Manifestul IFLA cu privire la Transparenţă, Buna Guvernare şi Anticorupţie
(Aprobat de Consiliul IFLA la 3 decembrie 2008)
IFLA în cadrul a numeroase forumuri a promovat în mod clar convingerile sale că biblioteca are
un rol pozitiv în societate şi angajamentul său este de a spori acest rol. IFLA promovează
constant principiul libertăţii accesului la informaţii şi libertatea de exprimare, aşa cum este
prevăzut de articolul 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului iniţiată de ONU în 1948.
În mod special:
Manifestul IFLA/UNESCO cu privire la Bibliotecile Publice (1994) afirmă importanţa de a “fi
informat ca cetăţean, care este necesară pentru aşi exercita drepturile democratice şi a avea un rol
activ în societate”;
Declaraţia de la Glasgow cu privire la biblioteci, servicii de informare şi libertatea intelectuală
(2002) afirmă că bibliotecile şi serviciile de informare “sunt utile pentru a proteja valorile
democratice şi universale ale drepturilor cetăţeneşti”;
Manifestul de la Alexandria cu privire la biblioteci, societatea informaţională în acţiune (2005)
reafirmă principiul că “bibliotecile şi serviciile de informare [sunt] vitale pentru a deschide calea
spre o societate democratică şi informaţională” şi adaugă că “bibliotecile sunt esenţiale pentru ca
cetăţenii să fie bine informaţi şi să existe o guvernare transparentă“.
Transparenţa, buna guvernare şi anti-corupţia
Transparenţa este o condiţie esenţială unei bune guvernări şi primul pas în combaterea corupţiei.
Aceasta oferă o raţionalizare pentru menţinerea eficientă a sistemelor manageriale privind
înregistrarea, arhivarea, reglementările financiare şi a sistemelor de monitorizare. Transparenţa
este direct legată de practica socială privind responsabilitatea faţă de dreptul de autor, activitatea
de editare, publicarea şi distribuirea de informaţii prin toate mijloacele media.
Corupţia subminează valorile sociale fundamentale, ameninţă principiile statului de drept şi
subminează încrederea în instituţiile politice. Aceasta creează un mediu de afaceri, în care numai
coruptibilitatea prosperă. Este o piedică în activitatea ştiinţifică de cercetare, slăbeşte
profesionalismul şi împiedică dezvoltarea societăţii cunoaşterii. Corupţia contribuie la crearea şi
prelungirea mizeriei umane, inclusiv inhibarea acesteia în procesul de dezvoltare. Corupţia
reuşeşte să existe în condiţiile lipsei de confidenţialitate şi ignoranţă generală.
IFLA afirmă că bibliotecile sunt în esenţa lor, instituţii transparente, dedicate furnizării
informaţiei relevante din domeniile învăţământ, ştiinţă, tehnică şi social pentru fiecare. Oferiea
accesului la materiale prin intermediul bibliotecilor şi serviciilor informaţionale contribuie la o
bună guvernare prin extinderea cunoaştinţelor cetăţenilor şi implicarea lor prin discuţii şi
dezbateri.
Bibliotecile şi serviciile de informaţii ar trebui să îşi extindă misiunea lor în aşa fel încât să
devină componente mai active în organizarea bunei guvernări şi luptei împotriva corupţiei. În
special, ele pot realiza un rol important în informarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor.
IFLA, prin urmare, invită toate bibliotecile şi profesioniştii în domeniul informării, toţi care sunt
responsabili de buna guvernare de bibliotecilor şi serviciilor de informare la nivel naţional şi
local pentru a sprijini următorul program:

1. Bibliotecarii trebuie să lupte împotriva corupţiei, care afectează direct domeniul bibliotecilor,
ca fiind sursa ce furnizează materiale, este instituţia care numeşte în post bibliotecari şi
administrează contractele de finanţare a bibliotecilor. Asociaţiile profesionale trebuie să
susţină acest lucru, prin crearea sau consolidarea unor coduri de etică profesională.
2. Bibliotecarii trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăţi statutul profesional şi să promoveze
o salarizare decentă, pentru a reduce sensibilitatea lor la corupţie.
3. Bibliotecarii trebuie să reafirme rolul lor în educarea cetăţenilor, prin dezvoltarea colecţiilor
şi facilitarea accesului la informaţia de orice caracter social/economic/politic.
4. În cazul în care o ţară există legislaţie cu privire la informare sau libertatea de acces la
informaţie, bibliotecarii trebuie să contribuie ca biblioteca să devină un centru în care
cetăţenii pot să beneficieze de asistenţă procedurală în elaborarea şi depunerea cererilor
pentru obţinerea informaţiilor.
5. În cazul în care o ţară nu dispune de un cadru normative cu privire la accesul la informaţii
sau libertatea intellectuală, sau astfel de legi nu sunt eficiente, bibliotecarii trebuie să sprijine
iniţiativele de proiect, să modifice, să promoveze şi să protejeze astfel de legi pentru a nu fi
neglijate.
6. Instruirile trebuie să fie organizate pentru bibliotecari şi utilizatori privind utilizarea
informaţiilor ce vor îmbunătăţi cunoaşterea cetăţenilor a legislaţiei şi ar oferi asistenţă în
realizarea drepturilor lor cetăţeneşti.
7. Bibliotecile trebuie să colecteze informaţii şi materiale emise de către organele oficiale, în
special ale celor care se ocupă de drepturile cetăţenilor. Ele trebuie să încerce să facă
informaţiile pe care le eliberează aceste organisme oficiale mai cuprinzătoare şi accesibile
(prin indici, rezumate etc.) Acestea ar trebui să organizeze programe de digitalizare şi de
conservare pentru informaţii oficiale cu privire la legislaţie, drepturile cetăţenilor, şi să
faciliteze accesul la bazele de date existente ale acestor tipuri de informaţii.
8. Bibliotecile trebuie să fie ca spaţii de promovare a drepturilor cetăţenilor la informare (prin
postere şi alte metode de publicitate), iar bibliotecarii trebuie să caute să sporească gradul de
conştientizare a dreptului la informaţie.
9. Bibliotecile trebuie să creeze sau să coopereze în crearea portalurilor de anti-corupţie care
oferă legături spre surse oficiale, anti-corupţie, ONG-uri şi de alte surse relevante.
10. Bibliotecile trebuie să sprijine centrele de asistenţă ale ONG-urilor care susţin anti-corupţia
şi furnizează informaţii, asistenţă tehnică prin intermediul bazelor de date, precum şi toate
celelalte aspecte relevante prin expertiza lor professional biblioteconomică.

