
 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att Sverige ska lämna EU. 
 
Falskt. Vi har inte tagit ställning för detta. 
I vårt EU-program står det: ”Att Sverige 
är medlem i EU är ett historiskt faktum, 
som är nästan omöjligt att ändra på, även 
för den som egentligen skulle vilja.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU:s geografiska utvidgning ska 
fortsätta, så att alla stater på 
kontinenten som vill ska kunna gå 
med. 

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Innan EU:s geografiska utvidgning 
fortsätter, måste unionen reformeras 
för att komma till rätta med det 
demokratiska underskottet. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU:s 
geografiska utvidgning ska fortsätta, så 
att alla stater på kontinenten som vill ska 
kunna gå med.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att det i framtiden ska vara möjligt för 
Turkiet att bli medlem i EU. 

 
Sant. Förutsatt att landet uppfyller 
reglerna för medlemskap. I vårt EU-
program står det: ”EU:s geografiska 
utvidgning ska fortsätta, så att alla stater 
på kontinenten som vill ska kunna gå 
med.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att Turkiet står alltför långt kulturellt 
från övriga Europa för att det ska 
vara realistiskt att landet kan bli 
medlem i EU i framtiden. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU:s 
geografiska utvidgning ska fortsätta, så 
att alla stater på kontinenten som vill ska 
kunna gå med.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU måste ställa om sin energi-
produktion så att den blir mer hållbar. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att snus bör förbjudas i hela EU. 
 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU 
måste leva efter sina egna principer om 
subsidiaritet, och bara besluta om 
sådana frågor som inte bättre avgörs på 
nationell, regional eller lokal nivå. 
Snusförbud är en typisk sådan fråga, 
som EU ska hålla tassarna borta från.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 För att främja stabilitet på 
finansmarknaden välkomnar vi en 
europeisk bankunion. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”Vi 
motsätter oss en europeisk bankunion.” 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att EU-kommissionen ska tillsättas 
och kunna avsättas av EU-
parlamentet. 

 
Sant. I vårt EU-program står det: ”Vi 
anser att de folkvalda i EU:s och 
medlemsländernas parlament ska få mer 
makt över EU-politiken. EU-
kommissionen ska tillsättas och kunna 
avsättas av EU-parlamentet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill slå vakt om EU-kommissionens 
ställning. Kommissionen ska inte kunna 
avsättas av EU-parlamentet. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”Vi 
anser att de folkvalda i EU:s och 
medlemsländernas parlament ska få mer 
makt över EU-politiken. EU-
kommissionen ska tillsättas och kunna 
avsättas av EU-parlamentet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att de folkvalda i EU:s och 
medlemsländernas parlament ska få 
mer makt över EU-politiken. 

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att de folkvalda i EU:s och 
medlemsländernas parlament ska få 
mindre makt över EU-politiken. Vi vill 
bevara den makt EU-kommissionen 
och ministerrådet har. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”Vi 
anser att de folkvalda i EU:s och 
medlemsländernas parlament ska få mer 
makt över EU-politiken.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att EU bör närma sig svensk 
offentlighetsprincip. 

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att Sverige bör ta efter mer av EU:s 
förhållningssätt till offentlighet och 
sekretess. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”Låt 
EU närma sig svensk offentlighets-
princip.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Redovisa öppet hur alla EU-
parlamentsledamöter röstat i alla 
omröstningar. 

 
Sant.  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Bevara möjligheten till stängda 
omröstningar i EU-parlamentet för att 
säkerställa att parlamentarikerna kan 
rösta efter eget samvete, fria från 
påtryckningar. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Redovisa öppet hur alla EU-
parlamentsledamöter röstat i alla 
omröstningar.” 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Procentspärrar som utestänger små 
partier ska inte tillåtas vid val till EU-
parlamentet. 

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Spärren till EU-parlamentet ska 
sänkas till 2 % för att inte utestänga 
små partier. 

 
Falskt.  I vårt EU-program står det: 
”Procentspärrar som utestänger små 
partier ska inte tillåtas vid val till 
Europaparlamentet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Inför en spärr på 4 % i valet till EU-
parlamentet för att säkerställa 
stabilitet och stänga ute 
extremistpartier. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Procentspärrar som utestänger små 
partier ska inte tillåtas vid val till 
Europaparlamentet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill ha ett nytt EU-fördrag, som gör 
EU demokratiskt och transparent. 
Detta fördrag måste godkännas dels i 
en folkomröstning över hela EU, dels 
av parlamentsbeslut eller 
folkomröstning i varje land som ska 
vara med i unionen enligt det nya 
fördraget. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill ha ett nytt EU-fördrag, som gör 
EU demokratiskt och transparent. 
Detta fördrag ska börja gälla efter ett 
beslut i EU-parlamentet. 

