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Ung Pirat kom tvåa i debattävlingen Ung Idé  

Ung Pirat blev tvåa i debattävlingen Ung Idé den 11 april, etta blev Centerstudenterna 

Stockholm.   

  

Unikt med tävlingen är att deltagarna inte får bestämma frågorna eller sin ställning i 

dem själva, utan fick bestämt vad de skulle tycka och sedan fick de argumentera för 

detta.  Vad som skulle debatteras fick man reda på i förväg men vilken sida man skulle 

ha fick man veta på plats. 

  

Ung pirat debatterade för NATO (mot Liberala Ungdomsförbundet) och för 

individualiserad föräldraförsäkring (mot Centerstudenterna Stockholm).  

De som debatterade för Ung Pirat var Anton Nordenfur, Ebba Karlsson, Fabian Rosdalen 

och Elin Andersson. 

 

”Avsaknaden av en intelligent idédebatt och ett öppet debattklimat i det svenska 

politiska landskapet är påtaglig, vilket gäller i synnerhet i realpolitiska sammanhang. 

Genom att samla frihetsvänner från olika ungdomsförbund hoppas vi att även i år 

kunna erbjuda ett nätverk där diskussioner om frihet står i centrum och partipolitiska 

gränser bortses ifrån”, skriver Ung Idé.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

När piratpartiet eller ungpirat lägger upp saker på facebook, så är det 

inte säkert att du som gillat sidan får upp inlägget i ditt flöde. 

Facebook "filtrerar" flödet, och det har sina orsaker. Detta har 

emellertid skapat lite diskussioner, där en del får uppfattningen att vi 

"bara skriver om det här ämnet", eller liknande, fast det kan handla 

om att Facebook gjort en sållning, baserat på vad du visat något slags 

intresse för tidigare, rent av. 

 

Om du vill vara säker på att hänga med i uppdateringa på sidan, så kan 

du under "Gillar"-knappen i huvudet, kryssa boxen "Följ" och "Ta emot 

aviseringar" som ger dig en notifikation varje gång det postas något. 

 

Vad gäller variation i Piratpartiets postningar i övrigt, så tar de som är 

ansvariga för sidan gärna emot tips och tankar om det finns några!  

Missa inget från Piratpartiets Facebook 
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Om tidningen 
Välkommen till Piratposten. Om du 

har några synpunkter på tidningen 

så ser vi gärna att du förmedlar 

dessa till 

mattias.dahlberg@piratpartiet.se  

Påverka tidningen  

Vill du hylla en pirat eller har er 
lokalförening ett event som du vill 
skriva om? Skicka texten och 
eventuella bilden till 
mattias.dahlberg@piratpartiet.se 
 

 

Distriktsturnering i Team Fortress 2 

Hör upp unga pirater! Ung Pirat eSport utmanar nu alla 
distrikt i Ung Pirat till en avgörande turnering i Team 
Fortress 2, där vinnaren kommer att utses till Ung Pirats 
bästa Team Fortress 2-distrikt! 

Vågar ni anta utmaningen? Klart ni gör. Turneringen kommer 
att bestå av 6 vs 6 matcher som kommer att livesändas för 
alla intresserade! På esport.ungpirat.se kommer man kunna 
följa turneringen steg för steg, där kommer man även kunna 
läsa gripande intervjuer och följa distriktens väg till framgång, 
eller förlust. 

Det som söks nu är ansvariga för varje distrikt så att 
föreningen kan börja pussla ihop ett tidsschema för 
turneringen! 

Kontakta Ung Pirat eSport på esport@ungpirat.se 

Team Fortress 2 är ett Free to play spel som finns att ladda 
ner via steam. 

 

 

 

 

 

How-to PirateWeb 
Mikael Holm har gjort guider till hur man använder 

PirateWeb. De finns just nu två filmer. Dessa handlar om hur 

man skicka mail och sms och den andra är hur man skriver ett 

välkomstmail. Du hittar kanalen på Youtube med 

kanalnamnet BrorHolm. 
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Nyligen avslöjade Dagens Nyheter att Skatteverket har  

yrkat på att få en kopia på alla unika koder till varje 

 digital bitcoin-plånbok som tillhör kunderna till en av 

 Sveriges största bitcoin-växlare. 

Med de beslagtagna adresserna till bitcoin-plånböckerna 

 kan myndigheten följa alla transaktioner både bakåt i tiden  

samt även alla framtida transaktioner som kommer att göras med de angivna adresserna 

säger Gustav Nipe, talesperson för Piratpartiet. 

