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Bakgrund
Med vårmötet 2013 har breddningen av partiets politik i stort sett kommit i hamn, och det är viktigt att vi i 
god tid inför valen har sakpolitiska program i alla viktigare politikområden. 

I höstas antogs en tidsplan för framtagandet av sakpolitiska program. Enligt det beslutet skulle styrelsen i 
mars anta sakpolitiska program om integritet, informationspolitik, immaterialrätt, digital infrastruktur, kultur 
och mångfald. 

På grund av upphovsrättsmaffians hotbrev tvangs vi avbryta en långt framskriden process att ta fram förslag 
till dessa program inför marsmötet, så istället presenteras försklagen här. 

Det visade sig dock att området digital infrastruktur kunde integreras i det informationspolitiska programmet. 

Överväganden
Vi har kommit fram till att det var olyckligt att bygga program på punktlistor. Även om ett enstaka program 
kan se snyggt ut så blir det inte bra med ett helt partiprogram som består av långa rader av punktlistor. 

Vad gäller integritetspolitiskt program har vi två förslag till rubrik. 

Det är självklart meningen att hänvisningarna till de olika yrkandena ska tas bort när programmen redigeras. 
De finns här bara för att man ska kunna kontrollera hur förslagen följer medlemsmötenas beslut. 

Förslag
Vi föreslår styrelsen 

att fastställa följande förslag till sakpolitiska program. 



En modern immaterialrätt

- Piratpartiets immaterialrättsliga program

Upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt innebär att enskilda personer och företag får monopol på att 
använda tankar, idéer och resultatet av dessa i exempelvis läkemedel, datorprogram, melodier, texter eller så 
abstrakta saker som utformningen av ikoner på en dataskärm.  

Avsikten med reglerna sägs ofta vara att stimulera och underlätta innovation och utveckling. Det är dock inte 
svårt att se att de idag har motsatt effekt. De hindrar nya innovationer och hämmar vidareutvecklingen av 
tankar, idéer och kulturyttringar.

Det beror på att regelsystemet bygger på den romantiska men verklighetsfrämmande föreställningen om det 
ensamma geniet, som isolerad från omvärlden skapar den perfekta melodin, den fulländade dikten eller den 
geniala uppfinningen. Men varken kultur eller innovationer uppstår på det sättet. De uppkommer genom att 
sådant som redan finns vidareutvecklas, kombineras och remixas. 

Allmänt om immaterialrätt
Alla former av immaterialrätt kränker den grundläggande principen om informationens och kunskapens 
frihet. De kan därför bara accepteras om det finns dokumenterade positiva effekter som uppväger de 
principiella problemen och de negativa effekterna. (P08-Y01)

Så länge en idé eller en skapelse är resultatet av en verksamhet som helt eller delvis finansierats med 
offentliga medel ska den inte kunna få något immaterialrättsligt skydd. Då ska den vara fri att använda och 
vidareutveckla för alla. (2012-höst, P08-Y02) 

Alla imaterialrättsliga regler, såsom patent, varumärkesskydd och upphovsrätt ska vara utformade så att 
skyddet ges för en avgränsad typ av produkter. Ett skydd av en tryckt text ska exempelvis inte inte 
automatiskt innebär begränsningar av rätten att framföra texten.  (2012-höst, P10-Y13)  

I en globaliserad värld måste varor eller tjänster som rättighetsägaren tillåtit säljas eller spridas i en del av 
världen också vara tillåtna att sälja och sprida på samma villkor i andra delar av världen. (2012-höst, P10-
Y14)   

Upphovsrätt 
Piratpartiet värnar om den ideella upphovsrätten för dem som skapar kultur. Det ska inte vara möjligt att ta åt 
sig äran av någon annans skapelse. Detta måste dock utformas så att satir och parodi inte förhindras. Samma 
rätt ska finnas att citera bitar av film, musik och bild som sedan länge finns för text. Det måste också vara 
möjligt för en skapare att ostraffad inspireras av och vidareutveckla andras verk. (2012-höst, P09-Y01, Y05, 
Y08)

Vi vill reformera den ekonomiska upphovsrätten i grunden, och göra den bättre anpassad till dagens 
kulturella och tekniska verklighet. All icke-kommersiell kopiering, framförande och spridning av kultur ska 
avkriminaliseras. Skyddstiden för kommersiell användning ska vara fem år, med möjlighet att förlänga med 
fem år i taget upp till max tjugo år, genom att registrera sig i en offentligt sökbar databas. Detta kommer att 
göra det möjligt att alltid hitta ägaren till ett skyddat verk. 

I väntan på att få med resten av världen på detta sänks omedelbart skyddstiden i upphovsrätten till det lägsta 
som de internationella konventionerna tillåter. Straffansvaret för upphovsrättsintrång ska samtidigt 
begränsas, så att det inte går att dömas för medhjälp till upphovsrättsbrott. (2012-höst, P09-Y03, Y04, Y07, 
Y09)

Vi vill förbjuda tekniska system som begränsar möjligheten att använda och kopiera digitala verk man köpt 
och har laglig rätt att använda och kopiera (så kallade DRM). Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga 
att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd. (2012-höst, P09-Y06)



Privatkopieringsersättningen bör tas bort i sin helhet. Insamlingssällskap ska endast få samla in ersättningar 
till artister som de har avtal med. De måste öppet redovisa både metod för och resultat av insamlingen. 
(2012-höst, P09-Y10, Y11, Y14)

Sociala medier ska inte få förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter. (2012-höst, 
P09-Y16)

Patent
Patentsystemet är en relik från en tid med starkt reglerad och styrd ekonomi, och försvårar innovation och 
utveckling: Företag söker idag patent på närmast självklara principer för att kunna skrämma bort 
konkurrenter med hot om stämningar. I många kunskapsintensiva branscher lägger företag därför lika mycket 
pengar på patentjuridik som på forskning och utveckling. Patentsystemet har blivit en kvarnsten runt 
utvecklingens hals, som är särskilt tung att bära för de mindre aktörerna, som står för många av dagens mest 
spännande innovationer. 

