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piratpartiet i media

BRYSSELKOLLEN

>> Christian Engström:  
”In A Way I Do Sort Of Envy 
The US Its Patent System”

>> Amelia Andersdotter:  
Spextävling och  
 getkramande

Ladda ner 
pdf-filen och 
klicka på länkar 
och rutor, eller; 
skanna in QR-
koden, för att 
hitta till alla 
länkar.

Dataskyddsförordningen
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag 
om ny dataskyddsförordning som är tänkt att 
ersätta nationella datalagar som till exempel 
PUL (Personuppgiftslagen). När förslaget nu 
hamnat på EU-parlamentets bord finns det 
tyvärr krafter som via lobbyister försöker 
försvaga det. Det riskerar att försämra allas 
dataskydd. Därför har vi dragit igång Data-

skydd.net där du kan hitta mer information om hur detta påverkar dig. 
Där finns dessutom praktiska tips om hur du kan hjälpa till att slå vakt 
om dataskyddet. >> dataskydd.net

Piratpartiet kommer att vara i 
Almedalen i år också och vi vill 
naturligtvis att så många pirater som 
möjligt finns på plats. Därför har 
Mattias Bjärnemalm fått i uppdrag 
att samla en grupp med uppgift att på 
olika sätt göra det så lätt som möjligt 
för pirater att ta sig till Almedalen 
och medverka under veckan. Mejla 
mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se 
om du vill hjälpa till!

Pengar till aktivism
Skulle du vilja visa upp Piratpartiet 
på en lokal festival, marknad eller 
har någon annan bra idé? I så fall kan 
partiet hjälpa till att finansiera det 
hela. Kontakta andreas.svensson@
piratpartiet.se så hjälper han till med 
det.

Tycker du att det saknas pirater 

i debatten? Det beror inte på att 

vi sitter och rullar tummarna och 

inte deltar i debatten, utan på att 

vi inte är många nog som aktivt 

sprider information om våra 

inspel i debatten vidare till så 

många som möjligt.

 ■ Prata med folk överallt, inte bara med 
andra pirater. (I skolan, på jobbet, vid 
fikabordet, på bussen.)

 ■ Sprid länkar till de texter vi får 
publicerade och saker vi gör, så att fler 
vet vad vi sysslar med. (Bloggar, Twitter, 
G+, Facebook)

 ■ Skriv egna debattartiklar och 
insändare. (Din lokala tidning når många 
fler än du tror.)

 ■ Delta i lokala evenemang. (Samla ihop 
ett gäng pirater och se till att finnas där 
folk samlas: festivaler, marknader, etc.)

 ANNA TROBERG

Tipsa folk om att 
vi breddar vår 
politiska plattform!
breddning.piratpartiet.se

Nyhetsbrev från 
Piratpartiet

CORREN.SE

STUDIO ETT

SVD.SE

Tipsa om saker  
som borde vara  
med i Tapiren. 

Saker du kan göra för att hjälpa till:

inför valen 2014:

http://piratpartiet.se
http://breddning.piratpartiet.se/2012/06/05/titta-vad-mycket-sakpolitiska-tankar-det-finns/
http://christianengstrom.wordpress.com/2013/01/17/well-ipkat-in-a-way-i-do-sort-of-envy-the-us-its-patent-system/
http://ameliaandersdotter.eu/2013/01/16/patenttroll-pa-konferens-i-usa/
http://ledning.piratpartiet.se/nyhetsbrev-130122/
https://dataskydd.net/
mailto:mattias.bjarnemalm%40piratpartiet.se?subject=Almedalen%202013
mailto:andreas.svensson%40piratpartiet.se?subject=Finansiering%20av%20event
mailto:andreas.svensson%40piratpartiet.se?subject=Finansiering%20av%20event
http://www.corren.se/asikter/debatt/alla-vinner-pa-slopad-studieavgift-6275354-artikel.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5398871
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lankstriden-hotar-hela-internets-ekosystem_7802060.svd
mailto:ledningen%40piratpartiet.se?subject=Tapiren

