
Fel! Faktum är att fildelning på alla sätt gynnar artister. Internet fungerar
som en gigantisk, lättillgänglig, ideelt driven marknadsföringsportal för
artister. Artister får den absolut största delen av sin inkomst från annat 
håll än cd-skivor, tex turneer och spelningar. De enda som drabbas 
negativt av fildelning är skivbolagsdirektörerna och distrubutörerna, de 
enda som för tillfället tjänar mycket på att sälja skivor, och vars 
huvuduppgift har varit just marknadsföring. huvuduppgift har varit just marknadsföring. 
De behövs helt enkelt inte längre. 
Dessa högt uppsatta personer vet att deras tid snart är över, och kämpar 
nu desperat emot det oundvikliga. Genom missvisande information om 
fildelning har de lyckats få de minst sagt obevandrade och ovetande 
politikerna att lagstifta emot denna fria spridning av kultur, och 
gratisreklam för artister.

CD-skivor är en förbrukad teknik. Precis som kassettband och LP-skivoCD-skivor är en förbrukad teknik. Precis som kassettband och LP-skivor.
Det säljs nästan inga cdspelare längre. De allra flesta konsumenter har 
gått över till den digitala tekniken, i form av bl.a. mp3-spelare.

Visst är det tråkigt att en del skivaffärer får stänga igen, men varför ska
konsumenten anpassa sig efter vad marknaden vill ha, och inte tvärt om?
Distrubutörer av skivor får helt enkelt anpassa sig och utvecklas 
tillsammans med tekniken, eller till slut försvinna.

Att lagstifta emot folket efter påtryckningar från skivindustrin, och göra Att lagstifta emot folket efter påtryckningar från skivindustrin, och göra 
1,4 miljoner svenska medborgare till kriminella är en skandal. Vi vill 
förändra detta. Rösta på piratpartiet den 17e september!

Fildelning skadar artister.
Myt ett:



Fel! Amerikansk filmindustri går idag med enorma vinster. På en dag,
under bio-premiären spelar en storfilm in sin hela produktionskostnad.
En väldigt stor del av kostnaden för en storfilm är löner till 
skådespelarna. En sänkning av marginalerna skulle tvinga fram en 
sänkning av skådespelarlönerna, alternativt släppa in nya skådespelare
i storfilmerna. Detta är knappast något dåligt heller, egentligen.

VVad gäller amerikanska filmer med mindre budget, och filmer gjorda i
andra länder än USA och Sverige, fungerar fildelningen till filmmakarens
och skådespelarens fördel, på precis samma sätt som för artister.
Internet fungerar som en gigantisk, lättillgänglig, ideelt driven 
marknadsföringsportal. Enormt mycket film och musik-kultur har internet 
att tacka för sin framgång. De enda som förlorar på fildelning här är 
distrubutörer av dvd och vhs. Bio i sig är oersättlig. När man går 
på bio betalar man minst lika mycket för upplevelsen som för filmen. på bio betalar man minst lika mycket för upplevelsen som för filmen. 
Och varför ska man behöva betala för en film två gånger? Först på bio, 
och sen igen till en distubutör, som inte längre behövs, bara för att kunna
se filmen hemma. Marknaden ska anpassas efter konsumenten,
och inte tvärt om.

Svensk film påverkas inte nämnvärt av fildelning. Denna industri har 
aldrig varit särskilt populär, och förlitar sig till stor del på statliga bidrag.

Att lagstifta emot folket efter påtryckningar från distrubutöreAtt lagstifta emot folket efter påtryckningar från distrubutörer, och göra 
1,4 miljoner svenska medborgare till kriminella är en skandal. Vi vill 
förändra detta. Rösta på piratpartiet den 17e september!

Fildelning skadar filmmakare och skådespelare.
Myt två:



Fel! Patent framställs ofta som ett skydd för enskilda uppfinnare mot 
storföretagen. Det är inte sant. Det kostar i snitt en halv miljon att 
ansöka om ett enda patent. För att ha någon som helst nytta av det 
måste man vara beredd att försvara det i patentprocesser som kostar 
många miljoner styck. Patent kan bara användas av de stora företagen.

Men inte heller de stora företagen använder patenten för att skydda sig 
mot sina konkurrentemot sina konkurrenter. Eftersom alla stora företag har patent tvingas de
korslicensiera patenten till varandra. En enda produkt täcks av 
hundratals eller tusentals patent. Utan korslicenser skulle ingen kunna 
tillverka någonting. Men det innebär också att patenten är helt 
meningslösa som skydd.

Medicinpatent gör att människor i fattigare länder dör i onödan.
De har helt enkelt inte råd att köpa de patenterade medicinerna.
Många menar att medicinpaten är nödvändiga, eftersom de skulleMånga menar att medicinpaten är nödvändiga, eftersom de skulle
vara det enda sättet att finansiera forskningen på framtida läkemedel.
Detta är inte sant. Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen 
av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% 
av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade 
forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på 
tillverkning av preparaten fri genom att avskaffa medicinpatenten, skulle 
det innebära stora kostnadsbesparingadet innebära stora kostnadsbesparingar, även om mer pengar än idag 
avsattes för forskningen.

Piratpartiet ställer upp i valet för att förändra patentlagarna.

Patent fungerar och är bra för samhället.
Myt tre:



Digital övervakning kan ibland underlätta bekämpning av kriminalitet 
och fusk. Samtidigt skapas dock nya hot - mot människors personliga 
integritet och frihet, mot deras lycka och framgång i livet, mot 
rättssäkerhet och demokrati. Ibland kan digital övervakning till och med 
introducera nya fysiska hot mot människor, och därigenom vara 
kontraproduktiv. Nackdelarna med det övervakningssamhälle vi är på 
väg mot, väger tungt ner de få och kortsiktiga fördelarna. Kriminella väg mot, väger tungt ner de få och kortsiktiga fördelarna. Kriminella 
kan, kommer, och använder sig redan nu av enkla, allmänt tillgängliga 
metoder för att dölja sin verksamhet. De som i slutändan drabbas av 
övervakningen är du och jag, och alla andra hederliga medborgare.

I December 2005 antog EU-parlamentet ett direktiv som säger att 
operatörerna måste lagra information om vem du ringer till, vem du 
skickar e-post till, när du går in på internet, vilka websidor du besöker, 
samt vilken plats du befann dig när du gjorde det. Exakta koordinater för
var du befann dig när du ringde mobilsamtal.
Om poliser kan sälja nakenbilder, hur många gånger kommer då 
“helt vanliga människor” hos operatörerna att missbruka sin makt?“helt vanliga människor” hos operatörerna att missbruka sin makt?
Piratpartiet tar ställning emot ett skadligt övervakningssamhälle.

Medierna rapporterar allt oftare om läckta privata uppgifter rörande 
umgängeskrets, inköp, hälsa, vanor, intressen, politiska  åsikter och 
kärleksrelationer. Fler och fler kameror sätts upp på publika platser, 
bland annat i omklädningsrummen på badhus. I Storbritannien i år 
sålde två poliser nakenbilder tagna med övervakningskameror till alla 
som ville köpa. Vi vill inte att sånt ska hända i Sverige.

Information i orätta händer:

Övervakning behövs för att förhindra brott.
Myt fyra:


	#1artister.pdf
	#2filmmakare.pdf
	#3patent.pdf
	#4integritet.pdf