Om adresserna lämnas ut ges Skatteverket total inblick i ett stort antal privatpersoners 

ekonomiska förehavande i realtid. Genom att följa en bitcoin-plånbok kan du följa en 

persons transaktioner. Det är som att öppet publicera alla transaktioner på ditt bankkonto 

eller med ditt betalkort. 

Skatteverkets trålningsexpedition mot bitcoin-växlarens alla kunder är fel. I detta enskilda 

fall handlar det om att försöka övervaka cirka 20 000 svenska bitcoin-användare. De är inte 

ute efter någon enskild aktör utan vill samla in all information för att se om någon möjligtvis 

har gjort något fel. Detta är övervakning för övervakningens skull, avslutar Gustav Nipe. 

2012 avslog Högsta förvaltningsdomstolen en liknande trålningsexpedition riktad mot en 

stor svensk bank. Då rörde kravet cirka 900 svenska användare. 

Piratpartiet anser att det behövs ett nytt paradigm i hur myndigheter beter sig mot 

medborgare. Skatteverket, och andra myndigheter, ska spana mot redan misstänkta eller 

enskilda personer i riktade undersökningar. De ska inte hålla på med mass-trålning av 

oskyldiga människors förehavande för att eventuellt hitta felaktigheter. 

Bitcoin-växlaren har överklagat Skatteverkets krav till Förvaltningsdomstolen. 

Pressmeddelande från Gustav Nipe, talesperson för Piratpartiet. 

 

Skatteverket vill massövervaka  

svenska bitcoin-användare 

 Gustav Nipe, talesperson för Piratpartiet. 

Gustav Nipe, talesperson för Piratpartiet. 

  

 

Hamburgerkedja registrerar kunder 

En kameraliknande apparat utanför Burger King i Växjö har i cirka en månads tid samlat in 
information om kunder, rapporterar P4 Kronoberg.  

Enligt hamburgerkedjan ska apparaten kontrollera försäljning genom att dokumentera bilarnas 
registreringsskyltar. 

”En sensor” 

Den ansvarige på Burger King säger också att kunderna inte informeras. Senare svarar Burger 
King Scandinavia via mejl att apparaten inte är en kamera, utan en sensor som scannar 
bilnumret och därigenom tar reda på var gästen kommer från rent geografiskt. Något som 
skapar reaktioner hos de kunder P4 pratar med. 

”Ska de skita i” 

– Det känns nästan lite integritetskränkande tycker jag, för de kollar upp mitt regnummer och 
var jag kommer ifrån, det ska de egentligen skita i, jag kommer in för att köpa en hamburgare, 
sen var jag är från har inte med saken att göra, säger en gäst till radion. 

 

Piratpartiets årsmöte  
Just nu pågar piratpartiets vårmöte. 

Under maj månad kommer mötet 

hantera alla motioner som kommit in. 

Var med och påverka Piratpartiet delta 

på www.forum.piratpartiet.se.  

Finska Piratpartiet 

framåt i riksdagsvalet 
 

Den 19 april 2015 var det riksdagsval i 

Finland. För finska Piratpartiet gick det 

bättre än förra valet, men det räckte inte 

för en plats. Totalt fick de 0.8% vilket 

innebar ungefär 25,000 röster. Detta är 

en relativt stor ökning från förra valet, 

då de bara fick 0.5%. 

Facebook spårar dig – 

även om du har sagt 

nej 
 

En undersökning genomförd av belgiska 

forskare har visat att Facebook spårar 

surfandet för alla som besöker någon av 

deras sidor. Det spelar ingen roll om du 

inte har ett konto eller ens om du tydligt 

och klart har bett Facebook att inte hålla 

koll på dina surfvanor.  

 

Enligt forskarna så kollar Facebook på 

allas surfvanor för att kunna styra vilken 

reklam man får se. Och det hela kretsar 

kring den like-knapp som numera finns 

runt om på nätet – 13 miljoner sajter 

har den. 

 

Eftersom Facebook ger dig en kaka som 

sedan interagerar med deras 

instickstjänster runt om på internet så 

bryter de mot EU-lagstiftningen, menar 

forskarna bakom den belgiska studien. 

 

Hela rapporten går att läsa här  

http://www.law.kuleuven.be/icri/en/ne

ws/item/facebooks-revised-policies-and-

terms-v1-2.pdf 
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25 000 stämmer Facebook 
Just nu sker en rättegång i österrikiska Wien där den 28-årige juristen Max 

Schrems anklagar Facebook för att kartlägga användarna på ett sätt som bryter 

mot europeiska data- och konsumentlagar. 25.000 Facebook-användare stämmer 

nu Facebook med stöd från ytterligare cirka 50.000. Det hela är ett exempel 

på granskning och prövning som Facebook nu utsätts för i flera EU-länder.  

