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Ladda ner pdf-filen och 
klicka på länkar och rutor, 
eller; skriv ut och häng upp 
på anslagstavlan. Du kan 
skanna in QR-koden med 
telefonen, för att hitta till 
alla länkar.

Ett starkt parti behöver ordentliga interna studier, 
och nu kör vi igång med sådana: Två grundcirk-
lar för medlemmar och aktivister är färdiga. En 
helgkurs för att träna sig och leda cirklarna och en 
helgkurs i mediaträning. Dessutom kommer det att 
hållas en blandad utbildningshelg i Västerås.

 ANNA TROBERG

Nyhetsbrev från 
Piratpartiet

BRYSSELKOLLEN

>> Christian Engström skickar 
boken ”En reformerad upp-
hovsrätt” till alla riksdags-
ledamöter.

>> Amelia Andersdotter 
 skriver i Computer Sweden

>> Amelia Andersdotter i fler-
talet tidningar (via TT) om 
dataskydd

Glöm inte 
vårmötet!

Utbildningshelg i Västerås  
18–19 maj
Plocka  ihop din utbildning och välj olika pass 
om krypytering, kommunalpolitik, mediaträning, 
EU, open source, videoredigering, aktivism, eller 
presentation av partiets nya cirklar. LÄS MER

Mediaträningshelg 25–26 maj
I Uppsala eller Stockholm. Vad journalister tyck-
er är en nyhet. Hur man hittar nyhetskroken i en 
historia. Träning att bli intervjuad. Krishantering. 
Med Anna Troberg, Göran Widham och Troed 
Sångberg. Endast 16 platser. Varje lokal förening 
är garanterad en plats vid anmälan senast 15 maj. 
LÄS MER

Grundkurser
Partiet har tagit fram material till två kurser/cirk-
lar, ”Partiskolan” och en utåtriktad kurs. Dessa 
kan köras lokalt och ledas av någon deltagare. 
Till hösten bör kurserna vara godkända av Vux-
enskolan, som sedan kan hjälpa till med lokal 
och annat praktiskt. 

Kursledarkurs
Helgen 15–16 juni kör vi en kurs i ledarskap och 
pedagogik för alla som kan tänka sig att kanske 
leda en cirkel/kurs. I Uppsala/Stockholm. Max  
20 platser, varje förening garanterad en plats, vid 
anmälan senast 31 maj. Läs mer här!

Anna Troberg gästar 
”Hacking the #exile6e” 

och berättar bland 
annat om internationellt 

samarbete och ”TPB AFK”.

Efterlysning: 
PP Västra götalands söker pirat som 
vill engagera sig i regionen.

Uppstart av PP Örebro
Var med och starta upp PP Örebro. 16 maj 18.00 
på Café Deed. Anna Troberg kommer att finnas 
på plats. Läs mer här! 

Tipsa om saker  
som borde vara  
med i Tapiren. 
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