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European Cyber Crime
Centre ska inte jaga
individuella fildelare.

Piratpartiet i Tyskland har vunnit nya stora
framgångar med sin lite bredare politiska
plattform. Här hemma i Sverige arbetar vi
med breddning sedan något år tillbaka och nu
börjar vi se frukterna av det. I dag börjar till
exempel ett medlemsmöte där vi bland annat
ska rösta om det förslag till nytt principprogram som vi arbetat fram tillsammans. Ta
chansen och var med och forma ett bredare och mänskligare Piratparti
för framtiden! >> Läs mer

EU-kommissionär Cecilia
Malmström funderar på hur
man bäst buntar ihop fildelare.

VECKANS CITAT

MEDLEMSMÖTE

Principprogram 4.0
Ladda ner, skriv
ut och läs hela
förslaget.

Varmt välkommen till vårmötet
MÖTESPRESIDIET

Tapir ges ut av Piratpartiet och är fri att kopieras och spridas.

Tapiren

Nyhetsbrev från
Piratpartiet

Vårmötet öppnade den 2 april kl 19.00. Då började diskussionerna i
alla de sex propositionerna, 45 motionerna och de 15 valen till förtroendeuppdrag som ska genomföras under de kommande sex veckorna.
(Diskussioner pågår under mötets fyra första veckor och de två sista
veckorna är omröstningarna). Se till att du har rätt mail och mobilnummer i Pirateweb för att inte missa någon information om mötet.
Titta in och delta i diskussionerna om bland annat nytt principprogram, rymdpolitik, bostadspolitik, energipolitik och massa roliga och
viktiga förslag om bibliotek och annat. Passa på att grilla kandidaterna med kluriga frågor också. >> Vårmötet
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Motion P01: Proposition 01:
Principprogram 4.0
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Rick Falkvinges tal
på TEDxObserver

BRYSSELKOLLEN

>> Christian Engström:
”Pristaken för roaming
spikade”
>> Dokument Freedom
Day i EU-parlamentet
Tess Lindholm söker
arbetsgruppsvolontärer
till Amelia Andersdotters
Brysselkontor
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Piratpartiet i media
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G LAD PÅSK!

Följ med i diskussionerna
kring ett gemensamt
piratparti för EU