Dessutom cementerar patentsystemet globala orättvisor. Till exempel gör det nya grödor och läkemedel 
nästan oöverkomligt dyra för vanliga människor i fattigare länder. 

Piratpartiet vill därför avskaffa patentsystemet, och ersätta det med ett bättre sätt att stimulera innovationer 
och entreprenörskap. (2012-höst, P10-Y10) 

Medan arbetet pågår att övertyga resten av världen om detta måste patentsystemets värsta avarter stävjas: 

• Inga patent ska tillåtas på gener, DNA-sekvenser och annan information som utgör en naturlig del av 
en människa eller någon annan levande biologisk varelse eller virus. (2012-höst, P10-Y02 )

• Öka möjligheterna till tvångslicensering, som gör det möjligt att kräva av patenthavare att de släpper 
produkter billigt då det finns vägande humanitära skäl. (2012-höst, P10-Y08 )

• En kraftig skärpning måste ske av kraven på uppfinningshöjd och användbarhet för att patent ska 
godtas. (2012-höst, P10-Y03)

• Begreppet ”sedvänja” måste stärkas, så att patent inte ska kunna hindra någon från att utöva en 
tidigare praktiserad metod. (2012-höst, P10-Y07)

• Egenfinansieringen av patentverket ska avskaffas, eftersom den leder till att verket får mer pengar att 
röra sig med ju fler patent det beviljar (2012-höst, P10-Y06)

Varumärkesskydd
Varumärkesskydd kan endast rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd. Den ska skydda 
konsumenten från att bli lurad att köpa förfalskningar, men ska aldrig kunna användas för att hindra varors 
fria rörlighet, straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, eller för att hindra 
eller bromsa yttrandefriheten i sammanhang som konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik. 2012-höst, 
P10-Y09 

 



Kommentarer immaterialrättspolitiskt program:
 

Följande ställningstaganden kommer inte med, eftersom de antingen kommer att finnas i andra program,  är 
upprepningar av vad som redan står i förslaget, onödigt exakta preciseringar, eller i övrigt på onödigt hög 
detaljnivå.

- Offentliga kulturinstitutioner som bibliotek och museer ska få som uttryckligt uppdrag att stimulera icke-
kommersiell spridning, användning och vidareutveckling av kultur. 2012-höst, P09-Y12   
(Tanken genomsyrar kulturpol progrförslag, även om kanske inte direkt uttryckt.)

- Upphovsrätten skall vara teknikneutral, så att t.ex. samma regler för citering av bilder gäller för tryckta 
medier som på Internet. 2012-höst, P09-Y19 
(För detaljerat)

- Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media. 2012-vår, B27-Y09 
(Finns i bibli pol progr)

- Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media. 2012-vår, B27-Y10 
(Finns i bibl pol progr)

- Patentverkets avgifter ska i större utsträckning än idag riktas mot att patentlitteraturen tillgängliggörs och 
att användandet av den populariseras. 2012-höst, P10-Y05 
(För detaljerat)

- De svenska representanterna i det Europeiska Patentverkets adminstrativa råd, som styr 
handläggningspraxis vid EPO, skall förses med tydligare direktiv för hur de ska agera, samt bör dessa 
representanter inte slentrianmässigt vara Patentverkets Generaldirektör och Chefsjurist. 2012-höst, P10-Y1
(För detaljerat)

Kraftig kondensering:
- Bearbetningar som är så kraftiga att förändringarna i sig uppnår verkshöjd ska som huvudregel alltid vara 
tillåtna och inte omfattas av originalverkets ekonomiska upphovsrätt. Undantag från denna regel, som till 
exempel direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, ska vara 
uttryckligen uppräknade i upphovsrättslagen. Den ideella upphovsrätten måste självfallet alltid respekteras. 
2012-höst, P09-Y08 
Detta ställningstagande har kondenserats till "Det måste också vara möjligt för en skapare att ostraffad 
inspireras av, utgå från och vidareutveckla andras verk."



Skydda privatlivet / Hejda övervakningshysterin

- Piratpartiets integritetspolitiska program

 

Den personliga integriteten är omistlig i ett öppet och demokratiskt samhälle. Alla människor måste ha rätt 
att själva bestämma vilka delar av sitt privatliv de vill lämna ut till andra.  Alla människor måste ha rätt att 
söka och hämta information och att kommunicera med vänner och bekanta utan att övervakas. 

Detta måste gälla dagisbarn likaväl som studenter, arbetande och pensionärer. Det måste gälla friska som 
sjuka, gamla som unga, arbetare som tjänstemän, arbetslösa som sysselsatta, män som kvinnor, HBTQ-are 
som straighta, utlandsfödda som infödda och ateister som troende. Piratpartiet vill helt enkelt värna den 
personliga integriteten för alla. Hänsyn till den personliga integriteten måste bli vägledande vid allt politiskt 
beslutsfattande. (2012-höst, P03-Y13)

Samma rätt till privatliv på nätet som utanför
Under senare tid har rädsla för terrorister och piratkopierare fått lagstiftare världen över att tumma allt mer 
på den personliga integriteten. Framför allt har den monterats ner för elektronisk kommunikation. Men man 
har samma rätt att slippa få sitt brev tjuvläst av polis och säkerhetstjänst när man skickar det med mail som 
när man stoppar det i ett kuvert i en postlåda. Man har samma rätt att inte bli avlyssnad när man pratar via 
skype som på en vanlig telefon eller över ett cafébord. 

