«Buskerudsaken»
Tommy Knappskog, Bjørn Gotheim, Ronald Patrich Steffensen og Erland Løken
Av Øystein Middelthun, nestleder i Piratpartiet

Jeg vil først begynne med litt bakgrunnsinformasjon om Buskerud Piratparti, før jeg vil gå gjennom
saken i kronologisk rekkefølge. Deretter vil jeg vurdere situasjonen slik jeg oppfattet den, samt
hvilke konsekvenser jeg mener den bør få og hvorfor.

Bakgrunnsinformasjon:
Buskerud Piratparti ble stiftet 12.03.2013.
Styret består av følgende personer, med deres innmeldingsdatoer i Piratpartiet.
Tommy Knappskog: 12.03.2013 (Etter gjentatte beskjeder om å melde seg inn siden stiftelsesmøtet
16.12.2012.)
Ronald Patrich Steffensen: Fortsatt ikke medlem av Piratpartiet
Erland Løken: 15.04.2013
Daniel Bakkland: 25.02.2013
Harald Engstrøm Westlie: 05.03.2013
Bjørn Gotheim: 13.03.2013
Bjørn Gotheim fikk beskjed fra meg om at Erland Løken og Ronald Patrich Steffensen ikke var
medlem av partiet 10. april 2013. Etter dette meldte tydeligvis Løken seg inn, men ikke Steffensen.
Steffensens manglende innmelding ble igjen påpekt per mail fra Geir Aaslid 18. september, og er
sågar nevnt i referatet etter styremøtet i Buskerud Piratparti 16. september 2013. I skrivende stund,
30. desember 2013, er Ronald Patrich Steffensen fortsatt ikke medlem av Piratpartiet, på tross av at
han er registrert som nestleder i Buskerud Piratparti i Brønnøysundregisteret.

«Buskerudsaken»: En kronologisk gjennomgang.
Forandledningen for saken, som etterhvert har gått under navnet «Buskerudsaken», kom gradvis.
De nøyaktige detaljene for hva som har foregått innad i fylkeslaget er det kun Buskerud Piratparti
som kan svare for, men jeg vil likevel forsøke å legge frem det jeg kjenner til.
Landsmøtet i Trondheim ble holdt 08.06.2013-09.06.2013. Under dette møtet lot jeg merke til at
Tommy Knappskog og Bjørn Gotheim var uenige i mye av det som ble diskutert og vedtatt.
Uenighet er i utgangspunktet bra. Uenighet fører til bedre konklusjoner, såfremt det diskuteres i
ryddige former. Referatet ble publisert 24.06.2013, og finnes tilgjengelig her:
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_Ekstraordin%C3%A6rt_Landsm
%C3%B8te_Juni_2013
Under landsmøtet i Trondheim ble det fremmet tre forslag til utforming av partipolitikk: Øystein
Jakobsens forslag, Programbandens forslag og Buskerud Piratpartis forslag. Begge de to førstnevnte
forslagene inneholdt bruk av Liquid Feedback og utforming av politikk over tid, og det ble vedtatt
at disse to forslagene skulle slås sammen og forme et felles grunnlag for videre utarbeidelse av
politikk, på grunn av de mange likhetene mellom forslagene. Det ble arbeidet videre med dette på
landsmøtet, og det ble til slutt vedtatt at politikk utformet i Liquid Feedback skulle legges i en
saksdatabase, som i første omgang skulle fungere som veiledning til partiets politikk. Samtidig ble

det vedtatt at vi skulle gå til valg på kjerneprogrammet slik det var utformet etter landsmøtet i Oslo,
16.-17. mars.
Den første antydningen til hva som skulle skje, kom i form av en epost 26. august 2013. Bjørn
Gotheim meldte at han stiller til debatt på Piratpartiets vegne i MIFFs (Med Israel for fred)
partidebatt om «norsk Midtøsten-politikk generelt og forholdet til Israel spesielt». Eposten ble sendt
til MIFF, med CC til Geir Aaslid, Håkon Wium Lie, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad,
Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Daniel Bakkland, Erland Løken, Harald Engstrøm Westlie,
Ole Alexander Dybsjord Skarsvåg, Ronald Patrich Steffensen og Tommy Knappskog.
I eposten skriver han:
«Jeg kommer som representant for PIRATPARTIET i morgen.
Hvor lang tid får jeg til innledning og avslutning?
TIL PIRATPARTIET
Dette er avklart med Buskerud Piratparti og jeg har for ca 8 -10 dager siden sendt denne
invitasjonen til en av de utallige linker partiet har og ingen svar. Jeg er i den heldige
situasjon at programmet kommer på stående for, slik som Håkon Lie om eldreomsorgen.
Vel møtt - hilsen Bjørn»
Det er uvisst hvorfor Gotheim føler at det er nødvendig å påpeke dette i en ekstern mail til MIFF, og
det er også uklart hvilke «utallige linker» som har blitt forsøkt. Jeg kan ikke se å ha mottatt noen
slike henvendelser.
I påfølgende mail, ti minutter senere, får forøvrig Gotheim svar fra MIFF om at Piratpartiet ikke er
invitert til debatten og at han derfor ikke kan stille.
At det faktisk var noe som foregikk i Buskerud som skilte seg fra resten av landets fylkeslag ble jeg
først klar over sent 8. september. Kl. 23.50 denne kvelden kommenterte en bruker ved navn
«Steingrunn», en sak i Aftenposten om det digitale valget.
http://www.aftenposten.no/meninger/Det-digitale-valget-7302801.html#comment-1034652147 I
kommentaren skrev han:
«Si meg, hva står i programmet til PIR der du stemte? I mitt hjemfylke sto det at de skulle
øke alle utgifter ganske drastisk uten å gjøre noe på inntektsiden utover å avvikle
handlingsregelen, pluss at de ville ha ti år med full innvandringsstopp»
Dette ble umiddelbart oppdaget av Marton Leren Teilgård, styremedlem i Sør-Trøndelag Piratparti.
Teilgård fulgte opp tråden med at dette slett ikke er politikk Piratpartiet står for, og fikk opprettet
kontakt med «Steingrunn» for å finne nærmere ut av hvilket fylke det gjaldt og hva som hadde
foregått.
På dette tidspunktet var det mange som ikke visste helt hva de skulle tro. Kanskje det bare var et
troll? Men så dukket Tommy Knappskog opp på valgvaken i Oslo 9. september og kunne bekrefte at
de hadde gått inn for innvandringsstopp. Knappskog virket generelt veldig unnvikende denne
kvelden. Det virket ikke som om han ville være sammen med oss andre, og selv om saken allerede
var ganske anspent lå det ikke i kortene at det skulle bli en så stor sak som det skulle vise seg å bli
iløpet av de neste dagene.
Dagen etter, 10. september, sender Knappskog ut en mail til alle medlemmer hvor han legger ved en
pdf-fil med en brosjyre de hadde benyttet i Buskerud.

