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Sammanfattning
Informationsmaterialet 
kommer som det ser ut nu bestå av en fyrsidig folder, två till fyra
affischer, och eventuellt någon form av flyer.
Syftet med informationsmaterialet
är att ha ett kärnmaterial med vilket vi kan
marknadsföra partiet inför valen 2018 och 2019. Det planeras att komplementeras med
specifikt valkampanjmaterial under 2018, men kommer att vara vårt huvudsakliga
informationsmaterial inför valen.
Läsaren ska dras in i texten och spontant känna att Piratpartiet verkar både spännande och
som ett riktigt alternativ som oppositionsparti. Väck frågor som “men hur vore det om PP
hade makten istället?”
Vår målgrupp är unga och teknikintresserade personer som inte involverat sig i politik och
som är lessa på de etablerade partierna. Det är gruppen som vill röra om i grytan men som
samtidigt inte är rasister. Det är generationen som glömt bort vad höger och vänster en gång
betytt, och som är ute efter praktiska, realistiska möjligheter, en bättre värld som anammar
det de gillar mest - tekniken. De är ute efter ett parti som erbjuder något nytt och som kan
utgöra ett alternativ till de partier som inte ens verkar bry sig.
Det huvudsakliga syftet är att läsaren ska läsa klart materialet och sen gå och aktivera sig
inom piratrörelsen. Medlemskap är bra, men desto viktigare är att personen engagerar sig
och börjar hjälpa till.
Det sekundära syftet är att väcka allt fler tankar om PP. Idag är vi bortglömda, det måste vi
ändra på. De som läser materialet och inte väljer att engagera sig ska ha blivit upprörda av
materialet - upprörda på oss eller på de vi kritiserar. Vi vill väcka diskussion och debatt, vi vill
väcka idén att Piratpartiet skulle kunna komma in i riksdagen 2018. Vi vill få läsaren att
överväga möjligheten att Piratpartiet är ett riktigt parti.

Folder
Huvudrubrik
Syfte
: Väcka intresse, låta kaxiga men samtidigt som att vi har en poäng. Fånga intresse speciellt
hos unga och tekniskt intresserade som inte involverat sig i politik och är lessa på de andra
partierna.
“Internet har förändrat varenda aspekt av ditt liv.
Sverige behöver en politisk kraft som förstår det.”

Introduktionstext
Syfte: 
Spinna vidare på huvudrubriken, behåll intresse så att läsaren går vidare till brödtexten, eller
allra minst får ett intryck av Piratpartiet som ett möjligt oppositionsparti, några som verkar veta
vad de pratar om, några som har en viktig poäng.
“Piratpartiet föddes ur internet - ur en djup framtidstro och en syn på teknik som något
positivt, något som kan hjälpa dig att leva ditt liv bättre än någonsin förut. När andra partier
vill använda nätet som ett vapen för att massövervaka befolkningen, ser vi det som en
möjlighet att stärka både statens transparens och ditt inflytande i politiken.”