Piratpartiet vänder sig därför mot varje form av avlyssning och övervakning så länge det inte finns en 
konkret misstanke mot den övervakade om grovt brott. All generell övervakning av människors 
kommunikation ska avskaffas. Det innebär bland annat att FRA-lagen ska avskaffas och FRAs spaning på 
civil kabeltrafik läggas ner. Implementeringen av datalagringsdirektivet ska rivas upp. (2012-höst, P03-Y01, 
Y07)

Vi vill att samma regler ska gälla för övervakning av e-post och annan elektronisk kommunikation, som för 
avlyssningsutrustning på caféer, telefonavlyssning och öppnande av privata brev. Brevhemligheten ska 
utvidgas till en allmän rätt till kommunikationshemlighet oavsett vilken teknik som används. (2012-höst, 
P03-Y04) 

Om någon blivit övervakad, men man inte kunnat bevisa brott, ska han eller hon meddelas om saken, och ha 
rätt till skadestånd. Information från övervakning ska inte kunna användas i åtal för småbrott, som inte i sig 
själva hade motiverat övervakningen. (2012-höst, P03-Y02, Y03).

Även företag och andra aktörer som kartlägger enskilda människor på internet och samlar in personuppgifter 
utgör ett stort hot mot den personliga integriteten. Piratpartiet tycker att det är självklart att varje individ ska 
ha den yttersta makten över uppgifter om hennes person, och att sådana bara ska få sparas och användas efter 
ett aktivt, informerat samtycke. Denna princip måste upprätthållas inte bara i Sverige utan även på EU-nivå 
och i andra internationella fora. (2013-vår, B34-Y01)

Integritet i det offentliga rummet
Även utanför internet har dagens övervakningshysteri gått alldeles för långt. Ingen ska kunna tvingas till 
godtyckliga drogtester. Vi tycker att kameraövervakning av offentliga rum bara ska få användas i särskilda 
undantagsfall. Samma regler för tillståndsgivning som gäller för fungerande övervakningskameror i det 
offentliga rummet också bör gälla för attrapper. Säkerhetskontroller vid flygresor ska vara proportionerliga i 
förhållande till hotbilden.  (2012-vår, B20-Y01, 2012-höst, P03-Y08, Y09, Y10) 

Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att ständigt lämna efter sig 
elektroniska fotavtryck. System för betalning av varor, bussbiljetter, trängselskatter mm måste därför 
utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck som kan användas för att kartlägga en 
människas rörelser. Samma sak måste gälla låssystem till människors bostäder – oavsett om man är 
medelålders, gammal, ung eller handikappad. Det måste vara möjligt att resa anonymt på bussar och tåg. 



(2012-höst, P03-Y05, Y06)

Integritet handlar också om möjligheten att vara anonym, både i vardagen och i det politiska samtalet. 
Avvikande röster försvinner och den demokratiska debatten utarmas om man inte har möjlighet att delta 
anonymt i exempelvis diskussioner på nätet och demonstrationer. Det handlar inte om att dölja huliganism 
och dåligt uppförande. Det handlar om möjligheten för dem med åsikter eller livsstilar utanför normerna att 
över huvud taget våga göra sig hörda. (P03-Y05)

Trygghet istället för övervakning
Makthavare försöker ofta använda övervakning för att lösa problem som egentligen handlar om brist på 
mänsklig närvaro. Vi vill att elektronisk övervakning aldrig ska få ersätta mänsklig närvaro och trygghet. 
(2012-höst, P03-Y15)

Till exempel ska videokameror inte få ersätta nattpersonal på äldreboenden och inom sjukvård. Fler poliser 
och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet än övervakningskameror. (P03-Y16, Y17)

Istället för övervakning kan kommuner förebygga brott genom områdessatsningar med grönområden, god 
belysning, skadegörelsebekämpning, konstinstallationer, och bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage 
och stationsbyggnader. (2012-höst, P37-Y01) 

En offentlighet som är varsam med information om människor
Stat, landsting, kommuner och företag måste vara mycket aktsamma med den information de samlar in om 
enskilda människor.  Den ska bara få användas till det ändamål som angavs som syfte när informationen 
samlades in, så att exempelvis uppgifter från vägavgiftsstationer inte hamnar hos polis eller säkerhetstjänst. 
Så att data om patienter inte används för att spåra papperslösa flyktingar. (2012-höst, P03-Y12)

Anonymitet och integritet måste värnas för dem som ställer upp som försökspersoner i forskning. Prover i 
biobanker (som PKU-registret) ska bara få användas till den forskning som angetts för givarna,och inte 
lämnas ut till rättsväsendet. Försök att identifiera personerna bakom anonymiserat material i biobanker och 
databaser bör kriminaliseras. Löften om anonymitet för forskningsobjekt ska väga högre än 
offentlighetsprincipen.  (2012-höst, P03-Y11)

Uppgifter ur brottsregistret ska inte få lämnas ut till arbetsgivare, med undantag för särskilt känsliga yrken 
där lagen ska ange vilka uppgifter som ska kunna lämnas ut för det enskilda yrket. (2012-höst, P03-Y23)

 

 

Kommentarer till integritespolitiskt program: 

Kommer inte med: 

- Regler för kontantfakturor inte ska innebära att en privatperson som är kund måste ange namn och adress. 
2012-höst, B18-Y01
(För detaljerat och kommer inte in naturligt någonstans)



Information ska vara fri

- Piratpartiets informationspolitiska program 

I ett demokratiskt samhälle ska information vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så 
få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som 
motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära 
hemligheter. (2012-höst, P04-Y01) 

Lika självklart som att postverket inte har ansvar för eventuella ärekränkningar eller terrorplaner som skickas 
i frankerade kuvert ska inte internetleverantörer vara ansvariga för innehållet i den information deras kunder 
hämtar och skickar via internet. Den som förmedlar tele- eller datatrafik ska inte ha rätt att undersöka 
innehållet i trafiken. (2012-höst, P07-Y04)  Stat, landsting, kommuner och deras bolag ska inte bidra till att 
filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands. (2012-höst, P04-
Y06) 

Fotografering ska som regel alltid ska vara tillåten (utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det). För att 
värna integriteten ska dold fotograferingsutrustning omgärdas av samma typ av regler som dold 
avlyssningsutrustning. (2012-höst, P05-Y03)

