
Community Science Manifest
---

Het gaat ons om de democratisering van kennis, waardoor experts, beleidsmakers en burgers op basis van
gelijkheid in dialoog kunnen gaan over de prangende kwesties van onze tijd.

De naam Citizen Science is problematisch omdat het de scheidslijn tussen instituten en burgers benadrukt.
De naam wordt vaak gebruikt voor institutionele doelen als popularisatie, participatie of rendement. 

We introduceren daarom de naam Community Science. De ivoren toren staat niet langer soeverein in de
velden, maar bevindt zich in een gevarieerd landschap van meer toegankelijke gebouwen en schuurtjes,
een openbaar plein en de bazaar. Dit ecosysteem heeft de volgende kenmerken:

---

➊ Kennis

Ons doel is het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis.

We zijn er niet om vooringenomen vermoedens te bewijzen.

➋ Open

We produceren open data, open kennis en open source technologie.

Er zijn geen beperkingen bij het gebruik van de data. Kennis verdwijnt niet
achter betaalmuren. Iedereen mag onze soft- en hardware gebruiken,

bestuderen, aanpassen en weer verder delen.
➌ Duurzaam

We zorgen voor blijvende beschikbaarheid van onze resultaten.

We halen de website niet offline zodra het geld op is.

➍ Inclusief

Al onze bijeenkomsten zijn open toegankelijk, iedereen kan meedoen. Kennis wordt op een
begrijpelijke manier gedeeld. Omwille van privacy en betaalbaarheid gebruiken we open
gereedschappen.

We werken met gebruiksvriendelijke techniek en vermijden onnodige vaktaal.
Er is altijd een manier om mee te doen zonder gebruik te hoeven maken

van meekijksoftware. In plaats van Big Tech gebruiken we open source
alternatieven. Dat geldt ook voor de gereedschappen die je nodig hebt

om mee te ontwikkelen aan onze eigen soft-en hardware.
➎ Wederkerig

Wie profiteert van onze gemeenschap worden geacht daar ook weer aan bij te dragen.

---

Hang dit manifest op en publiceer het op je website, zodat iedereen weet waar je voor staat.
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