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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

Hur ser ekonomin ut att göra ett AFK möte till en årsstämma
Det är jättesvårt att svara på rak arm om man gör det mindre så kan det gå men
det är inte säkert med dagens donationsnivå. Det skulle innebära att man var
tvungen att ta det från någon annanstans i budgeten ex utåtriktade saker.

Alternativet är att de som inte kan betala själv kan delta kan delta över nätet.
Men i nuläget är det inte möjligt.
Förut har det funnit en donationshistorik men den är borta nu varför?

Lär känna Piratpartiets styrelse
I 28/7 var det tisdagshäng på Mumble och denna vecka
kunde man ställa frågor till styrelsen.
Det var majoritet styrelsemedlemmar där trots det ställdes
det många intressanta frågor under kvällen

Det finns ingen anledning eller beslut att den skulle tas bort. Emma gjorde en
gissning att det kunde vara av praktiska skäl när vi lade om sidan, när vi skulle
vara mer mumsliga inför supervalåret så försvann den i hanteringen på något vis.

Hur ser det ut att Piratpartiet ska ha tematiska föreningar i framtiden?
Det var ett liknande veckan innan och då diskuterades
Partiledarval stadgar, aktivism, varför vi inte ser några
kandidater m.m.
Kan partiet skriva under namninsamlingar?
Om det är enligt vår politik och vi tar ett styrelsebeslut så
borde det gå men styrelsen var tveksamma om det stämde.
Vad ska ni göra mer i år?
I augusti ska vi ha ett slags möte då kommer vi försöka
fördjupa lite i vad som är Piratpartiets ideologi. För det kan
kännas lite spretigt lite bland. Vad det leder till är är svårt att
säga.
Finns det någon plan inför 2018?
Det finns många som har planer och små checklistor om vad
vi behöver göra men det finns inget konkret nu i alla fall
ingen valplan. Det finns väldigt mycket idéstormande och
folk pratar om det och det behöver man inte sitta i styrelsen
för. Det är ju vårt jobb att göra något konkret med idéerna.
På Facebook finns det många som blir sura på varandra och
diskuterar mot varandra i stället med varandra. Vad gör
styrelsen åt det?
Ja, det är det. Det är lite som att folk tänker ja vi har ju ingen
annan att argumentera emot så vi får argumentera mot
varan.
Emma säger att hon själv jobbar med det varje dag. Hon
försöker hela tiden lyfta det. Det är viktigt att tänka på vilket
klimat man vill ha. Det svåra är att få till något konkret man
måste nöta med det hela tiden.
Styrelsen kan föregå med gott exempel.
Hur transparanta är ni?
Vi har protokoll och besluten som postas på nätet.
Där får man information om vad som händer på mötena men
också mellan mötena vad om har gjort ex rapporter som är
bifogade. Det varierar lite vad det handlar om.
http://www.piratpartiet.se/om-oss/styrelse/styrelsebloggen/
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Vi pratade om detta i stadgerevisionsgruppen när vi fixade och ändrade
stadgarna för lokalföreningar i de nya stadgarna vi ska presentera på höstmötet.
Då kom vi fram till att vi ville minska kraven då vi ansåg att vi hade för mycket
krav och det blev för mycket tid på byråkrati.
Om man hade med tematiska föreningar innebar det att man skulle ha ännu mer
krav för att kunna styra dem därför har vi låga krav på lokalföreningar och om
man vill starta tematiska föreningar så kan man göra det men det behöver inte
vara med våra stadgar utan man kan göra det hur som helst.

Hur vill styrelsen få upp medlemsantalet
Vi måste ju synas mer,vara roligare, kännas att vi kan göra skillnad.
Något vi måste göra är att vi inte letar efter nya röster. Utan istället värva
medlemmar. När man kampanjar ska det vara att vi har bra åsikter, vi har bra
gemenskap, vi har roligt. Sen kommer de rösta på oss men det ska inte vara det
stora budskapet.

Hur fungerar det med bildandes av ny politik?
Medlemsmöte fattar beslut. Partistyrelsen skriver ihop besluten i snygga
partiprogram där man formulerar varför det är bra beslut och skriver det på ett
lättare sätt men lägger inte in egna åsikter.
Sen kan talespersoner göra utspel där de inte fattar ny politik men utvecklar lite
vad vi redan tycker. För att det ska ingå i pariprogrammet måste det godkännas av
partiledaren.