Denne brosjyren inneholdt ingenting om innvandring, men derimot flere andre punkter med politikk
som ligger utenfor kjerneprogrammet. I brosjyren finnes blant annet punkter om at handlingsregelen
må bort, at bompengesystemet må utryddes og at samfunnet ikke må omorganiseres og sentraliseres
så til de grader pga co2 når klimaendringene kan ha andre årsaker. Denne mailen førte umiddelbart
til et svar fra et alminnelig medlem som vurderte å melde seg ut av partiet.
Helt på tampen av 11. september (kl. 23.46) sendte så Tommy Knappskog ut en ny mail, også denne
gangen til samtlige medlemmer av partiet. Mailen inneholdt følgende:
«Hei
Som noen har fått med seg er vi i Buskerud utålmodige på å komme videre. Vi ønsker å bli et
ordentlig politisk parti og ikke et tulleparti. Det betyr at vi må bli voksne og tøffe nok til få
et program på plass. Jeg har sendt ut (igår) buskerud sitt program og ønsker tilbakemelding
ifra alle fylkeslag. Jeg håper også at fylkeslagene selv kan organisere seg og lage
programmer som er tilpasset sin egen kommune/fylke og som de deler med oss andre. Kort
sagt:Vi kan ikke vente på at sentral organisering skal gjøre seg gjeldende, men må ta sakene
i egne hender. Desentralisering og personvern henger nøye sammen. Et mest mulig
desentralisert parti er også det som Rick Falkevinge ønsker seg. Pirater venter ikke på
tillatelse men setter opp egne blogger og egne saker. Var det Platon eller Aristoteles som sa
at et upolitisk liv ikke var verd å leve? Lykke til!
mvh
Tommy Knappskog
Kaptein Buskerud Piratparti»
Sentralstyret, representert ved Even Solum Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal og
Øystein Middelthun, ble sittende å diskutere saken utover natta. Innholdet i mailen minnet mye om
en oppfordring til mytteri, og går på tvers av vedtak fra landsmøtet i Trondheim. I et forsøk på å
forhindre svært mye spam i form av svar til absolutt alle ble mailinglisten til samtlige medlemmer
midlertidig stengt. Det hadde allerede gått ut ett svar til alle, og etter alt å dømme ville flere med
med mulighet til å sende til denne lista (på dette tidspunktet alle sentral- og fylkesstyremedlemmer)
ønske å besvare Knappskogs uttalelse. Svaret som allerede hadde gått ut pekte blant annet til
nettadressen til Buskerud Piratpartis program, som var som følger:

Dette programmet ble forøvrig fjernet etterhvert. I skrivende stund inneholder nettadressen
(http://www.dissens.net/index.php/program-buskerud) nå bl.a. to politiske punkter. Ett punkt om
miljø, «Samfunnet skal ikke til de grader omorganiseres og sentraliseres (f.eks i Buskerudbyen) på
grunn av CO2, når klimaendringene kan ha andre årsaker.», og ett punkt om innvandring, «Full
innvandringsstopp i 10 år. Motsetningene mellom tilhengere og motstandere av innvandring er så

stor, at det er grunn nok i seg selv til å stanse den (gjelder ikke arbeidsinnvandring)».
Klokken 06.19 påfølgende morgen sendte partileder Øystein Jakobsen ut en svarmail til alle
medlemmer og informerte blant annet om at Piratpartiet slett ikke står for den politikken som har
blitt lagt frem av Knappskog. Mailen var et forsøk på å roe ned situasjonen slik at alminnelige
medlemmer, hvorav mange slett ikke ønsker mengder av mail fra oss, ikke skulle bli plaget
ytterligere.
Mailen fra Øystein Jakobsen var som følger:
«Hei igjen kjære medpirater. Nå er valget vel overstått, og jeg så frem til å forme veien
videre i fellesskap når vi hadde fått summet oss litt. Nå ble denne begivenheten noe
fremskyndet og jeg ser meg nødt å sende ut et tilsvar. Merk at jeg vil sende ut en lengre
beskjed som oppsummerer våre erfaringer fra valgkampen og beskriver veien videre iløpet
av helgen, men nå er det viktig med en rask kommentar.
I natt 11. september mottok alle Piratpartiets medlemmer en mail fra leder i Buskerud
Piratparti, Tommy Knappskog. Der han skriver at «vi» i Buskerud er «utålmodige på å
komme oss videre». Han beskriver så hvorfor det er prinsipielt viktig at de kan utforme
lokalpolitikk uten innblanding fra partiet sentralt, og henviser til at de allerede har laget et
eget program. Programmet de henviser til er en blanding av både lokal og sentral politikk.
Mye av det er ikke forankret i Piratpartiets kjerneprogram aldri til å bli det.
Diskusjonen om hvordan partiet skal utvikle sin politikk har vært gjenstand for mye debatt
helt fra partiets stiftelse og vil være sentralt også ved neste landsmøte. Når våre talsmenn
ytrer seg om partiets offisielle standpunkter og hva vi står for skal dette begrenses til det
som er vedtatt i kjerneprogrammet - dog gjerne med egne ord og eget fokus. Vi har
anledningen å uttale oss også om saker som tidligere ikke har vært tatt opp, men da må vi
utvise godt skjønn og utlede tilsvar i beste pirat-ånd. Jeg kan henvise til mitt tilsvar til
Hardware.no på en partiutspørring som eksempel.
Her har Buskerud Piratparti utvist dårlig skjønn ved bl.a. å si at Piratpartartiet vil ha "Full
innvandringsstopp i 10 år". Dette har ingenting med Piratpartiet å gjøre, om noe er det på
tvers av vårt fokus på grunnleggende menneskerettigheter. Når det gjelder henvisningene til
desentralisering og at "det er dette Falkvinge ønsker seg", kan jeg si at jeg har nå snakket
med Falkvinge. Han er personlig sterkt imot det konkrete forslaget, og mht. henvisningen til
desentralisering påpeker han viktigheten av å ha en felles verdibase i partiet. Her henviser
han til boken sin Swarmwize side 207-216.
Jeg har slått av muligheten til å sende epost til alle.medlemmer, og håper på forståelse for
at jeg ikke ønsker at alle-mailen skal bli en diskusjonsliste. Jeg håper også på at ingen tar
denne eposten fra Buskerud på noe som helst vis som representativt for partiet og i så måte
revurderer sitt engasjement. Tvert om håper jeg dere ser at vi evner å identifisere forsøk på
å vri partiet bort fra våre grunn-idealer og reagere deretter. Det er helt normalt at et
nyoppstartet parti tiltrekker seg elementer som ikke nødvendigvis deler våre felles verdier
men deltar primært for å få inn sine egne kjepphester. Dette har Piratpartiet i Tyskland
opplevd, det har vi selv opplevd før og kommer til å oppleve senere.
Dette er bare voksesmerter, og er ingen grunn til å vike fra våre felles mål.»
Om kvelden 12. september (kl. 23.20) valgte Tommy Knappskog bevisst å omgå begrensningen
som hadde blitt lagt inn i mailsystemet for å unngå å spamme medlemmene våre. Dette ble gjort ved

