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Piratpartiet
av Troed Sångberg, 2014-04-13

Bakgrund
Medlemsskap i Piratpartiet i dag gäller för ett år i taget. Vid medlemskapets
upphörande skickas påminnelsemail ut om att det måste förnyas. Medlemskapen
finns i Pirateweb och deras status används automatiskt för att ge ut rösträtt på
medlemsmöten (samt andra möten, t.ex lokala, om föreningen valt en sådan
lösning).
Den historiska anledningen till att Piratpartiet, till skillnad från andra partier, valt
en kort medlemskapsaktivering är att vi använder samma system som Ung Pirat
- som måste veta exakt vilka som är medlemmar varje år för att vara korrekta i
sin rapportering för bidrag.
Piratpartiet har under lång tid haft sjunkande antal medlemmar sedan
rättegången mot The Pirate Bay, då vi fick en stor ökning. Det har även skett
temporära ökningar på ett år efter olika kampanjer som genomförts av
fildelningssiter då de riktat om sin hemsidesadress till oss. Vårt medlemsantal
har använts för både positiv och negativ rapportering kring hur det anses gå för
partiet, se:

Under fredagen registrerade sig över 5.000 nya medlemmar på
Piratpartiets hemsida. Särskilt bland unga ser Piratpartiets politik ut att
vinna mark. (2009)
http://www.dn.se/nyheter/sverige/piratpartiet-jublar-over-medlemsboom/

Piratpartiet har förlorat två av tre medlemmar på två år. (2011)
http://www.dn.se/nyheter/politik/piratpartiets-medlemmar-flyr/

Piratpartiet har på några veckor fördubblat sitt medlemsantal till 16 000
medlemmar, rapporterar SR Ekot. (2012)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/piratpartiets-medlemmar-okar_7699782.svd

Piratpartiet har drabbats av ett stort medlemsras. TV4Nyheternas
granskning visar att partiet gått från 51 000 medlemmar för fem år sedan
till 8 600 i dag. (2014)
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/medlemsras-f%C3%B6r-piratpartiet-2582738

Överväganden
Det får anses svårt att motivera hur Piratpartiets medlemsskap ska hanteras efter
bidragsregler för Ung Pirat. De saker som finns att ta hänsyn till är därmed vad
för förväntning någon som väljer att bli medlem har på partiet ur demokratisk
synvinkel, och hur vi själva vill hantera de förväntningarna med tanke på att vår
medlemsstatistik används i rapporteringen kring oss.
Någon exakt data på varför vårt medlemsantal svänger kraftigt upp och ner finns
inte. Vi får istället förhålla oss till tesen att någon aktivt väljer att bli medlem och
sedan ett år senare aktivt välja att inte fortsätta medlemskapet. Mot detta står
anekdoter som löpande inkommet från ett stort antal pirater under lång tid att (ex)medlemmar tror att de är medlemmar och upptäcker först när de vill använda
medlemskapet (medlemsmöte, röst på riksdagslista, röst på egen kandidatur till
förtroendepost etc) att de glömt förnya. Det ser inte ut att finnas något tekniskt
problem utan i de fall som undersökts har det rört sig om glömska.
Ur medlemsdemokratisk synvinkel är detta negativt - då en pirat som vill utnyttja
sin medlemsröst nekas att göra så. Vi har två månaders karens för nya
medlemmar att få lov att delta i omröstningar, och även om en tolkning av de
existerande stadgarna gjorts om att vi _får_, men inte måste, anse ett ickeförnyat medlemsskap förbrukat är det ingen (ex-)medlem som kontaktat
medlemsservice för att få sin status i medlemsdatabasen återinsatt.

• §2.2.2 Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt
medlemskap får anses ha lämnat partiet.
• §3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före
rösttillfälle är röstberättigad.
• §4.4.2 Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad
som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).
Om det är så att medlemskapets längd på ett år, tillsammans med glömska samt
gränser för hur medlemmar får rösta, hindrar vår medlemsdemokrati är det
allvarligt. Likaledes är det allvarligt om vi egentligen har fler personer som tror att
de är medlemmar än som faktiskt står med i våra register och det i sin tur orsakar
rubriker om “medlemsras”. Alla vill vara del av en framgångssaga.
Det kan tyckas som om en enkel lösning vore att göra vad Internetgenerationen
är van vid när det gäller andra medlemsskap - låta dem vara tills man aktivt väljer
att gå ur. Vår tvåmånaders-karens är till för att hindra fientliga övertagningar vid
omröstningar och om man blivit medlem en gång borde karensen inte gälla efter
det. Mot detta har det dock vid framtagning av bakgrundsmaterialet framkommit
en annan synvinkel, nämligen att det är integritetsmässigt negativt om man står
som medlem av ett parti som man _inte_ sympatiserar med. Dvs, samma
glömska som ovan ang. att förnya ett medlemsskap kan användas för att
motivera att de som inte längre vill medlemmar kommer att att glömma gå ur.

Eftersom “alla databaser läcker” skulle det kunna innebära en form av
åsiktsregistrering som vi aktivt är emot.
Det finns dock en stor skillnad på dessa två fall. I det första slutar man få
information från partiet (veckobrev, mötes-sms etc) - och har därför ingen
möjlighet att bli påmind om att man glömt förnya. I det andra fallet kommer man
att få löpande information (veckobrev, mötes-sms etc) som visar att man
fortfarande är registrerad som medlem och blir därför konstant påmind om att gå
ur.

Förslag
Stadgarna innehåller ingen definition på över hur lång tid ett medlemskap i partiet
gäller. Dessutom har uttydelse redan gjorts angående användningen av ordet
“får” kring paragrafen om missad förnyelse. Med de sakerna i åtanke ser jag
inget behov av att förändra stadgarna inför den förändring som föreslås. Däremot
bör detta först börja gälla för de som antingen blir medlemmar eller förnyar sitt
medlemskap efter att följande förändring införts.
Jag föreslår därför styrelsen besluta
att
Medlemsskap i Piratpartiet ska anses gälla från aktiveringstillfälle till dess att
medlem väljer att aktivt gå ur. Vid årsdagen av medlemskapets aktiverande ska
ett mail gå ut om att medlemskapet fortlöper. Inom rimlig tid behöver även en
rutin skapas för att rensa medlemsdatabasen mot folkbokföringen.

