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som borde vara
med i Tapiren.

BRYSSELKOLLEN

>> Amelia Andersdotter:
”ACTA och internet”

Ladda ner
pdf-filen och
klicka på länkar
och rutor, eller;
skanna in QRkoden, för att
hitta till alla
länkar.

>> Christian Engström:
”Third EU Parliament
Committee Also Recommends Rejecting ACTA”

piratpartiet i media
Europa står upp
för det fria nätet
– det gör vi med!

Berätta för oss
vad som händer

Lördagen den 9 juni sker det
demonstrationer och manifestationer för det fria nätet
och mot ACTA runt om i hela
Europa. Självklart kommer vi
att dra vårt strå till stacken här
i Sverige.

PCFORALLA.IDG.SE

>> Stockholm:
Sergels torg, 14:00

DEBATT.SVT.SE

>> Göteborg:
Götaplatsen, 14:00
Soffliggare förändrar inte
världen. Jag kommer att demonstrera i Stockholm. Var
kommer du att demonstrera?
>> annatroberg.com

Lästips
Titta vad mycket
sakpolitiska tankar
det finns!
breddning.piratpartiet.se

Är du engagerad i någon av
Piratpartiets lokala organisationer? Glöm inte bort att tipsa oss
när ni gör saker så kan vi sprida
det vidare. Som när ni ska ses
på fika, dra igång bokbord eller
kulturdelning nånstans, eller
annat kul som ni tänkt att hitta
på där ni bor.

JOSEF COLLENTINE

Internationell kontaktperson
Jag heter Josef Ohlsson Collentine och är
internationell kontaktperson för Piratpartiet.
Jag är 26 år gammal och bor just nu i Mexico
City där jag studerar. Jag är dubbel medborgare (Svensk/Amerikan) och har därför
alltid varit intresserad av det internationella
perspektivet.
Som internationell kontaktperson kommer jag att lyfta och informera
om internationella piratnyheter. Jag kommer även hålla kontakt med
Pirate Parties International (PPI) och representanter i andra länders
piratpartier. Det är viktigt med god kontakt mellan olika piratpartier,
eftersom det underlättar för framtida samarbete på olika sätt.
Kontakta Josef via mail: international@piratpartiet.se,
eller twitter @collentine och @ppnewsletter

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