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PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt

Om tio år är vi helt jämställda. Vilket kön vann?
Om tio år har än färre anställning. Vad är ett riktigt
jobb? Om tio år är du medborgare istället för kund.
Finns det du behöver på marknaden? Om tio år har
bilar inga rattar. Vem ska styra? Om tio år är robotar
lärare. Får elever vara människor då? Om tio år vet
du vad stat och företag känner till om dig. Vad
vet du om dem idag? Om tio år bor alla där jobben
finns. Dra spår och tråd eller dra till Stockholm? Om
tio år lever vi i det papperslösa samhället. Behöver
du bevisa vem du är? Om tio år har de som ställt
frågorna svaren. Var är du om tio år?

Läs mer om våra
frågeställningar på
piratpartiet.se

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia.

Barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga och

Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att

respekterade i skolan. Deras privata kommunikation

kommunicera så lätt med varandra. Aldrig förr har

får inte övervakas – oavsett om den sker på papper

så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig

eller elektroniskt. Skolmiljön ska vara fri från

förr har spridande av information lett till så många så

kameraövervakning och obligatoriska drogtester.

snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg,
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Denna utveckling måste få fortsätta. Piratpartiet
vill att information ska vara fri, och inte stängas
in. Kulturdelning ska uppmuntras – inte förbjudas.

och studieteknik, och kraftigt öka resurserna för att
stödja elever som riskerar eller drabbas av psykisk
ohälsa.

Människor ska kunna kommunicera utan fruktan för att
andra tjuvkikar. Alla – oavsett funktionshinder, ålder
eller ekonomi – ska ha praktisk möjlighet att använda de
nya teknikerna och därigenom dra nytta av framstegen.

Kultur
Den moderna tekniken har skapat stora möjligheter för
människor att skapa, sprida och vidareutveckla kultur.

Vi är övertygade om att människor som har tillgång till
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mänskligare värld. Friheten ökar att vara den man är, och
det blir lättare att sträva efter att bli den man vill vara.

Skola

Vi vill ha ett fritt internet med en digital allemansrätt,
där alla får bruka och dela med sig av kultur, så länge de
inte skadar den. Vi vill göra det möjligt för museer och
bibliotek att i allt större utsträckning digitalisera och
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informationsteknik ska användas för att frigöra

stöd till museer, bibliotek, teatrar, musikscener, arkiv
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internetuppkoppling.

fritt tillgängligt på nätet.

Integritet och transparens
Alla människor har rätt till en privat sfär, där de kan
känna sig trygga att tänka och tycka fritt. Övervakning
får därför bara få ske om det finns grundade misstankar
om allvarliga brott.
Under senare år har dock övervakning blivit
vardagsmat överallt i samhället. Mängder av känslig
information samlas in och lagras om alla människor.
Piratpartiet kräver att FRA-lagen, IPRED-lagen och
implementeringen av datalagringsdirektivet rivs upp,
utan att ersättas av något annat. Sveriges samarbete
med NSA bör frysas och utredas.
Uppgifter vi självmant lämnar ifrån oss till myndigheter
och företag ska hanteras varsamt och inte skickas
eller säljas vidare utan att du blir tillfrågad. Därför
behöver den nya dataskyddsförordning som regeringen
förhandlar om i EU bli kraftfull. Dina personuppgifter får
inte vara en handelsvara.
Övervakningskameror ska bara användas i
undantagsfall, och aldrig som ursäkt för att rationalisera
bort mänskliga möten och arbetstillfällen i exempelvis
hemtjänst, skola och polisverksamhet. Betalsystem
för exempelvis kollektivtrafik måste utformas så att
människors rörelser inte registreras. Låssystem i

bostäder och vårdboenden ska inte få registrera vem
som gått in och ut.
Skyddade identiteter får inte röjas när lärare skickar
ut klasslistor. Olagliga register över allt från etniska
grupper till innehållet i människors soptunnor får inte
uppstå. Integritetsaspekten måste genomsyra alla
beslut i offentlig sektor. Tjänstemän och beslutsfattare
på alla nivåer behöver utbildas om frågorna.
Full transparens ska vara normen i offentlig
sektor. Offentlighetsprincipen måste stärkas. All
information som myndigheter samlar in som inte är
integritetskänslig ska göras enkelt tillgänglig för alla.
Det ska ske i en sådan form att människor sedan kan
använda informationen på nya sätt och utveckla nya
tjänster.