 
Falskt. Vi anser att ett nytt fördrag ska 
godkännas dels i en folkomröstning över 
hela EU, dels av parlamentsbeslut eller 
folkomröstning i varje land som ska vara 
med i unionen enligt det nya fördraget. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att det ska vara förbjudet i hela EU 
att diskriminera utifrån sexuell 
läggning och könsidentitet. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att frågor om diskriminering utifrån 
sexuell läggning och könsidentitet 
bäst beslutas på nationell nivå. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”I hela 
unionen ska det vara förbjudet att 
diskriminera utifrån sexuell läggning och 
könsidentitet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att samkönade äktenskap och 
partnerskap ska tillåtas i hela EU. 
 

Sant.  



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Huruvida samkönade äktenskap och 
partnerskap ska tillåtas är en 
nationell fråga, inte en EU-fråga. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Samkönade äktenskap och partnerskap 
ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska 
alla EU-länder erkänna äktenskap och 
partnerskap som ingåtts i annat land”. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Patentsystemet ska avskaffas på EU-
nivå och ersättas med ett bättre sätt 
att stimulera innovationer och 
entreprenörskap. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Patentsystemet ska reformeras på 
EU-nivå så att det bättre stimulerar 
innovationer och entreprenörskap. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Patentsystemet ska avskaffas och 
ersättas med ett bättre sätt att stimulera 
innovationer och entreprenörskap.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Nya EU-finansierade datasystem ska 
byggas som fri mjukvara/öppen 
källkod och baseras på öppna 
standarder. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Nya EU-finansierade datasystem 
som inte är fri mjukvara/öppen 
källkod måste baseras på öppna 
standarder så att datafiler kan 
öppnas och vidareutvecklas med fria 
program. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”Nya 
EU-finansierade datasystem ska byggas 
som fri mjukvara/öppen källkod”. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att systemet med sommar- och 
vintertid ska avvecklas på EU-nivå. 
 

Sant.  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att EU ska slå vakt om systemet med 
sommar- och vintertid eftersom det 
förebygger årstidsbundna 
depressioner. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Avveckla på EU-nivå det resursslukande 
systemet med sommar- och vintertid.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Att systemet med sommar- och 
vintertid på EU-nivå ska kompletteras 
med höst- och vårtid. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Avveckla på EU-nivå det resursslukande 
systemet med sommar- och vintertid.” 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Sverige ska inte införa euro som 
valuta. 
 

Sant. I vårt EU-program står det: 
”Sverige ska inte införa euro som valuta. 
En valutaunion kräver en samordnad 
ekonomisk politik och det finns inte idag 
några demokratiska, transparenta 
mekanismer för att skapa en sådan.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Sverige ska införa euro som valuta. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Sverige ska inte införa euro som valuta. 
En valutaunion kräver en samordnad 
ekonomisk politik och det finns inte idag 
några demokratiska, transparenta 
mekanismer för att skapa en sådan.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Roamingavgifterna på internet och 
telefoni som gör att räkningar kan bli 
astronomiska efter en utlandsvistelse, 
ska gradvis sänkas till noll. 

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Roamingavgifterna på internet och 
telefoni som gör att räkningar kan bli 
astronomiska efter en utlandsvistelse, 
ska sänkas med minst 90 %. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ” De 
s.k. roamingavgifterna på internet och 
telefoni, som gör att räkningar kan bli 
astronomiska efter en utlandsvistelse, 
ska gradvis sänkas till noll.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Roamingavgifterna på internet och 
telefoni ska sänkas till en nivå så att 
de motsvarar operatörernas verkliga 
merkostnad. 

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”De 
s.k. roamingavgifterna på internet och 
telefoni, som gör att räkningar kan bli 
astronomiska efter en utlandsvistelse, 
ska gradvis sänkas till noll.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Fri handel mellan EU:s 
medlemsstater ska upprätthållas och 
fördjupas.  

 
Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Den fria handeln mellan EU:s 
medlemsstater måste begränsas för 
att undvika lönedumpning i de rikare 
EU-länderna.  

 
Falskt. I vårt EU-program står det: ”Fri 
handel mellan EU:s medlemsstater ska 
upprätthållas och fördjupas.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU-parlamentet ska sluta pendla 
fram och tillbaka mellan Bryssel och 
Strasbourg.  

