Stop ACTA
ACTA criminaliseert alledaags computer gebruik
Voordat mensen computers hadden, kostte het moeite het auteursrecht te schenden. Je moest een fysieke
kopie maken. Sinds mensen computers hebben, kunnen enkele muisklikken al inbreuk opleveren. Het
doorsturen van een email, zeker als die een bijlage bevat, kan al inbreuk zijn. Met een paar muisklikken
is een bibliotheek te kopiëren. We zijn zo goed als allemaal inbreukmakers geworden. Wat gaan we
doen? Fundamenteel over auteursrecht nadenken of draconische maatregelen tegen onszelf nemen?
De strafrechtelijke maatregelen van ACTA bevatten geen ondergrens. ACTA bevat ook geen
uitzondering voor inbreuken ten behoeve van het algemene belang. Kranten die een gelekt document
publiceren, klokkenluiders en kantoorwerkers die een bijlage doorsturen kunnen door ACTA vervolgd
worden. Als we de thuiskopieuitzondering afschaffen wordt ook downloaden strafbaar. Dat kunnen we
dan door ACTA niet meer veranderen.
ACTA bevat enorme schadevergoedingen
ACTA bevat schadevergoedingen op basis van de verkoopprijs. Een harde schijf kan ongeveer een half
miljoen liedjes bevatten. Een liedje kost bijvoorbeeld 1 euro. Wie een harde schijf kopieert kan
geconfronteerd worden met een eis van een half miljoen euro. Hoe redelijk is het om je huis te moeten
verkopen voor het kopiëren van een harde schijf? Startende bedrijven en digitaliseringsprojecten
kunnen ook met enorme schadevergoedingen geconfronteerd worden. Dit heeft een afschrikwekkend
effect. Dit hindert innovatie.
Internet
De strafrechtelijke maatregelen (die ook gelden voor medeplichtigheid en uitlokking) en zeer hoge
schadevergoedingen zullen ook een afschrikwekkend effect hebben op Internet service providers. Om
problemen te voorkomen kunnen zij er voor kiezen om te gaan filteren.
Wereldwijd prijsprobleem
In opkomende markten als Brazilië heeft zo'n 10 procent van de mensen een inkomen vergelijkbaar met
een modaal inkomen hier. De rest van de mensen zit daar ver onder. Toch worden CDs en DVDs daar
verkocht voor dezelfde prijzen als hier. Dat is onbetaalbaar voor de meeste mensen, zodat er buiten de
hoofdsteden geen distributie is van legale CDs en DVDs. Wat doen de mensen? Ze kopen een kopie. En
terecht. ACTA is geen oplossing voor het wereldwijde prijsprobleem, maar maakt het alleen maar erger.
Ook medicijnen worden vaak voor dezelfde prijzen verkocht als hier.