All diskussion finns på http://www.piratpodden.se/?p=246
samt Bay!
på Ung Pirat
Legalize The Pirate
samt på Ung Pirat Medias youtubekonto
I över 10 år har The Pirate Bay varit en fantastisk
https://www.youtube.com/watch?v=65_nhIqWHYk
mötesplats för utbyte av kultur, kunskap,
hemligheter och lulz. Genom att bära den här tVill du prata själv så kan du ladda ner
Mumble
shirten
visar du ditt stöd till Piratbukten och att
Mumble låter dig koppla upp mot olika
servrar,
sedan att
harfritt
olikadela
rummed
du kan
du vill det skasom
bli lagligt
sig allt
sitta i och chatta eller prata. För attfint
ansluta
till
Piratpartiets
server
behöver
du
på nätet. Plus att den är skitsnygg!
ange följande information:
Vinsterna från den här kampanjen går till Ung
Etikett: (Välj själv, det syns bara förPirat,
dig) Piratpartiets ungdomsförbud, så de kan
Adress: mumble.piratpartiet.se
forsätta göra flera feta saker och bjuda på pizza.
Port: 64738
https://www.teecrowd.se/legalize-the-pirate-bay
Användarnamn: (Välj själv, det är namnet andra ser på dig)
I servern hittar du ett gäng olika rum, bland annat "AFK", "Möte #1", "Möte #2",

Säpo kräver att få avlyssna terrorister på Twitter
Säpochefen Anders Thornberg kräver effektivare medel att avlyssna misstänkta
terrorister på Twitter och andra sociala medier.
– När de går in i slutna rum måste vi kunna följa dem, säger han.
Minst trehundra svenskar har gett sig iväg till Irak och Syrien för att ansluta sig till
terrormilisen Islamiska staten.
– Vi vet att fyrtio av dem har dödats och att hundra har kommit hem igen, säger
Anders Thornberg.

Universal Pictures frågade Google om de
kunde ta bort 127.0.0.1 för piratkopiering
Universal Pictures frågade Google i ett matil om googlekunde ta
bort http://127.0.0.1 från sökresultaten. De misstag gjordes av
Universal Pictures, som nyligen började skicka meddelanden till
Google. Bolaget har rapporterat in ungefär 200 webbadresser.
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Hemvändande IS-islamister är i dag det största hotet mot Sveriges säkerhet.
Säpo kan använda telefonavlyssning och buggning för att följa misstänkta terrorister
och förebygga terrordåd i Sverige.
Men dessa metoder har, enligt Anders Thornberg, blivit allt mindre effektiva.
– De personer vi vill följa kommunicerar allt mer via Twitter och andra sociala
medier, säger han.
Säpo läger stora resurser på att följa öppna källor på nätet, surfa runt på Facebook
och Twitter. Men när de misstänkta individerna går in i slutna rum blir det svårare.
– Vi kan rent teknisk med den lagstiftning vi har i dag inte komma in och avlyssna
vissa delar av nätet, säger Thornberg.
– De här personerna skickar mycket krypterade meddelanden via sociala medier.
Hemlig dataavlyssning innebär att vi efter tillstånd domstol kan gå in och läsa det i
klartext, förklarar Säpochefen.

127.0.0.1 är IP-adressen en maskin använder för att referera till
sig själv. Det är också känt som "localhost". Med andra ord, det i
princip betyder "hem."
Detta handlar om företag som etablerar någon form av
automatiserade system, som uppenbart arbetar med en felaktig
algoritm, som orsakar dessa fel.

Polisen gjorde tillslag – nu lägger sajten ned

På måndagen deltog han i ett seminarium i Visby om hur samhället bekämpar
radikalisering och terrorism.
På plats fanns hela det etablissemang som har det yttersta ansvaret för att hindra
terrordåd i Sverige: Förutom Thornberg deltog Gunnar Karlsson, chef för den militära
underrättelsetjänsten Must, Rikspolischefen Dan Eliasson, inrikesminister Anders
Ygeman (S) och Mona Sahlin, som är regeringens samordnare mot extremism.

