Piratpartiets valmanifest (förkortat)
Piratpartiet tror på alla människors lika värde. Vi ser de enorma möjligheter den nya
informationstekniken skapar för ett öppnare, mer demokratiskt och kulturellt rikare samhälle.
Denna positiva utveckling hotas dock av den övervakning av människors liv som sker både på
och utanför nätet. Den hotas också av att stora företags vinstintresse tillåts överskugga vanliga
människors integritet och deras frihet att själva dela och vidareutveckla kultur.
Ett mer demokratiskt EU
Demokratin i EU fungerar dåligt idag. Komplicerade beslutsvägar ger orimligt stort inflytande
åt icke folkvalda tjänstemän och lobbyister. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.
Piratpartiet vill att EU ska göras öppnare och mer demokratiskt. Modern informationsteknik
ska utnyttjas för att göra insynen bättre.
En privat sfär utan övervakning
Alla människor har rätt till en privat sfär, ett eget rum där de kan känna sig trygga.
Övervakning och avlyssning ska bara ske mot personer som är misstänkta för ett allvarligt
brott. EU kan med rätt politiker i spetsen vara en motkraft mot övervakningsivrare och
säkerhetstjänster, som gör allt tydligare försök att bestämma spelreglerna på internet. Men då
måste inriktningen på EU:s politik ändras.
Skydda våra personuppgifter
Vi vill ha ett starkt skydd för de känsliga uppgifter om människor och deras liv, som samlas
när företag registrerar vilka sökningar man gör på internet, vilka inlägg man gillar, vilka
hemsidor man besöker och vilka kompisar man har i olika sociala medier. En röst på
Piratpartiet i EU-parlamentsvalet är därför en röst för en datskyddsförordning med klös, som
ger ordentligt skydd för våra personuppgifter i hela EU.
Reformera upphovsrätten
Piratpartiet tycker det är självklart att man ska kunna dela kultur för eget bruk, utan att ses
som en brottsling. Det måste bli enkelt att citera, remixa och vidareutveckla samhällets
skapande. Piratpartiets EU-parlamentariker har övertygat en hel partigrupp i parlamentet att
anta vår politik, och skapat ett nätverk av nyckelpersoner i andra partier som stödjer våra
krav.
Alla har rätt att vara olika
Vi tror på alla människors lika värde. Alla människor ska ha samma rättigheter och
skyldigheter, oavsett sådant som härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, livsstil
eller klädval. Alla människor ska ha rätt till sina övertygelser, sin religion, tradition och
livsstil, så länge de inte stör andras rätt till samma sak. EU måste stå upp för dessa principer.
Innovation och infrastruktur för tillväxt
Vi ser idag ett Europa med stagnerande ekonomi, där unga drabbas särskilt hårt av att inte få
riktiga jobb med framtidsutsikter. Det kan bara lösas genom att Europa ligger i framkant när
det gäller innovation och teknisk utveckling. Vi vill därför öka EU:s satsningar på forskning
och satsa på infrastruktur och bredbandstäckning.
Stoppa smyglagstiftning genom handelsavtal
För att slippa en obekväm politisk debatt lobbar företag som tjänar pengar på varumärken,
upphovsrätt och patent in olika regler mot piratkopiering i handelsavtal som förhandlas fram
bakom lyckta dörrar. Lagar och regler ska tas fram genom öppna utredningar och debatter,
inte smygas in i handelsavtal.
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