Även åsikter och företeelser vi tycker är avskyvärda måste vara tillåtna att presentera och gestalta. Politiker 
ska inte få diktera vilken historieskrivning som ska vara tillåten, vare sig i Sverige eller i andra EU-länder. 
(2012-höst, P23-Y11) Barnpornografilagen bör förändras, så att den endast täcker dokumentation av verkliga 
övergrepp av barn. Rättsvårdande myndigheter måste kunna koncentrera sig på dem som begår verkliga 
övergrepp på barn, istället för översättare av tecknade serier. (2012-höst, P04-Y04)

Stärkt offentlighetsprincip
Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan 
användas som ett svepskäl för hemligstämpling. (2012-höst, P05-Y04) Alla myndighetsbeslut om att 
sekretessbelägga information ska vara tidsbestämda och redovisas så informationsrikt som möjligt. 2012-
höst, P04-Y03 

Utlämning av offentliga dokument ska ske så snabbt, enkelt och billigt som möjligt, och i normalfallet kunna 
ske digitalt. (2012-höst, P05-Y08; 2013-vår B05-Y04). Det ska inte vara tillåtet att efterforska identiteten hos 
den som anonymt kräver ut offentliga handlingar. (2012-höst, P05-Y09) Flygfotografier ska i normala fall få 
spridas lagligt utan någon tillståndsprocess. (2012-höst, B35-Y01)

Samma regler kring transparens och öppenhet som gäller offentlig verksamhet (t ex offentlighetsprincip, 
meddelarfrihet, förbud att eftersöka källa samt lex Maria) ska också gälla i privata verksamheter som likt 
vårdcentraler och friskolor huvudsakligen finansieras med offentliga medel. (2012-höst, P04-Y05, P05-Y11) 

Medialandskap och journalistik i förändring
Formerna för journalistisk verksamhet förändras snabbt, och gränserna suddas allt mer ut mellan 
professionella journalister, amatörjournalister, bloggare och kommenterande läsare. 

Vi vill därför förstärka och modernisera lagstiftningen kring tryck- och yttrandefrihet för att utöka skyddet 
för undersökande journalistik av amatörjournalister och för sajter som publicerar läckta dokument. (2012-
höst, P05-Y01) Avgiften för utgivarbevis ska avskaffas, så att alla som ägnar sig åt journalistisk verksamhet 
(oavsett var, hur och hur ofta man publicerar) kan välja att göra detta på samma villkor som de traditionella 
medierna. (2012-höst, P05-Y02) 

Vidare vill vi stärka källskyddet och rätten att vara anonym på nätet. Lagstiftning som likt FRA-lagen och 
datalagringsdirektivet urholkar källskyddet ska avskaffas. (2012-höst, P05-Y07) Meddelarfriheten ska utökas 
till att gälla alla medier och oavsett arbetsgivare. (2012-höst, P05-Y?). 



En offentligfinansierad Public Service är viktig men det nuvarande systemet för att driva in TV-avgifter är 
föråldrat. Vi vill ändra TV-avgiften till en Public Service-avgift, som ska betalas via skattesedeln. (2012-höst, 
B01-Y03) 

Offentligt finansierat material ska vara fritt
Resultatet av offentligt finansierad verksamhet ska inte låsas in i immaterialrätt, utan ska vara öppet för alla 
att ta del av, dela och vidareutveckla. Material som lantmäteriets kartor och museers samlingar ska därför 
digitaliseras och släppas fria. (2012-höst, P06-Y05) Public services arkiv ska öppnas, och bli fritt tillgängligt 
via internet för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.  (2012-höst, 
P06-Y08; 2013-vår B41-Y04) 

Likaså ska information (som statistik, databaser och rådata) som samlas in eller sammanställs i den offentliga 
sektorn (och som inte är integritetskänslig för enskilda), vara fritt tillgänglig att använda och sprida. Sådan 
information ska tillhandahållas i maskinläsbart och sökbart format.  (2012-höst, P06-Y06)

Även resultat från offentligt finansierad forskning ska vara fri för alla att använda. De ska publiceras på sätt 
som gör dem tillgängliga för alla över internet (2012-vår, B04-Y07) och får inte låsas in bakom patent eller 
andra immaterialrättsliga barriärer. (2012-höst, P06-Y07, P35-Y02)

Arrangemang (t ex kultur och idrott) som helt eller delvis bekostas med offentliga medel ska vara tillåtna för 
allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera och offentliggöra med fria licenser, 
så att alla kan ta del av och förädla upplevelsen vidare. 2012-vår, B13-Y04 

Fria standarder och öppen källkod
Datasystem blir en allt viktigare del av samhällets infrastruktur. Genom att använda proprietär mjukvara gör 
man sig sårbar och beroende av ett fåtal mjukvaruföretag, och hjälper dessa företag att befästa oligopol. Den 
offentliga sektorn bör därför gå över till öppen och fri programvara. Därigenom kommer kostnaderna för 
programvara på sikt att minska, pengar som nu går till transnationella oligopol kommer istället att hamna hos 
lokala mjukvaruföretag, och vi kommer själva att ha kontrollen över de IT-lösningar som utgör ryggraden i 
många offentliga verksamheter. 

Vi kräver därför att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter (som friskolor och privata 
vårdcentraler) ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025. (2012-höst, P06-Y11) Ny 
mjukvara som tas fram i sådana verksamheter ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara som trots 
allt måste användas ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar, så att inga inlåsningseffekter 
uppstår. (2012-höst, P06-Y09) 

All elektronisk kommunikation med myndigheter och offentlig/offentligfinansierad service ska kunna ske 
med öppna och licensfria protokoll/filformat. (2012-höst, P06-Y04)  Webbsidor och e-tjänster hos dessa 
verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst 
operativsystem eller datorprogram från ett visst företag. (2012-höst, P06-Y02) 

Digital infrastruktur
Allt mer av samhällets informationsflöde och människors kommunikation med varandra sker över internet . 
Därför är en god digital infrastruktur viktig både för den ekonomiska utvecklingen och för människornas 
möjlighet att skaffa information och vara en del av det demokratiska samtalet. Internettillgång för alla är ett 
lika grundläggande samhälleligt ansvar som gatubelysning, vatten och avlopp. 