å benytte samtlige fylkeslister istedet for den blokkerte adressen til alle medlemmer, og mailen ble
dermed likevel sendt ut til absolutt alle.
Mailen inneholdt følgende:
«Hei
Mangel på ledelse, mangel på organisasjon, og mest av alt mangel på humør og god vilje
har desverre gjort Piratpartiet til en skygge av det som vi kunne ha vært. Det ser ut som
Piratpartiet styres av barn. Verst er det på facebook, der en liten men sentral gruppe sitter
og raper og promper. Noen må rydde opp i dette hvis Piratpartiet skal ha noen fremtid. At
styret forventer at sine stortingskandidater skal stå på stand, og ikke mene noe konkret om
f.eks innvandring eller miljøvern, er helt uakseptabelt. Da er Piratpartiet en vits. Når vi har
hatt 2 landsmøter uten å diskutere en eneste konkret politisk sak, ba jeg i Trondheim om å få
utforme dette selv i Buskerud. Det var greit. Nå kan det godt være at programmet i Buskerud
er dårlig, men det er et Program. Og det kan endres. Og det endres også hele tiden. Når
lederen Øystein sier at en type politikk aldri vil bli piratpolitikk, setter han til side
demokratiet. Men han setter også til side debatt og yttringsfrihet. Finnes det prinsipper vi
ikke skal diskutere? Når Øystein slår AV muligheten for ALLE til å sende ut informsjon til
medlemmer i partiet, bruker han en metode som Piratpartiet kjemper imot alle andre steder.
Det er heller ingen menneskerettighet å få innvandre til Norge. Har ikke de som skal betale
for innvandringen noen rettigheter? Men Øystein har rett i en ting: Jeg har ikke lest slutten
på Swarmwise før nå. Her skriver Falkvinge om det apen ser, det gjør den (monkey see,
monkey do): De fleste medlemmene i partiet trenger ikke å vite mer enn klokkeslettet de skal
møte opp. Mange medlemmer vil helst være anonyme. Klovner i partiet trenger et
ballespark. Medlemmer er bare et middel eller aper som imiterer sin leder. Er det slik vi skal
ha det? Kanskje skal vi være mer forsiktig med å lese Falkvinge? Angrepet på Buskerud
Piratparti hører ingen sted hjemme. Et Piratparti må tåle mye mer enn som så. Det er på
tide å bli et ordentlig parti. Politikk er et praktisk fag. Det er ikke nok å kalle noe for
Frp-politikk eller henvise til menneskerettigheter. Du må argumentere. Hvilken
innvandringspolitikk vil du ha Øystein Jacobsen? Og hvorfor?»
Med bakgrunn i denne handlingen så sentralstyret seg nødt til å stenge alle fylkeslistene midlertidig,
selv om det var klart at dette ville medføre problemer for fylkeslagene. Logfiler på mailserveren
viser at det kom svært mange svar til alle disse adressene, og det ville ha skapt veldig mye støy for
alle medlemmer dersom denne avgjørelsen ikke hadde blitt tatt. Den endelige følgen ble at Tommy
Knappskog fikk sin epostkonto midlertidig stengt for brudd på epost-etikette, frem til vi kunne gå
gjennom og endre reglene for hvem som har tilgang til å sende eposter hvor.
Før valget hadde vi hatt et prosjekt gående for å erstatte det gamle forumet vårt. Dette prosjektet ble
det nå sårt nødvendig å få ferdig umiddelbart, og det var mange som jobbet på spreng for å få opp
gode diskusjonskanaler for oss alle så snart som mulig.
13. september kl. 22.05 ble den nye redditløsningen offisielt åpnet. Mailoppsettet vi ønsket oss for å
ta høyde for problematikken vi hadde stått overfor de siste dagene krevde dessverre en ikke
ubetydelig programmeringsjobb. Etter at programmeringen var utført ble listene åpnet opp igjen 25.
september.
Tobias Brox fremmet, som den første, et eksplisitt forslag om at Tommy Knappskog ekskluderes fra
partiet som en følge av det ovenstående, 13. september kl. 10.44. Eksklusjon har også blitt nevnt av
flere andre medlemmer, se forøvrig uttalelser vedlagt nederst.
Buskerud Piratparti avholdt et styremøte 16. september. Den 17. september kl. 22.22 sendte så

