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utvecklingen

PIRATPARTIET

Se längre 
än fyra år 

framåt
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Våga vara 
annorlunda

PIRATPARTIET
Allmänt budskap centrala kampanjen:

I stort går kampanjen ut på att vi ställer en massa 
frågor som vi inte nödvändigtvis har alla svaren på. Vi 
vill gärna provocera till lite funderingar om hur vi vill 
att framtiden borde fungera och vara, samtidigt som 
vi vill signalera att man inte behöver vara rädd för 
teknologisk utveckling, och att våga ställa de jobbiga 
frågorna. Faran med nya teknologier handlar oftare 
om hur vi hanterar de etiska och sociala frågor som 
de reser än om själva teknologin. Piratpartiet är ett 
teknikoptimistiskt parti som vill driva på diskussionen 
kring hur nya teknologier ska bli till nytta i samhället.

Vi vill självklart saker i de frågeställningar vi 
lyfter, men vi vill ännu hellre att samhället ska äga 
problemformuleringarna kollektivt i så stor utsträckning 
det är möjligt, än att vi kränger dystopier (och lösningar) 
för egen vinnings skull, en mandatperiod i taget. 

Vi vill inte heller tvinga på människor lösningar eller 
peka med hela handen, eftersom det i längden alltid 
varit så att auktoritära ”lösningar” faller ihop som 
korthus. Vi satsar på kunskapshöjande och utvecklande 
dialog, som vi hoppas leder till hållbara politiska 
lösningar som är bra för oss som samhälle i längden.

Kommer vi inte in i riksdagen i detta val, ser vi det 
ändå som en seger med våra delmål – 1 procent 
som löser valsedelsutdelning, eller 2,6 procent som 
ger oss partistöd, förutom platser i kommuner och 
landsting. Vi är här för att stanna är det övergripande 
budskapet, och avser att lägga den tid det behövs för 
att tillräckligt många ska se behovet av att tackla de 
här frågeställningarna.

Du/ni har säkert egna frågeställningar att bidra 
med, som vi kan använda i exempelvis digitala 
kampanjer och för det ändamålet har vi dragit 
igång en padda som du kan hjälpa till att jobba i: 
http://piratepad.net/kattoteket

Frågeställningarna som vi lyft på affischmaterialet är 
medvetet öppna för fria associationer, men här följer 
några tankebanor som ligger bakom.
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Om tio år är 
robotar lärare. 
Får elever vara 
människor då?
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Om tio år har än 
färre anställning.  
Vad är ett riktigt 
jobb?
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Om tio år har 
bilar inga rattar. 
Vem ska styra?
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Om tio år lever vi 
i det papperslösa 

samhället.  
Behöver du bevisa 

vem du är?
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Om tio år lever vi i det papperslösa samhället.  
Behöver du bevisa vem du är?

Ett papperslöst samhälle kan betyda många saker beroende på om vi pratar 
om utskriftsslöseri inom administration, papperskvitton för att bevisa digitala 
transaktioner, behovet av identitetshandlingar eller möjligheten att göra anonyma 
penningstransaktioner med kontanter.

I vissa fall är egenskaperna hos papper värdefulla, som när valsedlar läggs i en urna och 
ingen kan spåra vems röst som är vems. I andra fall är kravet på papper en inskränkning i 
en människas frihet som vid inte särskilt slumpmässiga identitetskontroller. (REVA) 

Vilket samhälle vill vi leva i? Ska vi alla chippas när vi föds? Vore det inte bättre med 
pappersbiljetter än att digitala biljettsystem registrerar alla våra förflyttningar? 

Vissa grundläggande rättigheter som t ex rätten till vård bör i vilket fall som helst inte 
basera sig på våra identitetshandlingar, oavsett om de är på papper eller i ett chip.

Om tio år har ännu färre anställning. Vad är ett riktigt jobb?

Konsulter, visstidsanställningar, personaluthyrning. Arbetslivet idag är inte en snitslad 
bana till ett yrke, men vårt värde kopplas ofta till om vi har jobb. Redan idag sker mycket 
värdefullt arbete i den obetalda sektorn av samhället i form av ideellt engagemang i 
intresseorganisationer, utveckling av öppen programvara, skapande och delande av 
kultur eller deltagande i kollektivt byggande av resurser som Wikipedia. Mycket tyder på 
att det kommer att bli ännu vanligare.