Jämställdhet och likabehandling
Alla människor ska ha samma rättigheter och
möjligheter oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning,
religion, ålder eller funktionsnedsättning.
Lagar, regler och tillämpningar ska därför ses
över. All lagstiftning ska vara så könsneutral som
möjligt. Vi vill helt avskaffa konceptet juridiskt kön.
Äktenskapslagstiftningen bör göras antalsneutral.
Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer
ska få lika möjlighet till stöd anpassat efter sin specifika
situation.
Vi tror på öppna gränser. Vi står bakom EU:s rätt till
fri rörlighet, oavsett etniskt ursprung. Vi vill arbeta
systematiskt för mer inkluderande attityder och
strukturer. Personal i offentlig sektor ska ha utbildning i
hbtq-frågor.
Samkönade par måste även i praktiken få samma
möjlighet till insemination och adoption som
heterosexuella par. Arbetsgivare i offentlig sektor ska gå
i spetsen för att betrakta föräldraledighet som en merit.
Rekrytering inom offentlig sektor ska ske anonymiserat
så att namn, kön, födelseort och annan identifierande
information inte är känd vid urval till intervju. På samma
sätt ska till exempel inte en persons etnicitet få spela
någon roll för vem som utsätts för en identitetskontroll.

Migration och integration
Vi vill att det ska vara möjligt för människor att röra sig
fritt. Vi vill ha generösa regler för arbetskraftsinvandring,
och studenter från andra länder ska åter kunna studera
i Sverige utan avgift. De som tagit examen ska enkelt
kunna stanna och söka jobb i Sverige. Man måste kunna
söka asyl utan att gå via flyktingsmugglare eller riskera
livet i tätpackade båtar. Asyl ska därför även kunna sökas
på ambassad eller via korrespondens.
Fler människor ska kunna få asyl i Sverige. Vi vill
ändra rätten till asyl för ”synnerligen ömmande
omständigheter” till ”särskilt ömmande”. Hbtq-personer
som riskerar förföljelse ska beviljas asyl även om deras
läggning framkommit efter asylansökan. Processen
för att få asyl måste vara både rättssäker och human.
Asylsökanden ska ha rätt till kompetent tolkning
och kompetenta advokater. Handläggningen av
uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 månader.
Mer resurser måste avsättas så att de som
flyttar till Sverige snabbt kommer in i samhället.
Svenskundervisningen ska påbörjas tidigt, anpassas
bättre efter studenternas förutsättningar, och kunna
integreras med arbete och/eller praktik. Nykomna
barn och unga måste snabbt få hamna på den nivå som
stämmer med deras förkunskaper. Ett systematiskt
arbete måste ske kring attityder som gör det svårt för
nya svenskar att få jobb.
Segregationen i samhället måste minska. När nya
bostäder byggs ska det ske så att upplåtelseformer
blandas. Samhället ska ge stöd till ideella organisationer
som låter människor från olika kulturer mötas för kultur,
idrott och andra aktiviteter.

måste rustas upp och byggas ut. Bredband med hög
hastighet ska vara lika självklar standard i alla bostäder
som el och rinnande vatten, och ett fritt ocensurerat
wifi lika självklart som gatubelysning. Vi vill satsa
kraftigt på högre utbildning och forskning i alla ämnen
– även humaniora har stor betydelse för att människor
ska växa och samhället utvecklas. Dessutom vill vi i
grunden förändra de regler om patent, upphovsrätt
och designskydd, som i dag hindrar innovatörer och
entreprenörer från att förverkliga sina idéer och berika
samhället.
En sådan politik kommer att leda till en utveckling och
tillväxt, som drar med sig resten av ekonomin, och gör
det möjligt för andra branscher att växa så att ännu fler
kan försörja sig som exempelvis förskolelärare, frisörer
och taxichaufförer.
Dessutom bör vi passa på när arbetslösheten är hög
att satsa på utbildning, så att människor kan utvecklas
samtidigt som kompetensen hos arbetskraften
förbättras. Arbetslösa ska därför erbjudas utbildning
med ordentligt ekonomiskt stöd. Människor med jobb
ska kunna ta tjänstledigt för att fortbilda sig, medan
annars arbetslösa vikarier går in med samhälleligt stöd.

