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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 
 

Ung Pirat kongress 2015 nomineringsstopp 
 

Ung pirats sekreterare vill påminna om att i dag (31/10) är 

sista dagen att nominera till kongressombud. Det går att 

acceptera sin nominering ända fram till och med den 7 

november, men alla nomineringar måste vara inne i dag 

innan 23:59 så se till att få in ännu fler nomineringar innan 

dess så vi kan få den coolaste kongressen ever.  

Strular någonting med nomineringarna så kontakta Erik 

Einarsson via mail. 

 

Dessa har accepterat sin nominering.  

Valdemar Linhem 

Gustav Hagqvist 

David Klarlund 

Johan Andreasson 

Sergej Brändén 

Leo Rudberg 

Sarah Hage 

Sokrates Holmgren Cakadoussis 

Shabir Noori 

Felix Almay 

Mattias Dahlberg 

 

 

Står du inte med på denna lista bör du gå in på denna länk 

upl.nu/upk16nominera för att göra en nominering. Du får 

gärna nominera en annan pirat.  

 

Kolla här för att se alla som har blivit nominerade oavsett 

om den nominerade svarat eller inte  

upl.nu/upk16nominerade 
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Varför är du pirat? – Anton Nordenfur 
 

”Med modern teknik kommer nya utmaningar och nya chanser – goda såväl som 

onda. Ny medicin och förbättrade odlingstekniker förlänger och räddar miljarder liv, 

samtidigt som vätebomber och allt dödligare vapen kan förinta mänskligheten. Bilar 

ledde till en enorm effektivisering av hela samhället, samtidigt som bilismen nu 

kräver hundratusentals liv varje år. 

Teknik kan vara fantastiskt. Teknik kan vara förödande. Och allt beror på hur vi som 

civilisation, vi som människor, implementerar den. Vill vi se internet som en källa för 

kommunikation, utbyte av information, undervisning och glädje? Eller som ett sätt 

att bevaka befolkningen, att styra deras tankar genom att censurera och ändra 

informationen som når dem, och ett sätt att leta rätt på oliktänkande med syftet att 

fängsla eller döda dem? 

Med modern forskning får vi chansen att gräva oss djupare i universums absoluta 

grund, samtidigt som vi aldrig får sluta bry oss om varandra. Som Carl Sagan skrev – 

”For small creatures such as we the vastness is bearable only through love.” Det är 

vi, inte tekniken, som är goda eller onda. Det är vi som fattar våra beslut, och vi som 

bestämmer om vi ska fatta dessa beslut baserat på kärlek, omtänksamhet, ett 

vurmande för personlig frihet och en tro på en bättre framtid. Eller om vi vill se varje 

människa som en potentiell fiende, om vi vill fängsla alla vi är oense med med målet 

att själva styra över vårt lilla hörn av kosmos. 

Vi får aldrig fastna i att se teknik som någonting fundamentalt farligt. Vi får aldrig 

hamna i ett konservativt hål där vi blockerar allting nytt för att det kan bli fel. Vi 

måste alltid se på ny teknik med ett barns ögon, och drömma om möjligheterna. Vi 

måste alltid ge oss efter att göra det bästa vi kan av vår korta tid på jorden, innan vi 

också försvinner och blir damm på nytt. 

Piratpartiet är det enda parti som faktiskt tror på framtiden. Vi ser modern teknik 

som verktyg som kan ta mänskligheten framåt – snarare än en bur där vi kan fängsla 

den. För att åter igen citera Carl Sagan – ”somewhere, something incredible is 

waiting to be known”. Det är därför jag är pirat.” 

– Anton Nordenfur, partiorganisatör 

 

 

 

http://upl.nu/upk16nominera
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Om upphovsrättsindustrin får bestämma 
 

På Reddit var det en användare som postade den älsta melodin som någonsin 

upptäckts. Problemet är bara att den är borttagen på grund av uppehovrsätsbrott. 

 

 

 

Snart kan vanliga jpeg-bilder få kopieringsskydd 
 

The Joint Photographic Experts Group, som ligger bakom 

bildformatet jpeg, vill motverka att fotografers upphovsrätt kränks. 

Därför utreder de om jpeg-bilder ska få ett inbyggt kopieringsskydd, 

eller drm som det heter på engelska. 

  

De föreslår dels att metadata (som vart du tagit bilden, och med 

vilken enhet) ska kunna krypteras för fotografens integritets skull. 

Dels vill de utreda om det går att "skydda upphovsrätten". 

  

Ett förslag på hur det ska gå till är att hämta funktioner från jpeg 

2000, ett annat av gruppen bildformat. Där ingår kopieringsskyddet 

jpsec som kan hindra användare från att kopiera en bild från nätet 

eller öppna en nedladdad fil. 

