Dit pamflet van de EC over ACTA is
Gapend gat tussen burgerij en overheid.
aangevuld. Er zijn nog wat zaken die
Of zijn dit stapels onzinnige wetten?
namelijk niet genoemd zijn...
ACTA is het resultaat van de lobby van
de media- en softwareindustrie en de
farmaceuten.
ACTA zorgt ervoor dat deze clubs nog
meer kunnen graaien.
ACTA maakt generieke geneesmiddelen ACTA zorgt ervoor dat mensen overal boodschappen kunnen
blijven doen.... Hallo! ACTA zorgt helemaal nergens voor.
illegaal waardoor
Wat is ACTA?
ACTA speelt de partijen in de kaart die vooral willen verbieden!
mensen sterven.
ACTA criminaliseert
• ACTA zorgt ervoor dat mensen overal materiaal en informatie
iedereen die iets
op internet met elkaar kunnen blijven delen, voor zover deze
gedownload heeft.
niet door piraterij is verkregen.

•

ACTA beperkt niet de vrijheid van het internet. ACTA zal geen
websites censureren of uitschakelen.

Oh? Wat blijft er over van de Youtubes?

Misdaad aanpakken?
Prima! Maar laat de
media-maffia en
pillendraaiers ook eens
kennismaken met
werken voor je geld!

•

•

Gebruikers van Facebook
•
etc. maken dagelijks
inbreuk. Dus Facebook
op zwart is denkbaar!

•

ACTA waarborgt dat bij schending van intellectueleeigendomsrechten, waardoor innovatie, eerlijke mededinging en
uw werkgelegenheid in het gedrang komen, de georganiseerde
misdaad kan worden vervolgd.
ACTA gaat niet over de manier waarop wij in ons dagelijks leven
internet gebruiken.
Dat snapt iedereen, zeg waar ACTA wel over gaat!
ACTA staat er niet aan in de weg dat mensen hun sociale
netwerken zoals Twitter en Facebook net zoals in het verleden
kunnen blijven gebruiken – geen verandering.
Gebruik van computers en mobiele telefoons zal niet worden
nagetrokken of gecontroleerd - ACTA is NIET Big Brother.

Richtlijn 'Opslag
Verkeersgegevens'
hebben jullie er al eerder
doorheen gedrukt,
Waarom is ACTA anders dan SOPA?
JULLIE zijn zelf Big
Brother! Zeg waar ACTA
• SOPA is een wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving van de
wel over gaat!

•

VS. Voor ACTA hoeft de EU-wetgeving niet te worden gewijzigd.
Alles wat u vandaag rechtmatig kan doen, blijft ook na de
ratificatie van ACTA rechtmatig.
Zeg waar ACTA wel over gaat!
Niemand hoeft door ACTA zijn toegang tot internet te verliezen.

Met 40 km/h als maximum op de snelweg hoeft ook niemand zijn
Intellectueel eigendom
rijbewijs kwijt te raken maar de kans is wel groot, dream on...
werkt per definitie
Dus waarom steunt de EU ACTA?
Ja, waarom lopen jullie aan de leiband
marktverstorend en
van de media- en farma-lobby?
bedreigt het MKB. ACTA
• Omdat ACTA waarborgt dat het nu al hoge niveau van
verhoogt juist
bescherming van intellectuele eigendom van de EU ook op
werkeloosheid
wereldniveau ingang vindt – en zo werkgelegenheid in

Europa beschermt.

Oh, daar zijn die uit de duim• Omdat Europa meer dan 8 miljard euro per jaar verliest
gezogen getallen weer.
doordat nagemaakte producten onze markt overstromen.
De Algemene Rekenkamer
heeft jullie rekenprutserij al
ontmaskerd.
Wij verzoeken u deze belangrijke informatie via het web met uw

vrienden te delen, deze aan hen te twitteren of anderszins te
verspreiden.
Ja mensen, doe dat vooral, maar dan wel deze variant. En bezoek
http://www.vrijschrift.org/ACTA voor meer informatie over ACTA.
ACTA zorgt voor strafzaken met idiote eisen zoals we die in de VS zien.
ACTA negeert ons auteursrecht met uitzonderingen voor kopietjes voor eigen gebruik.
Downloaden en mensen afsluiten van het internet is in strijd met mensenrechten.
ACTA is niet nodig voor het vervolgen van aanbieders van nepmedicijnen.
ACTA verkracht de democratie door volksvertegenwoordigers en organisaties monddood te maken.

