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Você é livre de:
Compartilhar, copiar, distribuir, executar e comunicar publicamente a obra da mesma forma
que este material. Não realizar obras derivadas e com propósito comercial
Aprovada na Assembleia Geral do 30 aniversário da FICC em Tábor
(República Checa) o 18 de setembro de 1987

1. Toda pessoa tem direito a receber todas
as informações e comunicações
audiovisuais. Para tanto deve possuir os
meios para expressar-se e tornar
públicos seus próprios juízos e
opiniões. Não pode haver humanização
sem uma verdadeira comunicação.
2. O direito à arte, ao enriquecimento
cultural e à capacidade de
comunicação, fontes de toda
transformação cultural e social, são
direitos inalienáveis. Constituem a
garantia de uma verdadeira
compreensão entre os povos, a única
via para evitar a guerra.
3. A formação do público é a condição
fundamental, inclusive para os autores,
para a criação de obras de qualidade.
Só ela permite a expressão do
indivíduo e da comunidade social.
4. Os direitos do público correspondem às
aspirações e possibilidades de um
desenvolvimento geral das faculdades
criativas. As novas tecnologias devem

ser utilizadas com este fim e não para a
alienação dos espectadores.
5. Os espectadores têm o direito de
organizar-se de maneira autônoma
para a defesa de seus interesses. Com o
fim de alcançar este objetivo, e de
sensibilizar o maior número de pessoas
para as novas formas de expressão
audiovisual, as associações de
espectadores devem poder dispor de
estruturas e meios postos à sua
disposição pelas instituições públicas.
6. As associações de espectadores têm
direito de estar associadas à gestão e
de participar na nomeação de
responsáveis pelos organismos públicos
de produção e distribuição de
espetáculos, assim como dos meios de
informação públicos.
7. Público, autores e obras não podem ser
utilizados, sem seu consentimento,
para fins políticos, comerciais ou
outros. Em casos de instrumentalização
ou abuso, as organizações de

espectadores terão direito de exigir
retificações públicas e indenizações.
8. O público tem direito a uma informação
correta. Por isso, repele qualquer tipo
de censura ou manipulação, e se
organizará para fazer respeitar, em
todos os meios de comunicação, a
pluralidade de opiniões como expressão
do respeito aos interesses do público e
a seu enriquecimento cultural.
9. Diante da universalização da difusão
informativa e do espetáculo, as
organizações do público se unirão e
trabalharão conjuntamente no plano
internacional.
10. As associações de espectadores
reivindicam a organização de pesquisas
sobre as necessidades e evolução
cultural do público. No sentido
contrário, opõem-se aos estudos com
objetivos mercantis, tais como pesquisas
de índices de audiência e aceitação.

