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Bakgrund:
Tidigare har Piratpartiet gjort spektakulära massmediala utspel i samband med processen mot The
Pirate Bay. Det viktigaste av dessa utspel är att vi formaliserat ett tekniskt samarbete med
fildelningssajten.
En mängd fildelningsfall utspelar sig för närvarande i svenska domstolar. Vid sidan av detta väntar
vi på ifall Högsta domstolen kommer att ta upp fallet mot The Pirate Bay-grundarna eller inte. Det
är fullt möjligt att grundarna kommer att hamna i fängelse inom en snar framtid.
En fråga av strategisk betydelse är om partiet enbart ska verka som ”traditionellt” politiskt parti,
eller om vi ska genomföra aktioner av mer spektakulär art, exempelvis i form av tekniskt samarbete
med fildelarsajter. Båda förhållningssätten har sina respektive fördelar och nackdelar.
Överväganden:
Fördelen med att agera som ett traditionellt parti, med enbart traditionell politisk opinionsbildning,
är att vi uppfattas som en seriösare politisk aktör. Nackdelen är att vi riskerar att gå miste om sådan
massmedial uppmärksamhet som tidigare varit betydelsefull för partiet, och som även mobiliserat
våra kärnsympatisörer.
Fördelen med spektakulära utspel är att vi kan mobilisera våra kärnsympatisörer – unga
teknikintresserade män. Detta bör inte underskattas, då det finns skäl att tro att vi rentav tappat en
del av våra kärnväljare*. Nackdelen är att det riskerar att alienera andra grupper i samhället, som
tilltalas mer av bilden av ett ”seriöst” parti. Det exponerar tveklöst partiet för en högre risk, såväl
juridiskt som massmedialt.
Diskussion
Jag önskar att partistyrelsen diskuterar vilken massmedial strategi som ska prägla Piratpartiet. Ifall
vi önskar riskmaximera genom spektakulära utspel som kan mobilisera våra kärnväljare, eller ifall
vi önskar riskminimera genom att enbart ägna oss åt traditionell politisk verksamhet – med risk att
vi inte lyckas återmoblisera våra kärnväljare.

*I SCB:s stora partisympatiundersökning från november finns ett statistiskt säkerställt tapp från gruppen ”Övriga
partier” till Miljöpartiet med 0,3 %-enheter sedan valresultatet. SCB uppger även att Piratpartiet är ”lite större” än
Feministiskt initiativs ca 0,3 %, vilket även det styrker bilden av att vi tappat ca 0,3 %-enheter från vår notering på
knappt 0,7 % i valet.

