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 Fri kunskap är vår andra valfråga. Ytterst handlar det om att 
avveckla patentskyddet, även om det måste göras i etapper.

Vi menar att patent generellt hämmar utveckling och 
innovation. Det tjänar varken enskilda uppfi nnare, konkur-
rensen eller samhället i sin helhet på.

Medicinpatent gör att människor i fattigare länder dör i onö-
dan, trots att det är staten som står för huvuddelen av all läkeme-
delsforskning. Men patent är också ett generellt hinder för tillväxt. 
Det tar enorma resurser i anspråk. Det bromsar småföretag och 
hindrar nyföretagande. Vi menar att patent har blivit ett allvarligt 
problem för bättre tillväxt och sysselsättning.

 Vår tredje valfråga är ett stärkt skydd för privatlivet. All 
övervakning och kontroll får numera okej i terroristbekämpning-
ens namn. Datalagringsdirektivet beskriver till exempel hur tele-
fonbolag och internetoperatörer i en snar framtid ska tvingas att 
lagra information om alla svenska medborgares telefonsamtal, 
internetanvändning samt våra mobiltelefoners position.

Vi ser den växande övervakningen som ett hot mot ytt-
rande- och tryckfriheten.

Samhället skapar självcensur i stället för skaparlust. Medbor-
garna söker trygghet i statlig kontroll i stället för i sig själva och 
varandra. Trots riskerna efterfrågar både Göran Persson och Fred-
rik Reinfeldt hårdare tag. Båda ser rött. Båda är i det blå. Båda har 
bidragit till att kriminalisera över en miljon svenska fi ldelare.

Piratpartiets valfrågor syftar sammantaget till att främja och 
stärka medborgarnas möjligheter och rättigheter i ett öppet 
och gränslöst informationssamhälle. Vi menar därför att de 
här frågorna är viktigare än de små skillnader som fi nns mel-
lan blocken. Därför tar vi inte ställning i övriga frågor.

Vi siktar på en vågmästarroll i riksdagen. Vi stödjer dem som  Vi stödjer dem som  V
stödjer vår politik. Vi lämnar inget åt slumpen.

Inga fagra vallöften från andra partier kan få oss att lägga om 
kurs. Fildelning innebär både upp- och nedladdning. Det kan före-
falla som hårklyverier, men distinktionen är viktig. Att bara tillåta 
nedladdning innebär att kriminaliseringen av fi ldelning kvarstår.

Delad kultur
Fri kunskap

Skyddat privatliv

Kunskap och kultur är viktiga drivkrafter till samhälls-
utveckling. Piratpartiet vill därför anpassa upphovsrätt 
och patentskydd så att lagen tjänar utvecklingen i stället 
för tvärtom. Vi vill också stärka skyddet för privatlivet 
så att IT och ny teknik tjänar medborgarna i stället för 
tvärtom. Piratpartiet har tre valfrågor: Delad kultur, 
Fri kunskap och Skyddat privatliv.

Det handlar om att förändra dagens upphovsrätt och patentskydd 
till den nya teknikens möjligheter, samt att stärka integriteten för 
enskilda medborgare.

För att skapa maximal uppslutning kring våra frågor tar vi inte 
ställning till andra frågor.

Delad kultur avser upphovsrätten, att återställa balans. Upp-
hovsrätten kom till för att uppmuntra till skapande och spridning 
av kultur. I händerna på medie- och kulturindustrin har den i stäl-
let kommit att bromsa utvecklingen. Lagen kriminaliserar män-
niskors kreativitet i stället för att uppmuntra den. Vi vill återställa 
balansen på följande sätt:

 Fri fi ldelning: Allt ideellt, icke-kommersiellt, inhämtande, 
nyttjande, förädlande och spridning av kultur utan vinstmotiv ska 
uppmuntras. Lagstiftningen måste ändras så att det görs helt klart 
att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kom-
mersiella sammanhang.

 Kortare kommersiell ensamrätt: Vi vill bevara ensamrätten 
för kommersiella syften, men korta dagens skyddstid - livstid plus 
70 år. Vi vill korta skyddstiden till en nivå som är rimlig ur både 
samhällets och investerares synvinkel.

 Förbud mot Digital Restrictions Management (DRM):
Mediebolagen bygger in fl er och fl er tekniska spärrar i sina pro-
dukter för att kontrollera användandet av sina produkter. Detta gör 
dessutom att små kulturproducenter inte får möjlighet att synas 
eftersom hårdvaran styrs av de stora producenterna. Vi bör, som 
Frankrike planerar, införa förbud mot detta.



Vill ni skrota eller ändra upphovsrätten?
Upphovsrätten infördes för att samhället skulle kunna få tillgång 
till mer kultur. Till den änden gav man upphovsmannen vissa lag-
stadgade rättigheter som balanserades mot allmänhetens rätt att ta 
del av kulturen. Idag har vi tappat den balansen. Vi vill ändra upp-
hovsrätten för att återigen uppnå balans mellan samhällets behov, 
upphovsmännens möjlighet att få ersättning och konsumenternas 
rättigheter. 

