Antagen proposition P02: Om politiska program
Efter valet har en spännande diskussion förts om hur partiet ska kunna utveckla och bredda sin
politik. Samtidigt har det blivit uppenbart för styrelsen att strukturen hos de programtexter och
sjökort vi hittills haft inte varit optimala.
Styrelsen har därför påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till nytt principprogram att läggas
fram till vårmötet 2012, och antagit en tidsplan för detta arbete där ett första förslag från styrelsen
kommer att läggas ut under vintern 2012 för att alla medlemmar ska kunna komma med synpunkter
och förslag. Parallellt med detta har också ett arbete påbörjats för att få fram sakpolitiska
ställningstaganden och programtexter.
Efter att ha funderat och diskuterat genom saken noga har vi kommit fram till att det är bättre att ha
ett sakpolitiskt program för varje sakområde, än ett enda heltäckande sakpolitiskt program. Det gör
arbetet att ta fram, revidera och utveckla sakpolitiken flexiblare.
För att dessa dokument ska hjälpa oss i den kommande valrörelsen bör:
• texterna ha en positiv grundton, vara konkreta och utgå från människan, inte tekniken.
• omsorg läggas på utformningen av dessa programtexter. De måste ha enhetligt språk,
liknande ton, och parallella delar måste ha någorlunda enhetligt format, både i omfång och
uppbyggnad: (Skriver man tjugo gånger mer om gymnasieskola än förskola kommer alla
läsare att uppfatta det som att vi tycker gymnasieskolan är just 20 gånger viktigare än
förskolan. De olika delarna om olika sakområden måste därför ha längder i samma
storleksordning.)
• De sakpolitiska programtexterna bör också vara uppbyggda på ett enhetligt sätt, som är
anpassat så att dokumenten lätt kan användas då vi senare i valrörelser ska skapa broschyrer,
flygblad etc
Vi föreslår därför att arbetet med sakpolitiska programtexter ska ske i en process där medlemsmötet
fastställer de olika konkreta politiska ställningstagandena i form av relativt korta punkter. Förslag på
dessa får gärna åtföljas av motiverande, resonerande texter, men dessa är inte en del av själva
beslutet. Sedan har styrelsen i uppgift att från dessa ställningstaganden redigera fram och uppdatera
sakpolitiska dokument.
De sakpolitiska programmen ska sedan vara utformade med ett enhetligt språk och uppbyggnad så
att (1) de olika dokumenten får en längd av samma storleksordning, (2) varje dokument innehåller
(a) värderingar och (b) visioner följt av (c) sakpolitiska förslag och (3) de sakpolitiska
ställningstagandena är formulerade i separata stycken av ungefär samma omfång, politisk vikt och
abstraktions/konkretionsnivå.
Styrelsen har som ambition att till höstmötet 2012 ta fram förslag till sakpolitiska
ställningstaganden i ett betydande antal sakområden, så att det efter detta möte ska gå att redigera
fram sakpolitiska program. I detta arbete kommer styrelsen att ta in förslag och synpunkter från alla
medlemmar.*
Lades fram av Styrelsen att beslutas på medlemsmötet hösten 2011.

Medlemsmötet beslutade;
att Piratpartiets partiprogram ska bestå av två delar, dels ett principprogram som fastställs av
medlemsmöte i enlighet med partiets stadgar, dels av ett antal sakpolitiska program.
att styrelsen uppdras att lägga ett förslag till nytt principprogram till vårmötet 2012.
att de sakpolitiska programmen ska tas fram i en process där medlemsmöte fastställer sakpolitiska
ställningstaganden i form av korta konkreta punkter (som gärna får föregås av en motiverande,
resonerande text, som dock inte är en del av beslutet), varefter styrelsen har som uppgift att från
dessa redigera fram och uppdatera sakpolitiska program.
att styrelsen får som uppgift att utforma de sakpolitiska programmen efter en standardiserad mall
med (1) de grundläggande piratvärderingar som ligger bakom ställningstagandena, (2) visioner för
området och (3) sakpolitiska ställningstaganden, uppdelade i separata stycken på ungefär samma
konkretionsnivå, och av ungefär samma omfång.
att ge i uppdrag till partistyrelsen att innan vårmötet 2012 skapa en sökbar logg över samtliga
sakpolitiska beslut tagna av medlemmarna, att ligga till grund för partiets politiska program, och att
partistyrelsen ansvarar för att loggen uppdateras efter varje medlemsmöte.

