Proposition till
Piratpartiets höstmöte 2017
gällande Nätpolitik
Området nätpolitik är ett område där det kanske är lättare än andra att hitta en bas i vårt
principprogram för olika sakpolitiska ställningstaganden. Det är även ett område där vi uttalat
oss inom ett flertal sakfrågor och där kompetensen och medvetenheten bland våra aktiva
generellt är hög. Vidare har vi som en del av fördjupningsarbetet på området under våren
diskuterat en rad olika frågor mer i detalj i vår chatt, vilket har tagits med i förslaget.

Yrkande:

att Piratpartiet ersätter samtliga sakpolitiska ställningstaganden inom området Internetpolitik
med följande text, samt att begreppet nätpolitik används framöver.
Nätpolitik
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. Detta fastslås redan i första
stycket i vårt principprogram som säger:
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 både Sverige, Europa och resten av världen.
Längre fram i vårt principprogram, under rubriken Piratpartiets uppgift och grundsatser fastslår vi
att 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 integriteten 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.
Vi anser att alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att
påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma
möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet.
Vi förespråkar mångfald och inkludering och vill att så många människor som möjligt, med olika
erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.
Dessa texter, och flertalet andra delar av vårt principprogram som knyter an till internets
betydelse samhällsutvecklingen målar en tydlig bild av piratpartiets syn på människan, tekniken
och samhället. Det är en samhällssyn som präglas av öppenhet, universalism och inkludering. Och
det är en tekniksyn som är i grunden teknikoptimistisk 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 intrång i den personliga
integriteten, och vi ser behovet av lagstiftning i de fall där de värden vi kämpar för hotas av
övervakningsteknik eller missbruk av monopolliknande marknadsdominans. Denna syn ligger till
grund för alla våra åsikter inom det nätpolitiska området.
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.
Dataskydd
En grundläggande fråga i informationssamhället är synen på ägandet av data. Piratpartiet anser
att all personlig information tillhör individen, och att det medför en grundläggande rätt att
kontrollera hur sådan personlig information används, lagras och sprids.
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.
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.
Spektrum
Fördelningen av radiospektrum är avgörande för hur tillgången till internet ser ut i samhället. Vi
vill se ett när 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.
DRM
Piratpartiet vill aktivt motarbeta införande, spridning och användning av tekniska system som
syftar 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 de
förekommer.
IT- och datasäkerhet
Allt mer av vårt samhälles funktioner sker via internet, vilket gör vårt samhälle sårbart för digitala
attacker. Därför anser Piratpartiet att våra myndigheter ska ligga i framkant vad gäller IT- och
datasäkerhet så att vi minimerar risken för dessa attacker samt att känslig data inte riskerar att
läcka till tredje part. Vi vill också se större transparens i vilka attacker som sker och hur de
påverkar samhället. I detta ligger även bankernas redovisning av hur många attacker som sker
och hur mycket det kostar och hur det påverkar deras kunder.

