
Musikförläggarna släpper med hjälp av tecknaren Magnus Bard
och First Aid Kit en guide till politiker om musikskapares
rättigheter
Med anledning av politikerveckan i Almedalen släpper branschorganisationen Musikförläggarna tillsammans med systrarna
Johanna och Klara Söderberg i First Aid Kit och tecknaren Magnus Bard en illustrativ guide om musikanvändning i politiska
kampanjer. Guiden består av tre enkla tips med illustrationer gjorda av Bard och har tagits fram i syfte att öka kunskapen hos
politiker och partier om vilka regler som gäller när man vill använda musik. 

– Vi tyckte det var ett bra och roligt sätt att uppmärksamma musikskapares rättigheter på, vilket är viktigt och något vi gärna medverkar till,
säger Johanna och Klara Söderberg i First Aid Kit .

Bakgrunden till guiden är att det i nästan varje valrörelse uppmärksammas fall där partier valt att använda musik i sitt kampanjande utan att
först ha frågat de som skapat musiken om lov, vilket är något man alltid ska göra. Det kan handla om vallåtar, musik i valfilmer med mera.
Senast häromveckan använde till exempel Donald Trump en låt av Neil Young utan tillstånd när han deklarerade att han skulle bli
Republikanernas presidentkandidat

– Självklart ska man fråga om lov innan man drar nytta av någon annans arbete. Det kan ju hända att musikskaparen inte vill förknippas med
vissa politiska åsikter. Vilket man i så fall ska respektera, säger Johan Malmberg, kommunikationsansvarig på Musikförläggarna.

Saknar man tillstånd i dessa fall kan det dessutom bli fråga om ett intrång i musikskaparens ideella rätt, dvs rätten att säga nej till att medverka
med sin musik i ett sammanhang som för musikskaparen upplevs som kränkade. 

Se guiden HÄR. 

För mer information kontakta: 
Johan Malmberg, kommunikationsansvarig, Musikförläggarna
08-783 88 60, johan.malmberg@musikforlaggarna.se

Om Musikförläggarna 
Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna branschens frågor i kontakter
med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för
upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter. Se www.musikforlaggarna.se