  

Men där jpeg 2000 är ett nischat format som få använder sig av, är 

jpeg ett av de absolut vanligaste bildformaten på nätet. Många 

kameror och bildbehandlingsprogram sparar foton som jpeg per 

automatik, så om formatet får ett inbyggt kopieringsskydd får det 

stora konsekvenser för innehållet på nätet. 

  

Det betyder inte att ett skydd bara får negativa påföljder. Ett av de 

tänkbara användningsområden som lyfts är möjligheten att låsa 

bilder efter uppladdarens önskan. Rent praktiskt skulle du kunna 

lägga upp en bild på Facebook och låsa den så att endast dina 

vänner kan se den. 

  

Hur jpegs framtid ser ut är inte hugget i sten. Hittills utreds bara 

möjligheter, och det är inte säkert att alla förslagen går igenom. 

Man krävs på 10 miljoner – för att ha spridit SF-film 
 

För snart tio år sedan startade mannen fildelningssajten ”Powerbits” som kan 

jämföras med ”The pirate bay”. För det dömdes han 2013 till ett års fängelse 

för brott mot upphovsrättslagen, men nu väntar en andra rättegång. 

SF anser sig ha lidit stor skada av att mannen delade filmen ”Rallybrudar” och 

kräver mannen på 10 miljoner kronor. 

– Det handlar om organiserad kommersiell brottslighet och det är självklart att 

han, precis som alla andra kriminella, ska göra rätt för sig. Vi har ingen 

uppfattning om hans tillgångar men här har du ett företag som lidit stor skada, 

säger Henrik Pontén till  

Men försvaret menar att summan är alldeles för hög. Enligt en uträkning ska 

det kosta ungefär sex miljoner kronor att sälja en licens för att göra filmen 

tillgänglig för allmänheten, och till detta ska även räknas bland annat utebliven 

vinst för försäljning av filmen. 

– Nu har jag inte sett filmen själv men att en svensk film ens har ett överskott 

på tio miljoner kronor hör nog till ovanligheterna, säger 37-åringens advokat 

Patrik Lindh till SVT Nyheter Halland. 

 

 

Stor demostration mot TTIP 
I onsdags lämnades en lista med över 3 miljoner signaturer i protest 

mot handelsavtalet TTIP över till EU-kommissionärens 

representanter. Igår demonstrerade 150000(!) människor i Berlin. 

Här i Sverige samlades dessutom ett hundratal människor i 

Stockholm och i Malmö demonstrerade Greenpeace. Motståndet 

mot handelsavtalet är massivt och en gemensam nämnare är 

hemlighetsmakeriet bakom förhandlingarna. Ännu så länge 

ignoreras dock protesterna, skriver EU-Observer 

 

I dagarna blev det motsvarande avtalet mellan USA och flera länder i 

Asien klart, det som kallas TPP.  
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Bredbandsbolaget: Risk för censur om vi 

förlorar 
 

Den 22 startade rättegången i Stockholms tingsrätt mellan 

Bredbandsbolaget och en grupp av film- och musikbolag i 

Sverige. 

 

Kravet från bolagen - som i november förra året stämde 

internetoperatören och dess ägare Telenor - är att 

Bredbandsbolaget ska spärra åtkomsten till flera webb- och ip-

adresser som är kopplade till piratsajterna Swefilmer och Pirate 

Bay. 

 

Bredbandsbolaget, med cirka en halv miljon anslutna hushåll, 

pekas ut som en betydande mellanhand av bolagen. 

 

Som bevis lyfter man fram dels att ip-adresser som använts för 

att ladda ned upphovsrättsskyddat material via Pirate Bay kunnat 

spåras till kunder hos Bredbandsbolaget, dels att kunderna har 

kunnat använda operatörens tjänster för att olovligen strömma 

film hos sajten Swefilmer. 

 

– Vi är i dag här för att upprätthålla respekten för upphovsrätten, 

sade målsägarnas ombud, som också menade att det är 

mellanhänderna – i det här fallet Bredbandsbolaget – som har 

störst möjlighet att förhindra upphovsrättsintrång av detta slaget. 

 

Under sina yrkanden drog man också paralleller till en färsk dom i 

Norge, där Oslos tingsrätt slog fast att Telenor och flera andra 

stora internetleverantörer ska stänga tillgången till Pirate Bay och 

sex andra nedladdningssidor. 

 

Bredbandsbolaget å sin sida menade att saknas grund för att 

påstå att man medverkar till att upphovsrättsintrång via sajterna 

Pirate Bay och Swefilmer. 