Det offentliga ska ha ansvar för att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt 
över hela landet på liknande villkor som elektricitet och rinnande vatten. (2012-höst, P07-Y01) 
Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska ingå i riksnormen, och t ex täckas av socialbidrag. 
(2012-höst, P07-Y09) Samhället ska stimulera utbyggnad av inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt 
trådlöst internet i tätbebyggt område. (2012-höst, P07-Y03)

För att skapa en sund konkurrenssituation kring elektroniska tjänster krävs en separation mellan ägandet av 
de nät som förmedlar förbindelser, och företag som erbjuder tjänster över näten.  (2012-höst, P07-Y11) 
Infrastruktur som radiofrekvenser, fiber och koppartråd ska därför vara samhälleligt ägd, och bara ställas till 



olika operatörers förfogande om operatören verkligen använder denna tillgång för konsumenternas bästa och 
inte för att blockera för eventuella konkurrenter. (2012-höst, P07-Y08)  

Vid framtida licensfördelningar för trådlösa nät ska det övervägas att införa en frekvensallmänning, där 
lokala nät får möjlighet att självorganisera sig. 2012-vår, B21-Y01. Dessutom ska privatpersoner få använda 
sig av kommersiella frekvenser så länge detta kan ske utan att störa licensinnehavarens verksamhet.  (2012-
vår, B21-Y02)

 

 

 

Kommentarer till informationspolitiskt program 

Tolkning
- Beslutet "I de övriga licensauktionerna ska (partiet) verka för att användning på icke-interferensbas (utan 
att en eventuell nuvarande eller framtida licensinnehavares planerade verksamhet i frekvensbandet störs av 
användningen) tillåts." (2012-vår, B21-Y02) har tolkats som "Dessutom ska privatpersoner få använda sig av 
kommersiella frekvenser så länge detta kan ske utan att störa licensinnehavarens verksamhet. "  fastän ordet 
"privatpersoner" inte nämns i ställningstagandet. 

Kraftig kondensering:
# Detaljerna kring villkoren för att få utnyttja samhälleligt ägd infarstruktur:  "Om den ställs till olika 
operatörers förfogande ska det ske under förutsättning att (a) de verkligen använder den tillgång till 
infrastruktur de tilldelats; finns det exempelvis kabel draget så ska tjänster erbjudas av rimlig omfattning, (b) 
eventuella konstgjorda hastighetsbegränsningar tydligt måste framgå i reklam, avtal och prissättning, (c) 
datamängden endast får begränsas om det är nödvändigt av tekniska skäl, och (d) olika typer av datatrafik 
inte får särbehandlas på andra grunder än rent tekniska".( 2012-höst, P07-Y08 ) 
har kondenserats till "... och bara ställas till olika operatörers förfogande om operatören verkligen använder 
denna tillgång för konsumenternas bästa och inte för att blockera för eventuella konkurrenter. "

# Beslutet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga 
handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av 
onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana 
system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren

2013-1(vår) B05-Y04"  
är kondenserat till: 
"Utlämning av offentliga dokument ska ske så snabbt, enkelt och billigt som möjligt, och i normalfallet 
kunna ske digitalt. (2012-höst, P05-Y08; 2013-vår B05-Y04)."



En fri kultur för alla 

- Piratpartiets kulturpolitiska program 

Kultur är inte bara trevligt och roligt. Den hjälper oss att se på oss själva och omgivningen på nya sätt, och 
den kan öppna våra ögon för nya världar. Kultur stimulerar hjärnan, och kan därigenom stärka både 
inlärningsförmåga och fysisk hälsa. Kultur har därför stor betydelse både för individens välbefinnande och 
utveckling, och för ett mångsidigt demokratiskt samtal.  Det är därför viktigt att samhället för en politik som 
ger så många människor som möjligt chansen att uppleva kultur – både som deltagare och åskådare.

Den moderna informationstekniken har öppnat fantastiska nya möjligheter för detta. Plötsligt finns hela 
världens utbud av musik och film bara några knapptryckningar bort – så länge inte upphovsrättsindustrin 
häxjakt lyckas skrämma bort kulturdelningen. Finns bara den politiska viljan kan alla offentligt stödda 
teaterföreställningar och musikframträdanden finnas fria för alla att titta och lyssna på via internet.  Kan 
biblioteken stå emot förlagens ohemula krav kan hela världens litteratur lånas hem via bibliotekens hemsida 
till ens dator eller läsplatta. 

Kulturell infrastruktur 
En onlineupplevelse är dock aldrig riktigt samma sak som att sitta i salongen på en teaterpjäs eller konsert. 
Och kultur måste  naturligtvis skapas, inte bara förmedlas och delas. Därför räcker det inte med att befria 
nätet och släppa kulturdelning fri. Samhället måste också garantera en väl fungerande kulturell infrastruktur, 
som gör kultur tillgänglig för så många som möjligt även bortanför tangentbordet, och garanterar en fortsatt 
produktion av nya verk och uppsättningar som kan spelas in, delas och remixas. 2012-höst, P29-Y01 

Nationella institutioner som får långsiktigt statligt stöd (t ex statliga museer och Dramaten) ska därför aktivt 
arbeta för att göra sitt arbete nationellt tillgängligt, till exempel genom turnerande utställningar, digitalisering 
eller samarbeten med lokala aktörer. De ska också aktivt arbeta med att stimulera och lyfta nytt 
kulturskapande och för att inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet. 2012-höst, P29-Y04 

Samhället bör dessutom ge stöd till lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala 
kulturevenemang, tex musikfestivaler och lan-parties. 2012-höst, P29-Y05 Utställningsplatser bör öppnas, 
där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan. 2012-höst, P29-Y11 

