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 Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-10,
12:56

Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin

Piratrörelsen i Sverige och i världen, med Piratpartiet och Ung Pirat i
spetsen, är en av de klarast lysande frihetliga krafterna som finns. Med
värdena integritet, kultur och kunskap, har man definierat
informationssamhället och lyft den informationspolitiska debatten till nivåer
som inte existerar någon annanstans i världen. Vill man på allvar bedriva
en rörelse med grund i värdena integritet, kultur och kunskap, måste man
dock våga ta steget att se bortom den binära verkligheten.

Ung Pirat vill hindra godtycklig massövervakning, maffialiknande razzior
och rättsvidriga gripanden, och att politiker genom informationsfientlig
lagstiftning vill reglera yttrandefriheten och tryckfriheten. Att enbart ta strid
för den digitala autonomin, och den binära integriteten, är otillräckligt i
dagens samhälle. För att piratrörelsen ska lyckas på bred front krävs en
uppdatering; inte en breddning, men en fördjupning. Våga visa att
integritet inte bara handlar om datorer och elektronisk kommunikation.

Mer än någonsin fildelning leder till exempel den drakoniska
barnpornografilagstiftningen eller den destruktiva narkotikapolitiken till
godtycklig massövervakning, maffialiknande razzior och rättsvidriga
gripanden. Förbudet mot innehav av narkotiska preparat är både rent
samhällsskadligt och framför allt integritetskränkande. Lagar som tvingar
transsexuella att sterilisera sig, eller förbjuder sexualitet av olika former, är
långt större ingrepp i den kroppsliga integriteten än någonsin ett
datalagringsdirektiv.

Jag ser inga skäl att kräva att staten håller sig borta från våra datorer och
vår kommunikation, men acceptera långt grövre ingrepp i vår kroppsliga
integritet. Piratismen måste ta integriteten och informationsfriheten på
allvar. Den vilar inte bara på enstaka utvalda frågor, utan en hel ideologisk
grund.

Piratpartiet och Ung Pirat är två av de klarast lysande politiska krafterna i
Sverige. Ung Pirat bör vara pådrivande i en utveckling av piratrörelsens
ideologi, och drivande i att i enlighet med Ung Pirats stadgar, utveckla
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piratideologin och fördjupa synen på integritet, kultur och kunskap.

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående:

att Ung Pirat i verkar för en fördjupning av piratideologin

att Ung Pirat uttryckligen jämställer den fysiska verkligheten
med den digitala

att Ung Pirat tar ställning för informationsfrihet och
avkriminalisering av informationsinnehav i samtliga fall

Caspian Rehbinder

Förbundssekreterare Ung Pirat
Ansvarig för forumgruppen

   

Paulsrud
Inte uppkopplad
 

 
Inlägg: 449
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #257118

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-11,
11:32

Det här kommer jag aldrig kunna ställa mig bakom. De två första att-
satserna säger ingenting, och den sista är direkt olämplig om man kommer
ihåg Piratpartiets snedtramp ner i barnporrträsket.

Jag är inte heller de minsta intresserad av integritetspolitik.

Emil Paulsrud

   

Caspian Rehbinder
Uppkopplad
 

 
Inlägg: 12
Reg.datum: Apr 2009

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-11,
11:37

Den första säger att Ung Pirat bör engagera sig politiskt och faktiskt
utveckla piratideologin, i enlighet med stadgarna. Hur mycket har Ung Pirat
drivit utvecklingen av piratrörelsens åsikter framåt de senaste åren?

Den andra säger att integriteten måste vara värd att försvara även i
verkligheten. Om staten inte godtyckligt ska få söka igenom din dator,
utan välgrundad brottsmisstanke, ska staten inte heller få godtyckligt söka
igenom ditt blod. Om Piratpartiet och Ung Pirat även i fortsättningen låter
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Länk: #257120
bli att se utanför datorer, kommer vår tids mest vitala frihetsrörelse köras i
botten.

Den sista visar att vi har en ideologisk grund. Piratfrågor handlar inte om
godtyckligt valda populistiska utspel. Att försvara den sista satsen är inte
det minsta svårt, och vi har journalistförbundet på vår sida. Enda
anledningen till att det blev ett snedtramp var den klantiga interna
hanteringen av frågan.