 

– Om det blir en dom till förmån för upphovsrättsinnehavarna 

skulle det kunna få allvarliga konsekvenser, eftersom det kan leda 

till inskränkningar i yttrandefriheten när vi tvingas blockera sidor 

enbart på grund av att en enskild intressent begär det, fortsatte 

hon. 

 

Dom meddelas fredagen 27 november 11:00 

Olagligt att se på Dreamfilm och andra piratstreamar? Nu 

ska EU-domstolen avgöra det. 
 

Streamingsajter som Dreamfilm gör tv-serier och filmer lättillgängliga för en bred 

allmänhet. Utan lov delar de upphovsrättsskyddat material, utan att du behöver ladda 

ned något. Men är det olagligt? 

  

Nu vill en holländsk domstol att EU-domstolen reder ut frågan. De vill bland annat veta 

om det är olagligt att sälja hårdvara med inbyggda appar för piratstreaming, och om 

den som streamar själv begår något upphovsrättsbrott. 

  

Bakgrunden är en rättstvist mellan den holländska antipiratgruppen Brien och sajten 

Filmspeler. På sin webbshop säljer Filmspeler ”piratboxar”, mediacenter som är 

förprogrammerade med olika illegala streamingtjänster – som en piratversion av Apple 

TV. De marknadsförs med slogans som ”Netflix är historia”. 

  

Brien menar att verksamheten är olaglig, men den holländska domstolen är osäker på 

om den faktiskt är det med dagens lagstiftning. Därför har de skickat frågan vidare för 

att få ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som har i uppdrag att tolka 

lagstiftningen. 

  

Men den holländska domstolen vill inte bara veta om själva piratboxarna är olagliga. 

Mer intressant är att de också vill ha svar på om de som använder dem bryter mot 

lagen. 

  

”Ska lagen tolkas som att det inte finns stöd för att slutanvändaren gör en tillfällig 

kopia när denne streamar upphovsrättsskyddade verk från en hemsida där verken 

erbjuds utan upphovsmannens samtycke?”, undrar det holländska rättsväsendet.  

 

I klartext: är det olagligt att streama piratkopierat material? 

  

Den ”tillfälliga kopian” som nämns är materialet som för en kort stund lagras på din 

dator eller telefon när en film eller spelas från nätet. Ett litet stycke landar på din 

enhet, och tas genast bort igen när den biten av materialet har spelats upp.  

  

Svaren kan få stora effekter på hur piratstreaming ska hanteras. Om EU-domstolen går 

på antipiratorganisationens linje blir det olagligt bara att titta på en strömmad film, om 

den är olovligt uppladdad. 

 

Daniel Westman som är doktorand i rättsinformatik på Stockholms universitet säger att 

ett besked om att streaming är olaglig kan bli viktig symbol för 

rättighetsorganisationerna. 

  

– Det skulle bli en markering, att man faktiskt kan säga att det är olagligt att titta på 

piratstreaming. Men det skulle inte kunna innebära att man de facto skulle kunna 

komma åt fler, eftersom det inte är så lätt att bevisa att någon sitter och tittar på 

piratstreaming, säger han. 

  

– Om jag går in på en sida där någon olagligt lagt upp ett foto blir det ett 

upphovsrättsbrott bara genom att jag går in på sidan och det framställs en tillfällig 

kopia på min dator, menar Daniel Westman. 

  

Om du inte har uppsåt så klassas det visserligen inte som ett brott. Men oavsett om 

det är brottsligt eller ej, kan upphovsmannen i teorin begära ersättning för att du tagit 

del av hens verk. 

  

– Enligt upphovsrätten som den ser ut idag kan du bli skyldig att betala en skälig 

ersättning oavsett om du haft uppsåt eller inte bara för att du sett eller hört något 

material, säger Daniel Westman. 

 

Nu är det upp till EU-domstolen att bena ut frågan. 

Jackson till fansen: Fortsätt filma 
 

Janet Jackson har beordrat sitt team att "ändra sin inställning" till 

sociala medier efter fansens protester, skriver The Guardian. 

 

Flera av sångerskans fans har nämligen fått sina Instagramkonton 

avstängda för brott mot upphovsrätten sedan de publicerat klipp 

från Jacksons pågående "Unbreakable"-turné. 

 

Jackson säger nu att hon inte har något emot att fansen lägger ut 

korta snuttar. "Fortsätt posta dem", skriver hon i ett tweet, och 

beklagar att fans blivit avstängda från sina konton. "Det var aldrig 

avsikten", skriver hon, men ber samtidigt om förståelse för att det 

inte är tillåtet att lägga ut längre videor. 

 


