
Andrew Lewman, vd för The Tor Project, träffade på torsdagen biståndsminister Gunilla Carlsson. Foto: Cecilia Larsson

Svenska biståndspengar till Facebookrevolutionen

Biståndsminister Gunilla Carlsson styr över 150 miljoner kronor av det svenska biståndet till projekt som stöder ”Twitter- och
Facebookrevolutioner” i diktaturländer.

- Vi är väldigt glada över det svenska stödet, säger Andrew Lewman, vd för The Tor Project, ett anonymiseringsnät som tack vare sina volontärer i Egypten kunde hålla internet
öppet under demonstrationerna i Kairo i februari.

Han är i Stockholm den här veckan för att träffa biståndsminister Gunillla Carlsson och för diskutera de Torprojekt som Sida är med och finansierar.

Torprojektet kom med i UD:s och Sidas nya e-demokratisatsning i november förra året utvald bland flera tusen andra projekt.

Nu går UD vidare och söker fler projekt att stötta.

För några veckor sedan gick UD ut med ett upprop om idéer till hur nätaktivism och digital demokratisering i kan stöttas med ny teknik.

Det kom in över hundra svar från privatpersoner, organisationer och företag. Gunilla Carlssons folk sitter nu som bäst och sållar bland idéerna tillsammans med biståndsorganet
Sida som ska fördela pengarna och övervaka projekten.

I dag hade Gunilla Carlsson samlat tretton företrädare för den här typen av informations- och kommunikationstekniska lösningar för att knyta upp dem i ett nätverk som hon
kan bolla idéer med.

- Den kunskap och det engagemang som finns hos nätaktivister, entreprenörer och bloggare behövs i ett modernt bistånd som tar frihet på allvar, sade Gunilla Carlsson på
pressträffen efter mötet.

- Det handlar om att stödja människors ansträngningar att bygga demokrati inifrån i ofria länder. De bästa idéerna från det här uppropet ska jag ta med mig i arbetet med att
utveckla de svenska demokratibiståndet, säger Gunilla Carlsson.

Till mötet på UD på torsdagen kom följande personer:

Andrew Lewman och Linus Nordberg från The Tor Project, ett nätverk av servrar som döljer nätanvändares identitet och var de befinner sig.

Marcin de Kaminski, doktorand vid Lunds universitet, forskare i bland annat cybernormer och nätgemenskap

Måns Adler, vd för det svenska videostreamingföretaget Bambuser.com, som stängdes ned av Egyptens regering.

Isabel Sommerfeld från den vitryska informationskampanjen Info Belarus.

Joakim Jardenberg, förändringsförespråkare.

Martin Källström, vd för bloggsökmotorn Twingly,

Lotta Mockrich, biståndsexpert.

Vilhelm Konnander, medlem i organisationen Global Voices.

Johan Hellström, doktorand vid Stockholms universitet.

Walid Al-Sakaf, doktorand vid Örebro universitet.

Jonathan Lundqvist, styrelseledamot i Reportrar utan gränser.

Christian Christensen, professor vid Uppsala universitet.

- Vi ser att dessa verktyg kan användas för demokratiprojekt, inte minst för journalister, säger Gunilla Carlsson till Ny Teknik.

Av: Lars Anders Karlberg
Publicerad igår, 16:10
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FAKTA Projekt som Sida stöder
IMS: 17 miljoner kronor
International Media Support. 

En internationell organisation, grundad av en grupp danska journalister och publicister. Inriktat mot medier i länder i konflikt eller med stora demokratiska underskott.
Samfinansieras med Sidas danska motsvarighetet.

FIDH: 10 miljoner kronor
Federation Internationale des Ligues de Droits de l’Homme.

Stödet omfattar ett projekt för skydd av människorättsförsvarare och deras användning av it och kommunikationstjänster. Syftet är att förse försvarare av mänskliga
rättigheter i repressiva stater med verktyg för säker kommunikation.

APC: 4,5 miljoner kronor
Association for Progressive Communication.

Organisationen arbetar för att dokumentera människorättsaktivisters situation och stödja dem för att kunna höja sin röst och dela erfarenheter. Den Sida-stödda
verksamheten kommer särskilt att inriktas på att öka förståelsen för användning av sociala medier, nätverk och mobiltelefoni som verktyg. Satsningen ska också öka
medvetenheten för de potentiella hot som tekniken innebär och hur man kan skydda sig.

Tor: 4 miljoner kronor
The Tor Project.

Anonymitetsnätverket hjälper demokratikämpar i diktaturer med sitt nätverk av krypterade anonymitetsservrar att hålla sig anonyma på nätet. Tors nätverk gör det svårt att
spåra varifrån en person surfar eller skickar mejl genom att trafiken kopplas slumpmässigt via servrar i ett krypterat nätverk.

FA: 1,7 miljoner kronor
Fundacion Acceso.

Den centralamerikansk organisationen är baserad i Costa Rica och stöder människorättsorganisationer i de övriga centralamerikanska länderna. Den har sitt specialiserat 
sig på att tillhandahålla stöd till organisationsutveckling och användning av it och kommunikationstjänster.

Källa: SIDA/Metro

 Av: Lars Anders Karlberg
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