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2013 

Styrelsen bedömer att Piratpartiet efter höstmötet 2012 har lyckats med breddningen i en rad 
politikområden, och skaffat sig en sammanhängande politik kring bland annat utbildning, vård, jobb 
och innovation, rättspolitik, konstitution, kultur och mångfald. För att kunna möta väljarnas frågor i 
valet 2014 behöver vi dock också fylla igen hål kring de centrala politikområdena miljö, ekonomi och 
utrikespolitik.  

 

  



Proposition	  om	  miljöpolitik	  
Hittillsvarande	  ställningstaganden	  
Vi har redan på tidigare möten tagit ett antal ställningstaganden kring energipolitik, vilken spelar en central roll 
för miljön: 

● Verka för att vi i Sverige alltid ska ha tillräcklig elproduktion för att säkert klara elbehovet för våra kalla 
vintrar. 2012-vår, B25-Y01  

● Ett väl utbyggt elnät så att alla kan få den el de behöver. 2012-vår, B25-Y02  

● Elproduktionen byggs ut i de delar av landet där det finns underskott av el. 2012-vår, B25-Y03  

● Nettodebitering av el på månadsbasis. 2012-vår, B25-Y04  

● Allas rätt att få el indragen i sitt permanentboende. 2012-vår, B25-Y05  

● Sverige ska inte ha förbud mot forskning. 2012-vår, B25-Y06  

● All elproduktion ska i högsta möjliga mån ska ha en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, 
försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter. 2012-vår, B25-Y07  

● Framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och 
privatpersoners rätt att bestämma över sin konsumtion och privata data om denna konsumtion i centrum. 2012-
vår, B25-Y13  

● För att elpriser ska hållas låga för befolkningens bästa året om, ska ägardirektivet till det 100% statligt ägda 
företaget Vattenfall ändras, så att det framgår att Vattenfall hellre bör se till att hålla låga och stabila elpriser för 
befolkningen, än att försöka få enorma vinster. 2012-vår, B25-Y15  

● Anonymitet och kontroll över personlig data ska inte tillåtas bli en lite dyrare produkt än icke-anonymitet och 
förlorad kontroll över privat data på framtidens elmarknad. 2012-vår, B25-Y14  

● På kort sikt ska fossila bränslen fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att 
garantera tillgången på den energi samhället behöver. 2012-vår, B26-Y01  

● På lång sikt ska vi verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och resurser. 2012-vår, B26-Y02  

● Infrastrukturen ska byggas ut och moderniseras för en fungerande distribution av el i takt med förändring av 
förutsättningar (tex i samband med att nya kraftkällor byggs och gamla tas ur bruk) samt nya krav (tex i form av 
minutdebitering för att vindkraft ska kunna utnyttjas mer effektivt). 2012-vår, B26-Y03  

● Ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi 
även i framtiden. 2012-vår, B26-Y05  

● Vi tar ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta 
energipriser. 2012-vår, B26-Y07  

● På både nationell och EU-nivå, ska vi jobba för omställning till hållbar energiproduktion. 2012-vår, B26-Y12  

Utveckling	  av	  vår	  politik	  
Partistyrelsen anser att partiets miljöpolitik ska fokusera på att hitta lösningar på de miljöproblem där det råder 
vetenskapligt konsensus om att mänskliga aktiviteter skapar eller riskerar skapa problem för människan och 
hennes livsbetingelser globalt och lokalt. Styrelsen har därför satt samman en bukett av förslag, som tillsammans 
med våra tidigare energipolitiska beslut ger en god politik för att bekämpa miljögifter, övergödning, försurning 
och utsläpp av växthusgaser. Nedan presenteras de huvudsakliga vägar som behöver gås för att nå dessa mål: 

Mer klimatvänlig energi: För att minska utsläppen av växthusgaser behöver användning av fossila bränslen 
minska. De ställningstaganden vi redan har kring energi stakar redan ut en radikal och framåtsyftande politik 
kring detta. Här föreslås att några hål fylls igen kring bl a utsläppsrätter, biobränslen och värmepumpar. 

