הצהרה על שיתוף פעולה
הביטוי והקידום של היצירתיות הוא יתרון מוכר באופן עולמי לאנושות .האותנטיות האמנותית אשר מתבטאת
בדרכים שונות בתרבויות השונות ,אבל בשורש שלה ישנם ערכי ליבה לבדר ,לעורר ,לאתגר ולהתגרות.
סופרים ,מנהלים ,אמנים ,מפיקים ,אנשי מלאכה ,חברות הפקה ,מפיצים ואנשי הפלטפורמה בכל רחבי העולם
מועילים לעצמם ולחברה תוך זרימה בריאה ומתמדת של רעיונות.
הקניין הרוחני הוא הבסיס שעליו מתפתחת התעשייה הכלכלית העולמית וכך גודלת ומשגשגת כמעט בכל מדינה
בעולם .דבר חיוני להמשך בריא ורווחתי של תרומה תוססת ורבת ערך זו לחברה ,הם ההמשכיות והטיפוח של
חילופי היצירתיות ,הן מבחינה מסחרית והן מבחינה פילוסופית.

בכדי לייעץ ,להחליף ולשתף פעולה ,אנו מאמצים את העובדות היצירתיות הבאות כמובנות מאליהן:
.1

זכותו של כל אדם ובכל מקום ליצור יצירה בדיונית או לא בדיונית.

.2

אין הגבלה על התקשורת או על השיטה שבאמצעותה היצירתיות באה לידי ביטוי.
הרעיונות של האמן הם טובים ובעלי ערך ויש להם גם ערך כספי טמון.

.4

הערך של העבודה הנוצרת הוא ערך סחיר ,אבל כפוף ליושרה של תעשיית הקניין הרוחני העולמית.

.5

אמצעי היצירה ,הביצוע ,המכירות וההפצה משתנים מעם לעם ,מפלטפורמה לפלטפורמה ,אבל כל השיטות
הידועות או שעדיין לא הומצאו חייבות לאפשר את הכבוד והשכר של היוצרים והיצרנים.

.6

הקניין הרוחני הוא רעיון להגנה ואסור להיות מופרה דרך העתקה או גניבה .אין לרמות מישהו.

.7

התעשייה הגלובלית הבריאה אשר מתמקדת ביצירתיות ,חייבת להיות פתוחה וזורמת באופן חופשי,
תוך כיבוד תקני החוזים הבינלאומיים והתשלום במועד.

.8

חייבים להתייחס לסכסוכים המשפטיים באופן הדדי מכובד ,כך שהיוצרים והחברות ,הגדולים והקטנים,
יתנהגו בשקיפות ובכבוד.

.9

מחסומי הסחר המגנים על צד אחד ,עלולים לפגוע למעשה בצד אחר ויש להימנע מהם.

.3

 .10התעשייה הגלובלית הבריאה המבוססת על יושרה וזרימה חופשית של אינטרסים מסחריים ,מסירה את
כל הגבולות ונותנת שירות בכדי לספק בסיס מוצק לצמיחה של העסק בכל מקום.
אנחנו ,החברים החתומים מטה בתעשיית הקניין הרוחני העולמית ,העוסקים ביצירה ,רכישה ,מכירה ,ביצוע
והפצה של תכנים ,מתחייבים לשמור על הערכים האלה באופן קבוע ,כמו כן נעבוד עם מוסדות פרטיים
וציבוריים בכדי לטפח הבנה טובה יותר וקביעת קווים מנחים ונהלים להגנה ,לשימור ולסחר רעיונות ברחבי
העולם.
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