
Feladó: Artisjus Kommunikáció 

Tárgy: Így tud tenni saját online bevételeiért – Folytatódik a kampány Európában a szerzőkért és 

jogdíjaikért  

Kedves Szerzőnk! 

 

Az Európai Parlament szeptember 12-én újra szavaz a nyáron benyújtott – és akkor elutasított – 

szerzői jogi reformról.  

Jövő szerdáig a szerzők európai szervezete széles körű kampánnyal harcol az alkotók jogaiért – ebben 

pedig most az Ön segítségére is számítanak! (Az előzményekről itt olvashat: https://wp.me/p44MrC-

3OQ ) 

Ön is tenne a következő egy hétben azért, hogy a YouTube és a többi platformszolgáltató végre a 

szerzők érdekeit is figyelembe vegye és tisztességes bevételhez juttassa a zenék, filmek alkotóit?  

 

Így segíthet: 

1. A Europe for Creators Twitter-oldal követésével és bejegyzéseinek megosztásával  

A https://twitter.com/EUForCreators oldalon látható posztok közül ossza meg („retweetelje”) az Ön 

számára szimpatikus bejegyzéseket a kép/videó alatti második ikonra kattintva – vagy akár szóljon 

hozzá, fejezze ki véleményét az oldalon.  

2. Posztolással a közösségi médiában #EuropeforCreators hashtaggel 

Ossza meg gondolatait írásban, képben, videóüzenettel, zenével saját közösségi médiafelületein 

arról, hogy Ön szerint miért fontos megvédeni a szerzők jogait és érvényesíteni a művészek érdekeit 

az óriás techcégekkel szemben.  A poszt szövegében használja a #EuropeforCreators hashtaget.  

Az európai szerzők közös nyilatkozata nyújthat ebben kapaszkodót, szövegét itt olvashatja angolul: 

https://www.europeforcreators.eu/manifesto/  

3. Írja alá a petíciót! (Ha korábban még nem tette meg) 

Köszönjük annak a mintegy ezer hazai szerzőnek, aki már aláírta az európai szerzők közös petícióját. 

Eddig 40 ezer európai alkotó küldte el aláírását – most a cél az, hogy ez a szám 50 ezer legyen jövő 

szerdáig! Ha Ön még nem csatlakozott, itt tudja aláírni virtuálisan a nyílt levelet (magyar nyelven is 

olvasható):  https://makeinternetfair.eu/hu#petition  

Az Artisjust is magába foglaló európai szerzői szervezet, a GESAC részletes tájékoztatási kampányt 

folytat az európai parlamenti képviselők, a sajtó és az érdeklődő közvélemény irányába is. A témáról 

és a friss fejleményekről minden fontos információ elérhető itt: https://www.europeforcreators.eu/  

 

Előre is köszönjük támogatását. 

 

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre 

„leiratkozom” szöveggel.  
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