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starta en ny kampanj på Teecrowd. Skillnaden den här gången är att tröjan riktas 

internationellt. Tröjan har en PP-logga och sen står det var Piratpartiet finns i 

världen. Klicka. Priset på tröjorna är 199 kr. För att alla som har köpt en tröja ska 

få en, måste det bli minst 25 beställningar. I skrivande stund är det 6 som har 

beställt. Kampanjen avslutas den 17 september. 

Detta är vad Magnus har skrivit på sidan. 

We are an international party and this tee is here to show it. We all share the 

same goal, the same ideals and the same planet. So let us act as if we are one. All 

the countries where the Pirate Party currently has a national party is represented 

on this tee(hopefully)! 

It is subtle enough to wear on you mothers birthday, yet still with warming 

symbol of the movement near you heart. The return of this funding will go to the 

Pirate Party of Sweden and to be more precise to the local assocation in 

Gothenburg. It will be used to finance activism and probably a pizza or two for 

our member meetings. =) 

Magnus Andersson, National Activist Coordinator, Pirate Party of Sweden. 

 

 
Tröjan som Magnus har lagt upp 

Länk till den internationella kampanjen: https://www.teecrowd.se/pirate-party 

 

Vad är Teecrowd? 

Teecrowd är en tjänst där vem som helst har möjlighet att på ett enkelt och 

riskfritt sätt sälja t-shirts. Man laddar upp ett motiv, samlar förbeställningar mot 

ett försäljningsmål. Tryck, leverans & betalning sköter hemsidan. Man får även en 

vinst per t-shirt. 

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 
 

Stor succé för Teecrowd 
 

 
Tröjan som Ung Pirat hade 

 

Mellan 15 juli till den 14 augusti körde Ung Pirat en kampanj 

på Teecrowd. Teecrowd är en tjänst där vem som helst har 

möjlighet att på ett enkelt och riskfritt sätt sälja t-shirts. Man 

laddar upp ett motiv, samlar förbeställningar mot ett 

försäljningsmål. Tryck, leverans & betalning sköter hemsidan. 

Man får även en vinst per t-shirt. 

Ung Pirat skrev så här på Teecrowd sidan 

I över 10 år har The Pirate Bay varit en fantastisk mötesplats 

för utbyte av kultur, kunskap, hemligheter och lulz. Genom 

att bära den här t-shirten visar du ditt stöd till Piratbukten 

och att du vill det ska bli lagligt att fritt dela med sig allt fint 

på nätet. Plus att den är skitsnygg! 

Vinsterna från den här kampanjen går till Ung Pirat, 

Piratpartiets ungdomsförbund, så de kan fortsätta göra flera 

feta saker och bjuda på pizza. 

Tröjorna kostade 199 kr och målet var 25 och det klarades på 

2 dagar. Totalt var det 60 som köpte en tröja. 

Elin Andersson ordförande för Ung Pirat säger: Tycker det 

gick bra. Hade ingen aning om vad jag skulle vänta mig så 60 

sålda är rätt coolt. Fint att så många hjälpte till att sprida 

också. 

Vi har pratat lite om att använda Teecrowd inför större event 

som Dreamhack där vi kan göra den officiella UP-tshirten och 

låta folk beställa lagom till festivalen börjar eller så. Det är ju 

en väldigt schyst tjänst pga så låg risk involverad. 

 

Kort efter Ung Pirats kampanj valde Magnus Andersson att 
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Ung pirat har varit på internationellt läger 
 

Under en vecka var Ung pirat på beyond15 ett piratläger i Tyskalnd.  