Om lönearbetet får en minskad betydelse är det en stor utmaning. Idag bygger vi 
identitet, självkänsla och människovärde i stor utsträckning på våra yrkesroller. Ett 
framtida samhällsbygge behöver anpassa sig till att andra saker definierar oss som 
människor. Människovärdet borde inte sjunka i och med att samhälle och marknad har 
färre arbetstillfällen.

Om tio år har bilar inga rattar. Vem ska styra?

Vi har redan erfarenhet av vad som kan hända när ny teknologi utvecklas. Teknologin i 
sig kan vara en tillgång för samhället, samtidigt som viss användning är förskräckande. 
Internet och mobiltelefoner har revolutionerat våra liv samtidigt som de gett stat och 
företag enorma möjligheter till övervakning och datainsamling. Som medborgare har vi 
lite eller ingen insyn, och väldigt få rättigheter. 

I det framväxande automatiserade samhället behöver vi fundera på hur system som 
tas fram för att styra bilar handlar om just bara det: att styra bilar, och inte våra liv. 
Den nya tekniken utmanar oss att hitta nya lösningar på till exempel ansvars- och 
försäkringsfrågor.

3D-skrivare är ett annat exempel på en teknologi som kommer revolutionera en sektor 
i samhället. Vilka regler och system ska vi ha kring design, tillverkning, distribution och 
ansvar i ett samhälle där mycket av det vi behöver går att skriva ut?

Om tio år är robotar lärare. Får elever vara människor då?

Skolan är fast i industrisamhället - klasser, scheman, tider, ämnen. 
Det finns modernare sätt att undervisa våra barn. I Sydkorea, 
t.ex. har eleverna robotar som lärare. Rätt använt kan artificiell 
intelligens och roboteknologi vara användbar för utvecklingen 
av skolan. Redan idag vet vi att it-teknologi är väldigt hjälpsamt 
för elever med koncentrationssvårigheter, exempelvis. Det 
får frågan om statlig eller kommunal skola att blekna. De 
verkliga skolfrågorna är inte administrativa, utan handlar om 
kunskap, utveckling och kreativitet. Just nu programmerar vi in 
industrisamhällets normsystem i barnen och det är dags att ändra 
på det.

A4-affischer
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Om tio år är  
du medborgare 
istället för kund.  
Finns det du 
behöver på  
marknaden?
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Om tio år vet 
du vad stat och 
företag känner 
till om dig.  
Vad vet  
du om  
dem idag?
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Om tio år bor 
man där jobben 

finns. Dra spår 
och tråd, eller dra 

till Stockholm?
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Om tio år är vi 
helt jämställda. 
Vilket kön vann?

Om tio år är du medborgare istället för kund. Finns det du behöver på 
marknaden?

Ibland är det viktigt att inte bara vara kund, utan att få vara medborgare också. Vad 
händer med våra rättigheter när vi som medborgare i första hand behandlas som kunder? 
Vi behöver kanske inte förbjuda vinster i välfärden, eller avskaffa det fria skolvalet, 
men en framväxande korporativism kräver en diskussion - ur folkbildande syfte och ur 
ett utvecklingsperspektiv. Är vi medvetna om vad som händer när makt förflyttas till 
marknaden, och tvärtom? 

Ska det vara samma regelverk för McDonalds som för utbildningsförvaltningen i 
kommunen? Visselblåsares möjligheter att agera bör till exempel inte vara beroende av 
ägarförhållanden eller driftsform.

Är det lämpligt att arbetsförmedlingen blandar ett serviceuppdrag med 
myndighetsutövning och kontroll?

Om tio år vet du vad stat och företag känner till om dig. Vad vet du om dem 
idag?

Piratpartiet har sen starten varit engagerade i frågan om privatliv och identitet. Mycket 
har handlat om de statliga övervakningskomplexen. Men i och med den växande big-data-
marknaden kommer vi även att behöva större kunskaper och mer engagemang kring vad 
som händer med den information förtetag samlar in om oss. Vi behöver börja diskutera 
vilken insyn de har i vårt privatliv och hur vi ska kunna ta kontroll över våra egna data. 
Vi har engagerat oss i EU:s nya dataskyddsförordning, som kan vara en viktig väg till en 
reglering av våra rättigheter.

Om tio år bor alla där jobben finns. Dra spår och tråd eller dra till Stockholm?

Hur kommer framtidens arbete vara organiserat? Antagligen kommer vi se en 
fortsättning på olika former av distansarbete – härarbete eller närarbete – när det blir 
möjlighet att ta med sig det mesta av jobbet vart som helst.