Social trygghet
Alla människor måste kunna känna en grundläggande
social trygghet. Tyvärr är det sociala trygghetssystemen
idag oöverskådliga, godtyckliga och fulla av hål. Det
viktiga är därför inte exakta ersättningsnivåer, utan
att hela strukturen ses över och blir mer enhetlig,
rättssäker, förutsägbar och mänsklig. De som kommer
i kontakt med systemen måste med en gång få det stöd
de har rätt till och behöver – inte kastas runt mellan

Jobb
Nya, stabila jobb kan vi i Sverige bara få genom att
satsa på kunskap, innovation och utveckling. Varken
skattesänkningar eller stöd till gamla branscher kan
lösa jobbfrågan på sikt. Industrisamhället är över,
kunskapssamhället är här.
Piratpartiet vill därför satsa på infrastruktur – både för
information, människor och varor. Järnvägssystemet

olika instanser. Individer ska inte betala priset för
trasiga samhällssystem.
Att ha ett eget hem, med en dörr man själv äger nyckeln
till, är viktigt både för ens självständighet och möjlighet
till ett privatliv. På många orter måste det byggas fler
nya bostäder, inte minst studentboenden och små
lägenheter med hyresrätt. Planprocessen måste därför
förenklas, och konkurrensen öka i byggsektorn. Till
exempel bör kommunerna fördela mark till fler och nya

aktörer. Det offentliga ska ta ansvar för att alla hemlösa
kan ha tak över huvudet, oavsett medborgarskap eller
andra omständigheter. Söker man sig till ett sådant
härbärge ska man inte behöva identifiera sig.
Trygghetssystemen måste också anpassas efter att
människor inte längre arbetar livet ut på samma fasta
tjänst, utan ofta byter både jobb och anställningsform,
från anställd till frilans och egenföretagare. När gränsen
mellan arbetsliv och fritid är mer flytande får det
inte uppstå oändliga byråkratiska problem ifall man
behöver besvara ett jobbmail när man är hemma med
sjukt barn, eller får ett litet skrivuppdrag mitt under en
period med arbetslöshet. Trygghet får inte begränsas till
heltidsanställda.

Vård och omsorg
I Sverige ska alla ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet
var man än bor, hur man än mår och oavsett om man har
uppehållstillstånd. Papperslösa ska ha samma rätt till
vård som andra. Den psykiska vården måste rustas upp
rejält.
Vi vill se en mångfald av utförare av vård och omsorg.
Det viktiga för oss är inte om en utförare gör vinst eller
ej, utan att kvaliteten är hög, och att öppenhet och
integritet respekteras. Vi vill därför att upphandlingar
ska få starkare fokus på kvalitet och inte bara pris.
Privata utförare måste följa samma regler som
offentliga om sådant som öppenhet, offentlighetsprincip
och skydd för dem som slår larm om missförhållanden.
Elektroniska journaler behövs för att en patient ska
kunna få bra vård i hela landet, men tjuvtittandet
i folks journaler måste upphöra. Varje patient ska
själv få kontrollera nyckeln till sin journal, och
varje ”akutöppning” utan patientens nyckel ska
dokumenteras, utredas och meddelas till patienten.
Även gamla som blivit funktionshindrade ska kunna
få personlig assistent och annan hjälp enligt lagen om
särskilt stöd. Denna rätt ska automatiskt följa med om
man flyttar till en annan del av landet. Äldre par ska

få fortsätta bo ihop när någon av dem behöver vård,
även om de träffats på ålderns höst. Inom hemtjänst
och äldreboenden får inte kameraövervakning ersätta
nattpersonal utan uttryckligt godkännande från
brukaren.

