INTERNET GOVERNANCE FORUM
NATIONALE, REGIONALE, SUB-REGIONALE EN IGF INITIATIEVEN VOOR JONGEREN

Het Internet Governance Forum (IGF) is een wereldwijd
multistakeholderplatform dat de discussie over openbare
beleidskwesties met betrekking tot internetbeheer mogelijk maakt.
Het IGF was een van de belangrijkste resultaten van de Wereldtop
over de Informatiemaatschappij (WSIS) van de Verenigde Naties, die de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties verzocht om het Forum op 18 juli 2006 formeel bijeen te roepen als een multilateraal,
multistakeholder, democratisch en transparant platform voor discussies over kwesties op het gebied van
internetbeheer (Internet Governance).
Institutioneel wordt de IGF ondersteund door het IGF-secretariaat, beheerd door het VN-departement
voor Economische en Sociale Zaken (UN DESA). Het programma van de jaarlijkse IGF-vergadering wordt
ontwikkeld op advies van de IGF's Multistakeholder Advisory Group (MAG), die jaarlijks wordt benoemd
door de secretaris-generaal.
Tot dusver zijn vijftien jaarlijkse bijeenkomsten van het IGF georganiseerd door verschillende
regeringen1. De jaarlijkse bijeenkomst van het IGF 2021 zal van 6 tot 10 december worden
georganiseerd door de Poolse regering in Katowice2. Het IGF 2022 zal naar verwachting worden
georganiseerd door de regering van Ethiopië, IGF 2023 door de regering van Japan, en het IGF 2025 door
de Russische Federatie. De gastheer voor IGF 2024 moet nog worden bevestigd.

IGF is een proces
Het IGF fungeert als een proces van een jaar, inclusief jaarlijkse bijeenkomsten en intersessionele
activiteiten. Elk jaar brengt de IGF-jaarvergadering belanghebbenden van over de hele wereld samen om
enkele van de meest urgente kwesties op het gebied van Internet Governance te bespreken. De
deelnemers vertegenwoordigen regeringen,
intergouvernementele organisaties, de particuliere sector,
de technische gemeenschap en het maatschappelijk
middenveld. Het programma van de bijeenkomst wordt
interactief ontwikkeld door de actieve betrokkenheid van
alle geïnteresseerde stakeholders.

IGF 2019 in Berlijn: Opening door de VN SecretarisGeneraal en de Duitse Kanselier
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Tussen de twee jaarlijkse IGF-bijeenkomsten door werkt de
community aan een aantal inhoudelijke activiteiten en
bespreekt deze op de jaarlijkse IGF-bijeenkomst. Deze

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/funding
https://www.intgovforum.org/multilingual/

omvatten doorgaans de best practice-fora, dynamische coalities en beleidsnetwerken gericht op een
bepaalde kwestie van internetbeheer. Hun werk wordt ook ontwikkeld door actief overleg met de
gemeenschap en nodigt iedereen uit om bij te dragen.

Nationale, Regionale, Sub-regionale en IGF initiatieven voor Jongeren

IN DEZE BRIEFING
> Over NRIs
> Wat doen NRIs?
> Waarom meedoen met NRIs?
> Hoe doe je mee?

In de loop der jaren heeft het IGF multistakeholderteams uit verschillende landen en regio's
geïnspireerd om nationale en regionale IGF-processen te lanceren, die de procedures en processen van
het IGF weerspiegelen. Deze nationale en regionale initiatieven (NRI's) zijn gericht op het faciliteren van
dialoog en samenwerking over internetbeleidskwesties die van het grootste belang zijn voor hun
respectieve gemeenschappen. Hoewel ze organisch en onafhankelijk zijn, handelen NRI's in
overeenstemming met de hoofdprincipes van het IGF. Dit houdt in dat de planning en organisatie van
IGF-achtige jaarlijkse vergaderingen, evenals alle intersessionele activiteiten, worden uitgevoerd in een
open, consultatieve en bottom-up manier, door een multistakeholder-team voor niet-commerciële
doeleinden. De erkenning van de individuele NRI's, evenals het collectieve werk en de samenwerking
van de NRI's, wordt gefaciliteerd door het IGF-secretariaat.
Tot op heden zijn er meer dan 137 NRI's erkend door het IGF-secretariaat.
▢ National initiatives

