
Vi pirater delar ut böcker för att visa vad vi 
menar med delad kultur. Att ge bort en bok till en 
främling är ett brott mot upphovsrätten i lika hög 
grad som att elektroniskt skicka en fil till någon. 

Fildelning är inte vår enda fråga som somliga 
tror, men den har en del med våra tre fokus-
områden att göra. Fildelning påverkar och 
påverkas av vår integritet, kunskap och kultur.

Vi kämpar för den personliga integriteten. Det 
inne-bär att vi är emot att ge en industri 
möjligheter att efterspana vad folk gör på nätet 
bara för att skydda sina affärsintressen. Vi anser 
personlig integritet är så viktigt att den bör gå 
före företags möjligheter att tjäna pengar. Det 
betyder inte att vi inte erkänner upphovs-
rättsorganisationernas legitima anspråk, vi anser 
bara att de metoder som används börjar likna en 
häxjakt.

Vi tycker kunskap är viktigt. Vi bejakar att den 
sekundsnabbt kan spridas, delas och förädlas i 
nätets växande gemenskap. Vi anser att en 
föråldrad immaterialrätt bromsar en fantastisk 
utveckling. Ett exempel på detta är när man 
genom filter och censur försöker kontrollera den 
teknologi som gör kunskapsutbytet möjligt i 
jakten på pirater. Det är därför vill vi ändra på 
upphovsrättslagstiftningen. Icke-kommersiell 
spridning av skyddad verk borde vara lagligt.

Vi älskar kultur. Vi ser det som att vi är på väg in 
i en kulturens guldålder. Distribution och 
medskapande i alla sorters kulturprodukter 
förenklas av den moderna teknologin. Det ger 
upphov till nya konstnärer och nya konstnärliga 
verk i alla genrer. Vissa delar av upphovsrätten 
står i vägen för detta då den låser in kulturen i en 
gammal ekonomisk modell. Därför anser vi att 
lagstiftningen behöver moderniseras. Viktigast är 
att få stopp på den slentrianmässiga utökningen 
av skyddstiderna.
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