
Teknika komisiono de SAT – unua kunveno
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Kialo de la komisiono

● Gvidrezolucio de la 95a kongreso (2022):
● starigo de teknika komisiono por pritaksi la retejon de SAT kaj ĝiajn 

aliajn rimedojn de interreta komunikado, kaj pritaksi eblecojn por ilia 
plibonigo

● ene de la teknika komisiono pripensi ĜDPR-kongruan alternativon por 
la dissendolisto kaj por la videaĵoj de SAT, en kiuj aperas personaj 
datumoj

● […] elprovo de elektronikaj iloj [por referendumoj kaj] per kiuj eblas pli 
ofte dum la jaro interkontaktigi membrojn de SAT kaj ebligi interŝanĝojn 
de opinioj pri disputvekaj temoj
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Celoj de la komisiono (1)

● pritaksi la retejon de SAT
● pritaksi la rimedojn de interreta komunikado

● dissendolisto
● Discord-servilo
● Telegram-grupo
● Facebook-paĝo
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Celoj de la komisiono (2)

● pripensi ĜDPR-kongruajn alternativojn
● por dissendolisto
● por la videaĵoj de SAT

● trovi elektronikajn ilojn
● por referendumoj 
● por ebligi pli oftan interkontaktigon de SAT-membroj
● (… kiuj kompreneble ankaŭ estu ĜDPR-kongruaj)
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Ne pritraktotaĵoj

● Mastrumado de la servoj
● Kiu faras la taskon?
● Ĉu cenzuro aŭ ne?

● Klara difino
● de la uzantaro
● de la dezirata aŭ permesita enhavo

● Uzantaro
● nur eta parto de SAT
● kelkaj vere aktivaj kaj multaj pasivaj partoprenantoj
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Komunaj problemoj

● La uzataj servoj estas ĉe privataj entreprenoj
● kiuj kolektas kaj vendas personajn datumojn,
● kiuj fojfoje ĉesas ekzisti (memoru Yahoo-grupojn),
● kiuj foje ekkostas monon (en Telegram kaj Discord povos okazi).

● La servoj ne estas ligitaj. Do informoj estas disigitaj.
● (parte) ne ĜDPR-kongrua

● Aŭ mi ne partoprenas aŭ miaj personaj datumoj estos registritaj (sen 
mia konsento).

● La alternativoj estu alireblaj en plej eble multaj ŝtatoj kaj reĝimoj.
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Retejo de SAT

● softvaro: SPIP (GPL-permesilo)
● provizanto: OVH (franca kompanio)
● malfacile ĝisdatigebla
● eble pro tio: malmultaj kontribuantoj kaj helpantoj
● pro tio: 

● malfacile navigebla, 
● informoj ne facile troveblas

● aspekto "ne plaĉa"
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Dissendolisto

● softvaro: Google
● ne ĜDPR-kongrua
● traserĉado estas malfacila
● senreta uzo limigita, sed ebla
● centrala arĥivo ekzistas (Google-konto estas necesa)
● informoj daŭre estas registritaj (vole-nevole)

● Tamen: Retpoŝtaj mesaĝoj estas vaste konataj.
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Discord-servilo

● ne ĜDPR-kongrua
● por kelkaj ne facile uzebla
● fermita kodo
● ne multaj partoprentantoj, ĉar multaj trovas la aliron tro komplika

● Tamen: Discord havas utilajn funkciojn.
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Telegram-grupo

● verŝajne ne ĜDPR-kongrua
● komunikado ne ĉifrita

● Tamen: Ekzistas listoj da Telegram-grupoj, do homoj ekkonscias 
pri la ekzisto de SAT-grupo.
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YouTube-kanalo de SAT

● filmetoj de SAT-kongresoj
● Oni anoncas la registradon, sed nekonsento signifas, ke oni efektive ne 

povas partopreni.
● filmetoj de SAT-eventoj kaj eventoj de amikaj asocioj
● aliaj filmetoj

● ideo: registri la laborkunsidojn de kongreso, sed aldoni ilin al iu 
pasvort-protektita servilo; aliajn filmetojn oni daŭre povas aldoni al 
la YouTube-kanalo
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Facebook-paĝo

● (aldonu detalojn)
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Taskoj

● trovi alternativojn
● tralegi la kondiĉojn
● kompari prezojn (se estas)
● antaŭelekti
● prezenti la rezultojn al la plenumkomitato kaj al la kongreso
● Kioma parto de la SATanaro uzas/uzus la retajn ilojn?
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Debato


