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Det var ikke kun i København, at folk gik på gaden i protest mod Acta-aftalen. Også i Odense, Aarhus og Aalborg var
der demonstrationer.
Lørdag streamede og tweetede Denfri fra Stop Acta-demonstrationen i København. Men også i provinsen var der
demonstrationer mod aftalen, der af modstanderne opfattes som udemokratisk. I Aarhus havde over 2000 tilmeldt sig
demonstrationen på Facebook, og fremmødet på Rådhuspladsen var stort. Den lokale avis Stiften dækkede
demonstrationen. Reportagen kan læses her: http://stiften.dk/aarhus/nej-til-acta

I Aalborg var der også et pænt fremmøde. Kulturformidler Christian Villum, der er en af initiativtagerne til den danske
Stop Acta-bevægelse, blev i forlængelse af demonstrationen interviewet til Nordjyske:
“Nettet er allemandseje. Det er infrastruktur. Det skal man ikke begynde at kontrollere, fordi nogle brancher ikke kan
lave forretning på det. Det er simpelthen et skråplan. (…) Jeg har en klar forventning om, at det her
(demonstrationerne mod Acta, red.) vil være med til at få aftalen forkastet. Det er en folkeopstand med flere hundrede
demonstrationer ud over Europa. Hvis ikke vore politikere tager det alvorligt, er der for alvor noget galt,” sagde
Christian Villum til avisen.
I Odense mødte 20–30 unge op til demonstration i Flakhaven.
Acta handler ikke om ytringsfrihed
Der er også stemmer, der taler for Acta. “Acta gavner rockbandet og designeren,” skriver handels– og

investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) i et debatindlæg på Altingets hjemmeside
(http://www.altinget.dk/eu/artikel/acta-gavner-rockbandet-og-designeren).
I denne uges udgave af Weekendavisen kan man læse en baggrundsartikel om Acta ved den fortjenstfulde Søren K.
Villemoes. Til artiklen har Villemoes blandt andet interviewet journalist og medieanalytiker Morten Bay, der både er
kritisk over for ACTA og protesterne mod Acta-aftalen, der ifølge Morten Bay rammer forkert.
“ACTA er først og fremmest lavet for at dæmme op for det massive falskneri, der foregår i bl. a. Kina, som betyder, at der
kommer ulovlige kopier af fysiske, vestlige varer på vores butikshylder, der kan være af en væsentlig dårligere kvalitet,
uden at vi kan se forskel. Det betyder, at der bliver ulig konkurrence på verdensmarkedet, fordi disse varer ikke skal
leve op til de samme standarder som alle andre steder — og det koster vestlige arbejdspladser. Samtidig fører denne
falskneri til lavere indtægter for innovatører, der igen fører til højere priser og mindre innovation på alt fra medicin til
forbrugerelektronik, hvilket kan have store etiske konsekvenser for folk i lavere indkomstgrupper i hele verden.”
Om Acta-modstanderne siger Morten Bay til Weekendavisen:
“Som vanligt skynder alle copyleft-tilhængerne at kaste sig over den del af lovgivningen, der handler om fildeling, og
tager hele loven som gidsel i et forsøg på at fremme deres politisk-ideologiske sag. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg får
kvalme, når veluddannede overklassefolk sidder i et elfenbenstårn og kæfter op om, hvordan deres ytringsfrihed bliver
stækket, fordi de ikke kan få lov at downloade film fra Piratebay eller hente ulovlig software på Megadownload eller
Rapidshare. Det her handler overhovedet ikke om ytringsfrihed. Det handler om, at der er nogle seriøse falskneriproblemer i bl. a. Kina, hvilket har økonomiske konsekvenser for lavindkomstgrupper i Vesten, og det kan man bare
ikke sidde overhørig længere.”
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