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Vem kom på förstaplats andraplats samt tredjeplats? 
1: Anastasia Storm (fd Milla Morin) vann ett badlakan och två kaffemuggar 
2: Viktor Nagy vann ett badlakan och en kaffemugg 
3: Henrik Brändén vann ett badlakan 
  

Det fanns ju också extra priser vilka vann dessa? 
Ja, vi hade några extrapriser i form av ytterligare muggar och de gick dels till 
Anastasia för mest innovativa affischering och längsta hashtag 
(#jagkomnysspåenbraaffischidemwndenkostarattdela), till Viktor för första 
postning (på instagram) och till Henrik för mest avlägsna deltagare (Uppsala). 
 
Allt som allt så gick tävlingen bra, alla var glada,vi hade kul tillsammans och 
vädret var prefekt för affischering och jag hoppas att detta lilla event kan 
inspirera flera föreningar eller grupper av aktiva att göra något liknande. Vi håller 
just nu på att sätta ihop en rikstäckande aktivistsamordningsgrupp som ska 
fungera som en bro mellan de olika lokala föreningarna samt enstaka aktivister 
som vill komma igång med aktiviteter och kan behöva lite tips för att komma 
igång. Men det kommer mer information om detta framöver! 

 

 
Bilder från vinnaren Anastasia Storm 
 
 

 

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 
 

Affischeringstävling i Göteborg 
 

Måndagen den 8 juni var det en affischeringstävling i 
Göteborg. Anledningen till det var för att det var West 
Pride dagar efter och då är det bra att synas lite extra 
innan. Piratposten intervjuade eventets ansvarige Magnus 
Andersson. 

 

Vad är det för tävling ni har anordnat? 
Det var Piratpartiets allra första affischeringstävling, vad jag 
vet, som var ett samarbete mellan Ung Pirat Västra 
Distriktet, Piratpartiet Göteborg och Piratpartiet Riks. 
  
Hur gick arrangemanget? 
Tävlingen gick väldigt bra, vi hade beställt en hel del 
affischer och mycket av det gick åt. Det var lite olika 
strategier för hur de skulle hitta oaffischerade platser men 
det blev mycket i centrala Göteborg och ut mot Angered. Vi 
startade kl 18 från Ung Pirats kansli på Norra Ågatan 10 och 
tre timmar senare så samlades vi på Bishops Arms Avenyn 
för att släcka vår törst och hunger samtidigt som vi pratade 
erfarenheter. Ingen blev tagen av polisen, till vissas förtret 
då en plan var att få bästa affischeringsplats inuti en polisbil. 
Men det blev ändå en väldigt bra täckning tycker jag. 
  
Hur var deltagendet? 
Det blev till slut tre tävlande, vilket givetvis kan kännas lite 
lågt men de hann med mycket. Det var 6 personer som hade 
anmält sig och givetvis hade det varit mycket roligare om 
alla hade kommit men tävlingen blev ändå lyckad anser jag, 
då vi får se det lite som en provrunda. Men jag fantiserar lite 
runt hur mycket affischer vi hade lyckats få ut om det hade 
kommit dubbelt så många! 
 
 
Hur ser planerna ut att göra något liknande i framtiden? 
Det finns idag inget konkret planerat, men konceptet i sig 
fungerade väldigt bra så jag kan lova att det kommer att 
komma fler möjligheter att få tävla! I Göteborg eller någon 
annan stad som har tävlingssugna aktivister. 
  
Vad ska man tänka på om man vill annordna något 
liknande själv?  
Att inte se det som ett enskilt event utan ett av många event 
för att bygga upp en gemenskap där fler och fler kommer att 
ingå och att ta det för vad det är; ett kul sätt att ses, göra 
något aktivt och skapa kontakter i partiet. Sedan kan man 
tänka på att det går att ordna priser till tävlingar likt denna 
genom att antingen ta kontakt med mig eller Malin Moberg 
då vi båda är nationella aktivistsamordnare eller vår 
partiorganisatör Anton Nordenfur. 
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Succeé för temakvällar på Mumble 

 
Under juni månad har det varit flera temakvällar på tisdagar. Första veckan det infördes handlade 
det om hur man sprider Piratpartiets politik på ett bra sätt. Under kvällen var det över tjugo 
deltagare. Några veckor senare den 24 juni var det ett femtiotal. Då handlade det om hur man får 
medlemmar att vilja aktivera sig. 
 
