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ACTA – ACTIVE CITIZENS TAKE ACTION 

Mednarodna konferenca 
Maribor, 15. in 16. marec 2013 

 
 
Spoštovani!  
 
V okviru mednarodnega partnerskega projekta, ki ga vodi naša organizacija Za in proti, 
zavod za kulturo dialoga, bomo 15. in 16. marca v Mariboru organizirali drugo mednarodno 
srečanje, mednarodno  konferenco namenjeno teoretskim razmislekom in refleksiji o 
aktualnih dogajanjih povezanih z Internetom – od regulacije  do Interneta kot orodja 
demokracije ter razpravljanju in izmenjavi stališč o obravnavanih vsebinah  do praktičnih 
predstavitev in delavnic povezanih s participacijo in sodelovanjem v procesih odločanja, 
zagovorništva, uporabi Interneta za aktivno državljanstvo. 
 
Drugi vsebinski sklop je povezan z izzivi novih demokratičnih gibanj, tako v Sloveniji kot v 
Evropi, analizi prednosti in slabosti predstavniške in neposredne demokracije, iskanju novih 
poti urejanja družbenih zadev, vlogi aktivnega državljana in vlogi Interneta. Metode bodo 
različne, od zelo teoretskih prispevkov in predavanj do okroglih miz, delavnic, debat, saj je 
konferenca namenjena tako strokovnjakom, kot mladim in najširši javnosti.   Jezik konference 
je angleški jezik.  
 
Vabimo vas, da bi na tej konferenci sodelovali s prispevkom, lahko imate individualno 
ali skupinsko predstavitev, lahko ponudite predavanje, okroglo mizo, delavnico …  
 
Glede na to, da bi radi pripravili programsko  knjižico s povzetki vseh predstavitev, vas 
prosim, če lahko izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete. Prijavnico potrebujemo čim 
prej, a ne kasneje  kot  3. marca.  Po zaključeni konferenci bomo pripravili zbornik 
konferenčnih prispevkov  v elektronski obliki in ga zelo na široko promovirali.  
 
Konferenco bo v petek, 15. marca gostila FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Univerze  v Mariboru, v soboto 16. marca pa Druga gimnazija Maribor.  
 
Več o samem projektu v nadaljevanju tega sporočila, sicer pa sem za vsa nadaljnja 
vprašanja  na voljo na 041 42 3377 ali bojana.skrt@siol.net.  
 
Lep pozdrav,  
 
Bojana Skrt  
Direktorica Za in proti, zavod za kulturo dialoga  
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ACTA – Active citizens take action  is supported by European Union, Europe for citizens program, Action 2 

– Active Civil Society in Europe, Measure 3 – Support for projects initiated by civil society organizations 
 

 

ACTA – Active citizens take action je mednarodni partnerski projekt, ki združuje 14 
partnerskih organizacij iz 6  držav aktivnih na področju mladine in Interneta. Namen projekta 
je, da bi mladi državljani in državljanke iz različnih evropskih državah raziskovali in 
razpravljali o ureditvi Interneta, posebej na področju avtorskih pravic, piratstva in varovanja 
zasebnosti, učinkovitosti  in etiki gibanja Anonymous, Internetu kot orodju demokracije … 
Projekt  tudi želi skozi aktivnosti projekta analizirati vključenost civilne družbe v procese 
odločanja na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju, ko se je sprejemala ACTA in ko se 
sprejemajo ostali dokumenti povezani z regulacijo Interneta  in  izmenjati dobre prakse, kako 
vplivati na politike in zakonodajo, ki jo sprejemajo nacionalni in Evropski parlament. Prav 
tako pa želi spodbuditi aktivnosti, razprave in refleksijo o evropskem državljanstvu ter 
vključenosti državljanov in državljank v  demokratične procese na lokalnem,  nacionalnem in 
evropskem nivoju.   Prvi mednarodni dogodek se je uspešno zgodil v Ljubljani, na katerem 
smo  poleg delavnic, krajših predavanj in debatnega turnirja, pripravili tudi okroglo mizo pod 
naslovom »The power and the internet«.  
 
 
Projekt podpira  Evropska Unija, Evropa za državljane, Akcija 2, Aktivna civilna družba v 
Evropi in ga  vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga  iz  Slovenije, www.zainproti.com, 
www.facebook.com/zainproti. 
 
Partnerji: Iz  Slovenije so INEPA – Inštitut za elektronsko participacijo, www.inepa.si, Studio 
12, www.studio12.si, Dobrodelni klub Leo klub Murska Sobota, http://www.leoclubms.si/sl/, 
Društvo uporabnikov Linuxa Slovenija, http://www.lugos.si; Zavod za študentske kulturne 
dejavnosti študentske organizacije, www.kiberpipa.org, Hekovnik, www.hekovnik.com  
 
Iz Hrvaške : Splitska debatna unija in HERMES – Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za 
evolucijo sporazumevanja; www.facebook.com/HERMES.CommuniAction.  
 
Iz Portugalske je: Sociedade de Debates da Universidade do Porto, www.sdd.up. in  
 
Iz Romunije: ARDOR Muntenia, http://www.facebook.com/pages/ARDOR-
Muntenia/115159631842108. 
 
Iz Češke, Asociace debatních klubů / Czech Debate Association, 
www.facebook.com/debatovani.cz, www.debatovani.czpt.  
 
Iz Makedonije : Metamorphosis, Foundation for Internet and Society, 
www.metamorphosis.org.mk  in Mladinski obrazoven forum, www.mof.org.mk. 
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