ACTA es va presentar com un tractat ample sobre la falsificació de marques
i bens físics, el secretisme, però, de les negociacions i les últimes filtracions,
confirmen un objectiu sinistre de l'acord: Instaurar un esta policial a
Internet, criminalitzant i restringint la lliure circulació de la informació.

Metralladora
"Take-Down"

Polítics
Soldats

Pots disparar mísils
d'intimidacions legals
per minut.

ACTA és un acord internacional que es negocia en
secret per els països mes
poderosos.

"Yes We Can..." obeir
les ordres de les
corporacions.

Canó Anti-P2P
"Tres trets"

Al "tercer advertiment" la
teva connexió a Internet
queda 'exterminada'.

Imposarà un marc legal
opressiu a Internet,
assignant als ISP* una
funció policial sobre els
seus usuaris.
Retallarà els teus drets,
la teva llibertat i la teva privacitat, criminalitzant accions
que en molts països no són
delictes en cap manera.

Blindatge DRM
"Anti Elusión"

(*) Proveïdor de Serveis
d'Internet

Alineació indestructible
entre criminalitzava
i DRM

Poder d'Avanç
i trepitjament

Trepitja els teus drets,
la teva privacitat i les
teves llibertats.

Usuari amenaçat
Països que estan negociant l'ACTA

Que és l'ACTA?
És un acord negociat en secret entre els
governs dels països mes poderosos, amb
l'objectiu d'imposar un marc legal injust i
opressiu en l'àmbit de la propietat
intel·lectual, vulnerant drets i garanties
individuals, obstaculitzant la innovació i
l'accés al coneixement.

A qui perjudica?
Als usuari d'Internet que comparteixen
arxius en xarxes P2P, als malalts que
consumeixen medicines genèriques de
baix cost, als artistes que fan remescles
a partir de música o vídeos, als
estudiants que aprofiten les utilitats
justes de les obres mentre aprenen, als
bloguers que alçen material periodístic
dels mitjans, i en general, a tots aquells
que ens beneficiem del lliure flux del
coneixement sense monopolis ni
restriccions i que serem sotmesos a un
sistema de vigilància permanent a tot el
que fem a la xarxa.

Que serà perseguit com un
criminal.

Ets Tu!
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Qui es beneficia?
Les indústries de continguts, que pretenen
mantindre el seu model de concentració i
explotació monopolista damunt els béns
culturals a qualsevol preu.
Les telefòniques, que persegueixen
l'eliminació de la neutralitat d'Internet,
per a que esdevingui un servei semblant
als "pay per view" per a la qual cosa es fa
necessari controlar i limitar la llibertat de
circulació de la informació.
L'aparell de poder dels estats: les mateixes
eines que s'utilitzaran per perseguir a un
usuari que comparteix arxius per P2P, es
podran utilitzar per vigilar, espiar i
controlar dissidents polítics.

Davant qualsevol reclam per ús indegut de
continguts, l'empresa de serveis que ho allotja
(Youtube, Flickr, etc) haurà d'esborrar-ho o
bloquejar-ho immediatament, sense avís previ a
l'usuari afectat. Aquest procés es coneix com
TakeDown.
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Per a un acord que afecta els drets d'usuaris i
consumidors, deuria estar garantitzada la
transparència i la participació, però les negociacions
es duen a terme en secret.
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Eludir el DRM, encara que siga de continguts
adquirits legalment i per a un fi permès, et
convertirà igualment en un delinqüent, ja que
s'il·legalitzarà l'elusió qualsevol siga la finalitat.
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Països que estan negociant l'ACTA:
Estats Units, la Comissió Europea, Suïssa. Japó,
Austràlia, Corea del sud, Nova Zelanda, Mèxic,
Jordània, Marroc, Singapur, Emirats Àrabs Units i
Canadà.

Els ISP es convertiran en la policia d'Internet,
podent donar-te de baixa si utilitzes programes
P2P o sospiten que vulneres alguna normativa
sobre la propietat intel·lectual. A la tercera multa
et quedes sense connexió.

Els Drets Humans sense un principi bàsic a les
societats lliures, ACTA els manoteja i manipula
en benefici d'interessos econòmics concentrats. Un
cop acordat el marc legal al G8, es pressionarà a la
resta del món per a que ho adopte.