Har du missat dessa temakvällar kan du gå på  
30 juni Hur använder man affischer och flygblad?  
7 juli Efter Almedalen 
14 juli Grundläggande pass i feministisk teori 
21 juli Lär känna styrelsen, del 1 
28 juli Lär känna styrelsen, del 2 
Det börjar 19:00 
 
Här är lite citat som Malin har antecknat från två tillfällen  
 
- Jag tror att vi fortfarande har en hel del vänner som vi egentligen bara behöva trycka lite över 
kanten, så de vågar ta steget till att bli medlemmar och rösta på oss. 
 
- Det finns mer än ett sätt att aktivera sig. När blir du pirat? Är det när du först hör talas om 
partiet, börjar prata om partiet, röstar på partiet, blir medlem, blir aktivist? 
Det finns väldigt många olika steg att ta för att aktivera sig. Jag vill argumentera att det viktigaste 
steget att ta är att prata om partiet. Det är viktigare än att rösta, viktigare än att bli medlem. För 
att om du sprider frågorna så sprider du uppfattningen att dessa frågor är avgörande för 
samhället. 
 
- Man ska prata om det man själv tycker är intressant. Engagemang hörs! Prata om det ni själva 
brinner för. 
 
- Vi själva kommer tröttna på våra frågor långt innan någon annan gör det. Prata på så mycket ni 
kan! 
 
- Det går inte sitta på Facebook och tro att vi spridet vår politik på det sättet. Det är ett bra 
komplemet men vi måste ut på stan och prata med de som inte ens förstår att vi finns fortfarande. 
 
- Jag tror att en väldigt viktigt sak överlag är att folk är aktiva för något de brinner för, och att de 
kan leva med att det inte alltid är så kul. Eller så är det för att de har väldigt kul, eller för att de har 
vänner som gör saken. Och ofta går dessa saker ihop. Jag hade inte varit med om alla de aspekter 
fanns där. Man är inte med enbart för att få pizza, och inte enbart för att man tror på saken. 
 
- Det finns saker som är roliga för vissa men inte för andra. Det är något som vi har varit dåliga på, 
att vi tar en aktivist och tvingar den göra allt det där som inte är kul för just den. Samtidigt har 
man någon som är en dålig aktivist, men som tycker det är jättekul att göra de saker som den 
första inte vill göra. Men istället för att sätta personerna på de uppgifter som de tycker är roliga så 
tvingas bägge att göra bägge.  
 
- Viktigt är gemenskapen. Att man är välkomnande mot nya personer som vill försöka. 
 
- Vi skulle dels kunna ha en medlemsansvarig å de stllen där vi har föreningar, som försöker ta 
kontakt med nya medlemmar och bjuda in dem. Också att man i princip mutar dme till första 
mötet. Exempelvis att de får ett sorts piratkit, eller liknande. Om de kommer på en aktivitet så får 
de en kul grej som visar att de är pirater. 
 
- Vi har inte särskilt många sammanhang än partiet i sig att kanalisera människor till. Om vi tar 
andra partier så har de exempelvis folkhögskolar och utbildningscentrum, där de hänger och gör 
annat. Men pirater har inga andra sådana kontexter. 
 
- Vi måste börja prata AFK och se varandra i ögonen! 
 
- Varje gång vi lyckas få någon som har gjort något, att göra det en gång till, så har vi vunnit. Men 
varje gång vi får folk att sluta göra saker så har vi förlorat. Och det är en förlust vi inte har råd med. 
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Pirater var på Deamahck 
 

Dreamhack är ett svenskt LAN-party som utvecklats 
till världens största datorfestival, enligt Guinness 
Rekordbok. På varje event är det runt 20 000 
besökare. 
9 utav dessa personer var pirater. För PPs räkning så 
var det fyra som var på plats hela eventet och en 
som var där en dag Ung Pirat skickade fem personer. 
 