Tommy Knappskog følgende epost til alle styremedlemmer:
«For å få et mye bedre parti må vi bytte ut det sittende sentralstyret. Det sittende styret er
ikke registrert i brønnøysund. Det betyr at de bruker penger og tar besluttninger i noen
andres navn. De har ikke sendt ut referat fra det første landsmøtet, og dette referatet er
heller ikke godkjent av det neste landsmøtet. Det er ikke vist fram noe budsjett. Dette er
ulovlig. Øystein Jakobsen og sentralstyret eksisterer ikke. Likevel tar han besluttninger om
f.eks ikke å benytte mailsystemet?! Hvem har tatt denne besluttningen? I Buskerud har vi
henvendt oss flere ganger om disse sakene uten at det har skjedd noe. Hvem sitter egentlig i
sentralstyret? Vi ønsker endringer i dette straks, og har gjort vedtak om mistillit til
sentralstyret i Buskerud, og ber alle andre fylkeslag om å støtte dette mistillitsforslaget (se
vedlegg)»
Vedlegget inneholdt følgende tekst fra møtets referat:
«I Buskerud Piratparti har vi gjort følgende vedtak, mandag 16. september kl 1800 på
rådhuset i Kongsberg.
Sak 2: Eventuelt ‘Buskerudsaken’
1) Vi ønsker å få tilsendt saksdokumenter og bli representert ved det ekstraordinære
sentralstyremøtet torsdag.
2) Mistilitsforslag til Sentralstyret fra Buskerud Piratparti. Et sentralstyre som ikke utfører
noen av grunnleggende pliktene og som ikke er interessert i å utvide et parti til noe mer enn
en dataklubb må byttes ut. Når styret i tillegg overreagerer ved å stenge hele piratenes
mailsystem skjerper dette saken ytterligere. Vi vil at sentralstyret skal behandle følgende
sak: Sentralstyret oppsløser seg selv. Det orginale styret som er registrert i brønnøysund
(minus Tommy Knappskog) får i oppdrag å innkalle til ekstraordinært landsmøte før jul,
som skal velge nytt sentralstyre.»
Det ble også startet en diskusjonstråd om mistillitsforslaget på reddit av Knappskog selv, men han
fikk ingen støtte i sin sak.
Det ekstraordinære sentralstyremøtet det refereres til i referatet fra Buskerud Piratpartis styremøte
ble avholdt på kort varsel og foregikk i stor grad utendørs samlet rundt telefoner. Møtet omhandlet i
større grad hvordan selve håndteringen av saken har vært enn et reellt forsøk på å løse konflikten.
Sistnevnte ble i større grad diskutert grundig ved det neste sentralstyremøtet. Referatet fra
hastemøtet ligger her: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_hastem
%C3%B8te_2013-09-14
20. september ble det avholdt et sentralstyremøte som i hovedsak dreide seg om «Buskerudsaken».
Der ble det fastslått at sentralstyret per d.d. ikke har myndighet til å verken suspendere eller
ekskludere medlemmer. Saken ble derfor henvist landsmøtet. På grunn av manglende myndighet
valgte derfor sentralstyret også å avvente situasjonen rundt Buskerud frem til landsmøtet kunne
foreta en grundig og korrekt gjennomgang av saken. Referatet fra dette møtet er tilgjengelig her:
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2013-09-20

Konklusjon
Buskerud Piratparti argumenterte på landsmøtet i Trondheim for en alternativ måte å utarbeide

partipolitikk på, men ble nedstemt. Landsmøtet vedtok at vi skulle gå til valg på kjerneprogrammet
og arbeide med å få inn breddedemokratiet i en veiledende saksdatabase. Dette vedtaket har
tilsynelatende Buskerud Piratparti ignorert og de valgte å likevel gå til valg i Buskerud på et bredere
program uten å koordinere dette med noen andre deler av partiet. Flere av medlemmene i Buskerud,
spesielt fra lokallaget for Drammen og Lier, har i ettertid påpekt at de ikke har fått nok informasjon
om programmet og prosessen rundt dette til Stortingsvalget. (Ref. møtereferat fra styremøte i
Buskerud Piratparti 28. oktober 2013.)
Reaksjonene til svært mange av partiets medlemmer, både alminnelige medlemmer og
styremedlemmer fra partiets fylkeslag, viser en kraftig misnøye med Buskerud Piratpartis
fremgangsmåte, program og opptreden. Mange har antydet at en eksklusjon er på sin plass, enten
ved eksplisitt krav eller ved anerkjennelse av at dette vil være en naturlig konsekvens. To personer
med stemmerett i Buskerud, som er aktive i Piratpartiet i et annet fylke grunnet studier, har uttrykt
at de følte seg personlig krenket og dolket i ryggen etter at det ble kjent at de hadde stemt på noe
helt annet enn hva de selv arbeider for.
Jeg har forsøkt å identifisere hvilke personer som har spilt en rolle i denne saken og hva jeg mener
konsekvensene bør være for de enkelte. Mine tanker er som følger:

Tommy Knappskog, leder i Buskerud Piratparti
Det endelige ansvaret for hva som har foregått i Buskerud Piratparti ligger i stor grad på Tommy
Knappskog, som leder for fylkeslaget. Buskerud Piratpartis beslutning om å lage et bredt program
bryter med landsmøtets vedtak om at vi skulle gå til valg på kjerneprogrammet. Fylkesstyret i
Buskerud har således gått mot landsmøtets vedtak og intensjon gjennom sin opptreden. Det var også
Knappskog selv som startet konflikten gjennom sin mailutsendelse hvor han gjentatte ganger brøt
med normal epost-etikette og bevisst skapte mye støy for alle medlemmer, inkludert de som i liten
grad ønsker kommunikasjon fra partiet. Den andre av mailutsendelsene hans til samtlige
medlemmer ble i tillegg oppfattet som en oppfordring til mytteri, samtidig som budskapet også
bryter med landsmøtet.
Jeg er klar over at det er enkelte andre som har trått utenfor den grensen som ble opptegnet av
landsmøtet ved å fremme enkeltsaker under valgkampen som bryter med landsmøtets vedtak, men
Buskerud Piratparti trår i mine øyne over disse grensene på en spesielt bevisst og organisert måte.
Det virker som om Knappskog har hatt en sentral rolle i avgjørelsen om å utforme
fylkesprogrammet slik det ble gjort. Dette understøttes også av hans egne uttalelser i tiden etter
valget. Knappskog har ikke vist noen tegn til å angre på sin opptreden.
På bakgrunn av det ovennevnte, med støtte i flere uttalelser fra øvrige medlemmer, finner jeg grunn
til å foreslå eksklusjon av Tommy Knappskog fra Piratpartiet.

