Proposition: Stoppa EUs övervakningshysteri
Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den
politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa
för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara
det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.
Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt
och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför
har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal
sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska
program om EU-politik för partiet.
Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta
ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar
logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket
ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt
program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena
gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta
ställningstagandena.

Överväganden
En lång rad informations- och integritetsfientliga beslut har tagits på EU-nivå, för att sedan tvingas
på medlemsstaterna: Datalagringsdirektivet, IPRED, ACTA-avtalet... Som grädde på moset går en
stor pott av EUs forskningsmedel till att skapa nya metoder för övervakning av medborgarna, där
exempelvis INDECT-projektet utvecklar metoder att analysera data från bland annat
övervakningskameror, mailtrafik, teletrafik och säkerhetspolisers register över hela unionen för att
kunna identifiera misstänkt beteende utan att något brott ens begåtts.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:
• EUs datalagringsdirektiv ska upphävas. Om så icke sker ska det inte implementeras i
Sverige.
• IPRED ska upphävas och IPRED2 inte genomföras.
• Vi motsätter oss ACTA-avtalet och anser att det varken ska ratificieras av EU eller av
svenska riksdagen.
• EUs forskningsmedel ska inte få användas för att utveckla nya tekniker för övervakning av
medborgare. INDECT-projektet ska omedelbart avbrytas.
• SWIFT-data, passagerardata och annan medborgardata ska aldrig lämnas ut av EU till land
utanför EU utan konkret brottsmisstanke, och då endast efter formell begäran grundad på
misstanke om gärning som är straffbar inom EU.