Jag vill inte att nån annan ska kunna 
ta mitt verk och påstå att han/hon gjort det!
Det vill inte vi heller. Den delen av upphovsrätten vill vi bevara efter-
som det är en naturlig rätt och det dessutom fungerar bra idag.

Vill ni verkligen avskaffa alla patent?
Patenten infördes för att främja innovation och berika samhället 
med nya uppfi nningar. Idag används de för att hämma konkurrens 
och berika patentadvokaterna. Det fi nns fl era studier som visar att 
när ett nytt område blir patenterbart så sjunker innovationstakten 
eftersom företagen inte använder patenten som skydd för sina in-
vesteringar utan som hinder för konkurrenter. 

Varför vill ni upphäva datalagringsdirektivet, 
vill ni inte fånga terrorister?
I och med datalagringsdirektivet har den svenska regeringen med 
Thomas Bodström i spetsen hjälpt EU kliva över en mycket viktig 
gräns. Utan att kunna presentera tillfredsställande skäl eller i detalj 
vilka restriktioner som fi nns för att hantera den insamlade informa-
tionen så bryter man mot en mänsklig rättighet, inskränker yttran-
defriheten och ställer i praktiken samtliga medborgare under brotts-
misstanke, helt utan en demokratisk debatt eller insyn. Dessutom 
fi nns det kraftig och relevant kritik om direktivet överhuvudtaget kan 
hjälpa till att förhindra eller lösa några brott eftersom man kan anta 
att en normalsmart terrorist nu inte längre kommer att använda sig 
av de övervakade kommunikationsmedlen. Det är dessutom väldigt 
vanligt att system ändrar ändamål med tiden, ingen kan eller ens 
borde försöka göra några garantier om vad informationen kommer 
att användas till om fem eller tio år. Allt detta för att ge folk en falsk 
känsla av säkerhet under ett valår. 

Är ni emot all avlyssning av misstänkta?
Nej, inte av misstänkta. Vi är emot avlyssning av icke misstänkta.

Hur ska musiker tjäna pengar?
Idag drar de allra fl esta musikerna in sina pengar på spelningar 
och kringförsäljningar, sk ”merchandise”. Fler och fl er använder In-
ternet och fi ldelning som reklamkanaler för att nå ut med musiken 
gratis och skapa ett intresse för artisten eller gruppen, precis som 
radiospelningar fast inte hårt styrt av skivbolagen. Vinsterna från 
CD-försäljningen hamnar oftast på skivbolagens konto.

Hur ska fi lmbolagen tjäna pengar?
På biobiljetter, merchandise, produktplacering, TV-visningar och 
DVD-försäljning. Filmbranschen är redan mycket bättre än skivbo-
lag på att ta till sig utvecklingen, både genom att diversifi era intäkts-
kanalerna och genom t.ex. prissänkningar och produktutveckling i 
form av mervärde på DVD. Vi kan ju bara titta på vad en DVD med 
en fi lm med extramaterial och hela soundtracket kostar jämfört med 
bara soundtracket på CD. Enda plumpen i protokollet är regionkod-
ning av DVD som inskränker kundens rättigheter på ett oaccepta-
belt sätt. Dessutom arbetar fi lmbolagen på en heldigital distribution 
till biograferna som kommer att medföra samma releasedatum i 
hela världen och undanröja en stor anledning till kopiering. Film 
ses faktiskt bäst på bio.

Piratpartiets roll i riksdagen:

Vad har ni för strategi för regeringsbildningen?
Piratpartiet siktar på en vågmästarroll efter valet i höst och kommer 
stödja det block som går oss mest till mötes. Om båda blocken 
lovar oss fullt stöd väljer vi det block som fi ck störst andel röster. 
Vi stödjer den regering vi har ett samarbete med, vad vi än tycker 
privat. Detta för att inte undergräva vår position som vågmästare. 
På så sätt blir vi oberoende av höger-vänsterskalan och kan kon-
centrera oss på de frågor vi anser vara extra viktiga. Nämligen att 
avbryta marschen mot kontrollsamhället och släppa kulturen och 
kunskapen fri.

Vill du veta mer om piratpartiet, 
besök oss gärna på www.piratpartiet.se

eller kontakta oss på info@piratpartiet.se

www.piratpartiet.se

Piratpartiet består av vanligt folk,

människor som haft tillfälle att lära sig 
något genom fi ldelning,

människor som kommer ihåg sin historia 
och inte accepterar allmän övervakning, 

människor som inte tycker att patent 
gynnar mänskligheten.

Vi ställer upp i valet 
den 17 september 2006

Vanliga frågor till Piratpartiet