Bjørn Gotheim, styremedlem i Buskerud Piratparti
Gotheim har vært en av de som deltok svært aktivt i diskusjonen som oppstod etter Knappskogs
uttalelser, og flere har omtalt Gotheim i sammenheng med Knappskog. Kommentarene fra Gotheim
har tidvis vært ufine, men til hans forsvar gjelder dette også flere andre deltakere i denne sakens
hete.
Under følger en av uttalelsene fra Gotheim til den gamle diskusjonslista på kunnskapsallmenningen:

«Noen ganger har jeg inntrykk av at noen medlemmer står litt til venstre for AKP -ml som
var mester i både opptaksprøver og eksklusjoner, men hvorfor bruker man ordet demokraI i
hytt og pine. Det var i sin tid samtlige sosialistiske / kommunistiske land som kalte deg
demokratiske - mest kjent er DDR men når man må skyte sine egne landsmenn som vil ut av
landet - da er det muligens ikke særlig demokratisk styreform.
Min konklusjon på "Hva er demokratiet for DEG", meget avklarende - Piratpartiet er blitt
en kommunistisk dekkorganisasjon.
PS Her har dere også grunn til å ekskludere meg også, en annen ting er om du har dekning i
vedtektene - men pytt, pytt - hvorfor skal vi bry oss om avtaler - sentralstyret har de siste
måneder demonstrert åpenhet, ærlighet, rettferdighet og informasjonsplikt bare tullball for
dere. Dere har også bevist at dere er hysterisk redde for at noen skal kunne lese partiets web
og Facebook - hvorfor, har vi noe å skjule?
Hilsen Bjørn, en av de siste demokrater i Piratpartiet - sic transit gloria mundi!»
Som tidligere nevnt var det flere som var ufine i diskusjonen disse dagene. Diskusjon i seg selv er
svært viktig og må tillates. Gotheim uttrykker i denne eposten frykt for reaksjoner, men dersom det
skal reageres må Gotheim ha spilt en vesentlig rolle i fremgangsmåten til Buskerud Piratparti i
forhold til vedtakene fra landsmøtet. Jeg var tidligere av den oppfatningen at Gotheim kunne ha
spilt en slik rolle, men har etter nærmere gjennomgang av forløpet ikke funnet tegn til at Gotheim
var en vesentlig bidragsyter til Buskerud Piratpartis program. Han uttalte selv 11. september: «Jeg
har ikke lagt to pinner i kors for å utforme Buskerud Piratparti's program - bare spør Tommy».
Enkelte av uttalelsene hans om sentralstyret har også vært i direkte ufine ordelag. Samtidig står han
naturligvis fritt til å kritisere sentralstyret, og han har samtidig vært en av de som har ytret ønske om
dialog for å løse den oppståtte konflikten.
Med bakgrunn i det ovennevnte finner jeg ingen grunn til å reagere overfor Bjørn Gotheim.

Ronald Patrich Steffensen, nestleder i Buskerud Piratparti
Helt siden Steffensen ble valgt inn som en av to nestledere i Buskerud Piratparti har det vært påpekt
at han ikke er betalende medlem i partiet. Samtidig virker han være en av de som aktivt kjemper for
en svært restriktiv innvandringspolitikk og det virker sannsynlig at han har vært en viktig
bidragsyter og/eller initiativtaker til å fremme nettopp denne saken. Innvandringspunktet i Buskerud
Piratpartis program har vært et av de såreste punktene for mange av våre medlemmer, og flere har
uttrykt at spesielt dette punktet strider mot Piratpartiets filosofi.
Steffensen har ikke deltatt særlig aktivt i selve debatten rundt «Buskerudsaken», men har vært den
eneste som aktivt har postet innhold til facebookgruppa til Buskerud Piratparti
(https://www.facebook.com/groups/515597608498366/607424979315628/). Denne facebookgruppa
er i mine øyne ganske deprimerende lesning. De siste postene i facebookgruppa til Buskerud
Piratparti er vedlagt i slutten av dette dokumentet.
En av Steffensens poster til gruppa skilte seg ut fra de andre som spesielt ekstrem.

Steffensen gir altså uttrykk for at han har tatt kontakt med English Defence League på vegne av
Piratpartiet og ønsker et møte med dem. Posten ble fjernet kort tid etter.
Basert på det ovennevnte føler jeg at Steffensen har et grunnsyn som ikke er forenelig med
Piratpartiet.
Med bakgrunn i alle disse utspillene, i sammenheng med at Steffensen ikke er og aldri har vært
medlem av Piratpartiet, foreslås det at han fratas alle verv og nektes medlemsskap i Piratpartiet.

Erland Løken, nestleder i Buskerud Piratparti

Basert på Erland Løkens tidligere politiske arbeid i Folkevett, et lokalparti i Kongsberg ved valget
2007 hvor Bjørn Gotheim var partileder, virker det sannsynlig at Løken er hovedansvarlig for
punktet om familie og barnevern. Dette politiske feltet har svært lite vedtatt partipolitikk, om noe.
Samtidig kan jeg ikke se at Løken har spilt en betydelig rolle i avgjørelsen om at Buskerud
Piratparti skulle ha et bredt program i strid med landsmøtets vedtak. Såvidt jeg vet finnes det
dessverre ingen tilgjengelige referater fra de aktuelle møtene i Buskerud, og det er derfor vanskelig
å avgjøre hvem som har spilt hvilken rolle. At han kan ha bidratt til dette punktet alene er i mine
øyne ikke nok til å fremtvinge reaksjoner. Jeg kan altså ikke se noen grunn til at det bør reageres
overfor Løken.

