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Överblick - Piratpartiet vill att:
 Nätneutraliteten värnas
 Datalagringslagen rivs upp
 Geoblocking förbjuds inom EU
 Kringgående av DRM-skydd legaliseras

0. Inledning - en teknisk utveckling som sätter mänskligarelationer i centrum
Piratpartiet är ett politiskt parti sprunget ur nätkulturen och drivs av en stark positiv bild av de
möjligheter som den tekniska utvecklingen öppnar för samhället.
Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet
att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket
kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska,
kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter
för delaktighet och demokrati.
Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan
tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna
informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl
geografiska som sociala avstånd och gränser.
Piratpartiet verkar för att denna utveckling ska bli en språngbräda för en rad positiva
förändringar i Sverige, Europa och resten av världen.
Piratpartiet vill slå vakt om de fantastiska möjligheter som modern informationsteknik öppnar för
människor att förbättra sina liv, och kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integritet i både
den elektroniska och fysiska världen. Vidare så bygger vi vår vision på övertygelsen om alla
människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.
Piratpartiets har en samhällssyn som präglas av öppenhet, universalism och inkludering. Och en
tekniksyn som är i grunden optimistisk och ser det som samhällets uppgift att säkerställa att alla
kan ta del av de möjligheter som ny teknik ger oss. Samtidigt är vi medvetna om vilka risker som
missbruk av ny teknik kan medföra i form av t.ex. intrång i den personliga integriteten, och vi ser
behovet av lagstiftning i de fall där de värden vi kämpar för hotas av bl.a. övervakningsteknik
eller missbruk av monopolliknande marknadsdominans. Denna syn ligger till grund för alla våra
åsikter inom det nätpolitiska området.

1. Nätneutralitet
Behovet av ett skydd för internet som en öppen plats är minst lika stort när det gäller att skydda
det från företags vilja att skapa otillbörliga marknadsfördelar som när det gäller att skydda det
ifrån statlig övervakning. Principen om nätneutralitet är ett fundament i det fria nätet, och något
som inte får kompromissas med. Nätneutralitet innebär att internetleverantörer inte får göra
skillnad på internettrafik av kommersiella skäl.



Därför vill vi att:
§1 Nätneutraliteten skyddas på EU-nivå§2 Den svenska tillsynen av efterlevnad av nätneutralitet tas på allvar§3 Det tydliggörs att zero rating är ett brott mot nätneutraliteten

2. Datalagring
Piratpartiet anser inte att det går att försvara att tvinga tele- och internetföretag att lagra
information om sina kunder i syfte att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst. Det är ett
förfarande som EU-domstolen har underkänt då det strider mot mänskliga rättigheter. I ett fritt
och öppet samhälle är det inte statens uppgift att slentrianmässigt hålla koll på vem som samtalar
med vem och när.

Därför vill vi att:
§4 Den svenska datalagringslagen rivs upp§5 EU-initiativ om nya datalagringsdirektiv stoppas

3. Geografisk blockering, geoblocking
Nätet spänner över alla gränser, och vill vi behålla det fritt och öppet behöver vi motarbeta alla
försök att sätta upp artificiella geografiska gränser på nätet kring hur information får spridas. Det
innebär att alla former av geoblocking bör motarbetas.

Därför vill vi att:
§6 Geoblocking förbjuds inom EU

4. Spektrum
Fördelningen av radiospektrum är avgörande för hur tillgången till internet ser ut i samhället. Vi
vill se ett nät där alla människor kan delta, och där ingen aktör ges en dominerande
marknadsställning. Det innebär tydliga och transparenta regler av hur spektrum fördelas och
används, med en tydlig målsättning att tillgängliggöra så mycket band som möjligt för internet,
och motarbeta att spektrum sugs upp och stängs in av ett fåtal aktörer.

Därför vill vi att:
§7 Spektrum allokeras öppet, transparent och till en mångfald av aktörer§8 Att mängden spektrum som allokeras för internet maximeras

5. DRM
Piratpartiet vill aktivt motarbeta införande, spridning och användning av tekniska system somsyftar till att begränsa medborgarnas och konsumenternas möjligheter att använda och kopiera



digitala verk. Vidare vill vi säkerställa att det är lagligt att kringgå DRM-restriktioner i de fall deförekommer.

Därför vill vi att:
§7 Legalisera kringgående av DRM§8 Legalisera tillverkning och försäljning av verktyg för att kringgå DRM

6. IT- och informationssäkerhet
Allt mer av vårt samhälles funktioner använder internet, vilket gör vårt samhälle sårbart fördigitala attacker. Därför anser Piratpartiet att våra myndigheter ska ligga i framkant vad gällerIT- och informationssäkerhet så att vi minimerar risken för dessa attacker och dataläckor. Vi villockså se större transparens i vilka attacker som sker och hur de påverkar samhället.
Hur bra vi än blir på säkerhet kommer det då och då att ske allvarliga incidenter. Därför behövervi utveckla våra digitala systems motståndskraft, samt införa hanterings- och uppföljningsrutinerför incidenter.

Därför vill vi att:
§7 En statlig IT-haverikommission tillsätts och får i uppdrag att löpande ge
rekommendationer om förbättringar av IT- och informationssäkerhet utifrån aktuella
händelser.


