ΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ
ΘΕΛΟΥΜΕ
Ενώ οι διαπραγματεύσεις για την
κλιματική
αλλαγή
και
την
εξάντληση των φυσικών πόρων
βρίσκονται
στο
υψηλότερο
επίπεδο, το είδαμε πρόσφατα στο
Παρίσι, κατά τη διάρκεια της
συνδιάσκεψης για το COP 21, δύο
πολύ σημαντικές οργανισμοί ανοικτού κώδικα (open source)
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν ένα
καινοτόμο έργο. Ένα πράσινο χωριό ανοικτού κώδικα 100%.

Από τη μία πλευρά η Ouishare, μια διεθνής κοινότητα πρωτοπόρων
της συνεργασίας και του ανοιχτού κώδικα εταιρείας. H Ouishare
ιδρύθηκε το 2012 στο Παρίσι, και σήμερα διαθέτει τοπικές
ομάδες στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αφρική
και προσπαθώντας να επιλύσει κάποιες από τις προκλήσεις της
εποχής μας και να βοηθήσει όλους να έχουν πρόσβαση στους
αναγκαίους
πόρους. Από την άλλη, η Open State (Ανοιχτή
Πολιτεία) είναι ένα εργαστήριο αειφόρου ανάπτυξης, ανοιχτού
κώδικα(open source), που ιδρύθηκε επίσης το 2012 στο
Βερολίνο.
Η ομάδα αυτή φέρνει σε επαφή τους σχεδιαστές με τους
ακτιβιστές που εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν λειτουργικές
μονάδες οι οποίες θα μπορούν
να αναπαραχθούν από την
κοινωνία.

Δημιουργώντας μια πράσινη πόλη με100% ανοικτό κώδικα

Μαζί, ανέπτυξαν το έργο POC21 κάνοντας λογοπαίγνιο με τις
λέξεις “Proof of concept” και αναφερόμενοι στην COP21
(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στο
Παρίσι)
H
POC21
είναι
μια
διεθνή
κοινότητα
καινοτομίας. Συγκέντρωσε 100+ κατασκευαστές, σχεδιαστές,
μηχανικούς, επιστήμονες και εθελοντές. Απώτερος στόχος να
ξεπεράσει την καταστροφική καταναλωτική κουλτούρα και να κάνει
βιώσιμα προϊόντα ανοιχτού κώδικα, Κατά τη διάρκεια των 5
εβδομάδων που αναπτύχθηκαν 12 αειφόρες και καινοτόμες
τεχνολογίες και συνεχώς προστίθενται και άλλες.

Δημιουργήθηκαν

ανεμογεννήτριες,

φορητά

συστήματα

ηλιακής

ενέργειας, εργαλεία για την γεωργία, ντους αυτοφιλτραρίσματος, ξηρές τουαλέτες κομποστοποίησης που
τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια κ.α. Ένωση της τεχνολογίας
ανοικτού κώδικα και των περιβαλλοντικών κινημάτων για πρώτη
φορά.
Ένα κίνημα βιωσιμότητας ανοιχτού κώδικα

… χωρίς τις τράπεζες

με τη χρήση του CoBudget, ενός εργαλείου που αναπτύχθηκε από
την POC21, και είναι ουσιαστικά μία μορφή συνεργατικής
χρηματοδότησης.
Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ένα κατάλογο ο οποίος θα
είναι δωρεάν διαθέσιμος σε όλους, για χρήση αλλά και περαιτέρω
ανάπτυξη: μια νέα γενιά ανοικτών προϊόντων που επιτρέπει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος με ελάχιστη κατανάλωση
πρώτων υλών.
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