 
Sant. I vårt EU-program står det: ”Spara 
tid, pengar och miljö genom att EU-
parlamentet slutar pendla fram och 
tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.” 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi har inte tagit ställning i frågan om 
EU-parlamentet ska fortsätta att 
pendla fram och tillbaka mellan 
Bryssel och Strasbourg.  
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Spara tid, pengar och miljö genom att 
EU-parlamentet slutar pendla fram och 
tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Alla importtullar i EU ska avskaffas, 
och tullmuren mot omvärlden ska 
rivas. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU:s tullmur mot tredje världen måste 
reduceras till ett absolut minimum. 
Importtullar ska enbart tillåtas i fall då 
EU har ett legitimt behov av att 
säkerställa produktion av exempelvis 
mat eller försvarsmateriel. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”Alla 
importtullar i EU ska avskaffas, och 
tullmuren mot omvärlden ska rivas.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU:s jordbrukssubventioner ska 
snarast avskaffas. De pengar som 
frigörs kan användas till ökade 
satsningar på forskning. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU:s 
jordbrukssubventioner ska snarast 
avskaffas. De pengar som frigörs kan 
användas till att sänka medlems-
avgifterna.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU:s jordbrukssubventioner ska 
snarast avskaffas. De pengar som 
frigörs kan användas till 
rymdforskning. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU:s 
jordbrukssubventioner ska snarast 
avskaffas. De pengar som frigörs kan 
användas till att sänka medlems-
avgifterna.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU:s jordbrukssubventioner ska 
snarast avskaffas. De pengar som 
frigörs kan användas till att sänka 
medlemsavgifterna. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU ska slå vakt om principen att den 
som sköter datatrafik har lika lite 
ansvar för innehållet i den information 
som skickas, som postverket har för 
innehållet i våra brev. E-
handelsdirektivet och dess 
budbärarimmunitet ska därför förbli 
orört eller stärkas. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Den som sköter datatrafik ska inte ha 
ansvar för innehållet i den information 
som skickas. E-handelsdirektivet 
måste därför skrivas om i grunden så 
att budbärarimmunitet garanteras. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det:  
”E-handelsdirektivet och dess 
budbärarimmunitet ska […] förbli orört 
eller stärkas.” 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EUs datalagringsdirektiv, som tvingar 
mobiloperatörer att registrera alla 
sina kunders telefonsamtal med tid, 
plats och samtalspartner, ska 
upphävas.  
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EUs datalagringsdirektiv, som tvingar 
mobiloperatörer att registrera alla 
sina kunders telefonsamtal med tid, 
plats och samtalspartner, ska 
begränsas så att information får 
sparas i max sex månader. Om så 
icke sker ska direktivet upphävas.  
 

Falskt. Vi kräver att direktivet upphävs. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 IPRED-direktivet, som beväpnat 
upphovsrättsindustrin med 
omfattande möjligheter att spionera 
på privatpersoners datatrafik, ska 
upphävas. IPRED2 ska inte 
genomföras. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 IPRED-direktivet, som beväpnat 
upphovsrättsindustrin med 
omfattande möjligheter att spionera 
på privatpersoners datatrafik, ska 
upphävas. IPRED-B ska inte 
genomföras. 
 

Falskt. Lagen som inte ska genomföras 
kallas för IPRED2. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Det EU-finansierade forsknings-
projektet INDECT, som ska ta fram 
metoder för att analysera data från 
övervakningskameror, mejltrafik, 
teletrafik och säkerhetspolisers 
register för att kunna identifiera 
misstänkt beteende utan att något 
brott ens begåtts, ska avbrytas. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Det EU-finansierade forsknings-
projektet INSECT, som ska ta fram 
metoder för att analysera data från 
övervakningskameror, mejltrafik, 
teletrafik och säkerhetspolisers 
register för att kunna identifiera 
misstänkt beteende utan att något 
brott ens begåtts, ska avbrytas. 
 

Falskt. Projektet heter INDECT. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Data om banktransaktioner (dvs. 
SWIFT-data), passagerardata och 
annan data om medborgare ska bara 
lämnas ut av EU till länder utanför EU 
om det finns en formell begäran som 
grundar sig på en konkret misstanke 
om en handling som är brottslig även 
inom EU. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Data om banktransaktioner, 
passagerardata och annan data om 
medborgare ska aldrig lämnas ut av 
EU till länder utanför EU. 
 

