
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

Denna förklaring är utarbetad av IFLA/FAIFE och antagen av IFLA:s styrelse den 25 mars 1999 i Haag, Holland.

Alarabia, Balgarski, Bangla, Bosanski, Cesky, Chaltibhasa, Dansk, Deutsch, English, Español, Farsi, Français, Hangul, Hrvatski, Íslenska, Italiano, Kartuli,

Lietuviskai, Magyar, Nederlands, Nihongo, Norsk, Polski, Português, Russkij, Shqip, Srpski, Suomeksi, Tagalog, Tamil, Türkçe, Viet, Zhongwen (simplified),
Zhongwen (traditional)

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) stödjer, försvarar och främjar den intellektuella
friheten så som den definieras i Förenta Nationernas förklaring om den mänskliga rättigheterna.

IFLA förklarar att alla människor har en grundläggande rätt till tillgång till uttryck för kunskap, kreativt tänkande och
intellektuell verksamhet och till att framföra sina åsikter offentligt.

IFLA anser att rätten till kunskap och yttrandefriheten är två aspekter av samma princip. Rätten till kunskap är en
förutsättning för tanke- och samvetsfrihet; tanke- och yttrandefrihet är nödvändiga villkor för fri tillgång till information

IFLA hävdar att förpliktelsen i fråga om den intellektuella friheten är ett centralt ansvarsområde inom all biblioteks- och
informationsverksamhet.

IFLA uppmanar därför bibliotek och biblioteksanställda att stå fast vid principerna om den intellektuella friheten, den
oförhindrade tillgången till information och yttrandefriheten samt att erkänna biblioteksanvändarens rätt till ostördhet.

IFLA uppmanar sina medlemmar att medverka till att dessa principer blir accepterade och förverkligade. Och därmed
fastslår IFLA att:

Bibliotek tillhandahåller tillgång till information, idéer och uttryck för skapande fantasi. De tjänar som ingångsport till
kunskap, tankar och kultur.
Bibliotek tillhandahåller oumbärligt stöd för livslångt lärande, självständigt beslutsfattande och kulturell utveckling
både för individer och grupper.
Bibliotek bidrar till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella friheten och hjälper till att trygga
grundläggande demokratriska värden och allmänna mänskliga rättigheter.
Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för kunskap och intellektuell
aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för
att avspegla samhällets pluralism och skiljaktligheter.
Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av yrkesmässiga övrväganden
och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter.
Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form för censur.
Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla användare på lika villkor. Det får inte
förekomma någon form av diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak.
Biblioteksanvändare skall ha ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. Bibliotekarier och övrig
bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja användares identitet eller det material som de använder.
Bibliotek finansierade av allmänna medel och till vilka allmänheten äger tillträde skall upprätthålla principerna om
den intellektuella friheten.
Bibliotekarier och andra anställda i sådana bibliotek har en plikt att upprätthålla dessa principer.
Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal skall uppfylla sina förpliktelser både gentemot
arbetsgivare och biblioteksanvändare. I händelse av konflikt mellan dessa förpliktelser har ansvaret mot
användaren företräde.
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