ERKLÆRING OM SAMARBEJDE
At fremme og give udtryk for kreativitet giver universelt anerkendte fordele. Kunstnerisk ægthed
manifesterer sig på forskellige måder i de forskellige kulturer, men bygger altid på kerneværdier,
såsom at underholde, inspirere, udfordre og provokere andre. Forfattere, instruktører, kunstnere,
producenter, håndværkere, produktionsselskaber og distributører over hele verden drager fordel af en
sund og konstant strøm af ideer.
Immaterialret danner grundlag for vækst og velstand i en global økonomi. For at dette livlige og
værdifulde bidrag til samfundet skal kunne fungere optimalt på længere sigt, er det afgørende at den
videre udveksling af kreative udtryk både stimuleres og beskyttes ud fra et filosofisk og erhvervsmæssigt
synspunkt.

I tilknytning til udveksling og samarbejde betragter vi følgende kreative sandheder som
selvindlysende:
1.

Alle, hvor som helst i verden, har ret til at skabe fiktive og ikke-fiktive værker.

2.

Der er ikke tale om nogen som helst form for restriktioner i forbindelse med det medie eller
den metode, som kreativiteten bringes til udtryk på.

3.

Kunstnerens ideer er værdifulde, og repræsenterer en iboende pengeværdi.

4.

Værdien af et produceret værk kan forhandles, men samtidig er det en umistelig del af den
verdensomspændende industri for immaterialrets integritet.

5.

Selv om midlerne til at skabe, udføre, sælge og distribuere kreative værker kan variere fra land til
land og fra platform til platform, skal der ved alle nuværende og fremtidige metoder være respekt
for skaberne og deres plads til at forhandle om en godtgørelse for pågældendes værker.

6.

Immaterialretten skal beskyttes og må aldrig misbruges ved skamløs kopiering eller tyveri. Ingen må
berøves.

7.

En sund, global, kreativ industri skal bære præg af en åbenhed, fri bevægelighed og respekt
for internationale, kontraktuelle standarder samt rettidig betaling.

8.

Juridiske tvister skal løses baseret på gensidig respekt. Skabere og organisationer, store og
små, skal i den forbindelse handle gennemsigtigt og på ære og samvittighed.

9.

Handelsrestriktioner som beskytter en part kan være ufordelagtige for en anden part, og bør
derfor undgås.

10. En sund, global industri er baseret på integritet og fri bevægelighed, og giver et stærkt
fundament for velstand i alle dele af verden.
Som en del af den globale industri for immaterialret beskæftiger vi os med fremstilling, overtagelse,
salg, realisering og distribution af websiteindhold, og lover hermed at respektere ovenstående
værdier. Vi vil samarbejde med private og offentlige institutioner for at bidrage til en bedre forståelse,
og udvikle retningslinjer og procedurer for verdensomspændende beskyttelse, vedligeholdelse af og
handel med formater.
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