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Så här kan du hjälpa till
Nu är det bara lite mer än ett år kvar till EU-
valet och ungefär ett år kvar till riksdags-, 
kommun-, och landstingsval. Det betyder 
att det rör på sig lite varstans i partiet. Du 
kan hjälpa till på massor av olika sätt. Vi vill 
gärna ha din input och vi behöver din hjälp 
att utveckla partiet och föra ut våra åsikter. 
Läs mer om hur du kan hjälpa till här.

EU-kommissionen släpper regelbundet så 
kallade konsultationer, eller samråd. Detta 
är i princip ett frågeformulär för företag och 
privatpersoner i EU att besvara. Dessa svar 
kan sen våra EU-parlamentarker använder 
som stöd i deras utfrågningar av kommissio-
nens arbete.
 Vår EU-parlamentariker Amelia Anders-

dotter berättar mer om hur det fungerar. Det finns bland annat en 
viktig IPRED-konsultation, som vi pirater kan besvara. 

Det kommer mycket mejl till Pirat-
partiet och det är vi jätteglada för. Det 
kommer faktiskt så mycket mejl att vår 
fina Mailgrupp inte riktigt hinner med 
att svara på allihop så fort som de skulle 
vilja. Därför vill de ha tillökning.
 Vi söker därför pirater som vill hjälpa 
till att skriva trevliga och informativa 
svar till de mejl som kommer in från 
till exempel potentiella medlemmar, 
skolklasser, medlemmar, journalister, etc.
 Du behöver naturligtvis kunna 
uttrycka dig bra i skrift, men allt annat 
du behöver veta kommer Mailgruppen 
att lära dig.
 Mejla andreas.larsson@piratpartiet.
se och berätta lite om dig själv om du 
vill hjälpa till.

Vi söker några pirater som kan ta på sig 
ansvaret att löpande hålla Nyhetsbloggen 
uppdaterad med aktuellt material.
 Om du är en glad pirat som gärna vill 
hjälpa till, men inte riktigt vet hur, så är 
detta ett jättebra tillfälle att dra ditt strå 
till stacken.
 Det är ett plus om du har lite bas-
kunskap om hur man använder en 
WordPress-blogg, men alla kommer 
att få en genomgång av hur verktyget 
fungerar och hur vi använder bloggen, 
så det är inte det viktigaste. Det allra 
viktigaste är att du har entusiasmen 
och drivet att hålla pirater och andra 
uppdaterade om vår plats i den 
offentliga debatten.
 Mejla ledningen@piratpartiet.se och 
berätta lite mer om dig själv, så hör vi 
av oss. 

 ANNA TROBERG

AMELIA ANDERSDOTTER
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