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Lokalavdelningen Piratpartiet Örebro meddelar här vårt stöd för Katarina Stensson och
nominerar henne till posten som partiledare för Piratpartiet i Sverige.
»Vi är övertygande om att Katarina Stensson är rätt person för rollen som
partiledare och tror att hon kan aktivera pirater över hela landet inför kommande
valrörelser,« säger Ola Palm, ordförande för örebropiraterna
Katarina Stensson har under en lång tid varit ett aktivt ansikte utåt för Piratpartiet, inte
minst genom sitt arbete i valrörelserna inför riksdagsvalet i september 2018 och inför EUparlamentsvalet i maj 2019.
En aktiv närvaro i sociala medier och arbetet med #PiratTV har gjort henne till ett känt
ansikte för fler än de allra mest initierade piraterna. Katarina har hög kompetens inom
viktiga frågor för piratrörelsen i stort och ett starkt driv att föra partiet framåt.
»Jag kommer att kämpa för att politik baseras på kunskap, att vi samarbetar för att
kunna göra skillnad på riktigt, och att vi sätter frihet och medmänsklighet främst,«
säger Katarina Stensson
I dagsläget är Katarina Stensson vice partiledare för Piratpartiet. Vi örebropirater är
övertygade om att hon är redo att ta det stora klivet att bli partiledare. Därför är hon
Piratpartiet Örebros officiella förslag till den posten med anledning av partiets höstmöte.
»Hon är smart, sympatisk, engagerad, karismatisk och fylld av energi. En frisk fläkt
i partiet,« säger Tomas Håkansson, medlem i lokalavdelningen
Beslutet att nominera Katarina Stensson till posten som partiledare var enhälligt.

Om Katarina:
Hon föddes 1988 i Örebro, bor i Stockholm och är vice partiledare för Piratpartiet.
Katarina har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH och är för närvarande
doktorand inom Kvantoptik och kvantinformation vid KTH i Stockholm. Katarina är
medlem i Piratpartiet sedan 2014 och ledamot i partistyrelsen sedan 2017.
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