Totalt värvades det ungefär 280 nya medlemmar! 
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Verkasmhetsplan för 2016  
En verksamhetsplan för 2016 ska nu påbörjas att skrivas och den ska 
vara klar med en föredragning till partistyrelsen senast den första 
augusti 2015. Denna grupp ska bestå av Malin Ahnberg, Mattias 
Lundbäck, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur. 

Verksamhetsplanen för 2016 ska fokusera på politisk och 
organisatorisk utveckling, samt medlemsvård. 

 

Piratpartiet Gotland är ett godkänt parti 

Piratpartiets styrelsemöte har valt att godkänna Piratpartiet Gotland 
som lokal förening inom Piratpartiet.  

Förslag till stadgerevision 
 

Av Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Mikael Holm och Andreas Bjärnemalm, 5 
juni 2015 
 
Bakgrund 
På mötet den 8 november 2014 beslutade partistyrelsen: 
 
att styrelsen utser en stadgerevisionsgrupp som ska initiera en bred diskussion i 
partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första 
preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 
ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015, 
 
att styrelsen utser Anton Nordenfur som sammankallande för 
stadgerevisionsgruppen samt Henrik Brändén, Mikael Holm, och Andreas 
Bjärnemalm som medlemmar i densamma. 
 
att stadgerevisionsgruppen ska arbeta transparent och att den med hjälp av 
medlemsforumet ska arbeta för direkt kommunikation med övriga intresserade 
medlemmar.” 
 
Den ursprungliga tidsplanen fungerade inte, varpå partistyrelsen på mötet den 3 
maj 2015 beslutade: 
att stadgerevisionsgruppen får i uppdrag att presentera ett färdigt förslag på nya 
stadgar till partistyrelsens junimöte, baserat på de tankegångar som diskuterades 
på styrelsemötet 3 maj (se bilagt beslutsunderlag). 
att partistyrelsen planerar in ett extrainsatt medlemsmöte under sommaren eller 
hösten för att behandla stadgerevision. 
 
 
Piratpartiets styrelsemöte belsutade  
 
att partistyrelsen lägger propositioner för en förstaläsning av de 
stadgeförändringar som kräver två läsningar samt för beslut om de 
stadgeförändringar som kan ske i en läsning på ordinarie höstmöte 2015. 
 
att partistyrelsen kallar till ett extra medlemsmöte, kombinerat afk och online, en 
helg vid månadsskiftet november-december, för att ta andraläsning av de 
stadgeförändringar som kräver två läsningar på detta extramöte. 
 
att partistyrelsen ger i uppdrag till mötespresidiet och valberedningen att på detta 
extramöte anordna val av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt 
eventuella övriga val som blir en följd av stadgeändringarna. 
 
Det här är det färdiga förslaget från stadgerevisionsgruppen. Dokumentet består 
dels av förslag på tidsplan, dels förslag på de propositioner som styrelsen ska lägga 
fram. En sammanställning av hur de nya stadgarna kommer att se ut om förslaget 
går igenom finns att läsa på http://piratepad.net/sBgm4qEcSk . 
 

Ny rapport om fildelning och streaming i 
Sverige 

 
Film- och TV-branschens Samarbetskommité, en branschorganisation 
som arbetar mot internet, har kommit ut med en ny rapport om hur 
pass svenskar använder sig av olaglig fildelning och streaming. Det är 
en spännande rapport eftersom det är en av rätt få som mäter både 
fildelning och streaming, och resultaten är rätt så intressanta.  
 
Bland annat visar rapporten att så mycket som 61% av svenskar 16-29 
år är öppna med att de fildelar eller streamar. Inte helt oväntat 
sjunker andelen ju högre i åldern man kommer, och det är fler män 
som är öppna med att de fildelar och streamar än kvinnor. Rapporten 
mäter också hur vanligt streaming är jämfört med fildelning, och 
kommer fram till att streaming (19%) är lite vanligare än fildelning 
(17%).  
 
