
De hackar för att lösa humanitära kriser

Ett hundratal personer samlas inom kort i Malmö för att ”hacka” och genom öppen källkod ta fram lösningar som kan
underlätta vid bland annat naturkatastrofer eller flyktingkriser runtom i världen. Lunds Tekniska Högskola är en av
medarrangörerna till Open Hack – Coding for Humanity den 4–6 december.

När företag, studenter och intresserade samlas till Open Hack i Malmö är tänkbara scenarier naturkatastrofer till följd av
klimatförändringar eller den pågående flyktingkrisen till följd av kriget i bland annat Syrien.

En av initiativtagarna är Johan Linåker, doktorand i datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

– Vi vill visa hur teknik- och dataintresserade personer kan jobba som frivilliga och göra skillnad direkt och hemifrån med hjälp av
öppen källkod. Genom att program, appar och tjänster utvecklas öppet kan slutanvändare och områdesexperter, men även andra
utvecklare, involveras över hela världen. Därigenom kan det som utvecklas få större spridning, anpassas bättre och göra större
nytta, säger Johan Linåker, som också är projektledare för Open Hack.

Deltagarna i Open Hack – Coding for Humanity kommer antingen att hacka fram lösningar utifrån två befintliga projekt som har
personal på plats eller utveckla egna projekt. Representanter från bland annat Sida, Läkare Utan Gränser, Action Aid och Röda
Korset kommer att finnas på plats och hjälpa deltagarna med utmaningar och expertkunskap.

Det första av de två befintliga projekten heter Ushahidi och är en crowdplattform utvecklad i Kenya, ursprungligen för att stödja i
landets valövervakning. Senare har programmet använts vid flera naturkatastrofer. Det andra projektet heter Node-red och
används för att utveckla kopplingar och funktionalitet inom Internet of Things.

Deltagarna registrerar sig klockan 16.00 på fredagen, och därefter sätter arbetet igång och pågår till och med söndag. En
prisceremoni kommer att hållas för de bästa bidragen inom ett flertal kategorier. Under helgen kommer det att hållas aktiviteter,
workshops och festligheter för att hjälpa och inspirera. Hacket är öppet för alla, och deltagandet är gratis.

– Med Open Hack hoppas vi att folk får upp ögonen för öppen källkod och för att man som teknik- och dataintresserad kan hjälpa
till och göra en skillnad både globalt och lokalt, säger Johan Linåker.

Open Hack-nätverket består idag av Neo4j, Jayway, IBM, VentureLab, Mobile Heights, Malmö Startups, Ingenjörer Utan Gränser,
LUFOSS, Lunds Universitet/LTH, Copenhagen Business School, Malmö Högskola, Malmö Univerity for Refugees, IBM Bluemix,
Malmö Yrkeshögskola, Danmarks Tekniske Universitet, Swedsoft, Code@LTH, Köpenhamns Universitet, IT University of
Copenhagen, THINK, Läkare Utan Gränser, ActionAid och Danish Refugee Council.

Kontakt:

Johan Linåker, projektledare, +46706578579 johan.linaker@cs.lth.se

Läs mer på:

http://www.openhack.io/

Fakta/ Öppen källkod

Öppen källkod, eller open source, är datorprogram där källkoden får användas, läsas, ändras och spridas fritt. Motsatsen är sluten
kod som i regel skrivs, ägs och hemlighålls av ett enda företag.


