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Styrelsens diskussioner kring en ev kandidatförsäkran har som vi ser kommit att handla om två 
olika saker. 

(a) Ett dokument som antas av styrelse eller medlemsmöte och beskriver hur partiet ska hjälpa 
kandidater, t ex med utbildning och mediaträning. Ett sådant dokument bör enligt vår mening  
utarbetas tillsammans med eller i samråd med PL, så att det kan samordnas med ledningens 
planering av valrörelse och kandidatstöd. Ett sådant dokument bör vara färdigt under 
sommaren/hösten. 

(b) En försäkran, som kandidater ska underteckna, som med trevliga och positiva formuleringar 
hjälper dem förstå allvaret i att ställa upp som kandidater. Eftersom det finns ett gammalt 
medlemsmötesbeslut (vårmöte 2011, motion C01) om att tillse att alla avtal som begränsar 
riksdagskandidaters yttrandefrihet tydligt bör klargöras redan innan möjligheten till att att kandidera 
i premiärvalet begynner, bör en sådan försäkran, ifall vi ska ha en sådan, tas fram till eller inför 
vårmötet 2012. 

Ett utkast till hur en sådan försäkran, om vi ska ha en sådan, skulle kunna se ut: 
Undertecknad, NN, är införstådd med att jag genom att kandidera för Piratpartiet i ett allmänt val  tar på mig ett 
viktigt uppdrag för partiet, med vilket följer ansvar inför partiets medlemmar för att:
- tillsammans med mina partivänner arbeta hårt i valrörelserna 2014, både i det val där jag själv kandiderar, och i 
val till andra politiska nivåer, både i det förberedande arbetet med att planera valrörelse och ta fram valmaterial, 
och i själva kampanjarbetet,
- om jag vinner ett politiskt ämbete sköta detta efter bästa förmåga, verka för de principer som vid varje tillfälle 
är beskrivna i Piratpartiets partiprogram och vägledas av de sakpolitiska beslut Piratpartiet/den lokala förening 
jag kandiderar för har antagit, och i mitt arbete regelbundet rådgöra med mina partivänner.
- i mitt politiska arbete vägledas av partiets principer om öppenhet
- som medlem av partiets grupp i den församling jag blivit invald följa de regler för partigruppens arbete, som 
utgår från Piratpartiets stadgar och stadgebilagor.  

Ska vi ha en sådan är frågan om styrelsen eller medlemsmötet ska fastställa den. Ifall försökran inte 
adderar några krav till de beslut som är tagna i stadgar och stadgebilagor skulle den kunna antas av 
styrelsen. 

Tänkbara beslut (som inte utesluter varandra):

att utse en eller två personer att i samarbete/samråd med PL till slutet av sommaren ta fram en plan 
för hur partiet ska hjälpa de kandidater som ställer upp på våra listor med bl a utbildning och 
mediaträning,

att utse en grupp att till nästa styrelsemöte utarbeta ett förslag till kandidatförsäkran som styrelsen 
då ska ta ställning till / kan lägga som proposition till vårmötet.