Kultur för alla 
Det är viktigt att utbudet av kultur inte bara vänder sig till dem som har vana och förmåga att själva besöka 
teatrar, museer och utställningar. Kultur måste också komma in i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård 
och äldreomsorg. 2012-höst, P29-Y02  Inte minst är det viktigt att kultur når ut till sjuka, äldre och 
funktionshindrade, eftersom kultur stärker, läker och stimulerar sinnenas förmåga att uppfatta och hjärnans 
att tänka. 2012-höst, P29-Y07 

Genom att digitalisera kultur får fler möjlighet att ta del av den. Vi vill därför att såväl muséer (2012-höst, 
P06-Y05) som public service (2012-höst, P06-Y08) digitaliserar sin arkiv och gör dem tillgängliga för alla. 
De stora statliga kulturinstitutionerna ska spela in sina uppsättningar, och släppa dem fria över nätet. (2012-
höst, P29-Y04). Andra kulturarrangemang som tar emot offentligt stöd ska vara tillåtna för allmänhet och 
bidragsgivare att spela in och lägga ut. (2012-vår, B13-Y04) 

Möjligheten att dela kultur via internet har gjort det möjligt för människor att ta del av ett enormt mycket 
rikare och mer mångfacetterat kulturutbud än tidigare. Vi kräver en omedelbar avkriminalisering av 
kulturdelning för icke-kommersiellt bruk (2012-höst, P09-Y03) och ett förbud mot tekniska arrangemang 
som ska hindra kunder att ta lagliga kopior av digitala produkter (sk DRM). (2012-höst, P09-Y06)



Skapa
Kultur är inte bara att njuta av andras skapande, utan också att skapa själv. Därför är det viktigt att satsa på 
att ge barn och unga möjlighet att själva utföra och skapa kultur. Exempelvis bör kommuner ha ”kommunala 
kulturskolor”, där barn och ungdomar får möjlighet att förkovra sig i olika sorters kultur. 2012-höst, P29-
Y06 

En fantastisk effekt av den digitala revolutionen är att de skarpa gränser tryckpressar och grammofonteknik 
skapade mellan kulturskapare och kulturkonsumenter håller på att suddas ut. Att spela in och mixa film och 
musik är lättare än någonsin. Och precis som alla konstnärer tidigare i historien tycker dagens skapare om att 
citera, parafrasera och utveckla sådant tidigare skapare presterat.  Tyvärr sätter dagens stela 
upphovsrättsregler många käppar i hjulet för sådan nyfiken vidareutveckling och remixning. 

Vi kräver därför att upphovsrätten reformeras så att citat, remixning och parodier tillåts för film, musik och 
bild på samma sätt som det idag tillåts för text. (2012-höst, P09-Y05) Offentligt finansierad kultur som läggs 
ut på nätet ska ha licenser som tillåter remixning och fortsatt förädling. (2012-höst, P29-Y08)

Samhället bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka de möjligheter de 
nya teknikerna öppnar för att skapa och sprida kultur. 2012-höst, P29-Y09

Breddat kulturbegrepp
Gamla föreställningar och slentrian ska inte begränsa vad som betraktas som kultur. Seriealbumens intåg i 
kultursidornas finrum visar att kulturens uttrycksformer alltid utvecklas och förändras, och det är lätt att idag 
se hur många spännande uttrycksformer ringaktas.

Vi vill därför se en breddning av kulturbegreppet, så att yttringar som graffiti, gaming och rollspel ges 
samma förutsättningar och möjligheter till stöd som mer traditionella kulturformer. (2012-höst, P29-Y03, 
B08-Y01, B08-Y09). Kommuner bör skapa graffitiskolor och anvisa lagliga väggar och plank för 
graffitikonst. (2012-höst, P37-Y02) 

Biblioteken har en nyckelroll
I en värld där allt mer information finns allt mer tillgänglig blir bibliotekariernas specialkompetens allt 
viktigare: att guida genom informationsflödet. När bokhandlare trängs ut och skär ner sortimentet blir 
biblioteken kvar som den plats där man kan vandra kring och bläddra i fysiska böcker. (2012-vår, B08-Y06) 
Den nya tekniken ger därmed biblioteken en allt viktigare roll i kulturlivet. 

Bibliotekens grundidé är kulturdelning, att litteratur och kultur hela tiden ska finnas tillgängligt för alla. De 
har gång på gång fått kämpa mot en upphovsrättsindustri som inbillat sig att möjligheten att läsa gratis skulle 
minska deras försäljning. De för den kampen idag, och de har Piratpartiets fulla stöd i sin kamp för att få 
utnyttja det elektroniska mediets möjligheter och låna ut e-böcker fritt. (2012-höst, P30-Y14)

Alla människor ska ha tillgång till ett väl fungerande bibliotek (2012-höst, P29-Y01) och det ska finnas 
bemannade skolbibliotek i varje skola. (2012-höst, P16-Y01).  Biblioteken ska erbjuda kontaktytor mellan 
besökare och kulturskapare (2012-vår, B08-Y04), och utnyttja moderna digitala tekniker för att låta de 
besökare som så önskar få kontakt med likasinnade med hjälp av lånehistorik. (2012-vår, B07-Y04)

Ett nationellt digitalt bibliotek bör skapas, som ska digitalisera så mycket som möjligt av vårt kulturarv, och 
tillhandahålla detta över internet. (2012-höst, P30-Y15, 2012-vår, B27-Y11)

 

 

 



Kommentarer till kulturpolitiskt program 
Kommer inte med: 

- Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på 
samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt. 2012-höst, P31-Y01
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.)

- Ideella organisationer ska för att ha rätt till offentligt stöd ansluta sig till grundläggande principer om 
respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval. 2012-vår, B17-Y06 
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.)

- SST ska läggas ner. 2012-vår, B17-Y01 
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.)

- Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas. 2012-vår, B17-Y02
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.) 

- Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas. 2012-vår, B17-Y03
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.) 

- Organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, 
under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till 
att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. 2012-vår, B17-Y05 
(Kommer inte in naturligt här. Behövs separat program civilt samhälle.)