Ung pirat skrev följande på Facebook när de kom hem. ”Det har varit lite tyst från 

oss sista tiden. Det beror på att vi har varit utan internet(!) på ett piratsommarläger i 

Tyskland, tillsammans med unga pirater från Frankrike, Island, Finland, Belarus, 

Österrike och förstås tyska piraterna. Det har varit fantastiskt roligt med många nya 

vänner, aktiviteter, lärdomar och diskussioner. ” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabian pratar HBTQ med ett fokus på ett globaliserat 

samhälle 
 

Fabian Rosdalen, förbundsordförande för Regnbågspiraterna höll ett tisdagshäng på 

Mumble där han pratade om hur han ser på hur regnbågspolitik hänger ihop med 

piratpolitik, med ett fokus på ett globaliserat samhälle. Efter det kunde man ställa 

frågor. Dessa ljudfiler från kvällen finns på 

http://www.piratposten.se/category/podcasts/  

1 september 2015 är det ”Hur använder man affischer och flygblad?”  

 

Nytt datum för ideologisk översikt 

 

I förra tidningen skrev vi att styrelsen skulle ha en ideologisk 

översikt under augusti men på senaste mötet beslutade att 

mötet för ideologisk översikt hålls den 24-25 oktober 2015. 
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Ung Pirat Media lanserar ny hemsida 
 

 
 

Ung Pirat Media har skaffat en ny sida som heter 

www.piratposten.se. Ung Pirat Media äger också Piratposten.se som 

har inlägg om podcast. Men den sidan kommer läggas ner och allt 

som fanns på den sidan är flyttat till vår nya hemsida. 

 

Tanken är att samla allt vi gör på en hemsida.  

 

Hittar du några fel eller något du tycker kan förbättras eller vill du ha 

möjlighet att få skriva på hemsidan kan du kontakta Mattias 

Dahlberg på mattias.dahlberg@ungpirat.se 

 

Allt om Windows 7/8/8.1 nya spionuppdateringar 

och hur du tar bort dem 
Microsoft har lanserat två uppdateringar som heter KB3075249 och KB3080149 för 

Windows 7/8/8.1 som gör det möjligt för Windows att spionera på dig. 

Windows 10 har lanseras och det är redan mer än 50 miljoner användare 

som använder det nya operativsystemet globalt. Det är också bekräftat att 

Windows 10 samlar in data till Microsoft. Det finns delade meningar om detta är 

bra eller inte då mycket utav det som samlas in kan göra så apparna kan förbättras. 

Men många som inte vill ha sin data insamlad har stannat kvar på Windows 7/8/8.1 

för att slippa känna sig övervakade. Men nu har det kommit uppdateringar även för 

dessa användare. 

Om du installerar KB3075249 eller KB3080149 kommer din data att skickas till 

Microsofts servrar. 

KB3075249 

“This update adds telemetry points to the User Account Control (UAC) feature to 

collect information on elevations that come from low integrity levels.” 

KB3080149 

“This package updates the Diagnostics and Telemetry tracking service to existing 

devices. This service provides benefits from the latest version of Windows to 

systems that have not yet upgraded. The update also supports applications that are 

subscribed to Visual Studio Application Insights.” 

Med andra ord om du laddar ner och installerar dessa filer kommer de 

samla in och skicka data till Microsoft. Om du installerar dessa uppdateringar är 

det som att du har Windows 10 trots att du ville undvika det. 

Det finns lite fler uppdateringar som diskussionsforum har 

uppmärksammat på som det inte finns så mycket information om: 

KB2505438 

KB2670838 – bara Windows 7 (breaks AERO functionality and gives you blurry 

fonts on some websites) 

KB2952664 

KB2976978 – bara Windows 8 

kB3021917 

KB3035583 

Om du vill fortsätta vara anonym så rekommenderar vi att du inte 

installerar dessa filer. Alla filer är frivilliga och inget händer med datorn om du inte 

installerar filerna. 

För att hindra din dator från att installera uppdateringarna går du till ”Windows 

uppdate” välj valfria uppdateringar och högerklicka på rätt uppdatering och välj 

”dölj uppdatering”. 

Om du redan har installerat filerna eller är osäker om du har gjort det kan du följa 

denna guide för att bli av med filerna. 