Oppsummering
Det foreslås at Tommy Knappskog ekskluderes fra Piratpartiet. Det presiseres også at Ronald
Patrich Steffensen ikke er og aldri har vært medlem av Piratpartiet, og det foreslås at han fratas alle
verv og nektes medlemskap i Piratpartiet.

Vedlagt:
1) Kommentarer og tilbakemeldinger Øystein Jakobsen fikk på sin uttalelse fra alminnelige
medlemmer i partiet (avsender er anonymisert).
2) Kommentarer og uttalelser fra styremedlemmer.
3) Buskerud Piratpartis facebookgruppe

1) Kommentarer og tilbakemeldinger Øystein Jakobsen fikk på sin uttalelse fra alminnelige
medlemmer i partiet (avsender er anonymisert).
Under følger noen av tilbakemeldingene Øystein Jakobsen fikk på sin uttalelse fra alminnelige
medlemmer i partiet som reagerte på utspillene til Knappskog:
Kjempebra og oppklarende tilsvar, Øystein!
Godt sagt Øystein! Jeg ble helst sjokkert da jeg leste eposten fra Buskerud Piratparti! Jeg
stiller meg ytterst kritisk til mange av utspillene i deres partiprogram og jeg håper inderlig
ikke at det noen gang blir offisiellt partiprogram og at Piratpartiet som en landsdekkende
organisasjon legger noen føringer for hva som er innafor og hva som ikke er det når det
kommer til de lokale delene av partiet.
Bra at du tar tak i dette! Ble litt bekymret over hva jeg hadde meldt meg inn i der en stund.
Jeg ville definitivt ikke ha stemt Pirat hvis jeg bodde i Buskerud. Jeg oppfordrer også sterkt

til å få vedtatt en eksklusjonsparagraf for partiet så fort som mulig.
Jeg må med utelukkende glede og et lettelsens sukk bare si en ting; TAKK!
Det var hakke før jeg slo hodet i veggen av å lese de siste døgns infantile, ulogiske,
usammenhengende og skadelige mail som har surret på mailinglista.
Ser nå fram til en konstruktiv og om enn krevende diskusjon om veien videre.
Takk for at du tok tak i dette
Takk for en forklaring, viktig å få for oss som er nye.
Betryggende. Det ble jo diskutert om vi skulle bevege oss mot et breddeprogram på
valgvakemiddagen, men jeg må innrømme at jeg var på nippet til å melde meg ut etter
mailen fra buskerud.
Den satt!
Tusen takk for at du opprettholder verdigheten til partiet på en slik flott måte.
Takk for denne e-posten. Mye av det som sto på plakaten til Buskerud kan jeg ikke vedkjenne
meg. Jeg vil gjerne være med å diskutere det, men vil da samtidig ha muligheten til å
istemme eller ta avstand før noe publiseres.
Kanskje vi bør få til en "Kodeks" som definerer hvordan vi pirater skal jobbe?
Hei.
Vil bare si jeg reagerte som deg på eposten fra Tommy Knappskog. Tenkte at
dette var litt rart. I minste fall burde Buskerud rådført seg med deg som
leder. Reagerte også på punktet om full innvandringsstopp. Syns det hørtes
litt vel hardt ut. Fint å se du tok tak i det. Hjemmesiden er også blitt
fin og brukervennlig. Godt jobbet så langt.
Hei!
Jeg vil bare takke for tilsvaret som du sendte ut. Det var viktig å få sendt ut en slik
presisering så fort som mulig. Jeg merket selv hvordan jeg begynte å skamme meg over
stemmegivningen min, hvis de som visste at jeg stemte PIR hadde trodd at jeg stemte på den
smørja som Buskerud sendte ut.
Troen på Piratpartiet er nå gjenopprettet!
Takk for oppklaring. Da er jeg fortsatt medlem og gleder meg til å være med på diskusjonen

videre!
Etter Knappskogs bevisste omgåelse av begrensningene var dette den eneste kommentaren som
rakk å gå ut før listene ble sperret (fra et alminnelig medlem):
Som enkeltmedlem vil jeg si dette er flaut. Ut fra min bakgrunn fra andre politiske
organisasjoner er det å oppføre seg slik du gjør her Tommy i beste fall skamløst. Ikke bare
er det respektløst ovenfor partiet, men også for de av medlemmene som ikke stiller seg bak
de politiske utspillene dere her har kommet med og saken som helhet. Hva partiets ledelse
velger å gjøre legger ikke jeg meg bort i, men om jeg hadde vært kaptein hadde jeg bedt deg
om å pakke sammen og gå ganske raskt.

2) Kommentarer og uttalelser fra styremedlemmer.
(Enkelte av disse er skrevet etter at Buskerud Piratparti den 16de september vedtok et
mistillitsforslag mot det sittende sentralstyret.)
Jeg tror det er skadelig for et parti som fortsatt er i oppstartsfasen (for ja, det er vi!) å la
enkeltpersoner forsøke å legge så mye av sine egne meninger i partiets politikk som det
virker som om Buskerud (les: Knappskog og Gotheim) har gjort. Det er ikke skadelig på den
måten at man må plutselig sitter med kjip politikk og kjipe meninger, men på den måten at
andre vil ha mindre lyst til å komme med sine idéer og forslag; mindre lyst til å bidra til
partiets vekst; mindre lyst til å ta på seg ansvar for å få partiet til å bli større og bedre, i
frykt for å både framstå slik som de to allerede navngitte medlemmene fra Buskerud har
gjort.
I tillegg synes jeg at det er veldig, veldig rart å få høre fra kompisene mine i Buskerud si at
«Piratpartiet er for full innvandringsstopp i 10 år!!», fordi det er politikk som jeg ikke
kjenner igjen, hverken som politikk vi har vedtatt, eller som piratpolitikk i det hele tatt. Når
man, selv som stortingsrepresentant, står på stand for Piratpartiet, så representerer man
HELE partiet, ikke partiet i Buskerud. Ja, du jobber for å få velgere fra Buskerud, men du
representerer hele partiet. Sånn er det for alle partier i hele Norge: Selv om Martin Kolberg
velges inn på Stortinget fra Buskerud, så representerer han hele AP når han står på stand på
et valgtorg i Drammen.
* Markus Igeland, Nestleder i Telemark Piratparti
Jeg tenker at det her er snakk om styremedlemmer som har forsøkt å kapre Piratpartiets
navn, fremme sine kjepphester, omgå en demokratisk prosess under dekke av
desentralisering, og i etterkant forsvare og oppfordre til slik oppførsel.
Jeg klarer ikke helt å se hvordan partiet skal akseptere dette. Selv om eksklusjon er en sterk
reaksjon ser jeg ikke helt alternativet, ettersom de aktuelle styremedlemmene ikke gir noen
tegn til å ha endret sin retning.
Sentralstyret har min støtte i sin fremtreden så langt.
* Manuel Lains, Nestleder i Oslo Piratparti

