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Medzinárodná asociácia vydavateľov (IPA) a Medzinárodná federácia knižničných
asociácií a inštitúcií (IFLA) vyhlasujú, že vyjadrovanie na Internete a prístup
k Internetu a všetkým jeho zdrojom by mali byť v súlade so Všeobecnou
deklaráciou ľudských práv Organizácie spojených národov, zvlášť jej článkom 19:
“Každý má právo na slobodu názoru a prejavu; toto právo zahŕňa slobodu zastávať
názor bez zasahovania a vyhľadávať, získavať a šíriť informácie a myšlienky
prostredníctvom ľubovoľných médií a nezávisle na hraniciach štátov“.
•

vyhlasujú, že bezbariérový prístup k informáciám je nevyhnutný pre slobodu,
rovnosť, globálne porozumenie a mier;

•

potvrdzujú, že základné princípy ochrany autorských práv materiálov
v tlačovom prostredí, zostávajú rovnaké aj v elektronickom prostredí;

•

potvrdzujú, že intelektuálna sloboda je právom každého jednotlivca mať
a vyjadrovať svoje názory, vyhľadávať a získavať informácie a je podstatou
ako vydavateľských, tak knižničných a informačných služieb.

Spozorovali, že:
•

Internet sa stal nevyhnutným prostriedkom pre slobodu prejavu a slobodu
prístupu k informáciám;

•

poskytovanie bezbariérového prístupu k informáciám prostredníctvom
Internetu pomáha komunitám a jednotlivcom dosiahnuť slobodu, prosperitu,
kreativitu a rozvoj.

IFLA a IPA trvajú na tom, že:
prístup by nemal podliehať žiadnej forme ideologickej, politickej alebo náboženskej
cenzúry.
IFLA a IPA naliehajú na:
medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo rozvoj dostupnosti Internetu na celom
svete, zvlášť v rozvojových krajinách, aby tak mohli čerpať úžitok z globálnych
výhod, ktoré poskytuje Internet;
vlády štátov, aby rozvíjali národné informačné infraštruktúry, ktoré zabezpečia
prístup k Internetu pre celú svoju populáciu;
všetky vlády, aby podporovali bezbariérový tok informácií, dostupných
prostredníctvom Internetu a odmietali akékoľvek pokusy o cenzúru, alebo
potláčanie slobody prejavu.
Schválené IFLA / IPA Steering Group na svojom zasadnutí v Toronte,
dňa 26. júna 2003.

