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1.	
  Bakgrund	
  
Höstmötet 2011 beslöt bland annat
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 de sakpolitiska programmen ska tas fram i en process där medlemsmöte fastställer sakpolitiska
tällningstaganden 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.
Styrelsemötet i januari 2012 antog sedan en tidsplan för arbetet med sakpolitiska program. Denna har
hittills i stort följts, med reservation för att intresset för breddningsarbetet varit så stort att det blev
arbetsmässigt omöjligt att hantera alla politikområden inför höstmötet 2012, varför några områden
(främst de där diskussionen inte kommit så långt) fått vänta till vårmötet 2013.
Höstmötet 2011 fastställde regelverk för lokala föreningar där det tydligt framgår att det är dessa som
fastställer kommunalpolitiska och landstingspolitiska program. Styrelsemötet i september 2011
diskuterade frågan om kommunalpolitisk mall (beslutsunderlag) och beslöt att avvakta med
framtagande av mall för kommunalpolitiska program till dess arbetet med sakpolitik kommit längre.

2.	
  Överväganden	
  
2a.	
  	
  Fortsatt	
  breddningsarbete	
  
Vi har haft som ambition för breddningsarbetet att kunna ha politiska program som täcker huvuddelen
av de politikområden, där valkampanjerna normalt har sin huvudarena.
Betraktar man de beslut som redan är fattade plus de förslag som lagts till pågående medlemsmöte är
vi på god väg att ha en grund för program i en rad områden som utbildning, vård, kultur, arbete,
mångfald, rätts- och kriminalpolitik, konstitution, energi, integritet, digital infrastruktur,
informationspolitik och immaterialrätt.
Områden vi enligt vår bedömning behöver arbeta mer kring innan vi kan skriva program är ekonomi,
socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar, bostäder och ev forskning.
Det är viktigt att vi får igång diskussionen ordentligt kring dessa ämnen. Några tankar om vad
styrelsen skulle kunna göra för detta är:
•
•

De styrelseledamöter som önskar tar på sig att skriva debattinlägg - t ex på breddningsbloggen
- där man utvecklar sina tankar om hur en piratpolitik i området kan se ut.
Ledningen uppmanas rekrytera skribenter till breddningsbloggen kring just dessa ämnen.

2b.	
  	
  Kommunalpolitisk	
  mall:	
  
Lokala kommunal/landstingspolitiska program tas fram av de lokala föreningar som bildats i
kommuner och landsting. För att stötta detta är det tidigare beslutat (och inskrivet i förslaget till v-plan
som nu behandlas av medlesmötet) att styrelsen ska ta fram sammanställningar av de sakpolitiska
beslut som tagits av medlemsmötet, som har bäring på kommunal- och landstingspolitik, och sätta
ihop dem till en mall som de lokala föreningarna kan ha som stöd i arbetet.
Ju snabbare en sådan mall är färdig, desto större hjälp kan den vara för föreningarna. Samtidigt är det
viktigt för de lokala föreningarnas planering av sitt arbete med lokalpolitik att de vet när en sådan mall
är att vänta. En fråga är därför om man ska avvakta till efter vårmötet med att ta fram en sådan mall,
eller om man ska skapa en alfaversion redan efter det pågående höstmötet, och sedan efter vårmötet
skapa en mer definitiv version. Eftersom de flesta av de områden som skjutits upp till vårmötet
huvudsakligen hanteras på riks- och inte lokalpolitisk nivå tror vi det är rimligt att göra en alfaversion
redan efter höstmötet.
En viktig fråga är om skapandet av en sådan mall bara ska ses som en rent praktisk redaktionell
uppgift att sortera fram en viss kategori av medlemsmötets beslut, och som därför kan delegeras till
ledningen, eller om det ska ses som ett programarbete, som ska behandlas av styrelsen innan det
skickas ut till föreningarna. Eftersom det är rimligt att anta att det i vissa frågor kommer att behöva
justeras i formuleringar när man skär ut de delar av besluten som berör kommun- respektive landsting
tror vi det är bäst att dokumentet antas av styrelsen.

2c.	
  	
  Programarbete:	
  
Det är viktigt att vi har sakpolitiska program i de olika områdena antagna och klubbade i styrelsen till
hösten 2013. En hel del av de beslut programmen ska fyllas med kommer antagligen att antas på
höstmötet 2012, men de kommer säkert att kompletteras under vårmötet 2013.
För att det arbetet ska gå smidigt, och man framöver ska ha god översikt över alla ställningstaganden
och var de återfinns i vilket eller vilka sakpolitiska program är det viktigt med en databas över
ställningstagandena som inte bara identifierar dem och talar om när de antagits, utan också vilket eller
vilka program de legat till grund för. Önskvärt är en databas med ställningstaganden som på samma
gång kan serva medlemsötet, programskrivandet och det sakpolitiska nav som planeras.
Eftersom arbetet med att anta sakpolitik i och med höstmötet 2012 visserligen kommer en bra bit på
väg men långt ifrån blir färdigt är en fråga om vi (såsom skrivs i tidsplanen från januarimötet) börja
skriva de sakpolitiska programmen redan nu efter höstmötet, eller om vi ska vänta till efter vårmötet
2013.
Vi tror att det bästa är en mellanlösning, där vi redan under vintern arbetar fram sakpolitiska program
för de fyra kärnområdena integritet, informationspolitik, digital infrastruktur, och immaterialrätt, samt
ett eller två av de nyare områden vi breddat oss mot. Och sedan väntar med övriga områden till efter
vårmötet. Då får vi prova oss fram hur arbetet kan gå till och lära oss undvika möjliga fallgropar
medan vi arbetar med en begränsad del av materialet. Genom att välja områden där diskussionen
närmar sig att vara färdig kommer antagligen inga stora revisioner att behöva göras av de programmen
efter vårmötet.

3.	
  Förslag	
  
Styrelsen föreslås besluta att
att låta de ledamöter som så önskar ta på sig att skriva debattinlägg på breddningsblogg och andra
ställen om någon eller några av de frågor där breddningsarbetet behöver mer fart,
att uppmana ledningen att rekrytera nya skribenter till breddningsbloggen i de frågor där
breddningsarbetet behöver mer fart.

att uppmana ledningens arbetsgrupp för politiska program att efter medlemsmötet ta fram förslag till
en alfaversion av kommunalpolitisk mall, och efter vårmötet 2012 en slutlig version
att dessa kommunalpolitiska mallar underställs styrelsen
att uppmana ledningen arbetsgrupp för politiska program att under vintern 2012/13 ta fram förslag till
program kring integritet, informationspolitik, immaterialrätt, digital infarstruktur och ett eller två
ytterligare områden, som blivit väl täckt av ställningstaganden genom höstmötet 2012.

