Η δηµιουργική Βιοµηχανία και η Βιοµηχανία των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
1. Η ελευθερία της έκφρασης - είναι δουλειά µας
Η δηµιουργική βιοµηχανία και η βιοµηχανία Μέσων Ενηµέρωσης
ενσωµατώνουν και υποστηρίζουν την ελευθερία της έκφρασης.
Υπερασπιζόµαστε ταυτόχρονα την ελευθερία αυτή σε δικαστήρια
και
πολιτικές
συζητήσεις
σε
ολόκληρο
τον
κόσµο.
Υπερασπιζόµαστε περιεχόµενο όπως ταινίες και βιβλία εναντίον
κάθε κυβερνητικής λογοκρισίας και προστατεύουµε τις πηγές των
πληροφοριών που κάνουν δυνατή την ανεξάρτητη ειδησεογραφία,
γεγονός που αποτελεί θεµελιώδη διασφάλιση της δηµοκρατικής
κοινωνίας.
Η αποστολή αυτή είναι που κάνει τη βιοµηχανία µας µοναδική και
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων µας,
καθηµερινά. Στο σηµερινό κόσµο, το διαδίκτυο ενισχύει την
ελευθερία της έκφρασης. Καθώς διασχίζει πολιτιστικά και πολιτικά
σύνορα, παρέχει µια σκηνή για τα παγκόσµια γεγονότα αλλά και
τόπο συζήτησης µε παγκόσµιο ακροατήριο. Η ελευθερία της
έκφρασης δεν είχε ποτέ πριν µεγαλύτερες δυνατότητες και ποτέ
άλλοτε δεν ήταν πιο σηµαντικό να διατηρηθεί η ελευθερία του
«δηµοσιεύειν» και η διανοµή δηµιουργικού περιεχοµένου.
2. e-επαγγέλµατα, επενδύσεις, καινοτοµία και πολυµορφία
Ως δηµιουργικές βιοµηχανίες και βιοµηχανίες µέσων ενηµέρωσης,
επενδύουµε σε επαγγελµατικό περιεχόµενο για διανοµή στο κοινό.
Επιλέγουµε, εξευγενίζουµε και αναπτύσουµε ότι υπόσχεται να
είναι χρήσιµο για το µεγαλύτερο δυνατό ή σαφέστερα καθορισµένο
ακροατήριο. Είµαστε η συµφωνία για το βιβλίο, το συµβόλαιο
εγγραφής ενός τραγουδιού, ο ρόλος στην ταινία ή η πρόσκληση σ’
ένα talk show, φέρνοντας ποικιλία περιεχοµένου στους πολίτες
όλου του κόσµου.
Είµαστε καινοτόµοι, βρίσκοντας τον καλύτερο τρόπο να φτάνουµε
στο κοινό µας σε οποιαδήποτε αγορά. Επιζητούµε επιστροφή των
επενδύσεών µας, είτε µε άµεση πληρωµή, συνδροµή ή διαφήµιση.
Μια καλή απόδοση των επενδύσεων προσελκύει περισσότερα
κεφάλαια, και κατά συνέπεια οι βιοµηχανίες ενισχύονται και
δηµιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας. Τα έσοδα
επανεπενδύονται σ’ένα άγνωστο µουσικό συγκρότηµα, σε µια
ελπιδοφόρα εκποµπή ταλέντων ή σ’έναν αδηµοσίευτο συγγραφέα.
Θέσεις εργασίας στις δηµιουργικές βιοµηχανίες και
στις
βιοµηχανίες των µέσων ενηµέρωσης βοηθούν στη διατήρηση του
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τοπικού πολιτισµού, απαιτούν υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων, και
συµβάλλουν άµεσα στην Κοινωνία της Γνώσης. Πρόκειται για
θέσεις εργασίας που βοηθούν στη διαµόρφωση του µέλλοντος.
3. Η ελευθερία τροφοδοτείται µε την υπευθυνότητα
Ως εταιρίες µέσων ενηµέρωσης και εκδοτών, έχουµε συνηθίσει να
αναλαµβάνουµε την ευθύνη για το επαγγελµατικό περιεχόµενο
που προσφέρουµε σε ένα παγκόσµιο κοινό. Συµµόρφωνόµαστε µ’
ένα πλήθος νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων – οχι µόνο
γενικού κανονισµού των µέσων ενηµέρωσης, αλλά και ειδικών
κανόνων όπως αυτοί για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση,
καθώς και ένα σύνολο νόµων για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής, τη δυσφήµιση, την υποκίνηση, τη βωµολοχία, την
πνευµατική ιδιοκτησία, τον ανταγωνισµό, τη διαφήµιση και τη
φορολογία.
Τέλος, η βιοµηχανία µας λειτουργεί µε πολλαπλούς
αυτορύθµιστικούς κανόνες (self-regulation) καθώς και µε κώδικες
συµπεριφοράς που ισχύουν για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι
πελάτες µας, όπως σηµαντικές εταιρίες και ιδιοκτήτες εµπορικών
σηµάτων µας εµπιστεύονται να παραδώσουµε αυτό που
υποσχόµαστε. Αυτό είναι που κάνει τη δουλειά µας, την ελευθερία
της δηµιουργίας, της έκδοσης και διανοµής περιεχόµενου να
αποκτά νόηµα στο ευρύ κοινό καθώς και στους πελάτες µας. Όλα
τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες περιορίζονται από τα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες των άλλων. Αυτό, που αποτελεί την ουσία της
δουλειάς µας, αποτελεί επίσης µέρος της ελευθερίας του
«δηµοσιεύειν».
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