
Kritiken mot Acta-avtalet växer
i takt med att mer av dess
tänkta innehåll avslöjas. Orga-
nisationer och politiker fruktar
att avtalet kommer att leda till
att EU, i större utsträckning än
i dag, stoppar livsnödvändiga
mediciner till fattiga.

Det internationella handelsavtalet
Acta har tills nyligen förhandlats i
hemlighet mellan bland andra EU
och USA. Fortfarande är innehål-
let i förhandlingarna hemligt, men
delar har börjat läcka ut vilket
spätt på kritiken mot det kontro-
versiella avtalet.

Hemliga dokument som bland
annat Europaportalen har tagit del
av visar att avtalet kan komma att
omfatta alla typer av immateriella
rättigheter i hela världen. Det gäl-
ler i så fall internetdistribution,
läkemedel, piratkopierade filmer,
bilder och mycket annat.

I DOKUMENTET står det att ett juri-
diskt regelverk ska skapas kring
immaterialrätten som ger ”myn-
digheterna och rättighetsinneha-
varna de adekvata medel som
behövs för att försäkra ett fullstän-
digt skydd för immaterialrätten”.
Detta ska ske i ”koordination med
de kommersiella intressenterna”.

Enligt Europaportalen uppger
EU-kommissionen att en grupp

som kallas ”Immaterialrättsgrup-
pen” ska knytas till förhandling-
arna. Det är oklart vad det inne-
bär, men EU-parlamentarikern
Jens Holm, V, som har engagerat
sig i Acta befarar att detta innebär
samma typ av expertgrupp från
industrin som finns knuten till
den amerikanska förhandlings-
gruppen. 

Jens Holm är också orolig över
hur långtgående avtalet blir.

– Man har skrivit in läkemedel
och talar i svepande termer om
internet. Dessutom framgår det
klart att de också ska förhandla om
sanktioner och straffsatser. Det här
är inte ett strikt handelsavtal som
det hävdats, det handlar om lag-
stiftning, säger han till TT.

Nyligen avslöjade Dagens
Nyheter att EU har stoppat sänd-

ningar av läkemedel till u-länder.
Medicinen påstods ha tillverkats
utan tillstånd, i strid med patent-
lagstiftningen. 

Flera EU-parlamentariker,
bland andra Miljöpartiets Carl
Schlyter, är kritiska till beslaget
och menar att EU har börjat till-
ämpa lagen strängare vilket leder
till att människor i utvecklingslän-
der dör på grund av utebliven
behandling.

DEN MEDICIN som beslagtas är enligt
Carl Schlyter så kallade generisk
medicin som utvecklingsländer
tillverkar i form av mediciner vars
patenttid har gått ut. Både han och
organisationen Läkare utan grän-
ser befarar nu att Acta-avtalet kan
komma att göra denna typ av
beslag vanligare.

– Vi har ju ingen inblick i för-
handlingarna eftersom de är hem-
liga. Men det finns en oro över att
Acta kan göra att beslagen ökar
och att medicintransporter till
utvecklingsländer stoppas eller
försenas, säger Alexandra Heum-
ber på Läkare utan gränser.
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Acta befaras stoppa
läkemedel åt fattiga

Nya fackliga mord i Colombia
MORDEN PÅ FACKLIGA aktivister i Colombia fortsätter, rapporterar
IPUC Press. Hittills i år är antalet offer med fackliga förtroen-
deuppdrag nio, bland dem fyra lärare. Ramiro Cuadros Roballo
som i åratal hade utsatts för hot, blev den 24 mars nedskjuten när
han var på väg till sitt arbete. José Alejandra Amado Castillo och
Alexander Pinto Gómez mejades ned av revolvermän på motor-
cykel. Walter Alvaro Eskobars lik hittades i staden Palimira den 21
mars. I ett brev till Colombias president Alvaro Uribe kräver Guy
Ryder, generalsekreterare för den fackliga internationalen ITUC,
att landets regering och åklagarmyndighet gör vad som är nödvän-
digt för att en gång för alla sätta stopp för de mördare som den 
colombianska fackföreningsrörelsen så länge varit offer för.

Irländsk strejk inställd
DEN IRLÄNDSKA centralorganisationen ICTU har beslutat att skjuta
upp den endagsstrejk som var planerad till den 30 mars i protest mot
regeringens sätt att möta den ekonomiska krisen. Detta efter att
medlemmarna i flertalet medlemsförbund röstat emot aktionen. 
I stället kommer nu de fackliga ledarna att fortsätta samtalen med
regeringen om ett paket för ekonomisk återhämtning. ICTU:s gene-
ralsekreterare David Benn meddelade att fackföreningarna kommer
att ta upp nivån på den allmänna pensionen, social välfärd, rättvis
skattepolitik och åtgärder för att skydda arbetare och låntagare.

Ännu en chef kidnappad
YTTERLIGARE EN DIREKTÖR har kidnappats i Frankrike i samband med
en fabriksnedläggelse. För bara ett par veckor sedan blev Serge
Foucher, verkställande direktör för den franska delen av Sony, kid-
nappad. Denna gång var det arbetarna på en USA-ägd läkemedels-
fabrik i staden Pithiviers som höll sin chef fängslad i två dagar för
att tvinga honom att betala ut högre avgångsvederlag.

Frustrationen bland Frankrikes arbetare tar sig också andra
uttryck. I förra veckan rusade ursinniga arbetare från en däckfabrik
i Reims in på ett styrelsesammanträde och bombarderade sina 
chefer med ägg i protest mot att anläggningen ska läggas ned.

– Liknande saker kommer oundvikligen att hända igen. De som
sår elände bärgar ursinne, säger Bruno Lemiere från fackföreningen
CGT på Peugeot i Souchaux, Frankrikes största fabrik, till AFP.

Israel anklagas
för misshandel
208 PALESTINSKA arbetare häk-
tades förra veckan i Haifa och
Tel Aviv där de vistats utan 
tillstånd. Även fyra israeliska
arbetsgivare och två personer
som har hjälpt dem med bostad
häktades. Efter förhör fördes
palestinierna till Västbanken.
Generalsekreteraren för Pales-
tinska offentliganställdas för-
bund, Shaher Sa´d, fördömer
enligt Ma´n News Agency häkt-
ningarna som ett brott mot
internationell lag och anklagar
den israeliska polisen för miss-
handel under gripandena.

Flygtekniker  
i strejk
EFTER SEX MÅNADERS resultatlösa
förhandlingar har 250 flygtek-
niker vid Zeal, ett dotterbolag
till Air New Zeeland, beslutat
att gå ut i strejk. Detta i protest
mot att de tjänar 30 000 dollar
mindre om året än sina kolleger
som är direktanställda av Air
New Zeeland, trots att de har
samma arbetsuppgifter. 

– Våra medlemmar kan inte
leva på de löner som bolaget
erbjuder. Mer än en tredjedel
har ett andra jobb och många
är skuldsatta, säger Strachan
Gang, fackförbundet EPMU.
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Facket i världen

Direktören Luc Rousselet äter lunch i fångenskap.

Läs mer om Acta-avtalet på 
Arbetarens hemsida. Sök på Acta.

� Acta (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement) började förhandlas i
oktober 2007 av USA, EU, Schweiz
och Japan. Senare har fler länder
getts plats i förhandlingarna som förs
i hemlighet.

� Syftet med Acta är att skapa ett
nytt internationellt regelverk för
handeln med bland annat piratkopie-
rade varor och upphovsrättsskyddat
material.

ActaFakta

Nyligen avslöjades att EU har stoppat sändningar av läkemedel till u-länder.
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