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Jag röstar pirat den 17 september.

Dagens politiker bedriver en klappjakt på våra ungdomar. Oavsett
om du röstar rött eller blått, så hotas 1,2 miljoner ur dagens unga
generation med fängelsestraff, för att de plockar hem och lyssnar på
musik över nätet. Fängelse upp till fyra år, enligt ett nytt EU-förslag.

När samhället skickar polisen på hela sin yngre generation för att de
lyssnar på musik och tittar på film, så är det inte de unga det är fel
på. Då är det samhället som måste skärpa sig.

Eftersom de etablerade politikerna är upptagna med att käbbla om
huruvida A-kasseersättningen ska vara 78 eller 80 procent, så
återstår bara andra alternativ. Rösta inte blått eller rött i år. Vi
behöver få in politiker som förstår den yngre generationen.
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DELAD KULTUR 
Idag finns det tre aktörer i kulturrätten 
(”upphovsrätten”): artisten, distributören, och 
konsumenten. Problemet är att lagen är 
ensidigt skriven för att ge alla fördelar åt 
distributören, som inte behövs längre. 

Distributörerna har dessutom sett till att 
kriminalisera alla som går runt dem. Det finns 
1,2 miljoner svenska ungdomar, som gjorts 
kriminella för att de inte köper en tjänst som 
inte behövs längre. Det är fullständigt orimligt. 

Vi vill balansera upphovsrätten mellan artisten 
och konsumenten, och reducera distributören 
– dagens aggressiva skiv- och filmbolag – till 
att vara en servicebyrå åt artisterna. 

Som ett led i det kommer fildelning och 
annan privat kopiering att vara obegränsad 
och helt fri, eftersom det visats gynna 
artisterna (men missgynnar distributörerna). 

FRI KUNSKAP 
Det sägs att patent gynnar innovation, och är 
till för att skydda den lille uppfinnaren mot de 
stora multinationella företagen. Tyvärr 
fungerar verkligheten precis tvärt om, och 
patenten används av storföretagen för att 
hindra och blockera nyskapande uppstickare. 

Vi vill ta bort patentsystemet helt, 
eftersom det motverkar sitt eget syfte. 

SKYDDAT PRIVATLIV 
Vi är på väg mot ett samhälle där alla över-
vakas elektroniskt 24 timmar om dygnet. 
Justitieminister Bodström har under sin korta 
mandattid genomdrivit befogenheter som 
tidigare varit otänkbara i svensk rättstradition. 
Knappt en vecka går utan att det rapporteras 
om nya förslag om medborgarövervakning. 
Bodströms borgerliga kollega vill samma sak. 

Det här är fel väg att gå. Argumenten för varje 
enskilt steg mot övervakningssamhället må 
låta aldrig så övertygande, men vi behöver bara 
titta på Europas närhistoria för att se vart den 
vägen leder. 

VÅGMÄSTARSTÄLLNING 
Detta är de enda tre frågorna vi tar upp. Vi 
väljer aktivt att inte ta ställning i något annat 
ämne. I stället satsar vi på en vågmästar-
ställning i höst. 

Vi är partiet som anser att de här frågorna är 
viktigare än den nuvarande skillnaden mellan 
rött och blått block, som är minimal. Det är 
inte väsentligt om a-kassenivån ligger på 
78 eller 80 procent, när staten håller på att 
vända sig emot sina egna medborgare. När 
staten kriminaliserar 1,2 miljoner 
ungdomar. 

Vi kommer att stödja det block som går oss 
mest tillmötes med att sluta kriminalisera 
ungdomar, respektera integritet, och arbeta för 
fri kunskap och innovation. Vi är varken röda 
eller blå, och bryr oss inte om vilket av blocken 
som får makten efter valet – vi stödjer det 
block som går oss mest tillmötes, och röstar 
med dem i övriga frågor som inte är våra egna. 
Den klassiska vågmästarställningen, alltså. 

Det finns 1,2 miljoner kriminaliserade 
ungdomar som lyssnar på musik över nätet. Vi 
behöver 225000 röster – bara en femtedel så 
många – för att nå fyra procent och platser i 
riksdagen. 

Därför är en röst på Piratpartiet aldrig 
bortkastad. Rösta inte rött eller blått i höst. 
Rösta pirat. 
 

ENGAGERA DIG! 
På partiets website på www.piratpartiet.se 
hittar du mer resurser om vilka vi är, och hur 
du kan hjälpa till. 

Vi har redan det största medlemsantalet av alla 
nya partier till valet 2006, men det behövs 
alltid fler medlemmar, både passiva och aktiva. 

Vill du diskutera sakfrågorna, eller läsa vårt 
program mer i detalj, så är du välkommen att 
ta del av vårt diskussionsforum. 

Välkommen till www.piratpartiet.se! 

 

DET HÄR ÄR PIRATPARTIET.

RÖSTA PIRAT DEN 17 SEPTEMBER.




