Hej,
Först, ursäkta det något ovanliga sättet att kontakta dig. Jag heter Rickard
Falkvinge och är partiledare för Piratpartiet.
Som du vet är det val snart. De stora politiska partierna slåss ganska ivrigt i
media för att framhålla just sitt parti som det bästa att rösta på.
Inte undra på att man funderar på vad man ska rösta på, egentligen!
Dessvärre finns det saker som de är helt överens om. En av de sakerna är att
det är bra med massövervakning av alla medborgare i ett kontrollsamhälle. Thomas Bodström (s) har blivit
känd för sina många nya lagar som urholkar den personliga integriteten, och Johan Pehrson (fp), den
borgerliga justitieministerkandidaten, har i stort sett samma åsikter.
Ett konkret exempel är att alla dina e-mail, telefonsamtal och mobiltelefonsamtal nu ska registreras, och
att det dessutom ska registreras en flerårig historik av hur du har rört dig ute på stan. Detta åstadkommer
man genom att pejla din mobiltelefon. (Tyvärr är det faktiskt inget skämt. Lagen heter Datalagrings–
direktivet.) Sådana här integritetskänsliga uppgifter kunde tidigare bara fås ut vid brott som mord,
kidnappning och grov våldtäkt. Nu ska de lagras slentrianmässigt. För alla. Om alla.
Det här är bara ett exempel. Det finns ungefär tjugo sådana nya lagar till. Personlig integritet och rätten till
ett privatliv är på väg att försvinna. Rätten att vara en individ över huvud taget.
Samtidigt är det ingen större skillnad på partierna. Det röda blocket har kraftigt gått åt det borgerliga hållet,
och moderaterna utmålar sig rakt av som ett arbetarparti. Den ena sidan vill ha 78 procents sjukersättning,
den andra vill ha 80 procent. De bråkar om tredje decimalen i skattesatsen, som gör försvinnande liten
skillnad för gemene man, och försöker hävda att det är viktiga valfrågor som är värda att slåss om.
Men det finns ett alternativ till de etablerade partierna. Eftersom vi slåss för rätten att kommunicera privat,
så kallas vi allmänt nedsättande för pirater av den film- och musikindustri som vill ha en statligt garanterad
rätt att hindra oss från att dela med oss till varandra. Därför kallar vi oss för Piratpartiet, rätt och slätt.
Tyvärr är vi det enda partiet idag som slåss för din rätt att ha ett privatliv överhuvudtaget. De partier som
sitter i riksdagen och halvhjärtat försöker säga samma sak, framförallt (c) och (mp), har tydligt visat under
mandatperioden som gått att andra frågor är viktigare för dem än grundstommar i samhället som
brevhemlighet och meddelarskydd.
I dagsläget har vi redan fler medlemmar än Miljöpartiet, och vi fortsätter att växa. Vi satsar på att komma in i
riksdagen i höst, och vända den här trenden på riktigt. Vi tror nämligen på att alla har ett grundläggande
känslomässigt behov av att hålla privata saker utanför storebrors granskande ögon. Även om man inte har
gjort något brottsligt.
Och sådan liten skillnad som det är på de etablerade partierna idag, så gör du mycket större skillnad genom
att rösta på oss, än vad du hade gjort genom att rösta på det traditionella blå eller röda blocket.
Läs gärna mer på vår hemsida. Du hittar den på http://www.piratpartiet.se.
Hälsningar,

Rickard Falkvinge
Partiledare för Piratpartiet

Vi har ingen mångmiljonbudget som de etablerade partierna har genom sitt partistöd, och därför har vi bett
medlemmar och frivilliga att själva skriva ut det här brevet och lägga hos sina grannar. Det kan därför hända att du
får flera exemplar. Vi ber om ursäkt för eventuell olägenhet.