Klimatsmart byggande: För ett teknikoptimistiskt parti är det en självklarhet att vilja använda ny teknik för att 
få ner energiförbrukning i bostäder och därmed utsläpp av växthusgaser. 



Kemikalieprövning: Eftersom utsläpp av tungmetaller och andra kemikalier skapar allvarliga miljöproblem 
globalt bör vi slå fast att vi stödjer principen att nya kemikalier ska testas noga innan de får börja användas. Med 
den annalkande nanoteknologin är det viktigt att detta inte bara gäller kemiskt nya ämnen, utan också nya former 
av gamla ämnen, där de uppträder som exempelvis nanofibrer eller nanopartiklar, vilka kan ha helt andra 
egenskaper än klassiska former av ett ämne.  

Gödselpolitik: Vi måste lära oss mer om hur man ska använda gödsel så att utsläpp av växthusgaser (lustgas) 
och övergödning minimeras.  Och sedan använda de kunskaper som tas fram.  

Omställning av transporter: Transporter ger mycket stora bidrag både till utsläppen av växthusgaser och till 
försurningen, och dessutom betydande bidrag till övergödningen. Vi måste därför minska användningen av 
bensin och diesel radikalt. Därför bör vi satsa på utveckling av alternativa drivmedel, och förbereda en 
omställning av trafiksystemen från lastbil till tåg och båt, från bil till kollektivtrafik och cykel, och från flygplan 
till snabbtåg.  

Konkreta	  nya	  ställningstaganden	  
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet att anta följande ställningstaganden: 

1 ■ Vi vill ha en översyn och skärpning av systemet med utsläppsrätter. 

2 ■ Stöd till forskning och utveckling av biobränslen, som likt blast, flis och alger inte konkurrerar med 
livsmedelsproduktion.  

3 ■ Fortsatt stöd till värmepumpar. 

4 ■ Stöd till fortsatt utveckling av klimatsmart byggande, och ekonomiska incitament för att minska 
användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Vi vill se en nollvision för utsläpp av växthusgaser från 
framtida boende.  

5 ■ Fortsatt noggrann testning av nya kemikalier innan dessa får börja användas. Med nanoteknikens ankomst 
bör liknande tester också ske av nya former av gamla ämnen (exempelvis nanopartiklar och nanofibrer). 

6 ■ Satsning på forskning och utveckling kring gödning för att få kunskap för att minska både övergödning och 
utsläpp av växthusgaser. Ifall miljövänligare hantering visar sig kräva extra insatser av arbete eller maskiner kan 
ekonomiska incitament vara nödvändiga/lämpliga för att minska läckage från gödning.  

7 ■ En radikal omställning av transportsystemet behövs för att motverka såväl försurning, övergödning som 
utsläpp av växthusgaser. Användningen av bensin och diesel måste minska radikalt. 

8 ■ Kraftig satsning på forskning och utveckling av drivmedel som inte bidrar till försurning, övergödning och 
ökade halter av växthusgaser samt inte konkurrerar med livsmedelsproduktion om odlingsbar mark.  

9 ■ Bygg ut järnvägen och använd om nödvändigt höjd dieselskatt för att föra över godstransporter till järnväg 
och båt. 

10 ■ Minska resandet genom att stimulera hemjobb och telekonferenser. 

11 ■ Omställning måste ske av trafiksystemen så att dagligt resande och arbetsresor förs över från bil till cykel 
och kollektivtrafik samt från flyg till snabbtåg. Bilar ska även i framtiden kunna spela en viktig roll i glesbygd 
och för stadsbors "sällanresor".  

12 ■ Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna 
cyklar ska utvecklas. 

13 ■ Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både blir attraktivare och 
kan svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, 
tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre 
kollektivtrafik. 

14 ■ Även taxor kan användas för att föra över passagerare från bil till kollektivtrafik. Fortsatta offentliga 
subventioner för låga taxor på kollektivtrafiken.  I de kommuner/landsting där så bedöms lämpligt kan 
piratpartiet kräva nolltaxa i kollektivtrafiken 

15 ■ Tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter.  



16 ■ Ersätt papper med elektronisk lagring och kommunikation. 