Rätten att vara olika

- Piratpartiets program om mångfald och tolerans

Piratpartiet tror på alla människors lika värde. Vi arbetar för samma rättigheter och skyldigheter för alla, 
oavsett alla ovidkommande yttre egenskaper som härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, 
sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. Alla människor ska ha samma rätt att utöva och ge uttryck för 
sina övertygelser och sin religion, sina traditioner och livsstilsval, så länge man därigenom inte i handlar 
intolerant och inkräktar på andras rätt och möjlighet till samma sak. (2012-höst, P23-Y01, Y02)

Alla människor har också rätt att själva styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner 
utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle. Inga 
inskränkningar ska finnas i individens rätt att själv välja sin klädsel, annat än sådana som behövs för att 
säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i olika tjänster (där det t ex kan vara viktigt att en domstol kan se ett 
vittnes ögon, eller att någon som arbetar med matlagning täcker sitt hår). (2012-höst, P23-Y03, Y04)

En medmänsklig och rättssäker migrationspolitik
Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, 
men alla tillåts flytta. (2013-vår, B43-Y26 , -Y27)

Många människor befinner sig emellertid på flykt undan omänskliga förhållanden. Det måste bli lättare att 
söka asyl i Sverige än idag, det borde t ex kunna göras på ambassader eller via korrespondens. (2013-vår, 
B43-Y19) Ingen som söker asyl i Sverige ska utvisas utan att få sin ansökan prövad här, (2013-vår, B43-
Y08) och klassifikationen "uppenbart ogrundade asylansökningar” ska avskaffas. (2013-vår, B43-Y01) 
Utlänningslagen bör omarbetas och möjligheten att göra undantag för "synnerligen ömmande 
omständigheter" bör mjukas upp till "särskilt ömmande". (2013-vår, B43-Y09). 

Processen för att få asyl måste vara rättssäker. Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och 
kompetenta advokater. (2013-vår, B43-Y04) Handläggningen av uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 
månader. Migrationsverket måste få de resurser som behövs för att uppnå detta. Rätten till asyl när någon flyr 
på grund av sin trosuppfattning måste stärkas (2012-höst, P24-Y27) och rätten till asyl vid risk för förföljelse 
pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för 
dem som idag befinner sig på flykt. (2012-höst, P26-Y08)

I de rika länderna ska vi inte acceptera att människor utvisas till länder som drabbats av naturkatastrofer, 
våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter. 
(2012-höst, B23-Y01). Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande 
migrationspolitik inom hela EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av 
EU.  (2013-vår, B43-Y17) 

Det är till stor nytta både för utvecklingsländer och för Sverige ifall många studenter från andra länder kan 
läsa i Sverige, och om de som önskar får möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden efter 
studierna. Alla terminsavgifter för högskolor och universitet ska slopas. Utländska studenter som erhållit 
examen vid svensk högskola ska beviljas arbetstillstånd. 2012-höst. (B36-Y01, Y04) Den som tagit sig till 
Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för 
flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige. (2013-vår, B43-Y19) 

EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung. Gatumusikanter 
av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. (2012-höst P24-Y33, P26-Y06, 
Y07, Y08)



Alla människor som visats i landet ska ha lika rätt till sjukvård, oavsett om man har papper eller är 
papperslös, oavsett om man har eller saknar uppehållstillstånd. . På samma sätt ska alla barn som vistas i 
landet få gå i skola. Polis och myndigheter ska därför inte få söka efter papperslösa på eller i anslutning till 
skolor och vårdinrättningar. (2012-höst, P11-Y01; 2013-vår, B43-Y10, -Y22) Polisen måste prioritera 
förföljelse och brott mot flyktingar. 2013-vår, B43-Y12 Det offentliga ska aldrig låta en persons utseende 
spela någon roll för om personen ska utsättas för t ex en biljett- eller legitimationskontroll. (2013-vår, B43-
Y14)

Integration
Vi måste bli bättre på att ta emot många av dem som kommer till Sverige och erbjuda dem den utbildning de 
behöver för att etablera sig i samhället. Skolan måste bli bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå 
som stämmer med deras förkunskaper. Svenskundervisningen för invandrare måste vara diversifierad, och 
möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov.  Senare delar av svenskundervisningen 
ska kunna integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser. (2012-höst, P24-Y05, Y06, Y07)

Segregering av boendet måste minska. Då nya bostadsområden planeras ska en finfördelad blandning av 
olika upplåtelseformer åstadkommas. Vid förtätningar ska bostäder med andra upplåtelseformer än de 
dominerande sprängas in i bostadsområdena. Samhället ska ge stöd till ideella organisationer för att skapa 
mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella 
matlagningscirklar och blandade fotbollslag, LAN-parties, syjuntor och scoutpatruller. (2012-höst, P24-Y09, 
Y10, P25-Y07) 

Motarbeta diskriminering 
Tyvärr behandlas inte alla människor lika i dagens Sverige. Genom tusentals små vardagliga beslut och 
händelser demonstreras dagligen att alla människor inte har samma rättigheter och möjligheter: 
homosexuella ges inte samma möjligheter till insemination och provrörsbefruktning, arbetsskador i typiska 
kvinnoyrken ger inte samma chans till ersättning som skador i typiskt manliga yrken, osvenska namn 
sorteras bort innan man bestämmer vem som kallas till anställningsintervju och kvinnor erbjuds lägre löner 
än lika meriterade män.  

För att göra något åt detta krävs ett långsiktigt arbete på många plan.

För det första måste lagstiftningen ses över. Kvarvarande ställen där den inte är neutral utifrån kön, ursprung, 
sexuell läggning etc ska rättas till. Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral, och kravet 
på sterilisering för könsbyte avskaffas. (2012-höst, P24-Y29)

För det andra måste man noga gå genom olika regelsystem och deras tillämpningar för att hitta och rätta till 
alla de små regler och tillämpningar som i praktiken leder till att människor missgynnas utifrån kön, 
härkomst eller andra ovidkommande faktorer. Till exempel regler kring provrörsbefruktning och 
arbetsskadeförsäkring. (2012-höst, P23-Y05) 

För det tredje krävs ett systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella 
arbetssätt i samhället, som utan att vara fästa i några regler får som effekt att somliga människor missgynnas. 

