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Piratpartiet bildades 2006. 
Förra året kom vi in i Euro-
paparlamentet med 7,1 % av 
rösterna.

I år ställer vi upp till riksdag, 
landsting och kommuner. Däri-
bland Region Skåne och Lunds 
kommun.

Vi ses i vallokalerna den 19 
september!



Vill du hjälpa oss förändra Lund? Piratpartiet har de 
senaste fyra åren diskuterat frågor kring det framväx-
ande informationssamhället. Nedan följer några av 
våra visioner för Lunds kommun:
 
Internet till alla
Vi vill att alla invånare ska kunna koppla in hög-
hastighetsbredband till sin bostad för en rimlig 
kostnad, dvs. högst 200 kr/månad. IT ska även an-
vändas för att skapa kontakt mellan människor, ex-
empelvis äldre, som av olika anledningar isolerats 
från resten av samhället.

Moderniserad skola
Vi vill förse samtliga lärare och elever i kommu-
nen med egna datorer, såsom redan gjorts i flera 
gymnasieskolor. På så sätt förbereder vi eleverna 
för både arbetsliv och samhälle. Material som ges 
till eleverna ska även vara tillgängligt digitalt i 
öppna format.

Fri kultur
Kultur som finansieras av skattepengar ska licen-
sieras under så kallade öppna licenser. Därmed så 
kan alla fritt ta del av och, som görs idag på exem-
pelvis YouTube, remixa det som andra skapat. Bib-
lioteken ska även tillhandahålla en torrent-tracker 
där medborgare kan dela med sig av material som 
är fritt för spridning.

Digital offentlighetsprincip
Samtliga allmänna handlingar i kommunen ska 
fortsättningsvis göras tillgängliga för invånarna 
digitalt.

Medborgarförankring
Kommunen ska skapa samtal med och mellan in-
vånarna kring frågor som berör dem, exempelvis 
med hjälp av internet och sociala medier.

Kostnadseffektiv förvaltning
Vi vill att kommunen successivt går över till att 
använda sig av endast öppna mjukvaror, och att 
program som finansieras av kommunen släpps som 
öppen källkod. Idag betalar kommunen mycket 
pengar för att köpa in dyra licenser, exempelvis  
till Microsoft Office. Öppen mjukvara fungerar 
lika bra och  är dessutom gratis att använda. 

Integritet
Kommunen ska vara restriktiv med att ansöka om 
tillstånd för kameraövervakning, och slentrian-
mässig insamling av privat information ska upp-
höra. Detta då en allt mer omfattande överföring 
och lagring av information riskerar att kränka den 
enskildes privatliv. 

Vårt program i sin helhet finner du på vår hem-
sida, lund.piratpartiet.se. Trevlig läsning!

lund.piratpartiet.se


