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Pressemeddelelse 

NY LOV TRUER KULTURLIVET 

Onsdag den 23. oktober 2002 behandles Kulturministerens forslag til Ny lov om Ophavsret. 
Et hidtil upåagtet ændringsforslag går ud på at forbyde spredning af ophavsretsbeskyttede 
varer, der ikke er bragt på markedet i EU. Dette forslag kan få vidtrækkende konsekvenser. 

Ifølge forslaget skal eksempelvis følgende være forbudt og strafbart efter den 22. 
december 2002: 

- at købe et stykke kunsthåndværk på et marked i Østen og give det til 
naboen i indflytningsgave.  
- at købe en bog i Brasilien og give den til sin arbejdskollega i 
jubilæumsgave.  
- at købe en CD-plade eller tegneserie i USA og efterfølgende sælge den i en 
brugthandel.  

For butikkerne vil det blive forbudt og strafbart fra USA og andre tredjelande 

- at importere CD-plader, videofilm, bøger, kunsthåndværk, tegneserier, computerspil osv.  

Konsekvensen for forbrugerne bliver, at udvalget af kulturgoder vil falde væsentligt. 
Alle varer, der ikke har oprindelse i EU, skal fjernes fra hylderne. 

Specialforretningerne må ikke længere frit bestille musik, film og bøger hjem til 
kunderne. 
Indvandrere fra Tyrkiet og Pakistan må således ikke længere købe bøger på deres 
eget sprog! 

Markedet vil blive styret af virksomheder, der er etableret i Europa. For multinationale amerikanske 
selskaber betyder det f.eks., at kun de videofilm og CD-plader, de vælger at udgive igennem deres 
danske selskaber, bliver tilladte. De kan prissætte deres udgivelser uden at risikere påvirkning af 
konkurrencen på verdensmarkedet. 

Er det sådan, vi ønsker, at mediebilledet i Danmark skal se ud? 
Ønsker vi ikke selv at kunne bestemme, hvad vi vil se, læse og høre? 

Inden Kulturministeriets forslag til "Ny lov om Ophavsret" går til afstemning, bør vi alle - ikke mindst 
politikerne - forstå dets fulde konsekvenser, som vil ramme os alle. 

Jeg er indehaver af videokæden Laserdisken, og for mine kunders vedkommende betyder lovforslaget 
farvel til tusindvis af asiatiske film og næsten 20.000 DVD-udgivelser fra USA, herunder nationale 
klenodier som Carl Th. Dreyers film "Gertrud", "Ordet", "Vredens Dag" og "Jeanne d'Arc" plus mange 
andre film, som ikke er kommercielle nok til udgivelse i Europa. 

Med venlig hilsen 

Hans Kristian Pedersen 
indehaver af Laserdisken, 
importør - indtil videre - af filmudgivelser fra hele verden 
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