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1. IFLA ako vrcholná medzinárodná profesijná asociácia, zaoberajúca sa
informačnými a knižničnými službami, reprezentuje inštitúcie na celom
svete, ktoré sa usilujú o poskytovanie prístupu ku všetkým verejne
dostupným informáciám bez ohľadu na to, či sú faktografické alebo fiktívne
a bez ohľadu na médium alebo formát.
Sieť digitálnych informačných zdrojov sa stala kriticky dôležitým základom
pre informačné služby poskytované knižnicami a v mnohých krajinách sú
verejné alebo akademické knižnice hlavnými alebo jedinými inštitúciami,
ktoré širokej verejnosti poskytujú bezplatný alebo cenovo dostupný prístup
k týmto zdrojom. Týmto významne prispievajú ku kultúrnemu, sociálnemu
a ekonomickému rozvoju.
IFLA má preto bezprostredný záujem na budúcej správe Internetu.
2. IFLA odmieta akékoľvek opatrenia, ktoré by mohli viesť ku kontrole prístupu
k informáciám alebo slobody prejavu v komerčnom, vládnom alebo
rezortnom záujme. Opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie
spoľahlivého fungovania Internetu, kontroly nevyžiadanej pošty, podpory
ochrany duševného o vlastníctva a umožnenie jednotlivcom chrániť svoje
súkromie, nesmú byť
použité v rozpore s právami, vyjadrenými
vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, zvlášť uvedenými v článku 19.

3. IFLA podporuje rozvoj Internetu ako spoľahlivého viacjazyčného systému,
ktorý bude dostupný pre všetkých a bude napomáhať neobmedzenému
prístupu k informáciám pre všetkých ľudí v jazyku podľa ich výberu.

4. V súvislosti s navrhovanými prístupmi k správe Internetu, IFLA podporuje
multi-správcovský prístup, ktorý zahŕňa vlády, občiansku spoločnosť
a podnikateľský sector a ktorý ponúka cestu zvyšovania účasti podľa ich
záujmu vo všetkých krajinách tak, ako sa možnosti ich účasti rozvíjajú. IFLA
preto schvaľuje fórum aj princípy globálnej verejnej stratégie a zásady pre
dohľad, navrhnuté v rámci Pracovnej skupiny pre správu Internetu (WGIG),
ale kladie veľký dôraz na potrebu efektívneho zastúpenia záujmov
jednotlivých zainteresovaných strán.

5. Medzinárodná profesijná organizácia IFLA ako hovorca 2.5 miliardy
registrovaných používateľov knižníc na celom svete, akreditovaná
v Hospodárskej a sociálnej rade Organizácie spojených národov
(ECOSOC), je pripravená pomáhať pri rozvoji efektívnych modelov
pre správu Internetu.
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IFLA (Medzinárodná feredácia knižničných asociácií a inštitúcií) je vrcholný
medzinárodný orgán zastupujúci záujmy knižníc a informačných služieb
a ich používateľov. Je globálnym hovorcom knihovníckej a informačnej
profesie. IFLA je akreditovaná v mnohých zastupiteľstvách Organizácie
spojených národov vrátane UNESCO, s ktorým s potešením zdieľa oficiálne
asociované vzťahy.