Efter en husrannsakan mot en av Swefilmers administratörer
lägger den stora filmsajten ned. Det meddelar de på Youtube.
”Från och med fredag 31 juli stänger vi sajten för alltid” säger
Swefilmers Ola Johansson i ett klipp. Nu misstänks en av
personerna bakom sajten för penningtvätt.

Något svar från Ygeman på sin begäran om att få använda hemlig dataavlyssning fick
Thornberg inte. Regeringen ska överväga integritetsproblemen ytterligare.
Justitieminister Morgan Johansson (S) har aviserat skärpt lagstiftning på en annan
punkt: Det ska bli kriminellt att resa utomlands i syfte att utföra, planera, förbereda
eller delta i terroristhandling.
Redan i dag är det naturligtvis straffbart att utföra mord och andra brott och att
finansiera terror. Men själva resandet är ännu inte kriminellt.

Swefilmer har länge varit en av de största svenska sajterna för att
streama filmer gratis, utan tillstånd från filmbolagen. Det har lett
till att filmbranschen varit väldigt kritisk till sajten, precis som mot
andra liknande sajter. Och det är just filmbolagen som ligger bakom
anmälan mot Swefilmer som gäller upphovsrättsintrång och det rör
sig om cirka 1.400 fillmverk.

I dag finns en strikt arbetsdelning mellan Sveriges tre "spionorganisationer": Säpo
spanar och utreder brott inom riket. Must kartlägger ytter hot. Båda kan beställa
signalspaning från FRA (Försvarets radioanstalt), till exempel mot svenskar som
befinner sig i Irak och Syrien och gått med i Islamiska Staten.

Förra året kom undersökningen ”Svenskarna och internet” som
visade att drygt 20 procent laddar hem filer illegalt, bland yngre låg
siffran betydligt högre. 80 till 90 procent av Swefilmers användare
bor i Sverige och på fredag kommer sajten att läggas ned.
Misstänks för upphovsrättsintrång

Om det då blir brottsligt enbart att resa till Syrien och Irak och ansluta sig till IS måsta
FRA avbryta signalspaningen mot dessa personer så fort en förundersökning inleds.
– FRA är våra öron utomlands. Det kan bli ett stort problem att vi inte får använda
dem, säger Anders Thornberg.

Enligt Swefilmers Ola Johanssons inlägg på Youtube kom polisen
hem till honom i början av juni och gjorde en husrannsakan. De ska
ha beslagtagit både hans dator och mobiltelefon. Johansson säger i
videon att han har suttit i häktet i 90 timmar.
Men SVT Nyheter har varit i kontakt med Internationella
åklagarkammaren som säger att Johansson inte alls har varit häktad
utan endast anhållen.
Dagens Nyheter skriver att Johan Falk-regissören Anders Nilsson,
som är en av dem som hårdast kämpat emot olaglig nedladdning,
är mycket nöjd efter beskedet om Swefilmers nedläggning.
Enligt tidningen skriver han på sin Facebooksida att det är ”ett bra
steg i kampen för att få mer resurser till att göra filmer”.
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Vart, vem, när – snart kan EU hålla stenkoll på
flygresenärernas in- och utresor
Information om passagerares flygningar in och ut ur EU kan snart sparas av
polismyndigheter.

Den 15 juli beslutade EU-parlamentet att gå vidare med ett förslag som kan komma att
tillåta att information om passagerare sparas och delas mellan EU:s medlemsstater. Det
handlar om resenärer som flyger in i eller lämnar unionen. Systemet kallas Passenger
name record (passagerarnamnsregister – PNR) och innefattar uppgifter om vem som
flög var och när samt hur de bokade resan.
Syftet är att hjälpa myndigheter i jakten på terrorister och tung brottslighet. Men
medborgarrättsgrupper säger att förslaget är oproportionerligt och undergräver rätten
till privatliv, skriver IDG News.

Skivbolagen hotar ta ner musik från Youtube
Skivbolagsjättarna Universal, Sony och Warner har tröttnat på att
Youtube genererar låga inkomster genom sitt ”freemium”-koncept
med reklamfinansierat men kostnadsfritt innehåll, rapporterar
New York Post. Nu uppmanar man videotjänsten att se över sin
affärsmodell och uppges vara beredda att stoppa sin musik på
Youtube.
– De tar inte uppdraget att tjäna pengar åt skaparna på allvar.
Därför börjar det gå upp för skivbolagen att man måste återställa
de nuvarande relationerna, säger en skivbolagskälla till tidningen.

