Jongeren reizen af naar het mondiale Internet
Governance Forum 2017 in Genève
Het belang van de ‘stem' van jongeren blijft onveranderd groot en luisteren naar de
generatie die is opgegroeid met internet is onontbeerlijk als het gaat over de
ontwikkelingen en vraagstukken die op dit medium betrekking hebben.
Jong professionals Wilma Westenberg en Vanessa Berning reisden van 17 december
tot 21 december 2017 naar Genève om de Nederlandse jeugd te vertegenwoordigen
tijdens het Internet Governance Forum (IGF) 2017.
Op het IGF namen Wilma en Vanessa deel aan een paneldiscussie over onder meer de
noodzaak om de algemene voorwaarden van sociale mediaplatforms en apps
toegankelijker te maken voor jongeren. Dit deden ze in de sessie “Generation Z: Are
children conditioned to accept terms and conditions”. Uit het onderzoek “Growing
Up Digital” dat de Britse kindercommissaris in januari 2017 publiceerde, blijkt dat
kinderen algemene voorwaarden accepteren, terwijl zij deze niet begrijpen. Volgens
het Europese programma voor veilig internet, Insafe moeten kinderen op kunnen
groeien in een veilige digitale omgeving. Hiervoor zijn digitale rechten van jongeren
van belang, als een voorwaarde voor een meer inclusieve en duurzame
onlineomgeving. Vanessa en Wilma waren het hier mee eens en zeiden dat mensen
hedendaags geconditioneerd zijn om met de algemene voorwaarden akkoord te gaan
en dat het tegelijkertijd voor een ieder onmogelijk wordt gemaakt om dergelijke
voorwaarden te lezen. Uit een onderzoek (2015) blijkt dat het lezen van de gehele
voorwaarden gemiddeld 28 minuten kost. ”Dat kun je van kinderen niet verwachten”,
aldus Vanessa. Verder hebben kinderen nog geen besef over mogelijke gevolgen die
met het blindelings accepteren van voorwaarden gepaard gaan, zoals het afsluiten
van abonnementen. Volgens Wilma en Vanessa is er een multi-stakeholder aanpak
nodig om deze situatie aan te kunnen pakken. Ook zou volgens Wilma en Vanessa het
visueel maken van de voorwaarden in korte filmpjes kunnen helpen om de
voorwaarden begrijpelijk te maken voor jongeren. Een andere oplossing die zij
voorstellen is de voorwaarden met voorbeelden zo concreet mogelijk te maken,
zodat duidelijk wordt wat het betekent of er gebeurt als met de voorwaarden
akkoord wordt gegaan.
Daarnaast pleiten Wilma en Vanessa ervoor het verleiden om aanvullende
(persoonlijke) informatie vrij te geven (zoals Facebook het doet met verzoek om het
profiel aan te vullen) te verbieden en meer aandacht te besteden aan de hoge

verslavingsrisico’s van online platforms. Vaak wordt tijdens het programmeren al
nagedacht over hoe zij bezoekers zo lang mogelijk op websites kunnen behouden.

Verder waren Wilma en Vanessa betrokken bij sessies over Fake News. Zo
organiseerden zij als vertegenwoordigers van het Young NL IGF de sessie ‘Fake news
and possible solutions to access information’. De discussie was levendig en er was
veel interactie met de zaal. Met name de definitie van Fake News en mogelijke
technologische oplossingen zorgden voor veel gespreksstof. Het was al snel duidelijk
dat de definitie een belangrijk aandachtspunt is. Pas als er een duidelijke definitie is
van Fake News, is het mogelijk om de problematiek aan te pakken. Het verslag van de
Fake News sessie is hier terug te lezen.

Daarnaast leverden zij een bijdrage aan de NRIs Collaborative sessie: Fake News,
Disinformation, Misinformation: Challenges for Internet Governance.
(http://sched.co/CSCz). In deze sessie gaven diverse nationale en regionale IGF
initiatieven een terugkoppeling op de discussies, die tijdens de regionale IGF events
hebben plaatsgevonden . Verder werd besproken welke oplossingen er zijn om de
problematiek aan te pakken. Wilma zat in het panel en merkte op dat educatie een
belangrijk onderdeel is voor het voorkomen van Fake News. Jongeren moeten in een
vroeg stadium kritisch leren denken.

Voor Wilma en Vanessa was de reis naar het IGF2018 in Genève een mooie ervaring
om kennis te maken met de totstandkoming en werking van internet governance,
Nederlandse best practices te kunnen delen en ervaringen over andere culturen op te
kunnen doen. “We hebben gezien dat het IGF een geweldig platform is met een open
karakter, waar verschillende stakeholders rechtstreeks met elkaar in gesprek komen
op een respectvolle manier, “ aldus Vanessa en Wilma.