    

IsakGerson
Inte uppkopplad
 

 
Inlägg: 435
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #257148

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-11,
13:15

Ja, den sista visar att vi har en ideologisk grund. Men att inte anta den
visar inte att vi inte har en ideologisk grund. Den visar bara att vår
ideologiska grund är inte innefattar legalisering av innehav av
barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan information som vi
inte vill legalisera innehav av).

---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
Kommunledare för Uppsala kommun. Kassör för Ung Pirat Uppsala
och Utbildningsansvarig för Piratstudenterna Lund.

   

Paulsrud
Inte uppkopplad
 

 
Inlägg: 449
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #257160

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-11,
14:39

[QUOTE=Caspian Rehbinder;257120]Den första säger att Ung Pirat bör
engagera sig politiskt och faktiskt utveckla piratideologin, i enlighet med
stadgarna. Hur mycket har Ung Pirat drivit utvecklingen av piratrörelsens
åsikter framåt de senaste åren?[QUOTE]

Jag tycker också vi ska göra det. Därför är jag glad över alla andra motioner
med konkreta förslag på detta. Som den politiska konferensen t.e.x.

Citat:

Den andra säger att integriteten måste vara värd att försvara
även i verkligheten. Om staten inte godtyckligt ska få söka
igenom din dator, utan välgrundad brottsmisstanke, ska
staten inte heller få godtyckligt söka igenom ditt blod. Om
Piratpartiet och Ung Pirat även i fortsättningen låter bli att se
utanför datorer, kommer vår tids mest vitala frihetsrörelse
köras i botten.

Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant som den
datoriserade världen givit upphov till. Att vara de första som utvecklar en
informationspolitisk helhetssyn.

Citat:
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Den sista visar att vi har en ideologisk grund. Piratfrågor
handlar inte om godtyckligt valda populistiska utspel. Att
försvara den sista satsen är inte det minsta svårt, och vi har
journalistförbundet på vår sida. Enda anledningen till att det
blev ett snedtramp var den klantiga interna hanteringen av
frågan.

Den naturliga följdfrågan av det utspelet är att vi kommer svara på om vi
verkligen vill legalisera olika sorters tveksamt informationsinnehav. Jag
undrar själv vad den innebär. Oavsett den klantiga hanteringen så kommer
kopplingen utåt sätt vara precis likadan: att partiet är för informations
innehav även av barnpornografisk sådan.

Emil Paulsrud

   

IsakGerson
Inte uppkopplad
 

 
Inlägg: 435
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #257162

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - 2011-02-11,
14:42

Citat:

Ursprungligen postat av Paulsrud 
Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant
som den datoriserade världen givit upphov till. Att vara de
första som utvecklar en informationspolitisk helhetssyn.

+1

---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
Kommunledare för Uppsala kommun. Kassör för Ung Pirat Uppsala
och Utbildningsansvarig för Piratstudenterna Lund.

   

Caspian Rehbinder
Uppkopplad
 

 
Inlägg: 12
Reg.datum: Apr 2009

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - igår, 10:46

Citat:

Ursprungligen postat av Paulsrud 
Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant
som den datoriserade världen givit upphov till. Att vara de
första som utvecklar en informationspolitisk helhetssyn.

Piratrörelsen är den första som utvecklat en informationspolitisk
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Länk: #257268
helhetssyn. Det är inget tal om saken. Problemet är bara att en
informationspolitisk helhetssyn i sig, med enda grund i den datoriserade
världen, inte kommer räcka för att vinna många val, och förmodligen aldrig
för att ta sig in i riksdagen. Här kommer Piratpartiet och Ung Pirat behöva
välja: Bli en bredare rörelse än tidigare, och få möjligheten att påverka
parlamentariskt och kanske komma in i riksdagen, eller fortsätta med
samma fokus, och krympa till en opinionsbildande intresseförening för
informationspolitik, med mindre än en procent i riksdagsvalen.