Olaglig och osäker e-röstning
i Argentina
Den 5 juli, 2015, var det första gången ett e-röstningssystem
användes i Buenos Aires, Argentina. Tillvägagångstättet i detta
system är mycket ifrågasatta och hela e-röstningen kritiseras av
Piratpartiet Argentina. Eftersom omröstningen till den nya lagen
som var tvungen att ha 2/3 godkännande av deras lagstiftare
aldrig har hänt. Därför borde e-röstningen som genomfördes den
5 juli ha förklarats olaglig.

Parlamentskommittén för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
Förutom det slarviga och olagliga genomförandet av detta val var
inrikesfrågor (LIBE) tog emot 900 ändringar till förslaget, innan förhandlingarna kring en
många människor (bland dem aktivister, ingenjörer och advokater)
sluttext kan inledas med EU-kommissionen och Ministerrådet. Två av dem efterlyste att
öppet emot omröstningen. De uppgav att det som var ”ickeförslaget avslås helt och hållet.
digitala infödingar” hade svårt att förstå hur man skulle rösta. Att
det var för dyrt och att systemet inte skyddade sekretessen
Parlamentets förslag innebär att informationen skulle sparas i nationella databaser
tillräckligt. De trodde det nya systemet inte hade någon verklig
under en första period på 30 dagar. Efter det ska all data som kan användas för att
nytta över "boleta Unica".
identifiera en passagerare maskeras och lagras i upp till fyra år för allvarlig,
gränsöverskridande brottslighet. Och fem år för brott som rör terrorism. Därefter ska
Strax efter nyheten om att detta system skulle användas i valen
informationen raderas, med brasklappen att den kan sparas ytterligare om den behövs i
läktes källkoden. Från källkoden upptäcktes det att
en utredning eller för ett åtal.
omröstningsmaskingen var en vanlig dator, som kör Linux (Ubuntu)
med ett Python program från en DVD-skiva som tillhandahölls av
Informationen ska, enligt förslaget, bara kunna användas för att förhindra, upptäcka,
företaget. Detta är direkt i strid med MSA: s deklarationer om
utreda och åtala terroristbrott och gränsöverskridande brottslighet. Det inkluderar
systemet. MSA hade upprepade gånger bekräftat att maskinerna
droghandel, sexuellt utnyttjande av barn, pengatvätt och it-brottslighet. Reglerna ska
var mer som skrivare än datorer, att maskinerna inte hade några
gälla alla flygbolag och resebyråer- och arrangörer som flyger internationellt, in och ut
minnes- eller lagringsmöjligheter.
ur EU.
EDRi och Access Now, säger att EU riskerar att göra samma misstag som när de antog
datalagringsdirektivet. Förra året slog EU-domstolen fast att den bröt mot
integritetsrättigheter, precis som farhågorna är kring PNR-systemet.
”Kommissionen har fortfarande inte producerat bevis för nödvändigheten och
proportionaliteten av ett PNR-system i EU. Terrorister kommer fortfarande lätt kunna
komma in i EU via tåg eller bil, samtidigt som vi lägger pengar på PNR-insamling”, sa
parlamentsledamoten Jan-Philipp Albrecht.
Sedan tidigare finns liknande överenskommelser mellan EU och USA, Kanada och
Australien. Kommissionen förhandlar också just nu med Mexiko. Vissa EU-länder har
egna enskilda PNR-system, andra har antagit liknande lagstiftning eller testar PNRsystem.
Parlamentet har förhoppningar att förhandlingarna ska vara avslutade i slutet av 2015.
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Buggar i omröstningsapparater upptäcktes och MSA: s servrar blev
också hackade. Hela listan över tekniker med hemliga lösenord
läckte. Certifikaten för överföring av resultaten var allmänt
tillgängligt för alla som visste hemsidan (servrarna var tillgängliga
via HTTP och ingen typ av kryptering eller skydd), denna
information läcktes också ut.
Säkerhetsforskare fann också vad som kallades för ”multivoto”.
Denna nya bugg skulle tillåta röster att räknas flera gånger, helt
enkelt genom att manipulera den okrypterade RFID omröstning
med hjälp av en smartphone med NFC (Near Field
Communication).

