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Construindo um manifesto!

Os vídeos das gravações de várias palestras e painéis estão disponíveis para assistir.
Aproveite para rever dois importantes painéis sobre soberania nacional e espionagem.

Manifesto FISL15 em Defesa da Neutralidade da Rede para Criptomoedas
Durante as atividades FISL15, "Soberania Política e
Tecnológica Brasileira em um Mundo Cibernético" e "Software
Livre e a Era da Espionagem", iniciou-se um importante
debate que culminou no Manifesto abaixo, lido no
encerramento do Fórum.
Confira o texto!
"Dentre os debates realizados 15ª edição do Fórum
Internacional Software Livre, em Porto Alegre, dedicada ao
quadro atual de espionagem e insegurança na Internet,
destacou-se a proposta em epígrafe, relacionada à temática
do evento. Nos trabalhos realizados por mais de um painel de
especialistas, incluindo representantes de entidades de classe
e governamentais, foi encaminhado e aprovado o seguinte
manifesto:
A comunidade do Software Livre, participante das deliberações nesse evento, conclama a chefia de
Estado da nação brasileira para que, no contexto de seu relevante protagonismo internacional em favor de
uma governança do ciberespaço mais democrática e equilibrada, estenda sua defesa da Neutralidade na
Rede às transações com criptomoedas.
Que o governo brasileiro considere os benefícios, tanto para a sociedade global quanto para nossa
autonomia política e tecnológica, de um tratamento isonômico a novas formas de transação financeira que
dispensam intermediação desnecessária no mundo atual, e cuja emergência sinalize consistente
frutificação como inovação tecnológica positiva frente ao grave quadro geopolítico em que nos
encontramos hoje."

Painel: Soberania Política e Tecnológica brasileira em um mundo cibernético
Descrição: Provocar a reflexão sobre o papel dos
instrumentos públicos de fomento e salvaguarda do
desenvolvimento das plataformas tecnológicas e cibernéticas
nacionais na disputa entre desenvolvimento nacional
(sustentável, solidário e soberano) VS capital internacional e a
privatização do conhecimento público. Quais os mecanismos e
espaços existentes para formação de jovens hackers
comprometidos com um projeto nacional? Existe um projeto
nacional de desenvolvimento da indústria cibernética? Como o
Estado se comporta diante do avanço do capital transnacional
e seus agentes cibernéticos.
Participantes: Deivi Lopes Kuhn, Enrique Amestoy, Fabrício Solagna, Fred Vázquez, Joaquim Soriano,
Ricardo Fritsch e Ricardo Poppi.
Vídeo da gravação

Painel: Software livre e a era da espionagem
Descrição: a proposta deste painel é explicar as informações
reveladas por Edward Snowden e explicar a tecnologia
utilizada pela NSA para a espionagem de massa. As
implicações deste sistema, principalmente em relação a
criminalização dos movimentos sociais, a ativadade de
jornalismo e o direito a privacidade. E por fim, reinforçar a
importância do software livre para combater essa ameaça e
garantir os nossos direitos.
Participantes: Isabela Fernandes, Jeremie Zimmermann,
Leonardo Lazarte, Pedro Antonio Dourado de Rezende e Seth Schoen.
Vídeo da gravação

Eventos de Software Livre
Veja abaixo alguns eventos de Software Livre que acontecerão nos
próximos meses:
Culture Freedom Day
21 de junho de 2014
Várias cidades
Debian Day
16 de agosto de 2014
Várias cidades
VI FTSL - Fórum de Tecnologia em Software Livre
18 a 20 de setembro de 2014
Curitiba - PR
Calendário completo em: http://softwarelivre.org/portal/eventos