Brödtext
Syfte: 
Berätta om våra kärnfrågor, elevator pitch om varför du ska engagera dig i och arbeta för att
ge PP politisk makt. Sätt stort fokus på teknikoptimism och argumentera för att vi är tillförlitliga
och vet vad vi pratar med. Läsaren ska känna att vi - och de med oss - är betydligt mer kompetenta
och pålästa än de sittande politikerna. Allt detta borde få plats på en sida eller som mest ett uppslag
i en folder (grafik inräknat).
“Vi brinner för dina rättigheter, och anser att de ska gälla både på nätet och i den fysiska
världen. Vi står upp för din rätt att röra dig fritt utan att spåras, övervakas och stoppas,
oavsett om det gäller nätets fiktiva gränser eller våra fysiska landsgränser.
Vi vill omedelbart riva upp de lagar som låter staten övervaka dig, och vill istället fokusera
resurserna på det som bevisats hjälpa mot terror och brott - polisverksamhet som fokuserar
på misstänkta, inte hela befolkningen.
Världen har länge rört sig i en oroväckande riktning som frångått de principer som sedan
länge fastslagits som mänskliga rättigheter. Principer som rätten att ses som oskyldig tills
motsatsen bevisas, rätten att kommunicera fritt, och rätten till brevbärarimmunitet och din
yttrandefrihet. Det är en utveckling som måste stoppas, och det snabbt.
Vi inser också att många av de lagar som stiftades på 1800-talet, lagar som
upphovsrättslagen och patentlagstiftningen, inte fungerar som de ska i 2010-talet. Vi vill
titta tillbaka på dessa lagar och återskapa det de en gång var till för - att uppmuntra
innovation och spridandet av nya idéer, snarare att fängsla dem från folket. Spridandet av
kunskap och kultur är något fantastiskt, och politiker måste sluta böja sig för lobbygrupper
som blir överflödiga i dagens samhälle.
Vi vill införa en helt ny nivå av transparens och medborgarinflytande i politiken.
Offentlighetsprincipen är bra men förlegad, och har inte uppdaterats med de möjligheter
som 2000-talets tekniska framsteg möjliggjorts. Vi vill att du ska ha all möjlighet att följa och
undersöka våra folkvalda politikers arbete, samtidigt som vi vill begränsa deras rätt att göra
detsamma mot dig.
Ny teknik får en allt större roll i våra liv för var dag som går. Idag finns allt på nätet, ofta med
skrämmande dåligt skydd - allt från din portkod och din bussresestatistik till
kärnvapenkoder och djupt konfidentiella dokument. För var dag som går växer behovet av
ett politiskt parti som på allvar förstår både möjligheterna och riskerna med den teknik som
växer fram i en allt snabbare takt.
Vi vill anamma det tekniken kan göra för ditt liv - och vi är beredda att arbeta hårt för att det
äntligen ska skrida i verken.”

Call to action
Syfte: 
Avslut på huvudsaklig brödtext. Ge den som läst och gillat texten ovan något att göra med sin
vilja att se det här hända. Ett sista kraftfullt argument som känns självklart, följt av en snabb
genomgång - hur hjälper man oss? Vad kan vi göra? Hur får vi det här att hända? Bli aktiv!
Sverige behöver en ny politisk kraft. En politisk kraft som står för omtänksamhet, inte
misstänksamhet.
Framtiden är här. Välkommen ombord.
piratpartiet.se - blipirat.nu

Footer
Syfte: 
Sidebar, footerbar eller liknande, som inte är fokus men som kan ha lite mer-att-läsa-info.
Snabb genomgång om partiets historia, med fokus på hur mycket vi spridits och vunnit makt
internationellt. Om EU-parlamentet, lista över länder där vi har lokalt valda, och framgångarna på
Island. Se till att inte göra allt för current, får inte bli gamla nyheter om en månad.
Piratpartiet grundades 2006 med målet att bli en ny politisk kraft i Sveriges avstannade
politiska samtal. Vi vill fokusera på framtiden, inte dåtiden, och vi inser att det finns fler
politiska frågor än de som får utrymme i media.
Svenska Piratpartiet satt i Europaparlamentet från 2009 till 2014, och representeras sedan
2014 av Julia Reda från vårt tyska systerparti. Runtom i Europa är Piratpartiet invalt i ett
antal regioner och städer, och Piratpartiet Island är invalda i landets parlament.
Vi har flera gånger om visat vår förmåga att förändra samhället till det bättre - nu behöver vi
din hjälp för att vinna ytterligare politisk makt och förändra världen!

Flygblad
Syfte: 
Flygbladets roll är att sammanfatta foldern på en mindre yta. Anledningen att ens ha
flygblad är egentligen att folders är så dyra att trycka upp att det är omöjligt att dela ut dem
överallt. Då kompletterar vi helt enkelt med flygblad som kan användas i många
sammanhang, där vi sedan dessutom har folders åt de som vill läsa mer.

