
Vi bygger
kunskapssamhället

Piratpartiet har en vision om ett 
samhälle där din personliga integritet 
respekteras. Där vi människor fritt 
får berika våra liv med kultur och 
kunskap. Ett samhälle där vi tar vara 
på den nya teknikens möjligheter. Ett 
kunskapssamhälle byggt på mångfald 
och framtidstro. 

Integritet – Kultur – Kunskap 

Rösta på Piratpartiet!

www.piratpartiet.se



Piratpartiet anser att alla människor har rätt till 
sitt privatliv. Oavsett kön, sexuell läggning, reli-
gion eller ålder ska du kunna kommunicera fritt 
och utan oro för registrering eller avlyssning.

Du skall kunna lita på att din privata information 
är just privat, oavsett om du surfar på internet, 
mailar, sms:ar eller pratar i telefon. Vi motsätter 
oss bestämt att information om vem du ringer, när 
du ringer eller varifrån du ringer lagras i stora da-
tabaser och sparas under lång tid.

Både de rödgröna och alliansen säger att de vär-
nar integriteten, men ändå röstar de igenom lagar 
som övervakar alla oss medborgare. Piratpartiet 
är i dagsläget det enda partiet som konsekvent 
står upp för dina rättigheter att kommunicera med 
dina nära och kära utan att kartläggas eller avlyss-
nas.

Vi är Piratpartiet, din integritet är vår kärnfråga.

Dagens upphovsrätt kan delas upp i ideell och 
ekonomisk upphovsrätt. Piratpartiet vill behålla 
den ideella upphovsrätten som den är, men menar 
att den ekonomiska behöver moderniseras och re-
formeras.

Kulturen blir alltmer inlåst samtidigt som den ald-
rig varit lättare eller billigare att distribuera. Kul-
tur skall inte vara inlåst, den är vårt arv, kunskap 
och inspiration.

Många unga och nyskapande kreatörer väljer 
numera att själva lägga ut sitt material på fildel-
ningssajter. Det har blivit en viktig möjlighet för 
kreatörer att nå ut till sina fans och kunna tjäna 
pengar. Piratpartiet vill tillåta all fildelning för 
privat bruk. Det är en positiv handling, stimulerar 
intresset för kultur och ger möjligheter som inte 
funnits tidigare.

Vi är Piratpartiet, kultur är vår kärnfråga.

Kunskap och spridandet av kunskap är något som 
vi i Piratpartiet anser vara centralt för ett bra sam-
hälle. Även de mest originella av uppfinningar och 
idéer bygger på tidigare kunskap ända sen det an-
tika Grekland och tidigare. Att bygga vidare på 
det vi vet är del av den mänskliga naturen.

Att fritt kunna dela med sig av kunskap gynnar 
forskning och utveckling och leder till en positiv 
samhällsutveckling.

Utan ett snårigt och kvävande patentsystem skulle 
man lättare och billigare kunna investera i mer 
miljövänlig teknik runt om i världen. Även läke-
medel skulle kunna bli billigare och i de länder 
där mediciner idag är en bristvara så skulle alla 
kunna få vård och hjälp. Piratpartiet vill arbeta för 
att alla ska få den hjälp de behöver, så att vi undvi-
ker onödigt och orättfärdigt lidande.

Vi är Piratpartiet, kunskap är vår kärnfråga.
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