• Kriterier för kompetens måste t ex sättas så att de inte diskriminerar utifrån kultur och så att de 
inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas 
hos kvinnor. 

• I rättsväsendet måste attityder förändras, så att ens trovärdighet inte sänks av att man visar ilska eller 
sorg i ett läge där det i Sverige är social norm att dölja sådana känslor, och så att män inte 
missgynnas vid vårdnadstvister. (2012-höst, P23-Y06)

• Offentlig sektor ska gå i spetsen för ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, 
adress och födelseort inte syns när man väljer vilka sökande som ska kallas till anställningsintervju. 
(2012-höst, P24-Y01) 



• Arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit. (2012-
höst, P24-Y22)

• Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vara skyldiga att aktivt förebygga diskriminering på alla 
de grunder diskrimineringslagen pekar ut. (2013-vår, B26-Y02) 

HBTQ
Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet. (2013-vår, 
B26-Y09). I hela EU ska det vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. 
(2013-vår, B26-Y06 och -Y07)  Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att 
hetsa mot transpersoner. (2013-vår, B26-Y03) Även brott mot transpersoner på grund av deras sexuella 
identitet ska räknas som hatbrott. (2013-vår, B26-Y04)

Vi vill att samkönade äktenskap och partnerskap ska vara tillåtna, både i Sverige och i resten av EU. Vi 
kräver att även de länder i EU som ännu inte själva tillåter sådana ska respektera dem som ingåtts i andra 
länder. (2012-höst, B05-Y01, 2013-vår, B26-Y09 och -Y11) )

Diskrimineringen av icke-heterosexuella kring familjebildning måste avskaffas. Det måste bli lika möjligt 
även i praktiken för HBT-par som för heterosexuella att skaffa barn med hjälp av insemination, 
provrörsbefruktning och adoption. I de fall en kvinna som är gift med en kvinna får barn ska 
moderskapspresumption råda på samma sätt som det nu råder faderskapspresumption i ett heterosexuellt 
äktenskap. (2012-höst, P24-Y17) 

Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte. (2012-höst, 
P24-Y18). Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi ska få möjlighet till 
skadestånd från staten. 2012-höst, P24-Y20 

Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och 
gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor. 2012-vår, B11-Y03 

Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra 
onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral 
äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa 
konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så. (2013-vår, B26-Y10)

Alla generationer tillsammans
Vi anser att dagens generationsapartheid måste brytas. Ju mer tvåvägskommunikation vi har mellan 
generationer och åldersgrupper, desto klokare blir vi, och desto bättre lösningar arbetas fram. Makthavare 
och andra vuxna måste till exempel lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter. 
Offentliga arbetsgivare ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatser. 2012-höst, P24-Y13

Barn och unga har en självklar rätt till kroppslig och personlig integritet. (2012-höst, P24-Y14). Vi vill därför 
att barnaga ska förbjudas i hela den europeiska unionen. (2012-höst, P24-Y15) Ickemedicinsk 
spädbarnsomskärelse ska förbjudas i Sverige. (2012-höst, B02-Y01) Barnkonventionen ska göras till svensk 
lag. (2012-höst, B28-Y02) 

Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa djupa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp 
med den och dem som den är en ny bekantskap för. Internet skulle kunna ge många äldre helt nya 
möjligheter att hålla kontakt med släktingar och vänner, och få tillgång till kultur. Tekniken för läsplattor 
skulle kunna ligga till grund för fantastiska lösningar för synskadade. Ökade satsningar måste därför ske på 
utbildning av äldre, och samhället måste stimulera att tekniker anpassas efter äldre och funktionshindrades 
behov. (2012-höst, P24-Y16) 

Minoritetsspråk
Medborgare som talar något av landets officiella minoritetsspråk ska på pappret ha rätt att använda detta i 
kontakt med myndigheter. Denna rätt måste förvandlas från ett löfte på ett papper till verklighet. (2013-vår, 
B47-Y01) Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet. (2012-höst, P24-Y21) Det 
svenska teckenspråket ska bli ett officiellt minoritetsspråk. (2013-vår, B47-Y06) 



Kommentarer till mångfaldspolitiskt program
 Kommer inte med:

- Om barnkonventionen: Parallellt fortsätter med att anpassa svenska lagar till konventionen genom 
transformering. 2012-höst, B28-Y02
(För detaljerat om exakt hur vi vill uppnå det.)

- Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.(2013-
vår, B43-Y02)
(Ska man kräva att man börjar följa sina åtaganden måste man peka ut vilka det är man inte följer om man 
inte ska framstrå som foliehatt. utåt).

Avsnittet om ett sekulärt samhälle sparas till ett kommande civilsamhälle-program.:

Piratpartiet försvarar allas rätt att fritt välja religion och livsåskådning. Kyrka och stat ska därför vara 
åtskilda, staten ska vara sekulär och lagar och regler i stat och kommuner ska vara anpassade därefter, och 
inte göra skillnad mellan olika övertygelser. (2012-höst, B30-Y04) Det ska alltid krävas eget samtycke för att 
bli medlem i ett trossamfund. (2012-höst, B07-Y01) 

Detta innebär exempelvis att buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler ska ha samma rätt 
som kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället. 2012-höst, P24-Y11) Läkare och 
psykologer ska liksom religiösa själasörjare  kunna ge själavård under absolut tystnadsplikt. (2012-höst, P24-
Y12)

Vi anser det vara olämpligt att ceremonin vid riksdagens öppnande är kopplad till en religiös ceremoni. 
(2012-höst, B11-Y01) Kravet på att monarken alltid ska vara av den rena evangeliska läran ska tas bort ur 
successionsordningen. (2012-vår, B03-Y01) 
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