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Poslání
Cílem spolku NoLog je poskytovat bezpečnou počítačovou infrastrukturu
široké veřejnosti, jakož i konkrétním skupinám a organizacím, které
usilují o pozitivní společenskou změnu. Hlásíme se k ekologickému
hnutí a chceme poskytnout prostor kolektivům, které se zasazují o
sociální spravedlnost. Vymezujeme se proti rasismu, nacionalismu,
sexismu a náboženskému fundamentalismu. Pořádáme veřejně přístupné
workshopy počítačové bezpečnosti a diskuze o souvisejících tématech.

Činnost spolku v roce 2021
Rozvoj on-line služeb
V lednu roku 2021 jsme zprovoznili novou službu nolog.chat, která
uživatelům umožňuje bezpečnou komunikaci a to i v rámci širší
decentralizované sítě Matrix. Nadále jsme pokračovali v rozvoji
našich vlastních řešení a zdokonalování interních procesů, které
vedly k zvýšení úrovně zabezpečení a dostupnosti služeb, které
poskytujeme.

Veřejné působení
V dubnu 2021 probíhalo v České republice sčítání lidu, přičemž
"sečíst se" bylo možné i on-line. Náš spolek zanalyzoval vybrané
řešení a na identifikované problémy týkající se soukromí a
zabezpečení ukládaných dat upozornil na sociálních sítích.
V květnu 2021 se v médiích obejvily výpovědi žen, které (bývalého)
poslance strany Top-09 Dominika Feriho obvinily ze sexuálního násilí.
V reakci na odmítavý postoj části české společnosti jsme spustili on-

line kampaň, která na toto téma upozorňovala a informovala též o tom,
kde mohou přeživší najít pomoc v podobných situacích.
V červenci se na veřejnost dostaly informace o zneužití sledovacího
softwaru Pegasus, který vyvíjí izraelská společnost NSO Group,
maďarským státem. Ta jej použila pro sledování řady opozičních
novinářů a dalších veřejně působících osobností. Na kauzu jsme
reagovali zorganizováním menšího happeningu u maďarské ambasády.
V průběhu celého roku jsme spolupracovali s neziskovou organizací
Iuridicum Remedicum (IuRe), která podobně jako náš spolek prosazuje
základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě. IuRe jsme
pomohli přejít z korporátních online služeb na bezpečnější řešení. V
srpnu 2021 se konal Big Brother Film Festival, který jsme podpořili
propagací. Zároveň jsme byli v rámci festivalu nominováni na udělení
pozitivní "Ceny Edwarda Snowdena", která je opakem každoročně udílené
"Ceny Velkého bratra", což nás mile překvapilo.
V říjnu jsme uspořádali dva workshopy počítačové bezpečnosti zaměřené
na bezpečnou komunikaci na internetu.
Před vánočními svátky jsme upozorňovali na bezpečnostní problémy
"chytrých" dárků. V prosinci jsme též dokončili práce na novém webu
Nakladatelství Neklid (neklid.org), který provozuje spolek Svobodná
knihovna. Spuštěním novéhu uzlu anonymizační sítě Tor jsme reagovali
na zesílení cenzurních snah v Rusku.

Záměry pro příští rok
I v příštím roce chceme pokračovat v rozšiřování nabídky našich online služeb a zlepšovat jejich dostupnost. Nadále chceme organizovat
veřejné akce a to pokud možno i mimo Prahu.

Orgány organizace
Statutárním orgánem spolku je tříčlenný Výbor, který tvoří:
- Matěj Divecký
- Alexandr Peterka
- Štěpán Stolz
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Poděkování
Na závěr musíme poděkovat zejména všem našim příznivcům a
příznivkyním, kteří nás finančně či jinak podporují a bez jejichž
pomoci by náš projekt nebyl možný.
Poděkování patří též zdravotnickému personálu, který i roce 2021
obětavě stál v první linii boje proti pandemii.