  



Proposition	  om	  utrikespolitik	  
Hittillsvarande	  ställningstaganden	  
Vi har redan en del ställningstaganden kring utrikespolitik och säkerhetspolitik. Förutom en rad 
ställningstaganden runt att EU måste byggas om och demokratiseras anser vi:  

● Vapenexport ska aldrig tillåtas till diktaturer eller andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. 2012-
höst, B15-Y01  

● Eventuell vapenexport ska enbart tillåtas ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god 
demokratisk insyn. 2012-höst, B15-Y02  

● En stabil och långsiktig försvarspolitik ska föras. 2012-höst, B39-Y02  

● Målen med försvarspolitiken är: att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet, att 
värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter. 2012-höst, B39-Y03  

● Försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående att satser genom att försvara Sveriges territoriella 
intergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp. 2012-höst, B39-Y04 

Utveckling	  av	  vår	  politik	  
Vi tror att piratpartiets utrikespolitik måste bygga på en postiv hållning till internationellt samarbete, 
med stöd till folkrätt och FN-tanken, ett demokratiserat EU och en långsiktig vision av en värld utan 
gränser. 

Vi bör formulera en tydlig säkerhetspolitik, som bygger på traditionell svensk neutralitet, och att bara 
delta i fredsbevarande/fredsskapande insatser efter beslut av FN och under dess befäl.  

Därtill har partiets grundtankar en hel del att säga om biståndspolitik.  

Konkreta	  nya	  ställningstaganden	  
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet att anta följande ställningstaganden: 

1 ■ Vi stöder en långsiktig vision om ett hela världens demokratiska förenta stater. 

2 ■ Vi stödjer en stark folkrätt och FN-tanken. 

3 ■ Släppa in de baltiska staterna i Nordiska Rådet. 

4 ■ Svenskt deltagande i fredsbevarande och fredsskapande insatser ska bara ske efter FN-beslut och under FNs 
befäl, och bara så länge det inte leder till att man blir del i en supermakts strävan efter global dominans.  

5 ■ Sverige bör återgå till en alliansfrihets- och neutralitetspolitik enligt formeln: “Alliansfrihet i fred syftande 
till neutralitet i krig”. 

6 ■ Export av övervakningsutrustning till diktaturer ska vara förbjuden. 

7 ■ Vi vill se en internationell konvention som förbjuder självstyrande stridsrobotar att fatta beslut om att 
använda sina vapen. 

8 ■ Öppenhet och transparens i processerna för att prioritera mellan olika biståndsprojekt och insatser. 

9 ■ Styr bort från biståndsprojekt som riskerar göda korrumperade politiker och statstjänstemän till projekt där 
så mycket som möjligt av kontrollen över medlen finns hos slutmottagarna. 

10 ■ Vi vill se ett ökat bistånd till IT för empowerment: Enkla billiga datorer och decentraliserade IT-nätverk 
som når de stora befolkningsgrupperna ger kunskap som i sin tur ger makt. Fria läromedel on line ger möjlighet 
för fler att lära. En ”freedom box” med en liten server och krypteringsutrustning gör arbetet enklare och tryggare 
för demokratikämpar världen över. Med många knutpunkter blir nätverken svårare för makthavare att släcka ner.  



Proposition	  om	  ekonomisk	  politik	  
Hittillsvarande	  ställningstaganden	  
Partiet har redan en tämligen väl utvecklad politik för tillväxt, och en hel del ställningstaganden kring 
finanspolitik: 

● För att främja ekonomisk utveckling, välstånd och nya jobb inom kunskap, innovation, design och kreativitet, 
anser PP att information och kunskap ska kunna strömma så fritt som möjligt mellan olika aktörer utan att 
hämmas av immaterialrättsliga barriärer. 2012-höst, P19-Y15  

● För att främja en fortsatt god ekonomisk utveckling, anser PP att utbildningar ska träna människor att tänka 
fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kunna kombinera olika element och tankar. 2012-höst, P19-Y16  

● För att främja ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb, anser att mer resurser ska tillsättas 
till fri, förutsättningslös forskning i områden där den praktiska nyttan med forskningen inte lätt kan förutsägas, 
och i forskning på teknik och medicin där det är lätt att inse nyttan med forskningen. 2012-höst, P19-Y17  

