeta med externa digitala kuratorer för att i större omfattning ta in och dela deltagar-
genererat innehåll på en öppen webbplats. Organisatörerna hoppas på att det ska bidra till goda förutsättningar att engagera sig i konferensen – och för
friheten på nätet.

Tekniken bakom

Livesändningarna görs med hjälp av svenska Bambuser och Falkevik & Danehav. De digitala kuratorerna kommer att arbeta med Storify. Utöver det kommer
konferensen bland annat utnyttja svenska Shootitlive för att snabbt dela bilder på konferenswebben och Twitter för att ta in och dela frågor och inlägg.
Webbplatsen har byggts i Wordpress av Stiftelsen .SE.
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