Citat:

Ursprungligen postat av Paulsrud 
Den naturliga följdfrågan av det utspelet är att vi kommer
svara på om vi verkligen vill legalisera olika sorters
tveksamt informationsinnehav. Jag undrar själv vad den
innebär. Oavsett den klantiga hanteringen så kommer
kopplingen utåt sätt vara precis likadan: att partiet är för
informations innehav även av barnpornografisk sådan.

Vad är ”tveksamt informationsinnehav”, och varför skulle den vara
problematisk? Jag har läst ett flertal debattartiklar av ledarredaktioner,
serietecknare och många fler, som skarpt kritiserar
barnpornografilagstiftningen som den ser ut i dag. Journalistförbundet står
helt bakom en total informationsfrihet. Om Piratpartiet och Ung Pirat ska
vara en trovärdig informationspolitisk aktör, krävs att man ser
informationsfriheten som ett grundläggande fundament.

Om varför just barnpornografilagstiftningen är skadlig har jag skrivit om
tidigare här.

    

Caspian Rehbinder
Uppkopplad
 

 
Inlägg: 12
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #257270

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - igår, 10:59

Och, att tillägga: Om vi vill ha en informationspolitisk helhetssyn måste vi
ha extremt bra argument för en inskränkning i den informationspolitiskt
kanske viktigaste grundpelaren: informationsfriheten. Att säga att vi har en
informationspolitisk helhetssyn och ideologisk grund, men att den ”inte
innefattar legalisering av innehav av barnpornografi (eller legalisering av
innehav av annan information som vi inte vill legalisera innehav av)” räcker
inte som motivering.

    

Ella Brodin
Inte uppkopplad
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #257358

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - idag, 17:29

Citat:

Ursprungligen postat av Caspian Rehbinder 
Och, att tillägga: Om vi vill ha en informationspolitisk
helhetssyn måste vi ha extremt bra argument för en
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inskränkning i den informationspolitiskt kanske viktigaste
grundpelaren: informationsfriheten. Att säga att vi har en
informationspolitisk helhetssyn och ideologisk grund, men att
den ”inte innefattar legalisering av innehav av
barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan
information som vi inte vill legalisera innehav av)” räcker
inte som motivering.

Nej, det måste vi inte. Och jo, det gör det.

Eller omformulerat: vad har du för argument för dina påståenden?

   

Caspian Rehbinder
Uppkopplad
 

 
Inlägg: 12
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #257406

 Sv: Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin - idag, 22:56

Citat:

Ursprungligen postat av Ella Brodin 
Nej, det måste vi inte. Och jo, det gör det.

Eller omformulerat: vad har du för argument för dina
påståenden?

Du menar att en politisk rörelse som definierar sig själv som
»informationspolitisk«, inte behöver kunna motivera inskränkningar i
informationsfriheten på djupare grund än rent godtycke? Om så är fallet
verkar det vara en tämligen ideologilös informationspolitisk rörelse, om du
frågar mig.

Att informationsfrihet är bra till att börja med tror jag är tämligen
självklart. Informationsfriheten är på många sätt mer grundläggande än
yttrandefriheten, eftersom den inte kräver en rätt att uttrycka eller sprida
information – utan bara att inneha den. Att göra viss information olaglig att
ens inneha är ett enormt ingrepp, som inte fanns i Sverige förrän 1999.

Inskränkt informationsfrihet har många negativa konsekvenser. Att tillåta
informationsförbud och censur av vissa saker – som till exempel
barnpornografi – används som ingång för att censurera mer. Christian
Engström med flera har skrivit om hur barnpornografi används som
argument för att införa censur, som sedan ska omfatta även annat. (Läs:
fildelning.)

Jag menar dessutom att bevisbördan inte ligger på den som vill behålla
yttrandefriheten, utan på den som vill inskränka den. Finns några belägg
för att färre barn utsätts för övergrepp nu än innan kriminaliseringen av
innehav av barnpornografi, och väger dessa belägg så tungt att sluttande
planet-effekten kan bortses från? På vilka ideologiska grunder kan man
motivera detta?

    

« Föregående ämne | Nästa ämne »
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