Falskt. Piratpartiet kräver att detta 
endast får ske ”om det finns en formell 
begäran som grundar sig på en konkret 
misstanke om en handling som är 
brottslig även inom EU”. 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Medlemsländernas parlament måste 
få mer insyn i och makt över sina 
regeringars agerande i ministerrådet, 
så att ministrar inte kan slingra sig 
undan ansvar genom att skylla på 
sina kollegor i rådet.  
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Medlemsländernas parlament har 
idag för mycket att säga till om när 
det gäller de nationella regeringarnas 
agerande i ministerrådet.  
 

Falskt. I vårt EU-program står det: 
”Medlemsländernas parlament måste få 
mer insyn i och makt över sina 
regeringars agerande i ministerrådet.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU skulle behöva en stark ledare. För 
mycket tjafs om demokratiska detaljer 
och små minoriteters påstådda 
”rättigheter” hindrar unionen från att 
kunna hävda sig i världen. 
 

Falskt. Förhoppningsvis behövs ingen 
motivation. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Användning och innehav av enstaka 
doser narkotika för eget bruk 
avkriminaliseras i hela unionen, utan 
att drogerna i sig för den skull 
legaliseras. Därmed kan polis och 
sociala myndigheter lättare hjälpa 
missbrukare till vård. 

 
Falskt. I grunden är detta vår politik, men 
bara på nationell nivå, inte EU-nivå. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU ska allokera medel till brottsföre-
byggande åtgärder, t.ex. områdes-
satsningar med grönområden, god 
belysning, skadegörelsebekämpning 
och konstinstallationer. 

 
Falskt. I grunden är detta vår politik, men 
bara på nationell nivå, inte EU-nivå. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Socialförsäkringarna ska reformeras i 
riktning mot ett mer förutsägbart 
system, där människor tas om hand 
istället för att kastas runt. På sikt ska 
alla EU-medborgare garanteras en 
basförsörjning. 

 
Falskt. I grunden är detta vår politik, men 
bara på nationell nivå, inte EU-nivå. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 För att minska energiförbrukningen 
och användningen av fossila bränslen 
bör en större andel av resandet ske i 
kollektivtrafik. Ett enhetligt system på 
EU-nivå för biljetter inom all slags 
kollektivtrafik ska utvecklas. 

 
Falskt. I grunden är detta vår politik, men 
bara på nationell nivå, inte EU-nivå. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Alla skolelever i EU ska tidigt under 
sin skoltid under lekliknande former 
få prova att programmera, så att de 
får känna att det är de som är 
datorernas herrar och härskarinnor, 
och inte tvärt om. 

 
Falskt. I grunden är detta vår politik, men 
bara på nationell nivå, inte EU-nivå. 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Öka budgeten kraftigt för European 
Space Agency för att möjliggöra en 
mer effektiv och bredare utforskning 
av rymden. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill ha ett europeiskt rymdprogram 
som fortsätter att forska om 
solsystemet, galaxen och universum 
på distans men samtidigt satsar på 
sondutforskning av himlakroppar med 
potentiellt liv i vårt solsystem. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill ha ett europeiskt rymdprogram 
som satsar på att bygga en 
permanent månbas för att därifrån 
utforska solsystemet. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi vill ha ett europeiskt rymdprogram 
som satsar på en bemannad resa till 
planeten Mars. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU ska utveckla ett starkt rättsligt 
skydd för persondata, med 
utgångspunkt i individens rätt att 
bestämma över sina personliga data. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi motsätter oss alla försök att införa 
ny immaterialrättslig lagstiftning via 
handelsavtal som förhandlats fram 
utan demokratisk insyn. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 En möjlig väg mot en modern 
immaterialrättslig lagstiftning kan vara 
via internationella handelsavtal 
utanför den ordinarie demokratiska 
processen. 
 

Falskt. Vårt EU-program: ”Vi motsätter 
oss alla försök att införa ny immaterial-
rättslig lagstiftning via handelsavtal som 
förhandlats fram utan demokratisk insyn.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU ska verka för att fiberkabel byggs 
ut till unionens alla regioner, inklusive 
landsbygden. 
 

Sant. 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU ska verka för att säkerställa 
offentlig finansiering av 
läkemedelsutveckling så att 
medicinpatent inte ska vara 
nödvändigt för att nya mediciner ska 
utvecklas. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 En del av EU:s forskningspengar bör 
gå till forskning i fusionsenergi, för att 
säkra framtidens energibehov. 
 

Falskt. Vi har inte antagit detta 
ställningstagande. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Indirekt utsedda organ som 
ministerrådet och EU-kommissionen 
måste få mindre makt inom EU. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU-parlamentet ska få mer makt över 
EU-politiken, på bekostnad av EU-
kommissionens och ministerrådets 
makt. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 De nationella parlamenten ska få mer 
makt över EU-politiken. 
 