▢ Regional initiatives

▢ Youth initiatives

De NRI's creëren open en inclusieve platforms voor de betrokkenheid van belanghebbenden met alle
achtergronden, waaronder overheden, internationale en intergouvernementele organisaties, het
maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en technische gemeenschappen.
Via openbare raadplegingen met de bredere sociale gemeenschap brengen ze de prioritaire kwesties op
het gebied van Internet Governance in kaart en zorgen ze ervoor dat deze kwesties vertegenwoordigd
zijn op hun discussieagenda.
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Gemiddeld verwelkomen nationale IGF-bijeenkomsten ongeveer 150 belanghebbenden per jaar, terwijl
subregionale en regionale IGF's meer dan 300 deelnemers verwelkomen.

Welke belanghebbenden zijn bij NRI's aangesloten?
Individuen en organisaties uit verschillende groepen en disciplines van belanghebbenden, uit
verschillende delen van het land en/of de regio zijn actief betrokken bij de NRI's. De
betrokkenheidsmodellen zijn verschillend en kunnen betrekking hebben op formeel lidmaatschap van
het NRI's multistakeholder organiserend comité; of actieve deelname aan de door NRI's geleide
evenementen, zoals de rol van organisatoren van sessies, moderators, rapporteurs of deskundige
sprekers. Ter illustratie, als voorbeeld van sommige NRI's, zou het mozaïek van de betrokken
belanghebbenden kunnen zijn:
Burgermaatschappij

Prive Sector

•Niet-gouvernementele
organisaties
•Scholen en universiteiten
•Academische &
onderzoeksinstellingen
...etc.

•Bedrijven
•Banken
•Industrieën
...etc.

NRIs Processes
- different stakeholders
cooperating as equals Technische
gemeenschap
•Ingenieurs
•ISPs
•Regelgevers
•Registrars & registers
•Academische &
onderzoekstechnische
instellingen
....etc.

Regeringen
•Ministeries
•IGOs
•Parlementen
•Regelgevende en
beschermende instanties
...etc.

Waarom samenwerken met NRI's?
Het Internet is overal. Haar diensten en tools worden steeds meer geïntegreerd in het leven van mensen
en kruisen hun rechten en vrijheden. Verder groeit de impact ervan op de wereldeconomie elke dag.
Wanneer dit wordt gecombineerd met de complexe aard van het Internet, vereist het beheer ervan de
betrokkenheid van iedereen - van degenen die de technische operaties begrijpen tot degenen die
beleidsaspecten begrijpen.
Door deel te nemen aan de NRI's-processen, kunnen belanghebbenden:
✓ Experts ontmoeten met verschillende achtergronden op het gebied van internetbeheer:
overheden, internationale en intergouvernementele organisaties, het maatschappelijk
middenveld, technische gemeenschappen, en de particuliere sector
✓ De digitale beleidskwesties begrijpen en verzoeken van hun gemeenschap
✓ Leren van goed beleid en slechte ervaringen van andere landen en het lokale ecosystem
verbeteren
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✓ Vertrouwen opbouwen bij mensen door te communiceren en de stand van zaken te
bespreken

