(Till styrelsemötet den 3-4/3 2012)

PLs tankar om internationellt samarbete
Det är viktigt att ha gott internationellt samarbete piratpartier emellan. Vi är alla unga organisationer
med en begränsad ekonomisk verklighet. Under sådana omständigheter blir erfarenhetsutbyten än
mer värdefulla.
Det finns många olika typer av internationellt samarbete och jag skulle speciellt vilja ta upp två.
PPI
Vår internationelle kontaktperson, Josef Ohlsson Collentine, har skrivit en utförlig rapport om PPI
och vad ett eventuellt inträde skulle kunna betyda för det svenska Piratpartiet. Denna rapport har
han skickat till styrelsen. Till denna rapport vill jag lägga min personliga syn på saken.
Precis som Collentine skriver har Sverige mycket att vinna på att gå med i PPI. Vi bör dock vara
medvetna om i vilket stadium av utveckling som PPI just nu är. Under det gångna året har PPI haft
betydande interna konflikter, dessvärre ofta av det mer personliga slaget som, mig veterligen, ännu
inte blåst över.
Om styrelsen beslutar att Sverige ska gå med i PPI är följande punkter av yttersta vikt:
1. Partiet ska vid möten representeras antingen av partiledaren eller av en person som lyder under
ledningen och för fram partiets åsikter så som de stakats ut av medlemsmöte, styrelse och ledning.
Dessvärre verkar så inte alltid vara fallet för en del av de länder som är medlemmar i PPI. Det
skapar stor problem om den som företräder sitt parti inom ramen för PPI inte alltid företräder
partiets åsikter. Ska det internationella samarbetet partier emellan fungera måste det vara just ett
samarbete mellan partier och inte något annat.
2. Med tanke på de interna konflikter som finns inom PPI är det oerhört viktigt att Sverige redan
från början signalerar tydligt att vårt medlemskap ska präglas av konstruktivt erfarenhetsutbyte och
praktiskt arbete framåt och inte av skyttegravskrig. Förhoppningsvis skulle detta kunna bidra till att
gjuta olja på vågorna. Om inte, så skulle det åtminstone göra vår upplevelse av medlemskapet mer
angenämt och givande.
3. Ha lagom förväntningar på de formella delarna av PPI. Tills organisationen mognat kommer
fördelarna med att vara medlem främst att ligga på det sociala och informella planet.
Om dessa tre punkter hörsammas ser jag i dagsläget inget hinder för att Piratpartiet ska ansöka om
medlemskap i PPI.
Samarbete inför EU-valet 2014
I sin nuvarande form är PPI inte den bästa plattformen för ett europeiskt samarbete inför EU-valet
2014. PPI är inte en oviktig organisation i sammanhanget, men med tanke på punkt 1 och 2 här
ovan kan vi i nuläget inte helt förlita oss på PPI som en effektiv plattform för EU-valssamarbete.
PL kommer därför inom kort att kontakta de europeiska piratpartiledarna för att redan nu skapa
kontakt och börja fundera kring olika typer av samarbeten inför EU-valet 2014.
Om allt går som planerat hoppas jag att vi i Stockholm ska kunna hålla en europeisk
piratpartiledarkonferens någon gång i slutet av 2013 för att dra igång valkampanjandet runt om i
Europa.