Här finns en historisk möjlighet att göra det möjligt att bo där man vill och inte 
vara tvungen att flytta med jobben. En kombination av distansarbete, digitala 
kommunikationer och möten och ett förenklat resande kan göra sysselsättning mindre 
beroende av bostadsort i många samhällsektorer. Vi behöver inte flytta till jobben, om 
vi satsar på investeringar i digital infrastruktur och bra miljövänliga kommunikationer – 
kollektivtrafik och fjärrtåg.

Om tio år är vi helt jämställda. Vilket kön vann?

Här är vi med avsikt lite provocerande. Det är inte alltid de mest 
mogna diskussionerna uppstår i kölvattnet om jämlikhet, och det 
kan finnas ett värde att fundera på varför det är så. Känslan av 
att det är ett krig är möjligen uppblåst av de som skriker högst, 
men känslan av krig genomsyrar i stora delar retoriken. Är det 
verkligen bra?

Vi piratpartister tror inte att jämställdhet uppnås genom att 
vi ställer grupper mot varandra utan genom att vi tillsammans 
bygger ett mer jämställt samhälle.

A3-affischer
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Våga vara annorlunda
Tanken om att det annorlunda också 

är farligt, ger säkerhetsindustrin 

chansen att attackera våra privatliv. 

I framtiden borde ingen bry sig om 

vad du har på dig, var du är född, 

om du har snippa eller snopp, vem 

du ligger med eller hur gammal du 

är. FRA-lagen och datalagringen 

är fossiler från en svunnen tid 

som passar bäst på ett museum. 

Vi piratpartister hoppas att socialt 

förtryck och begränsande normer är 

på väg ut. 

Om tio år skapar vi 
tillsammans all kultur. Ska 
någon äga den?
I skog och mark är allemansrätten 

en självklarhet. Snart kommer den 

digitala allemansrätten att vara 

lika självklar. Du kommer att kunna 

streama, remixa och dela både 

kultur och kunskap. Museer och 

bibliotek kommer att digitalisera och 

sprida vårt gemensamma kulturarv.

Om tio år är robotar lärare. 
Får eleverna vara människor 
då?
I Sydkorea har eleverna redan 

robotar som lärare. Så kan det bli 

även i Sverige i framtiden. Det får 

frågan om statlig eller kommunal 

skola att blekna. De verkliga skol-

frågorna är inte administrativa, utan 

handlar om kunskap, utveckling och 

kreativitet.

Om tio år har bilar inga 
rattar. Vem ska styra?
Den tekniska utvecklingen är 

fantastisk. Rätt frågor, i god tid 

sätter människans bästa i fokus även 

i en alltmer automatiserad värld. Ett 

system som ska styra våra bilar ska 

göra just det och inte ratta runt med 

resten av våra liv.

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!

Om tio år bor man där 

jobben finns. Dra spår 

och tråd, eller dra till 

Stockholm?

Läs mer om våra 
frågeställningar på 

piratpartiet.se

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?

Skit inte i 
utvecklingen

PIRATPARTIETPIRATPARTIET

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. 

Folder
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PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt

Se längre än 
fyra år framåt
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. 

Läs mer om våra 
frågeställningar på 

piratpartiet.se

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?

Flyer
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Piratpartiets 
 partiprogram

Centralt material – instruktioner för optimal 

användning

A4 - 4 olika motiv. Får endast hängas på anslagstavlor i 

exempelvis skolor. Ska ej hängas upp på lyktstolpar eller dylikt 

då det blir för svårläst. 

A3 - 4 olika motiv. För anslagstavlor och elskåp. Ska ej 

hängas upp på lyktstolpar eller dylikt om det kan undvikas. 

B1 - 3 olika motiv. För vägren, dekoration av valstugor och 

hängning på lyktstolpar. 

Folder - en vikt A4 att stoppa valsedel i och stoppa i folks 

brevlådor och ha på bokbord och i valstugor. Ska helst ej 

användas som flyersutdelning. 

Flyer - ska stoppas i händerna på folk när de är ute och går, 

vid bussar, gallerior, torg odyl. Ska ej stoppas i brevlådor. 

Partiprogram - ska bara ligga på bokbord eller i valstugor, 

eller skickas hem till folk som mailar/ringer och beställer. 

Ska ej delas ut som flyers eller stoppas i brevlådor. 

Valmanifest - 8 sidor A4 - ska bara ligga på bokbord eller 

i valstugor, eller skickas hem till folk som mailar/ringer och 

beställer. Ska ej delas ut som flyers eller stoppas i brevlådor. 