● En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika 
naturlig basservice till fastigheter som vatten och el. 2012-höst, P19-Y06  

● Tillväxt och utveckling i kunskaps- och innovationsintensiva branscher ökar aktiviteten i ekonomin och ger 
därmed fler arbetstillfällen och mer skatteinkomster. 2012-höst, P19-Y08  

● Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade 
möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, 
och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och 
arbetsdelning. 2012-höst, P19-Y01  

● Samhällets strukturer måste anpassas för att ta hänsyn till de värden som skapas av människors frivilliga, 
oavlönade samarbeten i civilsamhället. 2012-höst, P19-Y02  

● Socialförsäkringssystem, pensioner, A-kassa, beskattning av egenföretagare mm måste reformeras och 
anpassas efter en verklighet där arbetsplats och hem för många inte längre är åtskilt, där arbete och ideella 
aktiviteter går in i varandra, där de flesta inte stannar hos samma arbetsgivare hela livet, där många har andra 
anställningsformer än en tillsvidareanställning, och där många hoppar fram och tillbaka mellan korta 
anställningar och uppdrag i egna företag. 2012-höst, P20-Y06  

● Regelsystem för småföretag behöver förenklas. 2012-höst, P20-Y02  

● Staten bör se över hur den kan underlätta för småföretagare som vill göra sin första anställning givet de ökande 
ekonomiska och administrativa krav som en ensamföretagare då måste uppfylla. 2012-höst, P20-Y04  

● Företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för 
nystartade, enskilda, små och medelstora företag. Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av 
immaterialrättslig lagstiftning. 2012-vår, C08-Y03  

● LAS måste ändras så att inte timanställda missgynnas gentemot månadsanställda. 2012-höst, P20-Y05 

● Upprätthåll och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det 
förgångna. 2012-höst, B40-Y01  

● Avskaffa alla importtullar i Sverige och EU. 2012-höst, B40-Y02  

● Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska ingå i riksnormen, och t ex täckas av socialbidrag. 
2012-höst, P07-Y09  

● Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott. 2012-höst, B32-Y05  

● Ett antal beslut som sammantaget innebär att i tider av arbetslöshet ska det satsas på utbildning - både av 
arbetslösa, och fortbildning av anställda så att luckan som uppkommer kan fyllas av arbetslösa.  

● Vi tar ställning mot en Europeisk bankunion. 2012-höst, B06-Y01  



● Banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med 
värdepapper och valutor i egen räkning. 2012-höst, B06-Y03  

● Banker och finansinstitut som för kunders räkning gör transaktioner i värdepapper och valutor ska förbjudas 
att göra sådana transaktioner i egen räkning. 2012-höst, B06-Y04  

● För ett stabilare finanssystem med bättre kapitaliserade banker: Inför ett kreditförlust-konto dit bankerna måste 
avsätta hälften av sina vinster tills det motsvarar halva egna bundna kapitalet. Pengar från kontot får endast tas ut 
de år banken går med förlust. 2012-höst, B33-Y03  

● Sverige ska fortsätta med en fristående riksbank med målet att bekämpa inflationen för att skapa en ekonomisk 
stabilitet i ekonomin. 2012-höst, B43-Y02  

● Nej till att ansluta oss till Euron. 

Utveckling	  av	  vår	  politik	  
Det finns ett antal ”hål” i denna uppsättning ställningstaganden, som vi tror vore bra om fylldes.  

Vi bör t ex slå fast tydligt att vi generellt är mot monopol, och den sammanblandning av statliga och 
enskilda intressen som ibland betecknas som korporativism.  

Kring socialförsäkringar bör vi ducka i debatten om exakta ersättningsnivåer i olika delsystem, för att 
istället tala om behovet av att reformera systemet i grunden och göra det mer enhetligt och rättssäkert. 
Så att människor inte hamnar mellan stolar, kastas runt och får dramatiskt olika ersätttningsnivåer i 
mycket likartade situationer. De som så önskar kommer naturligtvis att kunna betrakta ett sådant 
enhetligt system som ett första steg mot medborgarlön/basinkomst, men detta är inget som föreslås 
här, och vi tror frågan om medborgarlön behöver diskuteras vidare innan det är dags för partiet att ta 
ställning.  