1. Tryck på Windowsknappen på skrivbordet eller till vänster på skärmen och 

skriv in ”CMD”  

2. Högerklicka på cmd.exe och välj ”kör som administratör” 

3. Välj ”ja” om du får upp en dialogruta. 

4. Kopiera koden på den här sidan http://pastebin.com/xZMEMLXm 

5. Högerklicka i CMD (svarta rutan som kom upp) 

6. Låt skriptet göra sitt jobb och du kommer få instruktioner om filerna är 

installerade eller inte.  

7. När det är klart kommer datorn vilja starta om sig, välj ja.  

 

Kommande val för länder där lokala pirater ställer upp 

 

Nu är sommaren över och det är bara fyra månader kvar av 2015. 

Trotts det finns det omkring 15 val där ett piratparti kan ställa upp. 

September 14 
 

Pirate Party of Norway Lokalt 
 

September 19  Pirate Party of Australia Lokalt 
 

September 20 
 

Pirate Party of Greece Nationellt 
 

September 27 
 

Pirate Party of Austria Lokalt 
 

September 27 
 

Pirate Party of Catalonia Lokalt 
 

Oktober ? 
 

Pirate Party of Finland  Lokalt 
 

Oktober 4 
 

Pirate Party of Portugal Nationellt 
 

Oktober 11 
 

Pirate Party of Austria Lokalt 
 

Oktober 18 
 

Pirate Party of Swizerland  Nationellt 
 

Oktober 19  Pirate Party of Canada Nationellt 
 

Oktober 25  Pirate Party of Argentina Nationellt 
 

Oktober 25  Pirate Party of Poland Nationellt 
 

November 1 
 

Pirate Party of Turkey Nationellt 
 

December 6 
 

Pirate Party of France Regionallt 
 

December 13 
 

Pirate Party of France Regionallt 
 

December 20 
 

Pirate Party of Spain Nationellt 
 

 

http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Norway.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Norway.svg
http://piratpartiet.no/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Australia.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Australia.svg
http://www.pirateparty.org.au/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Greece.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Greece.svg
http://pirateparty.gr/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Austria.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Austria.svg
http://www.piratenpartei.at/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Catalonia.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Catalonia.svg
http://pirata.cat/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Finland.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Finland.svg
http://www.piraattipuolue.fi/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Portugal.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Portugal.svg
http://www.partidopiratapt.eu/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Austria.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Austria.svg
http://www.piratenpartei.at/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Switzerland.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Switzerland.svg
http://www.pirateparty.ch/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Canada.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Canada.svg
http://www.pirateparty.ch/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Argentina.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Argentina.svg
http://www.partidopirata.com.ar/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Poland.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Poland.svg
http://polskapartiapiratow.pl/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Turkey.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Turkey.svg
http://korsanparti.org/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_France.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_France.svg
http://www.partipirate.org/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_France.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_France.svg
http://www.partipirate.org/
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Spain.svg
http://wiki.pp-international.net/File:Flag_of_Spain.svg
http://www.partidopirata.es/
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Fem visselblåsare stämmer NSA, FBI, US. 

Department Of Justice samt sju privatpersoner 
 

Fem amerikanska visselblåsare Thomas Drake, Diane Roark, Ed 

Loomis J. Kirk Wiebe och William Binney har tillsammans stämt 

NSA, US. Department Of Justice, Federal, Bureau Of Investigation, 

samt sju privatpersoner som har haft höga roller i bland annat 

NSA. 

i stämningen står det följande: 

Målsägare stämmer svarande, som individer och i deras officiella 

och inofficiella medverkan, för brott när Robert S. Mueller var 

chef för Federal Bureau of Investigation (”FBI”). 

Målsägare anser att de bröt mänskliga rättigheter genom intrång i 

privatlivet, och motåtgärder för att kunna vara visselblåsare, 

inklusive olagliga sökningar och beslagstagningar, fysisk invasion 

av deras bostäder och verksamhetsställen, olaglig kvarhållande 

genom tillfälliga påhittade fängelser, konfiskering av egendom, 

ingen rätt till fria utrymmen som leder till förlust av deras jobb 

och sysselsättning, avsikt åsamka känslomässig stress, trakasserier 

och hotelser. 