Sant. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU-kommissionen ska få mer makt 
över EU-politiken, på bekostnad av 
EU- parlamentets och ministerrådets 
makt. 
 

Falskt. Vi vill ge EU-parlamentet mer 
makt över EU-politiken, på bekostnad av 
EU-kommissionens och ministerrådets 
makt. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Ministerrådet ska få mer makt över 
EU-politiken, på bekostnad av EU-
kommissionens och EU-parlamentets 
makt. 
 

Falskt. Vi vill ge EU-parlamentet mer 
makt över EU-politiken, på bekostnad av 
EU-kommissionens och ministerrådets 
makt. 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU bör införa konkurrenslagstiftning 
specifikt anpassad för olika 
industrisektorer. 

 
Sant. 



 

  

 
Piratpartiet tycker: 

 

 EU bör avskaffa konkurrens-
lagstiftningen för att främja fri handel 
inom unionen. 
 

Falskt. I vårt EU-program står det: ”EU 
bör införa konkurrenslagstiftning för hela 
unionen för att motverka konkurrens-
skadliga beteenden […] specifikt 
anpassad för olika industrisektorer.” 

 
Piratpartiet tycker: 

 

 Vi motsätter oss en europeisk 
bankunion. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Troed Sångberg står på plats 17 på 
vår EU-lista. 
 

Falskt. Troed Sångberg står på plats 16. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Anton Nordenfur står på plats 17 på 
vår EU-lista. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 Den första byggstenen till EU lades 
1946, då Europeiska kol- och 
stålgemenskapen bildades. I sviterna 
efter andra världskriget skapade sex 
länder, däribland Belgien, Frankrike, 
och Tyskland en gemensam marknad 
för kol och stål. 
 

Falskt. Detta skedde 1952. 

 
Om EU: 

 

 Inom handelspolitiken är det bara EU 
som får lagstifta. Medlemsländerna 
kan inte stifta egna lagar. 
 

Sant. Enligt EU:s fördrag har unionen 
exklusiv befogenhet inom detta område. 

 
Om EU: 

 

 Det är förbjudet för EU att lägga sig i 
medlemsländernas bostadspolitik. 
 

Sant. Bostadspolitik ingår inte i EU-
samarbetet, såsom det regleras i EU:s 
fördrag. 

 
Om EU: 

 

 Beslut kring lagstiftning på EU-nivå 
fattas i de tre institutionerna EU-
kommissionen, Europaparlamentet 
och ministerrådet. Men det är bara 
ministerrådet som har rätt att föreslå 
nya lagar. 
 

Falskt. Det är bara EU-kommissionen 
som har rätt att föreslå nya lagar. 



 

  

 
Om EU: 

 

 EU-parlamentet har 766 platser. 
 

Sant.  

 
Om EU: 

 

 EU-parlamentet har 750 platser. 
 

Falskt. EU-parlamentet har 766 platser. 

 
Om EU: 

 

 EU-parlamentet har 756 platser. 
 

Falskt. EU-parlamentet har 766 platser. 

 
Om EU: 

 

 EU-parlamentet har sitt säte i Bryssel 
i Belgien. 
 

Falskt. EU-parlamentets officiella säte är 
i Strasbourg i Frankrike, även om många 
utskotts- och partimöten sker i 
byggnaderna i Bryssel. 

 
Om EU: 

 

 Ministerrådets möten utgörs av 
ministrarna för ett visst område, t.ex. 
jordbruksministrarna eller 
justitieministrarna. Det finns alltså 
inga fasta ledamöter i ministerrådet, 
utan vilka ministrar som 
representerar medlemslandet på ett 
möte beror på frågan som diskuteras. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 EU-kommissionen består av 27 
kommissionärer, en från varje 
medlemsland. 
 

Falskt. EU-kommissionen består av 28 
kommissionärer, en från varje 
medlemsland. 

 
Om EU: 

 

 Tjugoåtta länder är medlemmar i EU. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 Herman Van Rompuy från Belgien är 
talman för EU-parlamentet. 
 

Falskt. Herman Van Rompuy är 
ordförande för det Europeiska rådet, som 
det kallas när stats- och regerings-
cheferna från hela EU sammanträder. 



 

  

 
Om EU: 

 

 EU-domstolens viktigaste uppgift är 
att se till att alla EU-institutioner och 
EU-länder följer EU:s grundlagar, 
dvs. EU-fördragen. I domstolen sitter 
en domare från varje medlemsland. 
 