  

Max Schrems började redan som juridikstuderande sin kamp mot Facebook. Med 

stöd av en österrikisk advokatfirma driver han nu ett civilmål där han och övriga i 

grupptalan begär skadestånd från Facebooks dotterbolag i Irland, det bolag som 

man som användare i Europa formellt skriver kontrakt med.  

  

I stämningsansökan hävdas att dessa uppgifter och användarprofiler sen säljs till 

andra företag och är grund för att få annonskunder på Facebook. 

Facebook anser att domstolen i Wien inte är behörig att pröva dessa frågor. 

Dessutom anser Facebook att allt regleras direkt med kunderna i företagets 

användarvillkor och datapolicy. 

Max Schrems hävdar att Facebooks regler är så krångliga att nästan ingen orkar 

läsa eller förstå dem. Dessutom skriver användare på saker som inte är giltiga 

eftersom dataskydds- och konsumentlagar fortfarande gäller i Europa även om 

kunderna skrivit ifrån sig rättigheter i användaravtal. 

  

Rättegången startade torsdagen 9:e april, Max Schrems räknar med en lång 

rättegång som kan ta flera år. Max Schrems började redan som juridikstuderande 

sin kamp mot Facebook. Med stöd av en österrikisk advokatfirma driver han nu ett 

civilmål där han och övriga i grupptalan begär skadestånd från Facebooks 

dotterbolag i Irland, det bolag som man som användare i Europa formellt skriver 

kontrakt med.  

Amelia Andersdotter polisanmäler DN för 

dataintrång 
  

Amelia Anderskotter polisanmälde DN för dataintrång den fjärde april. Att bryta 

mot lagen är inget brott, tycker däremot polisen.  

Anledningen är att DN, liksom många andra sajter, placerar ut små textfiler, eller 

cookies/kakor i webbläsaren när någon surfar in på tidningens hemsida. Amelia 

Andersdotter anser att det skett olovligen, utan hennes samtycke när hon varit 

inne på DN:s hemsidor. 

”De har olovligen lagt till upp till 255 automatiskt behandlade uppgifter i mina 

register vid ett flertal tillfällen sedan februari 2015”, skriver hon. 

  

Men enligt kommissarie Tomas Lundqvist vid polisen i Lund lades hennes anmälan 

omedelbart ned av polisen, skriver Nyteknik.se. 

Hollywood planerar 

blockeringsmål mot Teliasonera 
Amerikanska filmbolagens organisation MPAA har 

långtgående planer på att dra Teliasonera inför 

domstol och kräva blockering av en rad piratsajter. 

Det framgår av dokument som Wikileaks publicerat. 

 

I november lämnade en rad svenska musik-, film- och 

tv-bolag in en stämning mot Bredbandsbolaget med 

krav på att trafik till sajterna The Pirate Bay och 

Swefilmer ska blockeras. Målet som fått stor 

uppmärksamhet kommer att tas upp i Stockholms 

tingsrätt i höst. 

 

Men parallellt med detta har amerikanska 

filmindustrin genom samarbetsorganisationen MPAA 

förberett ett annat mål. 

 

MPAA planerar att rikta en stämning mot Sveriges 

största internetoperatör, Teliasonera. Operatören ska 

tvingas att blockera fem sajter: Swefilmer.com, 

Dreamfilm.se, Sweflix.com, Viooz och Primewire. 

 

Detta framgår av dokument som publicerats av 

Wikileaks och som har sitt ursprung i hacket mot 

filmbolaget Sony Pictures. Dokumenten ger också en 

djup insikt i hur filmbolagen och dess representanter 

arbetar bakom kulisserna. 

 

Detta är MPAA:s riktlinjer inför stämningen mot 

Teliasonera:   

 Målsägare ska vara MPAA:s medlemsföretag 
samt Nordisk Film 

 Ombudet som driver fallet blir Monique 
Wadsted (som även drev Pirate Bay-målet) 

 Bevisning för minst 100 filmer bör läggas 
fram 

 Budgeten sätts till 3,5 miljoner kronor - 
förutsatt att målet går hela vägen till Högsta 
domstolen 

 Målet är i första hand ett så kallat 
interimistiskt föreläggande, som gör att 
blockeringen kan beordras av domstol innan 
målet är slutgiltigt klart 

 Chansen till seger bedöms till 75-85 procent 

MPAA pekar ut en rad anledningar till varför man valt 

Teliasonera. Det är den största operatören i Sverige, 

den är delvis statligt ägd och Teliasonera har tidigare 

blockerat sajter i Danmark.  

 

När MPAA tänker lämna in sin stämningsansökan 

framgår inte av dokumenten, vars senaste datering är 

24 oktober 2014. 