Rappporten kollar också attityder till fildelning och streaming, och 
kommer fram till att 15% av befolkningen tycker det är rätt medan så 
mycket som 61% tycker det är fel. Bland de som fildelar eller streamar 
är motsvarande siffror 31% och 42%. 
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Wikileaks: NSA avlyssnade franska presidenter 

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har i hemlighet 
avlyssnat de tre senaste franska presidenterna Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy och François Hollande, avslöjar franska medier i 
samarbete med Wikileaks. Uppgifterna tonas ned av Vita huset.  

Avslöjandet från Wikileaks bygger på hemligstämplade dokument, 
bland annat fem rapporter från den amerikanska 
underrättelsetjänsten NSA om presidenternas kommunikation som 
USA skaffat sig tillgång till. 

Hollande har kallat sitt säkerhetsråd till möte på onsdagsmorgonen, 
med anledning av uppgifterna, uppger en källa i presidentkansliet för 
AFP. 

Tonas ned av Vita huset 

I övrigt vill det franska presidentkansliet inte kommentera nyheten. 
En talesman för Vita husets nationella säkerhetsråd försäkrar att 
Hollande inte avlyssnas. 

– Vi inriktar oss inte på president Hollandes kommunikation och 
kommer inte att göra det, säger talesmannen Ned Price, utan att 
kommentera vad som kan ha skett tidigare. 

En rad franska politiker vädrar sitt missnöje på sociala medier. 

”Än en gång har vi fått veta att USA inte har några allierade, bara 
måltavlor eller vasaller”, twittrar Socialistpartiets Jean-Jacques 
Urvoas, enligt AP. 

Utöver presidenterna ska också ett stort antal franska 
topptjänstemän ha kartlagts under perioden 2006-2012 – och 
kommunikationen som har avlyssnats ska ha handlat om bland annat 
den grekiska skuldkrisen och ledarskapet inom EU. 

”Franska folket har rätt att veta” 

Uppgifterna från Wikileaks har spridits av tidningen Libération och 
sajten Mediapart. Wikileaksgrundaren Julian Assange 
kommenterade i ett pressmeddelande innehållet i de läckta 
dokumenten. 

– Det franska folket har rätt att veta att deras folkvalda ledare har 
blivit avlyssnade från en förmodad bundsförvant. Vi är stolta över att 
samarbeta med de ledande franska publicisterna Liberation och och 
Mediapart för att kasta ljus över den här storyn. Franska läsare kan 
förvänta sig mer relevant och viktiga avslöjanden i nära framtid, 
säger Assange. 

 

Copyswede vinner mot Sony i hovrätten 
 
Att upphovsrättsorganisationen Copyswede beslutat att utvidga den så 
kallade kopieringsavgiften till praktiskt taget all form av elektronik med 
lagringsmöjligheter har stött på hårt motstånd i branschen. Redan innan 
dess började organisationen samla in ersättning för mobiltelefoner med 
mp3-spelare, någonting som fick inte minst Sony att protestera. 
 
Våren 2014 slog Lunds tingsrätt fast att Copyswede har rätt att ta ut en 
avgift för mobiltelefoner med musikfunktion, där specifikt 
mobiltelefonen W710 under Sonys varumärke Walkman stod i 
skottgluggen. Sony valde dock att fortsätta strida och överklagade till 
hovrätten i Skåne och Blekinge. 
 
Nu rapporterar nyhetsbyrån TT att hovrätten ger Copyswede rätt mot 
Sony Mobile när det kommer till privatkopieringsersättningen. Sony 
beläggs därmed betala 1,8 miljoner kronor plus ränta för att det går att 
lagra musik i deras Walkman-telefoner. Hur beslutet kommer få 
betydelse för andra mobila är ännu oklart. 
 
Det här är långt från den sista gången Copyswede är inblandat i en 
rättstvist. Till hösten möts organisationen och Samsung i tingsrätten, 
där frågan om huruvida datorer och surfplattor ska omfattas av avgiften 
ska avgöras. 
 