Sant.  

 
Om EU: 

 

 EU har sex officiella institutioner: 
Europaparlamentet, Europeiska 
rådet, Ministerrådet, EU-
kommissionen, EU-domstolen och 
Europeiska centralbanken. 
 

Falskt. EU har sju institutioner. Den 
sjunde är revisionsrätten med uppgift att 
granska EU:s inkomster och utgifter. 

 
Om EU: 

 

 Piratpartiet fick 7,11 % av rösterna i 
EU-parlamentsvalet 2009. 
 

Falskt. Rätt siffra är 7,13 %. 

 
Om EU: 

 

 Totalt röstade 3 227 561 personer i 
det svenska EU-parlamentsvalet 
2009. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 Totalt röstade 3 227 560 personer i 
det svenska EU-parlamentsvalet 
2009. 
 

Falskt. Rätt siffra är 3 227 561 personer. 

 
Om EU: 

 

 Sverige har 20 mandat i EU-
parlamentet. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 EU-parlamentets talman heter 
Michael Schulz och tillhör de tyska 
Socialdemokraterna. 
 

Falskt. Han heter Martin Schulz. 

 
Om EU: 

 

 Den gröna partigruppen i EU-
parlamentet, som Piratpartiet tillhör, 
har totalt 11,34 % av platserna i EU-
parlamentet. 
 

Falskt. Rätt siffra är 7,57 %. 



 

  

 
Om EU: 

 

 Den gröna partigruppen i EU-
parlamentet, som Piratpartiet tillhör, 
har totalt 5,78 % av platserna i EU-
parlamentet. 
 

Falskt. Rätt siffra är 7,57 %. 

 
Om EU: 

 

 Den gröna partigruppen i EU-
parlamentet, som Piratpartiet tillhör, 
har totalt 7,57 % av platserna i EU-
parlamentet. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 EU:s budget uppgår till cirka 
1.300.000.000.000 kronor om året. 
De största utgiftsområdena är 
jordbruks- och regionalstöd. 
 

Sant. 

 
Om EU: 

 

 Cirka 60 procent av frågorna på 
dagordningen för ett möte i 
kommunfullmäktige påverkas av 
regler eller lagar på EU-nivå. 
Majoriteten av alla EU-beslut 
genomförs på regional eller 
kommunal nivå. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har fått hela den liberala 
partigruppen i EU-parlamentet att 
anta vår hållning i upphovsrättsfrågor, 
t.ex. radikalt kortade skyddstider och 
att fildelning för privat bruk ska vara 
lagligt. 
 

Falskt. Däremot har vi lyckats få den 
gröna partigruppen att göra detta. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 När den färdiga rapporten om USA:s 
avslöjade massövervakning 
debatterades i EU-parlamentet var 
vår parlamentariker Christian 
Engström en av bara två svenskar 
som deltog i debatten. 
 

Falskt. Christian Engström var den ende 
svenske parlamentariker som deltog i 
debatten. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Tillsammans med aktivister över hela 
Europa var Piratpartiet med och 
stoppade ACTA-avtalet, som skulle 
minskat friheten på nätet och gett 
tullen rätt att söka igenom hårddiskar, 
mobiltelefoner och fickminnen i jakt 
på upphovsrättsbrott. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Våra parlamentariker har fått hela vår 
partigrupp i EU att anta vår hållning i 
upphovsrättsfrågor. Detta lyckades 
trots hårt motstånd från den svenska 
miljöpartistiska ledamoten Elisabeth 
Lövin. 
 

Falskt. Allt är sant, förutom att 
Miljöpartiets parlamentariker heter 
Isabella Lövin. 



 

  

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi lyckades stoppa ett förslag om att 
internetoperatörer skulle vara 
skyldiga att stänga av folk från nätet 
ifall film- och musikindustrin pekade 
ut dem som fildelare fyra gånger. 
 

Falskt. Det skulle ha räckt att film- och 
musikindustrin hävdade att någon fildelat 
tre gånger för att denne skulle bli 
avstängd från nätet. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi lyckades stoppa ett förslag om att 
internetoperatörer skulle vara 
skyldiga att stänga av folk från nätet 
ifall film- och musikindustrin pekade 
ut dem som fildelare tre gånger. Vi 
fick gehör för principen att man bara 
ska straffas för brott om man blivit 
dömd i en rättegång. 
 

Sant.  

