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– Vad är ACTA?

– Vad är ACTA?

ACTA är ett internationellt handelsavtal som förhandlats fram bakom stängda
dörrar, utan demokratisk insyn. Från början skulle det handla om
piratkopierade väskor, skor och mediciner, men upphovsrättslobbyn har
myglat in skrivningar i avtalet om internet och digitala piratkopior.
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– Varför är ACTA dåligt?

– Varför är ACTA dåligt?

Avtalet permanentar de demokratifientliga internetlagar som måste
avskaffas. Exempelvis gör ACTA att det blir förbjudet för Sverige att avskaffa
IPRED-lagen, som ger Antipiratbyrån och liknande organisationer mer
långtgående befogenheter än polisen.
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Dessutom kommer ACTA att leda till att billiga kopior av dyra mediciner
stoppas i tredje världen, och människor riskerar att dö som en följd av det.

Dessutom kommer ACTA att leda till att billiga kopior av dyra mediciner
stoppas i tredje världen, och människor riskerar att dö som en följd av det.

– Varför måste vi stoppa ACTA?
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ACTA är en del av ett mönster av demokrati- och internetfientliga lagar. De
senaste 20 åren har bjudit på en stor mängd avtal och lagar världen över.
FRA-lagen, Ipred, Hadopi, The Digital Economy Act, Sopa, Pipa,
datalagringsdirektivet och nu ACTA. Vi måste sätta stopp!
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