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Tillgången till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

Sammanfattande synpunkter
Svensk biblioteksförening stöder implementeringen av Marrakechfördraget med förhoppningen att det
kommer förbättra tillgången till medier för personer med syn- eller annan läsnedsättning. Det är samtidigt
angeläget att de förändringar i den svenska upphovsrättslagen som behöver genomföras är tydliga och lätta att
tillämpa för svenska bibliotek och ytterst deras användare.
Allmänt
Tillgången till medier som är tillgängliga för personer med synnedsättning i Europa är låg, i stora delar av övriga
världen är den ännu sämre. Därför är Svensk biblioteksförening en stark tillskyndare av Marrakechfördraget
och att det nu ska implementeras i europeisk och svensk lagstiftning. Vi hoppas att fördraget leder till ett ökat
utbyte av tillgängliga medier och att personer med syn- och läsnedsättning därmed ges tillgång till ett större
utbud, både i Sverige och internationellt.
Det är samtidigt viktigt att de förändringar i upphovsrättslagstiftning som genomförs leder till en förutsebar
situation, både för dem som ska förmedla dessa medier och användarna. Landets bibliotek behöver veta vilka
regler som gäller så att de kan hjälpa användarna hitta de medier som är mest lämpade för den enskilde. Det
måste därför vara tydligt vilka personer som omfattas av reglerna, vilka verk som ska göras tillgängliga och hur
spridningen i Sverige och internationellt ska gå till. En otydlighet på dessa punkter skulle göra det svårare att
förmedla dessa medier och motverka syftet med fördraget. Avslutningsvis vill vi också framhålla vikten av att
det inte blir något glapp mellan den nu gällande regleringen i 17 § upphovsrättslagen och ett nytt regelverk.
Detta för att undvika situationer i det praktiska genomförandet där användarna inte får tillgång till
tillgängliggjorda verk.
I detta ärende har Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder beslutat. Jenny Nilsson och Björn
Orring har varit föredragande.
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