De fem visselblåsare kräver skadeståndsersättning över 100 

miljoner dollar på grund av svarandena känslokalla och 

hänsynslösa sabotage och för advokatarvoden, kostnader, en 

tilldelning på över 2,5 miljoner dollar för varje kärandens 

förlorades löner och sysselsättning och andra kostnader. Detta blir 

totalt 12.5 miljoner extra. 

Hela stämningen går att läsa här: 

https://cryptome.org/2015/08/drake-001.pdf 

 

Varför folk lämnar Spotify efter deras nya avtal 
 

 Spotify uppdaterade sekretesspolicyn den 17 augusti. Detta har gjort att många har 

lämnat tjänsten bland annat grundaren av Minecraft, Markus Persson (Notch).  

Vi går igenom varför reaktionerna på de nya avtalen har blivit så starka. 

Genom att använda eller interagera med tjänsten, samtycker du till insamling, 

användning, delning och hantering av information om var du befinner dig, inklusive 

eventuella relaterade interaktioner med Spotify-tjänsten och andra Spotify-användare 

(som beskrivs i Den information vi samlar in), användning av cookies och andra 

tekniker, överföring av din information utanför det land där du bor, insamling, 

användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för 

reklamrelaterade ändamål (som beskrivs i resten av denna sekretesspolicy, så fortsätt 

gärna läsa!), och allmänhetens tillgång till din information och kontrollerna över 

sådan information som beskrivs i Delande av information. 

 

Om man läser vad de samlar in så ser man att det ganska omfattande skala. 

 

När du registrerar dig för tjänsten, kan vi be dig om information såsom 

användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och 

land. Du kan också välja att frivilligt lägga annan information till din profil, t.ex. ditt 

mobilnummer och mobiloperatör. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda 

autentiseringsuppgifter från en tredjepartskälla (enligt definitionen i Allmänna villkor) 

(t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. 

ditt användarnamn och krypterade autentiseringsuppgifter. Vi kan också samla in 

annan information som finns tillgänglig på eller via tredjepartskontot, inklusive till 

exempel ditt namn, profilbild, land, hemstad, e-postadress, födelsedatum, kön, 

vänners namn och profilbilder, och nätverk. 

 

Om du inte vill dela med dig av informationen så bör du verkligen inte ansluta din 

Spotify-konto till din Facebook profil. 

 

Du kan integrera ditt Spotify-konto med tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan 

det hända att vi tar emot liknande information relaterad till dina interaktioner med 

Tjänsten via tredjepartsapplikationen, samt information om din offentligt tillgängliga 

aktivitet på tredjepartsapplikationen. Det gäller till exempel dina ”Gilla”-poster och 

inlägg på Facebook. Vi kan använda cookies och andra tekniker för att samla in denna 

information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet Information om 

cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter i denna sekretesspolicy. 

 

Men det är inte bara saker på ditt facebook konto som de sparar. I mobilen kommer 

appen in i din telefon för att hitta mer information. 

 

Beroende på vilken typ av enhet som du använder för att interagera med tjänsten och 

dina inställningar, kan vi också samla information om din plats baserat på till exempel 

telefonens GPS-position eller andra former av lokalisering av mobila enheter (t.ex. 

Bluetooth). Vi kan också samla in sensordata (t.ex. data angående hastigheten på dina 

rörelser, till exempel om du springer, promenerar, eller pendlar). 

 

Detta sker hela tiden och det går inte att bli av med det. 

 

Såsom förklaras i avsnittet Delning utförd av dig, kan viss information alltid vara 

offentligt tillgänglig för andra och annan information görs tillgänglig för allmänheten 

för andra som standard. Och om du delar information till en tredjepartsapplikation är 

den informationen synlig på Spotify, oavsett hur du ställer in dina 

sekretessinställningar. 

 

Länk till Spotifys sekretesspolicy: https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/ 

 

Spotify har gått ut med en ursäkt men än så länge står dessa avtal kvar. 

 

https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/

