ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ
Oι ιστορίες βρίσκονται στην καρδιά της ανθρώπινης φύσης. Έχουν
ειπωθεί, ξαναειπωθεί και ερµηνευθεί στις νέες εποχές µε ποικίλους
τρόπους. Είναι ο ανεκτίµητος θησαυρός που περιέχει την πολύµορφη
πολιτιστική κληρονοµιά της ανθρωπότητας. Σήµερα οι παραµυθάδες
της εποχής µας είναι οι σεναριογράφοι.
Είναι πια καιρός να εµπιστευτούµε, να ενθαρρύνουµε και να
υποστηρίξουµε τους Ευρωπαίους σεναριογράφους. Ο ευρωπαϊκός
κινηµατογράφος πρέπει να προσελκύσει, να αναδείξει και να
διαφυλάξει τους δικούς του σεναριογράφους.
∆ηλώνουµε ότι:
1. O σεναριογράφος είναι ένας εκ των δηµιουργών της
κινηµατογραφικής ταινίας, πρωταρχικός δηµιουργός του
οπτικοακουστικού έργου.
2. Η γενική και χωρίς διάκριση οικειοποίηση από ένα µόνο
συντελεστή δεν είναι αποδεκτή.
3. Τα πνευµατικά δικαιώµατα του σεναριογράφου, ιδιαίτερα το
δικαίωµα της διατήρησης της ακεραιότητας και της προστασίας
του έργου του από κάθε διαστρέβλωση ή κακοµεταχείριση
πρέπει να είναι αναφαίρετο και να κατοχυρώνεται και στην
πράξη.
4. Ο σεναριογράφος πρέπει να αµείβεται για κάθε µορφή
εκµετάλλευσης του έργου του.
5. Ο σεναριογράφος ως δηµιουργός δικαιούται να συµµετάσχει σε
κάθε στάδιο της παραγωγής, καθώς και στη διαφήµιση και
προβολή της ταινίας καθώς και να αποζηµιώνεται για την
εργασία του αυτή. Ως συνδηµιουργός πρέπει να αναφέρεται σε
κάθε δηµοσίευση, συµπεριλαµβανόµενων των περιοδικών και των
καταλόγων των φεστιβάλ.
Καλούµε:
6. Τις κυβερνήσεις και τα ταµεία χρηµατοδότησης να
υποστηρίξουν τους σεναριογράφους, δίνοντας έµφαση και
πόρους στην ανάπτυξη ταινιών η τηλεοπτικών προγραµµάτων,
µέσω επιδοτήσεων, χορηγιών, φορολογικών ελαφρύνσεων ή
επενδυτικών σχηµάτων, και χρηµατοδοτώντας απευθείας τους
σεναριογράφους.
7. Τους ακαδηµαϊκούς και τους κριτικούς κινηµατογράφου να
αναγνωρίσουν το ρόλο των σεναριογράφων. Τα Πανεπιστήµια,
τις Ακαδηµίες και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να εκπαιδεύσουν
τις επόµενες γενιές µε βάση την αντίληψη ότι η
κινηµατογραφική ταινία είναι προϊόν συνεργασίας και κατά
συνέπεια οφείλεται η απόδοση σεβασµού στην τέχνη και στο
επάγγελµα του σεναριογράφου.

8. Τα φεστιβάλ κινηµατογράφου, τα κινηµατογραφικά µουσεία και
τους υπόλοιπους κινηµατογραφικούς θεσµούς να αναφέρουν στα
προγράµµατά τους και να σχεδιάζουν και να τιµούν µε
αφιερώµατα τους σεναριογράφους µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που αναφέρουν και τιµούν σκηνοθέτες, ηθοποιούς και χώρες.
9. Τις εθνικές νοµοθεσίες και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία να
αναγνωρίσουν ότι ο σεναριογράφος είναι ένας εκ των
δηµιουργών της κινηµατογραφικής ταινίας (του
οπτικοακουστικού έργου).
10.
Τις εθνικές νοµοθεσίες και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία να
διασφαλίσουν ότι οι σεναριογράφοι µπορούν να οργανωθούν, να
διαπραγµατευθούν και να συµβληθούν συλλογικά έτσι ώστε να
µπορέσουν να διατηρηθούν και να προαχθούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε χώρας και να διευκολυνθεί η ελεύθερη
µετακίνηση των σεναριογράφων µεταξύ των κρατών.
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