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Er du opptatt av at friheten 

din skal bli bevart? At du 

kan si og mene akkurat 

hva du vil, uten at noen skal 

overvåke deg? Ønsker du 

å kunne bestemme politikk 

selv istedet for at partiene 

skal bestemme den for 

deg? Vil du at Internett 

og dets muligheter skal 

bli fullt brukt i skole og 

forskning? Vil du leve i 

et land som ligger langt 

fremme innen forskning?

StEm PIrAtPArtIEt

klikk deg inn på piratpartiet.no



PiratPartiet vil konkret

Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet

Styrke Datatilsynet

Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting

Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon

Tillate anonyme ytringer på Internett

Etablere digitale forbrukerrettigheter

Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv 
informasjon registrert av det offentlige

Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser

Styrke ytrings- og varslingsfrihet

 IndIvId og
 personvern

 KommunIKasjon og 
 InfrastruKtur
PiratPartiet vil konkret

Lovfeste tilgang til Internett

Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging

Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white 
spaces»)

Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig 
sektor

Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med 
muligheter for gjenbruk

Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming

Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både 
fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett

Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere 
domener under de norske toppdomenene

Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon 
ved betaling av regninger

 demoKratI 
 og samfunn
PrinsiPPer
Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater 
borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller 
der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det 
ønsker vi å endre.

PiratPartiet vil konkret

Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å 
måtte be om innsyn

Gi alle individer uttalerett

Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern 
og rikets sikkerhet kan stanse publisering

Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som 
registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de 
stemmer på Stortinget

Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme 
måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, 
behandling og vedtak/utbedring)

Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør 
det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor 
ressursbruk

Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med 
ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller)

Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres 
åpent

La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling 
til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk)

PiratPartiet vil konkret

Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, 
siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et 
overvåkningssamfunn

Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og 
være fritt tilgjengelig

Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på 
andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen

Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske 
aktiviteter

Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer 
gjenbrukbart digitalt innhold

Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er 
mulig

Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter 
utgivelse 

Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk 
skole

Innføre leserett for innhold med kopisperrer

Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier

Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle 
produkter

Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av 
privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer 
fra eksisterende verk

Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i 
skoleverket og det offentlige

Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør 
skolemateriell fritt tilgjengelig på nett

Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart 
innhold på nettet i relevante arenaer

Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående 
skole der det er kompetanse til å gi det

PiratPartiet vil konkret

Øke offentlig støtte til forskning

Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på 
vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning

All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt 
tilgjengelig

Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer 
patenter skal vurderes

Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må 
være åpent og fritt tilgjengelig

 KunnsKap og
 Kultur

 teKnologI, Innovasjon
 og vItensKap

Internett muliggjør et styresett som er nærmere 
det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

piratpartiet er din garanti 
for et sensurfritt Internett.