Mobilkartläggning bryter mot lagen 
Det är olagligt att kartlägga människors rörelser med hjälp av signaler från 
mobiltelefoner på det sätt som sker i Västerås. Det slår Datainspektionen fast. 
Detta är ett beslut som kan få stor betydelse för liknande system, bland annat i 
Borås.  
 
Teknik från företaget Bumbee Labs som används i Västerås: ett 20-tal dosor i 
stadskärnan fångar upp wifi-signaler från mobiltelefoner, för att kartlägga 
människors rörelsemönster i staden. 
Tekniken försvarades både av citybolaget och av Bumbee Labs, som hänvisade till att 
man inte var intresserade av data om individers rörelser, och menade att man 
överhuvudtaget inte behandlade personuppgifter när man registrerade mobilernas 
så kallade Mac-adresser. 
 
Användare får gratis uppkoppling 
De vita dosorna fångar upp signaler från alla mobiler som har wifi påslaget, och 
registerar mobilernas Mac-adresser. Syftet är att kunna följa hur människor rör sig i 
staden, för att ha som underlag till exempel vid stadsplanering. 
Enligt Bumbee Labs har ett tiotal svenska stadskärnor uttryckt intresse för att 
använda tekniken, och liknande system används också av andra företag i butiker och 
köpcentrum. I Borås övervägde man att införa en utvecklad version av systemet, där 
användarna skulle dela med sig ytterligare information mot gratis wifi-uppkoppling. 
– Det är en teknik som kommer alltmer, så kallad wifi tracking, och det har varit 
intressant att se hur det ser ut i praktiken, säger Datainspektionens jurist Martin 
Brinnen. 
 
Efter SVT:s reportage beslöt emellertid Datainspektionen att ändå inleda en 
granskning, och det är den som i dag nått fram till ett beslut. 
 
Bryter mot personuppgiftslagen 
Beslutet slår fast att systemet i sin nuvarande utformning bryter mot 
personuppgiftslagen och inte kan fortsätta. Västerås Citysamverkan AB föreläggs att 
antingen upphöra med systemet, eller vidta sådana åtgärder att man följer lagen. 
– I och med att tekniken gör det möjligt att följa hur en besökare rör sig i Västerås 
city, och att man hittills gjort det utan att informera, så har vi kommit fram till att det 
inte är tillåtet, säger Martin Brinnen till SVT.  
 
Datainspektionen skriver att de uppgifter som i dag samlas in ”kan under vissa 
förutsättningar användas för att kartlägga en persons rörelser på allmän plats i 
Västerås citykärna - i vart fall under en period av en vecka”, och att de registrerades 
integritet väger tyngre än citybolagets intresse av kartläggning. 
– Därför anser vi att det inte är förenligt med Personuppgiftslagen, säger Martin 
Brinnen till SVT. 
 

Wikipedias protest: "Vi skulle få ta bort tiotusentals 

bilder" 
 

Konstnärer som gjort offentliga konstverk eller monument måste tillfrågas 
innan fotografier av deras verk publiceras på nätet. Så riskerar det att bli i 
framtiden om en rapport röstas igenom i EU-parlamentet i juli. Nu går 
Wikipedia ut i protest mot betänkandet.  
 

I Stockholm är det tradition vid firande av till exempel framgångar i 
sportsammanhang att kasta sig handlöst i fontänen på Sergels torg, en 
händelse som ofta fotograferas och skildras i bilder på sociala medier och i 
tidningar. Men dessa glädjesprudlande bilder kan beläggas med böter, om en 
rapport röstas igenom i EU-parlamentet i juli och leder till lag i september.  
Det är fortfarande oklart exakt vad konsekvenserna vad lagen skulle kunna bli, 
men Wikipedia har det värsta scenariot klart för sig. Och nu går man ut i 
protest mot rapporten. 
"Det är väldigt ovanligt att Wikipedia tar ställning, det har kanske skett ett 
halvdussin gånger. Det är inte ett vapen vi tar till när som helst, utan bara vid 
stora problem", säger den svenske Wikipedia-administratören Lennart 
Guldbrandsson. 
 