Liknande synpunkter bör vi ha på skattesystemet: Det måste göras enklare och mer enhetligt, med 
färre godtyckliga gränser mellan skattenivåer och avdragsrätter. Samtidigt tror vi att skatteväxling från 
arbete till naturresurser kan minska skattekilar och gynna miljö och resurshushållning.   

Konkreta	  nya	  ställningstaganden	  
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet att anta följande ställningstaganden: 

1 ■ Monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas både i offentlig och 
privat sektor, såvida det inte finns synnerligen goda skäl för ett "naturligt monopol" att upprätthållas.  

2 ■ Statliga och enskilda intressen ska så långt som möjligt hållas åtskilda. Nationellt viktig infrastruktur bör 
exempelvis ägas och administreras av statliga myndigheter och verk, och inte av bolag där statliga och privata 
intressen blandas.  

3 ■ Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar 
av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som 
bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag. 

4 ■ Hela systemet med social- och arbetsmarknadsförsäkringar görs om till ett mer enhetligt, mer rättssäkert och 
mer mänskligt system, där människor tas omhand istället för att kastas runt. Detta innefattar en obligatorisk, 
statlig arbetsmarknadsförsäkring.  

5 ■ Skattesystemet bör vara så enkelt och enhetligt som möjligt, med så få ytor som möjligt där man måste dra 
tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter. 

6 ■ Vi stödjer en fortsatt skatteväxling från arbete till naturresurser och utsläpp, eftersom en sådan både bidrar 
till att lätta trycket på miljön och ändliga naturresurser och till att minska de skattekilar som gör det mycket dyrt 
för privatpersoner att köpa tjänster.   

  



Proposition	  om	  justering	  av	  bibliotekspolitik	  
 
Styrelsen föreslog till höstmötet 2013 följande ställningstagande: "Vid  upphandlingar till bibliotek premieras 
verk släppta under fri licens." (P30-Y13) 

Även om detta ställningstagande vid förstapåseendet verkar rimligt ur ett piratperspektiv är det vid närmare 
eftertanke problematiskt. Det är till exempel inte förenligt med andra ställningstaganden, som vill lägga makten 
över inköp hos de lokala bibliotekarierna. Dessutom rimmar det illa med partiets motstånd mot att politiker ska 
komma med pekpinnar om vilken information, vilka verk och vilka typer av verk, som ska få finnas tillgängliga 
för medborgarna. Lika lite som politiker ska anbefalla en prioritering utifrån politiska eller religiösa 
utgångspunkter ska man göra det utifrån formmässiga.  

Styrelsen föreslår därför medlemsmötet 

att  
riva upp ställningstagandet från höstmötetr 2012 P30-Y13  "Vid  upphandlingar till bibliotek premieras verk 
släppta under fri licens."  

 

 	  



Proposition	  om	  justering	  av	  ställningstagande	  om	  
sjukjournaler	  
 

Vi tycker att sjukvården ska ha ett nationellt elektroniskt journalsystem. I det beslut som togs av höstmötet 2012 
talas bara om ”ett elektroniskt journalsystem”, där visserligen ordet ”ett” kan tolkas som att det ska vara ett enda 
system som därmed måste vara rikstäckande. Eftersom det emellertid är en något långsökt tolkning vill styrelsen 
därför be medlemsmötet att föra in ordet ”nationellt” i beslutet. 

Styrelsen föreslår därför medlemsmötet  

att  
ställningstagandet från höstmötet 2012 P13-Y02 förändras från ” Ett elektroniskt journalsystem införs, 
där patienten ska ha sin egen nyckel och där varje ”akutöppning” utan patientens medverkan måste 
sparas, utredas och meddelas patienten.” till ” Ett nationellt elektroniskt journalsystem införs, där 
patienten ska ha sin egen nyckel och där varje ”akutöppning” utan patientens medverkan måste sparas, 
utredas och meddelas patienten.”  

 

 


