Rapport fra fagdirektør Willy Jensen:
Nytt verdenstoppmøte om Informasjonssamfunnet (2015)
Forberedelseskonferanse i Paris, 25-27. februar 2013
WSIS (World Summit on the Information Society) vedtok sin “Tunis Agenda” i 2005.
Dette FN-toppmøtet satte for første gang Internettpolitikk på den internasjonale dagsorden.
FN planlegger et nytt toppmøte i 2015, ti år etter det første. Som et ledd i forberedelsene til 2015,
inviterte flere FN-organer til en forberedelseskonferanse i Paris, 25-27. februar.
UNESCO, UNCTAD og ITU var vertskap under banneret «Towards Knowledge Societies for
Peace and Sustainable Development».
Mer enn 1000 deltakere hørte nesten 80 foredrag og paneldebatter om høyaktuelle tema.
Norge var sammen med blant andre Finland, Sverige og Sveits sponsorer for konferansen.
Fra Norge deltok representanter fra vår UNESCO-kommisjon og Internettmyndighetene ved Postog teletilsynet. Universitetet i Bergen var også representert.
Tema
Konferansen dekket temaer som ungdom og IKT, cybersecurity, kultur- og språkmangfold, lokalt
innhold på Internett, likestilling, E- læring og digital pedagogikk, E- handel, ytringsfrihet,
pressefrihet, Internett governance, aksess til informasjon, borger journalistikk, etiske og sosiale
utfordringer i informasjonssamfunnet.
Noen faglige og politiske observasjoner
Konferansen utformet et sluttdokument fra WSIS+10
Det var flere spennende sesjoner: bl.a. om utvikling av fri presse i araberstatene etter den arabiske
våren og for øvrig sesjoner om Internett Governance. Arabiske mediefolk – stort sett ansatt ved
amerikanske universitet i UAE og Egypt – fortalte hvordan media i liten grad hadde endret seg
under og etter revolusjonen, men at folks engasjement i de sosiale medier på Internett hadde hatt
fått betydelig innflytelse for ytringsfriheten.
Internett Governance-sesjonene diskuterte «multistakeholder»-prinsipper. For første gang hørte
man erkjennelse av at man i liten grad hadde funnet en god måte å forstå rollene til de ulike
stakeholdere som funksjon av governance tema og stadium i en forvaltningsprosess. Det ble med
styrke hevdet bekymring for at ICANNs form for «multistakeholder» governance hadde sviktet fordi
myndighetene gjennom GAC (Government Advisory Committe) hadde altfor liten innflytelse.
Det ble foreslått at IGF (Internet Governance Forum)/MAG (Multistakeholder Advisory Group,
programkomite for IGF) skal begynne en prosess for å utarbeide (universelle) prinsipper for
governance av og på Internett. Denne prosessen kan antakelig bli viktig og konstruktiv for
forståelsen av Internettutviklingen, og for å kunne redusere det internasjonale konfliktnivået som
nå preger mye av kommunikasjonen.
USA var svært mye til stede på en aktiv måte. I Internett Governance diskusjonene møtte man
mange av de veletablerte debattantene, men også noen nye. Utviklingslandene er fortsatt
beskjedent representert.
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Anbefalinger for norsk deltakelse
Vi står nå foran to år med forberedelsesarbeid mot selve WSIS+10 toppmøtet. Det er ennå uklart
hvilken form dette toppmøtet vil få. Det blir neppe et møte på statssjefnivå. Møtested er heller ikke
endelig besluttet. De neste felles forberedelsene finner sted midt i mai i Geneve, og ITU er
vertskap.
Norge bør delta aktivt både i forberedelsene og i selve toppmøtet, slik vi har gode erfaringer fra
foran WSIS i 2005. Norge bidro da sterkt til formuleringer om ytringsfrihet og til forståelsen av
Internett Governance.
Flere departement har antakelig både interesser og mandat for slik deltakelse. Basert på
erfaringene fra WSIS anbefales at departementene snarest koordinerer sin virksomhet rettet inn
mot WSIS+10. Det vil trolig være effektivt at ett departement får et koordineringsansvar.
Willy Jensen, 5. mars 2013

