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På lördag den 4 februari kommer det att demonstreras mot Acta runt om i landet. Mer info om
tid och plats finns på respektive demonstrations Facebook-sida:
Stockholm
Malmö
Helsingborg
Göteborg
Umeå
Kalmar
Sundsvall
Värmland
Borlänge
Jag (Anna Troberg) och vår EU-parlamentariker, Christian Engström, kommer att tala vid
demonstrationen i Stockholm.
Jag hoppas att så många som möjligt kommer att ge sig ut och demonstrera mot Acta, men vi
behöver göra mycket mer än så. Vi måste ägna oss åt lite hederlig opinionsbildning. Det
betyder att jag nu vill se massor av insändare om Acta i lokalpressen. Information om hur ni
skriver insändare och får in dem i tidningen finns i textform och videoform...
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http://www.youtube.com/watch?v=qoh5l_ahtwg

Flyers för utskrift finns här. Vill ni värva fler medlemmar finns det värvningskort att skriva ut
här.
Här kommer dessutom lite kort info om Acta som ni kan använda er av när ni skriver insändare.
Informationen finns även här, om ni vill ha en länk att ge era kompisar.
Vad är Acta?
Acta - Anti-Counterfeiting Trade Agreement - är ett handelsavtal mellan EU, USA och flera
andra länder som är tänkt att stävja handeln med kopior av till exempel märkeskläder och
väskor. I avtalet har man även bakat in diverse olika åtgärder för att stävja delning av
upphovsrättsskyddat material på nätet.
Hur förhandlades Acta fram?
Hemliga förhandlingar
Acta har förhandlats fram i största hemlighet bakom stängda dörrar av byråkrater och
upphovsrättslobbyister. Våra folkvalda EU-parlamentariker har aktivt hållits ovetande om
förhandlingarna under arbetets gång, samtidigt som man tillåtit upphovsrättsindustrins
representanter att sitta med vid förhandlingsbordet. Detta har bland annat lett till att
EU-parlamentets ansvarige för Acta avsade sig uppgiften i ren protest.
Beställningsjobb åt upphovsrättsindustrin
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Acta är odemokratiskt framarbetad repressiv lagstiftning förklädd till ett handelsavtal. Det
demokratiska underskottet och bristen på transparens har lett till ett avtal som är ett rent
beställningsjobb från upphovsrättsindustrin. Upphovsrättsindustrins intressen tas väl omhand,
medan man inte tagit några hänsyn till enskilda medborgares intressen i form av rättssäkerhet,
yttrandefrihet och demokrati.
De rika har bestämt åt de fattiga
Avtalet kan också kritiseras för att det förhandlats fram av rika länder, men förväntas följas även
av utvecklingsländer som inte fått några möjligheter att påverka avtalet.
Vad innebär Acta?
IPRED-lagen blir kvar
Vi kommer inte att kunna göra oss av med den rättsosäkra IPRED-lagen. Avtalstexten är
dessutom utformad på ett sätt som kan bana väg för skärpningar av IPRED-lagen.
Tullen kan få kolla igenom all din lagringsmedia
Tullen får, om varje enskilt land inte specificerar något annat, möjlighet att leta igenom
usb-pinnar, mp3-spelare och annan lagringsmedia på jakt på upphovsrättsskyddat material.
Frågan om hur tullen ska veta om din usb-pinne innehåller cd-skivor du köpt eller laddat ned
besvaras inte. Det gör inte heller frågan om hur den privata information som finns på olika
formar av lagringsmedia ska behandlas på ett integritetssäkert sätt.
Polisen får jaga fildelare utan anmälan
Polisen kommer att få jaga fildelare på eget bevåg, även när det inte finns någon anmälan om
upphovsrättsbrott. Böter och fängelse kommer att vara det straff man kan dömas till. Redan i
dag finns det tre specialåklagare och en taskforce om ca 15 specialutbildade poliser som jagar
fildelare. Det är rimligt att anta att det finns andra områden där polisens knappa resurser skulle
vara till större nytta för samhället.
Allt kopiering kan räknas som "kommersiell" kopiering
Gränsen mellan kommersiell skala och privat bruk kommer att luckras upp. Representanter från
upphovsrättsindustrin har flera gånger hävdat att även kopiering av en ynka cd är "kommersiell"
kopiering. Med Actas luddiga formulering kommer all kopiering att kunna betraktas som
kommersiell.
Olagligt att gå runt kopieringsskydd
Acta kommer inte bara att göra det olagligt att gå runt kopieringsskydd, utan även att
tillhandahålla utrustning som gör det möjligt. Med tanke på att man kan använda en vanlig
laptop för att gå runt DRM-skydd kommer denna del av Acta att öppna för en rad besvärliga
tolkningsproblem.
Potentiellt mellanhandsansvar
Acta öppnar dessutom för att lägga ett mellanhandsansvar på internetleverantörerna. Det
betyder i korthet att internetleverantörerna riskerar att bli nätpoliser som tvingas blockera sajter
och stänga av användare utan en ordentlig rättslig prövning. Det är en uppgift som
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internetleverantörer varken vill eller ska ha. Det är som att göra Posten ansvarig för alla paket
och brev som skickas.
Acta-kommitté
Man kommer att tillsätta en icke-vald "Acta-kommitté" med befogenhet att utveckla och göra
tillägg i avtalet. Hur långt mandatet sträcker sig förtäljer inte historien och i och med det ges
Acta-kommittén i princip obegränsade befogenheter att förändra Acta och regelverket kring
avtalet efter eget huvud. Därmed är de demokratiska mekanismerna helt satta ur spel.
Vad tycker den svenska regeringen?
Den svenska regeringen tycker att Acta är fina fisken och Sverige var ett av de länder som
deltog i det symboliska undertecknandet av avtalet i Tokyo den 26 januari 2012. Nu ska Acta
ratificeras av alla EUs medlemsländer. I nuläget tyder allt på att Sverige kommer att ratificera
avtalet.
Vad gör vi nu?
Stoppa Acta
Här är det idel opinionsbildning som gäller. Berätta för dina vänner och bekanta om Acta.
Kontakta dina folkvalda representanter ( mailadresser ). Skriv på namninsamlingen . Skriv ut
och dela ut flyers (
pdf
).
Skriv insändare
.
Delta i demonstrationer
. Bli
medlem
i Piratpartiet!
Värva fler medlemmar
!
Förbättra beslutsprocesserna
Internationella avtal av den här typen ska förhandlas fram av folkvalda representanter, inte av
tjänstemän och lobbyister.
Släng ut lobbyisterna
Privata intressen ska inte ges möjlighet att beställa avtal och lagstiftning över huvudet på
folkvalda representanter.
Förbättra transparensen
Öppenhet föder ärlighet. Det är svårt att fulspela inför öppen ridå.
Värna det fria nätet
Skapa lagstiftning som skyddar det fria nätet och leder till bättre rättssäkerhet, yttrandefrihet och
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demokrati.
Informationsfilm om ACTA
La Quadratures informationsfilm om ACTA.

http://www.youtube.com/watch?v=citzRjwk-sQ

Mer information
"Vad gör ACTA så kontroversiellt och varför behöver EU-parlamentariker bry sig?"
(Information från EDRi, Acess Now och TACD översatt av Piratpartiet, original här.)
"Internet drowns in inaccurate anti-ACTA arguments"
(ArsTechnica reder ut begreppen.)
"Piratpartiet protesterar mot svensk Acta-underskrift"
(SVT)
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