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RettighedsAlliancen  
RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, der repræsenterer mere end 100.000 danske 
rettighedshavere inden for blandt andet film-, musik-, litteratur-, billede-, design- og mediebranchen.  

Vores formål er at beskytte den kreative branches rettigheder på internettet, ved at: 
- Håndhæve og beskytte indhold overfor det ulovlige marked og den organiserede kriminalitet, 

der står bag.  
- Analysere det ulovlige marked og benytte vores ekspertise til at drive den juridiske og politiske 

udvikling af området.   
- Arbejde brugerorienteret og kommunikativt for at fremme lovligt indhold, gennem 

adfærdsregulerende tiltag som undervisningsforløb, kampagner og presseindsatser, og gennem 
samarbejde med relevante aktører, eksempelvis uddannelsesinstitutioner. 

Indsats på litteraturområdet 
Litteratur bliver i højere grad anvendt digitalt, og det gør litterære værker mere udsatte for ulovlig 
kopiering og deling. Særligt studiebøger, som anvendes på de videregående uddannelser, bliver i 
stigende grad kopieret og delt ulovligt gennem internettet. Både ved at studerende deler indhold med 
hinanden, men også som genstand for kriminel forretning. Det viser et behov for at ændre normer for, 
hvad der er acceptabel adfærd ift. studielitteratur.  

For at sætte ind så tidligt som muligt, har RettighedsAlliancen i en årrække udviklet undervisningstiltag 
der klæder børn i grundskolen på til at navigere i den digitale virkelighed. Det har ført til flere 
undervisningsforløb såsom Alinea-forløbet Del – Med omtanke, som er målrettet mellemtrinnet og 
Skærmen Fuckr Med Dig som er målrettet udskolingen. I 2022 iværksætter RettighedsAlliancen desuden 
projektet TRAIN, som vil klæde kommende folkeskolelærere på til at undervise elever i ophavsrettigheder 
og vigtigheden i at beskytte indhold.  

RettighedsAlliancen står også bag kampagnen Os Der Elsker Viden, som ved studie- og semesterstart 
oplyser studerende om regler for lovlig brug af studiebøger, og motiverer til lovlig brug gennem 
kommunikations- og presseindsatser med præventiv effekt. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner 
har i denne forbindelse høj prioritet for at forankre lovlig adfærd iblandt studerende, undervisere og 
ledelsen på institutionen. 

Det kan vi gøre for dig 
RettighedsAlliancen er specialiseret i at beskytte indhold og håndtere krænkelser af indhold på 
internettet. Det gør vi gennem blokering, monitorering og nedtagning af krænkende indhold, og ved at 
efterforske og føre sager på vegne af vores medlemmer.  

Som medlem af BFU, kan du indberette krænkelser af indhold til RettighedsAlliancen, ved at benytte 
vores formular på rettighedsalliancen.dk/indberetningsformularer. Password til formularen kan erhverves 
gennem BFU. Du kan kontakte os, hvis du opdager eller har mistanke om at litteratur anvendes ulovligt 
på hjemmesider, intranet, sociale medier eller andet.  

Du er desuden velkommen til at skrive til os på mail@rettighedsalliancen.dk, hvis du har spørgsmål 
angående ophavsret, eller hvis du har ideer og indspark til vores arbejde på uddannelsesområdet.  
 
Læs mere på rettighedsalliancen.dk  
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på rettighedsalliancen.dk/nyhedsbrev 