NRI's en parlementen: leren van goede NRI's-praktijken
Het multistakeholder organiserende comité van Kenia IGF,
samengesteld uit belanghebbenden met verschillende achtergronden,
vertegenwoordigt een samenhang van uitgebreide kennis van het
Internet, de technologische en beleidsaspecten ervan, evenals maatschappelijke, culturele,
economische en juridische implicaties. Het is van cruciaal belang om alle aspecten te begrijpen om
elke vorm van mogelijk beheer van het Internet te overwegen. Daarom wenden sommige
wetgevende instanties zich, in het proces van discussiëren en beslissen over de governance van het
Internet, tot deze kennisbronnen voor advies. Zo werkt het nationale parlement van Kenia, met zijn
Senaat en Nationale Assemblée, nauw samen met het Keniaanse nationale IGF.
Deze samenwerking helpt het Parlement met:
• Het begrijpen van prioriteiten voor internetbeheer voor de bevolking van Kenia
• Het nemen van verantwoordelijkheid jegens burgers door de nationale gemeenschap te
betrekken en bereiken via de Kenya IGF
• Het meer leren over het interessegebied van internetbeheer vanuit verschillende aspecten
• Het testen van de voorgestelde wetgeving voordat deze officieel wordt aangenomen om
mogelijke gevolgen nauwkeurig te modelleren en mogelijke schade te beperken
Door actief deel te nemen aan de jaarlijkse discussies van het Keniaanse IGF, georganiseerd door
alle belanghebbenden uit verschillende delen van het land, wordt de agenda voor internetbeheer
van het Parlement geïnspireerd en geïnformeerd. Zo werd de Data Protection Act ingevoerd na
meer dan acht jaar continue uitwisselingen en getuige van cybersecurity-incidenten, onder meer
dankzij voortdurende inhoudelijke uitwisselingen tussen parlementsleden met de Keniaanse IGF en
haar School on Internet governance.

Het subregionale IGF voor Zuidoost-Europa (SEEDIG) heeft vormen van
samenwerking met parlementen in de regio gestimuleerd. Zo werd de
SEEDIG 2018-bijeenkomst gehouden onder het beschermheerschap van de
voorzitter van de Nationale Assemblée van Slovenië (het gastland voor de bijeenkomst). Dit stelde
SEEDIG ook in staat bij te dragen aan activiteiten van de parlementaire dimensie van het ZuidoostEuropese samenwerkingsproces. In 2019, toen SEEDIG zijn jaarlijkse bijeenkomst in Roemenië
hield, fungeerden de speciale ICT-parlementaire commissies in de twee kamers van het Roemeense
parlement (Senaat en Kamer van Afgevaardigden) als institutionele partners.
De genoemde samenwerkingsvormen dienden een dubbel doel:
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•
•

Zorgen voor parlementaire vertegenwoordiging bij SEEDIG-activiteiten
De zichtbaarheid van IGF-processen en multistakeholder vormen van Internet Governance
binnen parlementaire organen vergroten

Parlementaire track op de jaarlijkse IGFbijeenkomst
De jaarlijkse IGF-bijeenkomst brengt parlementsleden uit
verschillende delen van de wereld samen aan één tafel
om van gedachten te wisselen over een onderwerp van
wederzijds belang. Deelname van parlementsleden via
nationale en regionale IGF's is een uitstekende
voorbereiding om het proces te begrijpen en om
specifieke input van multistakeholdergemeenschappen
op nationaal of regionaal niveau naar het mondiale
niveau van internetbeheer over inhoudelijke zaken te
brengen.

Parlementaire sessie op het IGF 2020, gehost online

Het parlementaire traject bij het IGF wordt meestal georganiseerd in samenwerking tussen het VNdepartement voor Economische en Sociale Zaken (UN DESA) met het IGF-secretariaat, de
Interparlementaire Unie (IPU) en het gastland.
De 2030 Agenda for Sustainable Development onderstreept het
potentieel van informatie- en communicatietechnologie en
wereldwijde onderlinge verbondenheid om de menselijke
vooruitgang te versnellen, de digitale kloof te overbruggen en kennismaatschappijen te ontwikkelen,
evenals wetenschappelijke en technologische innovatie op uiteenlopende gebieden als geneeskunde en
energie3. Dit potentieel is afhankelijk van goed digitaal beleid, wat de prioriteit is voor de nationale,
regionale en jongeren-IGF-processen. En op weg om om de Sustainble Development Goals en duurzame
ontwikkeling te bereiken, is de rol van nationale parlementen, maar ook van regeringen en openbare
instellingen, essentieel. Dit hoge doel om onze wereld op de lange termijn te transformeren, is de reden
voor actieve betrokkenheid van parlementen en regeringen bij de multistakeholderprocessen van de
NRI's.
Neem contact op!
Neem contact op met het IGF-secretariaat en verken de betrokkenheid bij NRI's en IGF
2021.
igf@un.org
www.intgovforum.org
https://mobile.twitter.com/intgovforum
https://www.facebook.com/IntGovForum
https://www.instagram.com/intgovforum/
https://www.youtube.com/user/igf
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https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

5