Ännu en rättegång mot The Pirate Bay 
 
Den 27 april startade en ny rättegång som rör The Pirate Bay. Åklagaren begär att 
stiftelsen .SE ska avregistrera TPB:s domäner, eller att staten ska ta över dem. 
Åklagaren vill stoppa The Pirate Bays domäner så att ingen kan registrera dem 
igen. 
– Det är ett verktyg bland många för att stoppa en pågående brottslighet, säger 
Fredrik Ingblad. 
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Terms of Service  

Du har varit där många gånger. På väg att registrera dig på en ny 

hemsida då användaravtalet kommer upp och du letar efter knappen 

för att godkänna avtalet utan att läsa igenom det.  

Hemsidan Terms of Service; Didn’t Read hjälper dig att veta hur bra 

användaravtalen är. De använder en skala mellan A till F. Du kan kolla 

på olika hemsidor och få en lätt förståelse för vad hemsidan är bra på 

och mindre bra på. Det går också att få det som ett tillägg till 

webbläsaren. Hemsidan är https://tosdr.org/ 

Surfa säkrare på nätet 
Genom att blockera script som Java, Flash 

ökar du inte bara säkerheten på datorn du 

blir också av med spårningen av företag. 

NoScript finns bara för Firefox webbläsare 

och det är en fri öppen programvara.  Du kan 

själv välja att bara tillåta vissa script på en 

hemsida genom att högerklicka på hemsidan 

och välja NoScrips statusruta. Hemsidan är 

https://noscript.net/ 

Ett alternativ för Google Chrome är 

ScriptSafe. 

Diskussionsformer 
  

Saknar du pirater att diskutera med eller känner du att du 
inte hänger med vad som diskuteras? 
Vi ger dig en guide till var du hittar alla piraterna.  

  

Facebook 
Mycket diskussion sker på Facebook och många 

lokalföreningar håller hus här. Förutom de officiella 

grupperna för Piratpartiet och Ung Pirat finns det också 

andra alternativa grupper, såsom “Fritt Forum För Pirater - 

FFFP” eller “PiFS - Pirater i Fritt Samtal” 

  

Piratpartiets Facebook-grupp 

”Här samlas pirater och andra intresserade eller nyfikna för 

att byta tankar, idéer och erfarenheter. Det är upp till oss 

alla att se till att den här sidan är och förblir en trevlig och 

öppen plats. 

Inget som sägs här ska tas som en officiell åsikt från 

Piratpartiet.” 

Länk: https://www.facebook.com/groups/Piratpartiet/ 

  

Ung Pirats Facebook-grupp 

”Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsorganisation 

och är ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund, en 

bred organisation som vill skydda privatlivet och fri 

kommunikation. Fri kunskap, delad kultur och integritet är 

viktiga grundpelare i det samhälle vi lever i.  

Tillsammans är Ung Pirat en organisation som jobbar över 

gränserna, tillsammans med likasinnade i Sverige och i 

resten av världen. Vi kämpar för fri kunskap, delad kultur 

och ett skyddat privatliv. ” 

Länk: https://www.facebook.com/groups/2588206332/ 

 

Skype 
På Skype finns många arbetskanaler, t.ex. Partiledningen, 

mailgruppen och Ung Pirat Media. Men förutom arbetskanaler 

finns också offentliga kanaler. Det lättaste är att lägga till ppbot. 

När ppbot har lagt till dig kan du lägga till dig själv i kanalerna 

som listas här 

http://wiki.ungpirat.se/index.php/Kommunikationskanaler/PPbot 

Det du gör är att skriva ppbot: inviteme [chatid] ex 

ppbot: inviteme up. Då lägger boten till dig i rätt kanal, i detta fall 

hamnar du i Ung pirat - Öppen kanal. 

  

XMPP 
Om du inte gillar Skype kan du använda alternativa tillvägasätt 

genom XMPP https://piratechat.net/chat/ Du ansluts då 

automatiskt till rummet som kallas Piratpartiet. Du väljer själv ett 

temporärt användarnamn/konto och du använder då din 

webbläsare som klient.  

 Forum  
Piratpartiet har två forum ett för vår och höst mötet 

Http://mote.piratpartiet.se  

Det fins också ett meldlemsforum  

medlem.piratpartiet.se/forum 

Ung Pirat har ett forum https://ungpirat.se/forum/ 

Mumble 
Det går också att kommunicera genom att prata. Det finns just nu 

två Mumble-servrar: 

En som ägs av PP Stockholm: 

mumble.piratpartiet.se port 64738.  

Den andra ägs av Ung Pirat eSport: 

mbl4.gameservers.com port 10019 
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