Покана за јавен настан
„Слобода на интернет“
четврток, 26-ти април, 2018 г., 11:30 часот
Национална установа - Универзитетска библиотека
„Св.Климент Охридски“ – Битола

Почитувани,
Фондацијата за интернет и општество – Метаморфозис, има чест да Ве покани да
земете учество на јавниот настан за размена на знаења и искуства „Слобода на интернет“, што
ќе се одржи на 26-ти април 2018 г. во Националната установа - Универзитетска библиотека
„Св.Климент Охридски“ во Битола.
Настанот ќе биде посветен на претставување на прелиминарните извештаи од
проектот „Слобода на интернет“ поврзани со заштита на човековите права, како и
претставување на резултатите од мерењата за отвореноста на институциите од проектот
„Мрежа за отчетност, технологија и институционална отвореност во ЈИЕ“.
Ве покануваме да земете активно учество во дискусијата, особено новинари,
правници, адвокати и активисти, со особен акцент на подигање на јавната свест за
меѓународните правни стандарди кои треба да се применат и споделување на искуствата на
правниците кои работат во овие области во Македонија.
Основа за дискусијата се



Прелиминарните извештаи за слобода на интернет достапни на
http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/sni/
Индексот на отвореност на институциите достапен на
https://opennessindex.actionsee.org/

Агендата на настанот е во прилог, а заради ограничениот број на места Ве молиме учеството
да го потврдите преку пополнување на формуларот за регистрација, по е-пошта на
contact@metamorphosis.org.mk, или по телефон на 02/3109-325 (лице за контакт: Лилјана
Пецова- Илиеска).
Со почит,
Тимот на Метаморфозис

Фондација Метаморфозис, ул. Апостол Гусларот, 40, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3109 325 www.metamorphosis.org.mk, info@metamorphosis.org.mk
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Агенда за јавен настан
„Слобода на интернет“
четврток, 26-ти април 2018 г.
Националната установа - Универзитеска библиотека
„Св.Климент Охридски“ – Битола

11:30 - 12:00

Регистрација на учесниците и кафе

12:00 – 12:45

Претставување на проектот за „Слобода на интернет“ и прелиминарните
извештаи за слобода на изразување, приватност и безбедност на интернет во
Македонија
Говор на омраза на интернет: презентација и дискусија за прелиминарниот
извештај на тема правни рамки и мерки за борба против говорот на омраза
Претставување на резултатите на мониторингот за институционална
отвореност и транспарентност за РМ од проектот од проектот „Мрежа за
отчетност, технологија и институционална отвореност во ЈИЕ“.

12:45-13:30

Дискусија на темите
- Искуствата од Македонија поврзани со остварување на слободата на
изразување, заштитата на приватноста и авторските права
- Судската пракса во Македонија за случаи поврзани со интернет
- Предностите од поголема отвореност на законодавната, судската и
извршната власт во Република Македонија

13:30-14:00

Заклучоци и препораки

14:00-14:30

Коктел

Настанот го организира Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, во синергија со проектот
за Интернет слобода во Источна Европа и Евроазија на Американска адвокатска комора (АБА РОЛИ) и
проектот Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа
(ACTION SEE - actionsee.org) поддржан од Европската Унија.

Фондација Метаморфозис, ул. Апостол Гусларот, 40, 1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3109 325 www.metamorphosis.org.mk, info@metamorphosis.org.mk
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