A WBU sajtóközleménye a Könyv és a szerzői
jogok világnapja alkalmából - 2019. április 23.
A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezetével (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, röviden
UNESCO) és egyéb szervezetekkel együtt csatlakozik a Könyv és a szerzői jogok
világnapja megünnepléséhez. A Könyv és a szerzői jogok világnapja egy olyan
ünnepnap, melynek célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvek és az olvasás
szépségére és ösztönözze az olvasást. Az április 23-i világnap jó alkalom arra, hogy
világszerte tisztelegjünk a szerzők, a kiadók és a könyvtárak előtt.
A világnap kapcsán a WBU aggodalmát fejezi ki a megjelent könyvek és írott anyagok
akadálymentesen hozzáférhető formátumainak igen alacsony aránya miatt. Annak
ellenére, hogy számos ország ratifikálta a vakok és gyengénlátók, és látási
képességeikben egyéb okból korlátozott személyek számára akadálymentesen
hozzáférhető formátumú művek előállítását - a szerzői jogok megsértése nélkül lehetővé tevő Marrakeshi Szerződést, a vak és gyengénlátó közösségek számára
hozzáférhető anyagok mennyisége és választéka továbbra is igen korlátozott
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) 21-ik cikke
arra kötelezi a részes államokat, hogy „minden szükséges intézkedést tegyenek meg
annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, az
általuk megválasztott kommunikációs formán keresztül gyakorolhassák a
szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az
információk és elgondolások keresésének, befogadásának és közlésének szabadságát”.
A fentieken túl, az ENSZ 193 tagállama által elfogadott Fenntartható fejlődési
keretrendszer 4-ik célkitűzésének megvalósításához - átfogó és igazságos minőségi
oktatás megteremtése és egész életen át tartó tanulási lehetőségek előmozdítása
mindenki számára – elengedhetetlen fontosságú az, hogy az olvasási anyagok mindenki
számára akadálymentesen hozzáférhetőek legyenek. Ez az egyetlen módja annak, hogy
a célkitűzés - a veszélyeztetett helyzetű személyek számára, ideértve a vakokat és
gyengénlátókat is, minden életkorban biztosított legyen a minőségi oktatás és
szakképzés – megvalósuljon!
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A Vakok Világszövetsége ezért arra sürgeti a részes államokat, hogy mindent
kövessenek el annak érdekében, hogy az olvasási anyagok a fogyatékossággal élők,
köztük a vakok és gyengénlátók számára rendelkezésre álljanak, számukra
akadálymentesen hozzáférhető formátumokban, és az ezekhez szükséges, igényeiknek
megfelelő technológiák és eszközök, mint például a Braille elérhetőek legyenek.
A Könyv és a szerzői jogok világnapjának megünnepléséhez kapcsolódva, a WBU célja
és elvárása az, hogy minden ország ratifikálja, és megfelelő módon hajtsa végre a
vakok, gyengénlátók és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent
művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakeshi Egyezményt. Minél
inkább és nagyobb számban válnak a könyvek a vakok és gyengénlátók számára
akadálymentesen hozzáférhetővé, és minél kevesebb szerzői jogi korlátozás mellett
állíthatók elő az ilyen másolatok, a WBU tagjai annál inkább fognak tudni világszerte élni
a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának jogával, beleértve az információk és
elgondolások keresésének, befogadásának és közlésének jogával. Az információk
akadálymentes hozzáférhetősége nemcsak oktatási lehetőségeket eredményez és a
kulturális anyagok és események élvezhetőségének lehetőségéhez vezet, hanem
nagymértékben hozzájárul a foglalkoztatás és az önállóság javulásához is.

-----------------A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) a világszerte élő, 253 millióra becsült
vak és gyengénlátó érdekeit képviselő világszervezet. Tagja a vakok saját érdekvédelmi szervezetei
és a vakokért dolgozó szervezetek, a világ több mint 190 országából, valamint a látássérültséggel
kapcsolatos területeken dolgozó nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján
olvashatók (angol nyelven): www.worldblindunion.org
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