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har drivit fram ett avtal med större 
undantag i upphovsrätten, som ska 
göra det lättare att ta fram böcker för 
synskadade och blinda. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har drivit fram ett avtal med större 
undantag i upphovsrätten, som ska 
göra det lättare att tolka filmer till 
teckenspråk för de som är döva eller 
hörselskadade. 
 

Falskt. Däremot har vi drivit fram ett 
avtal med större undantag i upphovs-
rätten, som ska göra det lättare att ta 
fram böcker för synskadade och blinda. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har bidragit till att EU antagit en 
strategi om digital frihet som en del 
av unionens utrikespolitik. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har drivit på för att ett bindande 
direktiv ska garantera att bibliotek, 
museer och arkiv ska ha rätt att 
digitalisera och publicera “herrelösa 
verk”, dvs. sådana där det inte går att 
spåra och kontakta upphovsmannen. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har fått igenom ett undantag i 
upphovsrättslagstiftningen som 
innebär att den som äger ett 
varumärke aldrig kan förbjuda andra 
att använda det i konstnärliga verk 
eller samhällskritik. 
 

Falskt. Däremot har vi fått igenom ett 
undantag i varumärkeslagstiftningen som 
åstadkommer detta. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har drivit på för att bibliotek, 
museer och arkiv ska ha rätt att 
digitalisera och publicera allt material 
fritt. 
 

Falskt. Däremot har vi drivit på för att 
bibliotek, museer och arkiv ska ha rätt att 
digitalisera och publicera verk där det 
inte går att spåra upphovs-mannen. 



 

  

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har varit med och tvingat fram krav 
på betydligt större transparens för 
insamlingssällskap, t.ex. STIM och 
Copyswede. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har varit med och drivit fram en 
resolution från EU-parlamentet om att 
insamlingssällskap, t.ex. STIM och 
Copyswede, successivt ska 
avvecklas. 
 

Falskt. Tyvärr inte. Men vi har 
åtminstone drivit fram hårdare regler för 
dessa insamlingssällskap. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har slagits hårt för att EU inte ska 
lägga sig hur enskilda länder 
organiserar sina telemarknader, och 
arbetat för högsta möjliga hastigheter 
för Europas internetsatsningar. 
 

Falskt. Vi har slagits hårt för att motverka 

stora teleoperatörers monopol på 
internet- och telekommunikation – en 
förutsättning för många nätsatsningar. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har arbetat för att stoppa orimliga 
avgifter för mobiltelefoni och surfande 
vid utlandsresor, och varit med att 
driva fram en reglering av maxpriser 
för sådana avgifter. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har arbetat för att göra EU-
parlamentets ställningstaganden om 
alls tillgång till forskningsresultat 
kraftfullare. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har sett till att EU-parlamentet 
kräver ökad tydlighet och transparens 
vid patent och rättighetsskydd för 
forskningsresultat. 
 

Sant. Men på sikt vill vi helt avskaffa 
patentsystemet på EU-nivå. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har jobbat mot SWIFT-avtalet, som 
ger amerikanska myndigheter tillgång 
till alla européers banktransaktioner. 
Efter att det kommit fram hur USA 
missbrukat avtalet antog nyligen EU-
parlamentet en resolution om att 
lägga avtalet på is. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vi har jobbat mot SWIFT-avtalet, som 
ger USA tillgång till alla européers 
banktransaktioner. Tyvärr har vi inte 
fått gehör för våra farhågor att USA 
skulle missbruka avtalet. 
 

Falskt.  Efter att det kommit fram hur 
USA missbrukat avtalet antog nyligen 
EU-parlamentet en resolution om att 
lägga avtalet på is. 



 

  

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Efter att bl.a. VISA strypt 
betalningarna till Wikileaks antog EU-
parlamentet på Piratpartiets initiativ 
en skrivning om behovet att fastställa 
regler för när kortbetalningsprogram 
kan vägra sina tjänster. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vår EU-parlamentariker Amelia 
Andersdotter utsågs 2012 till världens 
femte mest inflytelserika 
internetaktivist av den amerikanska 
nätsajten The Daily Dot. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vår EU-parlamentariker Amelia 
Andersdotter utsågs 2012 till världens 
tjugofemte mest inflytelserika 
nätaktivist av den amerikanska 
nätsajten The Daily Dot. 
 

Falskt. Andersdotter hamnade på plats 
fem på listan. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vår EU-parlamentariker Amelia 
Andersdotter har som ende svensk 
utsetts som rådgivare till FN-
konferensen Internet Governance 
Forum under 2014. 
 