Miljö
Människan står inför stora utmaningar för att rädda
miljön och ekosystemen. Piratpartiet är ett progressivt
framtidsparti som har en optimistisk syn på teknisk
utveckling. Vi är övertygade om att en bättre
miljöpolitik börjar med kloka val, och satsningar på
forskning och utveckling av moderna, miljövänliga
tekniker och rena energikällor.
Genom digitala möten kan människors resande minskas.
Cykling och kollektivtrafik måste göras bekvämare,
attraktivare och ha plats för fler resande. Staten ska ge
stöd till orter som vill investera i infrastruktur för att
förbättra kollektivtrafiken genom att exempelvis bygga
spårvagn, tunnelbana eller pendeltåg. Järnvägsnätet
måste förbättras, byggas ut och moderniseras. Ett
landsomfattande elektroniskt biljettsystem ska skapas,
som inte lagrar information om enskilda människors
förflyttningar.
Genom renare transporter, satsningar på att utveckla
rena energikällor, fortsatt stöd till energismart
byggande och andra ekonomiska incitament kan
beroendet av fossila bränslen minska. På sikt ska fossila
bränslen fasas ut helt.
Politiska beslut ska inte fixera hur mycket el som ska
komma från en viss sorts kraftverk. Istället ska vi ha
teknikneutrala spelregler som gynnar forskning och
innovation och gör att varje typ av kraftverk får täcka
sina fulla kostnader, både på kort och lång sikt. I detta
innefattas också kostnader för säkerhet, försäkringar,
utsläppsansvar och avfallshantering. Kärnkraftens
framtid ska därför inte avgöras genom politiska
förhandlingar, utan utifrån dess förmåga att täcka sina
fulla långsiktiga kostnader och leverera trygg, säker och
kostadseffektiv el.

Utrikespolitik och försvar
Piratpartiet har en vision av en fredlig avmilitariserad
värld. Ett viktig steg i den riktningen är djupare
internationella samarbeten. EU ger flera exempel på
hur länder som tidigare fört blodiga krig kunnat leva
i fred när de samarbetat för mänsklig och ekonomisk
utveckling. Därför vill vi erbjuda alla europeiska länder
en realistisk väg till medlemskap i EU, samtidigt som
vi vill arbeta för att förbättra unionens demokratiska
system från grunden.
Under överskådlig framtid behöver Sverige ett försvar
som kan avskräcka en angripare, och hejda dem som
inte avskräcks. Försvarsbudgeten kan därför behöva

stärkas. Svensk vapenexport ska vara transparent,
med god insyn för folk och riksdag. Varken vapen,
övervakningsutrustning eller militär kunskap ska
exporteras till diktaturer eller länder som grovt kränker
mänskliga rättigheter.
En större del av biståndet riktas mot IT för att ge
invånare i fattiga och ofria länder större möjligheter
till ekonomisk utveckling och yttrandefrihet.
Demokratiutveckling ska främjas genom stöd till
robusta decentraliserade IT-nätverk, genom att se till att
fattiga får tillgång till datorer, och att politiska aktivister
får tillgång till krypteringsutrustning.

Se längre än fyra år framåt
Piratpartiet behövs mer än någonsin som en blåslampa i häcken på
samtiden, eftersom samhället behöver visioner för framtiden. Vi har
både visionerna och ställer de nödvändiga frågorna.
Vi ställer upp i valet och behöver ditt stöd. Vi tänker komma in i flera
kommuner och landsting. Vi satsar på att få minst 1 procent av rösterna
i riksdagsvalet. Det ger oss valsedlar upptryckta och utburna 2018.
Skulle vi nå över 2,6 procent får vi dessutom partistöd.
Vi vill in i riksdagen för att bli en riktigt fet blåslampa.
Det kanske är nu, det kanske är om fyra år,
men det kommer att ske. Rösta Pirat!

PIRATPARTIET
Piratpartiets visioner når bortom den politiska
snuttifieringen. Vi ställer de nödvändiga frågorna
om framtiden som andra struntar i.
En mandatperiod är kort – framtiden är lång. Ge
oss möjligheten att fortsätta vara blåslampan i
den politiska debatten. Rösta på Piratpartiet för
att få bra beslut fattade för hela framtiden.