Ref. kjerneprogrammet:
"Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende
prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er
primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene"
- Disse setningene er noen av de viktigste vi har, og kanskje en av hovedårsakene til at jeg i
det hele tatt er med i partiet! Jeg personlig kan ha både totalitære, anarkistiske, og til dels
ekstreme meninger, men disse er alle fullstendig irrelevante siden partiet etter mitt syn skal
bygges opp rundt medlemmenes (og i fremtiden; innbyggerenes) meninger og holdninger og
absolutt ikke mine egne. På dette punktet virker Buskerud (og da spesiellt Knappskog, men
han kan godt bare være budbringeren for alt jeg vet) å ha et helt annet synspunkt.
Nå vet ikke jeg hvilket belegg Buskerud har for sakene i programmet de visstnok har
(vedtatt?), men på meg virker de å være resultatet av en idè-myldring mellom
styremedlemmene (eller i beste fall lokal-medlemmene), kanskje til og med mellom
enkeltpersoner. Jeg sendte også en epost til Knappskog rett etter å ha mottatt "flyeren" fra
dem, hvor jeg spurte hvor disse sakene var frontet og avgjort, men venter fortsatt på svar.
Dette er etter mitt syn ikke i nærheten av å være hvordan partiet skal fungere.
- Så vidt jeg forstår, så er vi (hele partiet som sådan) fortsatt i fasen hvor vi etablerer
demokratiske spilleregler. Eksempelvis får fungerende tekniske systemer/verktøy som lar oss
diskutere (forum, reddit, etc), utforme (pad, etc), og viktigst av alt; stemme over (liquid
feedback, alternativt et tilsvarende og mye mer brukervennlig system, til å fungere som gode
verktøy for partiets formål.
Så lenge disse verktøyene ikke er til stede, og eller tatt fullt i bruk, så kan jeg ikke se at vi i
det hele tatt kan stå for enkeltsaker i nevneverdig grad (dessverre), men dette kommer! Ikke
sant? ;-)
- Eventuell reaksjon/konsekvens på Knappskogs oppførsel/uttalelser får være opp til
ledelsen å avgjøre mener jeg, og da så klart i fellesskap med hverandre (med møtereferat)!
Men, bare så det er sagt:
I noen få saker, hvor en sak kun kan ha et gitt resultat for ikke å være brudd på
kjerneverdiene/kodeksen/etc vår, så vil kanskje til og med jeg ytre meg uten å ha et vedtak
fra f.eks landsmøte/liquid feedback i ryggen. Et godt eksempel på dette er vårt standpunkt til
datalagringsdirektivet (DLD).
- Noen få enkeltsaker har vel blitt vedtatt (ref. landsmøtet i Trondheim, noen saker i LF).
- På sikt så ser i hvert fall jeg for meg at hvert fylke kan/skal ha sitt område i eksempelvis
LF hvor lokalsaker kan stemmes over, da kun med tilgang for medlemmer som bor i nevnte
fylke. Om dette også kan/skal gå helt ned på lokalnivå (kommune) tar jeg som en selvfølge
at skal bli utredet i fremtiden.
* Dan-Olav Tafjord Lynnes, Leder i Hedmark Piratparti
Dette er skivebom, Tommy.
Øystein har helt rett i det han sier, og jeg ser på det som helt riktig å sperre muligheten til

