
Med anledning av partistyrelsens proposition

Bakgrund
Partistyrelsen har föreslagit att omarbeta principprogrammet och bredda
partiets politik. Jag berömmer partistyrelsen för detta förslag och yrkar
bifall för propositionen. Dock ej utan några tillägg.

Presentation av politiken
För tillfället är samtliga politiska program utformade på olika vis. Somliga
börjar med en överblick av partiets principiella ståndpunkter i ämnet,
medans andra går direkt in på förslagsområden. Vissa radar upp konkreta
förslag i en lista, och i andra måste läsaren söka igenom texten för att
veta vad partiet konkret vill göra. Min oro är att väljarna kan uppfatta
detta som spretigt och tämligen oseriöst.

För att få bukt på detta problem bör vi ta fram en mall som används vid
skrivningen av våra politiska program. Personligen anser jag att denna
mall bör inkludera krav så som: - en punktlista med konkreta förslag på
vad partiet vill genomföra inom området, vilket kan snabbt läsas igenom
samt förklarar väl partiets intentioner, - en inledning som överskådligt går
igenom partiets principiella ståndpunkter och värden inom området, -
samt ordningen dessa ska presenteras i.

En arbetsgrupp ska tillsättas och sammansätts av de medlemmar som är
intresserade. Arbetet bör ske samtidigt som arbetet med
principprogrammet genomförs eller innan arbetet påbörjas på de nya
politiska programmen. Resultatet av den (av mig) föreslagna
arbetsgruppen bör gälla retroaktivt på de redan antagna politiska
programmen. Således bör styrelsen även arbeta med dessa program.

Demokratipolitiskt program
Piratpartiet är sprungen ur en delaktighets- och transparenskultur, bäst
exemplifierat av tjänster som bland annat wikipedia och git. Jag är
övertygad att, trots det stundande omarbetet av principprogrammet,
kommer dessa värden fortsatt ha en central plats bland våra principer. På
grund av detta, förvånas jag över avsaknaden av ett förslag på ett
demokratipolitiskt program i styrelsens proposition.

Även om efterfrågan på reformer av demokratin inte är starka, finns det
trots allt behov för det. Partiet har själv upplevt det jobbiga och



kostsamma med det nuvarande valsedelsystemet, samt hur hindrande de
diverse spärrarna har varit för oss och övriga mindre partier. Piratpartiet
har varit ledande i frågan om yttrandefrihet på nätet och hur internet idag
verkar som ett politiskt torg, dock har vi varit avlägsna i frågan om
politiskt yttrande i det fysiska rummet och hur vi kan återuppliva de
politiska samtalen på våra gator och torg.

Sverige har över tid övergivit offentlighetsprincipen, vilket är enligt mig
en klar fråga som Piratpartiet bör ta sig an. Som nämnt har vi en stolt
bakgrund i open-source miljöer, och vi bör likt våra systerpartier i övriga 
världen förespråka open-government lösningar för samtliga 
beslutsfattande instanser: folkvalda församlingar som myndigheter.

Motion
Med det ovanstående som bakgrund, yrkar jag således följande:

att en arbetsgrupp, bestående av frivilliga partimedlemmar, arbetar
fram en mall för partiprogrammen

att partistyrelsen ser över befintlig politik och ser till att presentationen
för dessa följer den beslutade mallen

att ‘Demokrati & offentlig förvaltning’ läggs till de prioriterade
områdena, och likt de övriga områdena, får en styrelseledamot som
huvudansvarig

Signerat, Matti Brandt