Sant. FN-konferensen är ett forum för 
dialog om internet och om politik-
utveckling kring styrning av nätet. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vår EU-parlamentariker Amelia 
Andersdotter ledde förhandlingarna 
om ett nytt EU-samarbete för 
spårning av rymdskräp. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Piratpartiet föreslog att 180 miljarder 
kronor skulle flyttas från EU:s 
jordbruksstöd till EU:s 
forskningsprogram i unionens 
långtidsbudget för 2014-2020. 
 

Sant. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Piratpartiet föreslog att 180 miljarder 
kronor skulle flyttas från EU:s 
jordbruksstöd till rymdforskning i 
unionens långtidsbudget för 2014-
2020. 
 

Falskt. Däremot föreslog Piratpartiet att 
pengarna skulle flyttas till unionens 
allmänna forskningsprogram. 

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Piratpartiet har pekats ut som en 
anledning till att valdeltagandet steg i 
EU-valet 2009. Partiet var det största 
hos personer under 30 och det var 
främst bland unga män som 
valdeltagandet höjdes. 

 
Sant. 



 

  

 
Om Piratpartiet i EU: 

 

 Vår EU-parlamentariker Amelia 
Andersdotter är känd för att ha flyttat 
fram gränserna för vad man kan säga 
som öppningstalare på en FN-
konferens om internet. Hon sade: 
”Fuck you. This is my internet.” 
 

Falskt. Hon sade ”Fuck you. This is my 
culture.” 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Du har hittat en flygbiljett i 
pappersåtervinningen. Behåll detta 
kort och använd det för att flyga gratis 
vid ett tillfälle. (Lägg sedan kortet 
underst i högen.) 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Din sällskapsgris har vunnit 
200 kr. i en skönhetstävling. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! En okänd släkting har dött 
och testamenterat 200 kr. till dig. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du får böta 100 kr. för ”oförstånd i 
ämbetet”. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du får böta 100 kr. för att ha sms:at 
när du åkte rollerblades. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du tappar bort dina löständer under 
en särskilt hetsig debatt. Du måste 
köpa nya för 100 kr. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Din politiske motståndare satsar en 
miljon på annonser i dagstidningen. 
Kontra genom att betala 100 kr. för 
nätannonser. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 



 

  

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Du hittar en osynlighets-
mantel som gör det möjligt för dig att 
ta en gratis båttur som fri-
passagerare. Spara detta kort. Lägg 
sedan tillbaka det underst i högen 
efter att du genomfört din fria båtresa. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du hittar en diamant på gatan. Du 
säljer den för 200 kr. (Diamant-
handlaren säljer den sedan vidare för 
en förmögenhet.) Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! En av Sverigedemokraternas 
ministerkandidater råkar donera 
pengar på fel bankgironummer. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Du hittar en 200 kr-sedel på 
gatan. Men vilken otur! Det finns inga 
sådana sedlar. Du åker fast för 
falskmynteri och får böta 300 kr. 
Polisen accepterar dock 200 kr-
sedeln som delbetalning. Betala 100 
kr. 

 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 
 

Händelsekort: 
 

 Grattis! En av dina sympatisörer får 
den strålande idén att sälja korv med 
mintsås till brittiska medborgare i exil. 
Han donerar hela förtjänsten till dig. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Oavsett var du befinner dig, stryk 
Finland. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, och totalt inkassera 600 kr. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Byt plats med valfri spelare. Detta är 
inte frivilligt. 
 
Du får inte stryka något land på 
denna tur. 

 

 
Händelsekort: 

 

 Din sällskapsgris kommer på sista 
plats i en skönhetstävling. Betala 
ändå anmälningsavgiften på 200 kr. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 



 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Du vinner 200 kr på poker. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Din kusin kräver igen en gammal 
skuld. Betala 100 kr. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! Du vinner Idol i TV4. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du får böta 100 kr efter att ha ansetts 
vållande i en trafikolycka trots att du 
var en oskyldig gångtrafikant på 
styltor på motorvägen.  
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Grattis! En felräkning till din favör ger 
dig 200 kr tillbaka från bageriet. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du får böta 200 kr efter att ha tjuvrökt 
på flygplatstoaletten. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du samlar tomburkar och pantar. 
Inkassera 200 kr. 
 
Du får även stryka landet du befinner 
dig i, men du får inte 100 kr. extra. 
 

 

 
Händelsekort: 

 

 Du glömmer lösenordet till ditt 
krypterade USB-minne och tvingas 
köpa ett nytt. Betala 100 kr. 
 
Du får inte stryka landet du befinner 
dig i på denna tur. 
 

 