“
Vi brinner för dina rättigheter
, och anser att de ska gälla både på nätet och i den fysiska
världen. Vi står upp för din rätt att röra dig fritt utan att spåras, övervakas och stoppas,
oavsett om det gäller nätets fiktiva gränser eller våra fysiska landsgränser.
Vi vill riva upp de lagar som låter staten övervaka dig
, och vill istället fokusera resurserna
på det som bevisats hjälpa mot terror och brott - polisverksamhet som fokuserar på
misstänkta, inte hela befolkningen. Vi måste stoppa den utveckling som attackerar dina
mänskliga rättigheter för var dag som går.
Vi vill uppdatera Sveriges lagar till 2010-talet
. Exempelvis upphovsrättslagen och
patentlagstiftningen är förlegade kvarvaror från en svunnen tid, och den enda rollen de
tjänar i dagens samhälle är att hålla kunskap och kultur borta från dig.
Vi vill stärka transparensen i politiken
, och utöka din rätt att följa allt som beslutas i
riksdagen, regeringen och Europaparlamentet. Det är du som ska ha rätt att övervaka
politiker - inte tvärtom.
Vi vill anamma det tekniken kan göra för ditt liv - och vi är beredda att arbeta hårt för att
det äntligen ska skrida i verken.
Sverige behöver en ny politisk kraft. En politisk kraft som står för omtänksamhet, inte
misstänksamhet.
Framtiden är här. Välkommen ombord.
piratpartiet.se - blipirat.nu”

Affischer
Syfte: 
Som del av informationsmaterialet lanserar vi 24 affischer med teman som hänger ihop med
foldern och flygbladet, men alla dessa tre sektioner ska samtidigt fungera för sig självt  den som ser
en affisch ska förstå den utan att ens veta att vi har en folder.
Precis som foldern och flygbladet ska dessa affischer få folk att tänka på oss och få folk att se oss
som ett realistiskt oppositionsparti. Vi vill även här främst nå unga tekniskt intresserade personer som
inte är så intresserade av politik.
Genom lättförståeliga men samtidigt tänkvärda påståenden om hur världen ser ut idag och hur vi kan
förändra den får vi läsaren att stanna upp i vardagen och reflektera  “har de kanske en poäng?” Målet
är att läsaren ska börja tänka och diskutera oss, samt leta upp mer information om oss och så
småningom börja engagera sig i partiet.
Jag överväger att köra det ganska enkla tricket att ha en affisch (i ljusa färger, vit grundbakgrund?)
med i princip endast en person (överkropp, fokus ansikte) som ser leende mot kameran som motiv.
Påståendet som är den huvudsakliga texten föreställs vara modellens påstående om varför
Piratpartiet behövs. Exempel på sådant påstående kan vara folderns huvudrubrik: “Internet har
förändrat varenda aspekt av våra liv. Sverige behöver en politisk kraft som förstår det.” Påståenden
får gärna vara mer kritisk och agressiv än så, tänk typen “nu räcker det, vi har fått nog” tillsammans
med “vi är en ny generation och det är vår tur att ta över”.
Utöver rubriken är den enda texten Piratpartiets logotyp (segel + partinamn) och länkar, förslagsvis
samma som foldern  piratpartiet.se och blipirat.nu.
Så vilka ska vara med på affischerna? Ska deras namn och titel vara med? Stockfoton eller pirater?
Kör vi på pirater bör fokus ligga på partiledare, vice partiledare, talespersoner, kanske
partisekreterare.
Förslag på texter, inklusive kommentarer om deras fokus och syfte:

“Sverige behöver en ny politisk kraft  för omtänksamhet, inte misstänksamhet.”
^
Mänskliga rättigheter 
och massövervakning.
“Framtiden är här. Välkommen ombord.”
^
Teknikoptimism
. Skulle även kunna vara en slags slogan som är med
någonstans på alla affischer. Känner att den är väldigt kraftfull och passande,
men inte fungerar lika bra själv som tillsammans med annan text.
“Övervaka politiker, inte medborgare.”
^
Transparens 
 men jag vet inte om det framgår tydligt nog.
“Vi älskar internet.”
^
Nätneutralitet, upphovsrätt.
Jag tror många, inklusive jag, skulle uppskatta att återuppliva en gammal
och beprövad slogan från EUvalet 2009. Enkelt men kraftfullt, och visar
att vi inte är rädda för att erkänna vilka vi är.