epost til alle medlemmer. Det ble vel mye unødvendig reply-all-spam gjennom denne listen,
det er ikke bare situasjonen med Buskerud Piratparti som er årsak til denne endringen.
Det er noe uenighet innad i partiet angående "piratmodellen" (breddedemokrati, smalt
kjerneprogram), men jeg tror ikke det blir å påstå for mye hvis jeg stadfester at flertallet
heller til denne modellen istedenfor den tradisjonelle modellen med et bredt program. Dette
er uansett noe som bør tas opp til votering gjennom enten LiquidFeedback eller på
landsmøtet, og har ingenting på en epostliste å gjøre. Diskusjon over saken kan foregå på
forum eller på vår subreddit, men ikke her. At Buskerud fikk klarsignal til å utforme eget
lokalprogram har jeg lite problem med. Det som er problematisk er at programmet går langt
utover det lokale og inn på rikspolitikken. Dette kan sees på som naturlig i og med at det
tross alt var et Stortingsvalg vi jobbet opp mot, men det er likevel i høyeste grad
problematisk med tanke på at mange av sakene går LANGT utover det vi har vedtatt som
offisiell politikk i Piratpartiet.
Hva innvandringspolitikk angår: Retten til et trygt og sikkert liv er nedfelt i
menneskerettskonvensjonen. Det er nok dette Øystein referer til. At vi skal stoppe "all
invandring" - og dermed gå imot våre internasjonale forpliktelser - bryter med flere viktige
prinsipper i så måte. Med tanke på vårt tunge rettighetsbaserte fokus er det helt klart at
dette kan oppfattes som å gå på tvers av vår politiske linje, selv om vi ikke har - og ikke
kommer til å ha - en offisiell politikk på dette området. Det ligger utenfor vårt
kjerneområde, og sånn er det med den saken. Hvis vi får demokratisk instruks gjennom et
breddedemokratisk apparat om at det bør være vår politikk, vil vi nok måtte føye oss; men
enn så lenge er det ikke sånn.
Så håper jeg vi kan unngå flere eposter av denne sorten, og at vi kan ta diskusjonene der de
hører hjemme og på en måte som virker noenlunde sivilisert og gjennomtenkt.
* Bjørn-Rune Hanssen, Styremedlem i Nordland Piratparti
Mangel på ledelse, mangel på organisasjon, ja, det kan jeg i og for seg være litt enig i, i den
forstand at ledelsen var lite synlig før på tampen av valgkampen, men det gir meg overhodet
ikke belegg for å fronte mine egne saker under Piratpartiet, når det ikke kan knyttes til
kjerneprogrammet. Samtidig tror jeg ledelsen jobbet hardt med det de kunne, uten at vi
andre ble informert. Ikke nødvendigvis for å holde det skjult, men i mangel på tid. Jeg ser
fra til ØJs oppsummering.
Da jeg deltok på skoledebatter, og snakket om breddedemokratiet, sa jeg noe slik som at:
"Piratpartiet tror de beste idéene og løsningene er blandt dere (folket), og ikke blandt disse
politikerne her (pekte på mine meddebattanter), og at dere skal få være med på å bestemme
mer kontinuerlig, og ikke bare hvert 4. (eller 2.) år."
Med et partiprogram som Buskerud sitt hadde jeg med dette utsagnet gjort meg selv til
løgner.
Slik jeg har oppfattet og fortsatt oppfatter Piratpartiet, står vi for et internett fritt for sensur,
retten til privatliv, ytringsfrihet og personvern. Det er det vi er samlet om, det er det vi er
tuftet på, det er det vi er enige om. Utover det skal partiet i seg selv mene så lite som mulig.
Meningene blandt medlemmene er like mangfoldige og forskjellige som ellers i
befolkningen, men Piratpartiet skal ikke bli nok en pakkeløsning med politiske meninger, vi
skal heller reformere det politiske systemet, slik at alles meninger kan slippe til. Vi ønsket
(ønsker) makt for gi den tilbake til folket.

I det partiet mener noe om "alt", slik som i Buskerud, har vi gått i fella (eller tatt et bevisst
valg?) og beholdt makten likevel, og det er ikke i Piratpartiets ånd. Det er dette ØJ mener
når han sier at noe aldri vil bli piratpolitikk, fordi det er noe som aldri (aldri si aldri) vil bli
vedtatt i kjerneprogrammet. Tanken er at medlemmene, etter hvert folket, skal styre hva
partiet mener, og etter hvert at hva flertallet i befolkningen (evt. medlemmene) mener til en
hver tid skal være styrende for hvordan landet styres, fra sak til sak.
Å bygge opp et nytt system som kan legge til rette for dette, er en formidabel oppgave. Det
er virkelig noe jeg har lyst til å bruke tid på, det er det jeg har sett fram til å bruke tid på og
det er en av hovedgrunnene til at jeg ble med. Det er overhodet ikke noe vi bør forhaste oss
med, men gjøre grundig.
Slik jeg ser det er ikke det viktigste å ikke ta feil, men å rette opp når det skjer. Jeg vet ikke
om Knappskog snakker på vegne av hele Buskerud eller bare seg selv. Hvorvidt Tommy
Knappskog/Buskerud innser at han/Buskerud har feiltolket eller bevisst overkjørt
Piratpartiets felles mål, får være så sin sak. Sakens utfall bør i stor grad være avhengig av
om han/Buskerud innser at det som er gjort er feil, endrer innstilling og føyer seg til partiets
felles mål:
- "Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.
Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best
mulig å representere folkets interesser."
- "Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende
prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er
primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene."
Vi er langt unna å ha etablert demokratiske spilleregler, og det er etter min mening ikke noe
vi skal forhaste oss med, men bruke god tid på.
Jeg stiller meg for øvrig bak Manuel Lains i følgende:
Jeg tenker at det her er snakk om styremedlemmer som har forsøkt å kapre Piratpartiets
navn, fremme sine kjepphester, omgå en demokratisk prosess under dekke av
desentralisering, og i etterkant forsvare og oppfordre til slik oppførsel.
Jeg klarer ikke helt å se hvordan partiet skal akseptere dette. Selv om eksklusjon er en sterk
reaksjon ser jeg ikke helt alternativet, ettersom de aktuelle styremedlemmene ikke gir noen
tegn til å ha endret sin retning.
Sentralstyret har min støtte i sin fremtreden så langt.
* Lars Helge Finholt, Leder i Oppland Piratparti
Å gå til angrep på Piratpartiet på den måten Tommy Knappskog gjør i dette tilfellet, finner
jeg svært uheldig. Utålmodighet er noe vi bør klare å legge til side i dette ny-oppstartede
partiet, for å få tid til å utarbeide en god felles politikk. Samtidig så er det også like uheldig
å på samme måte angripe Knappskog, da vi alle bør holde oss for gode for skitkasting innad
i partiet. Det skal være plass til ytringer og meningsmyldring uten av adjektiver av negativ
sort skal bli kastet frem og tilbake.
Når det gjelder sakens kjerne, har jeg har hele tiden forstått det slik (rett meg hvis jeg tar
feil) at det hele tiden arbeides med et system som skal la medlemmene i partiet ta del i og
stemme på hva Piratpartiet skal ha i sitt program. Denne saken er vel godt eksempel på at

det er nødvendig å få dette skikkelig igang, med klare spilleregler! Det er i mine øyne et av
partiets sterkeste sider, at vi ønsker et digitalt demokratisk system for medlemmene våre (og
senere befolkningen). Det er tydelig at behovet for dette innad i partiet er prekært, og vi må
kanskje jobbe hardere for å få en flyt i dette. Da tror jeg at hele denne rett og slett kjipe
saken kunne vært unngått.
Det er tydelig at det er mange ivrige fylkeslag som er klare for å ta fatt på nye oppgaver og
utfordringer. Derfor er det kanskje viktig at vi får på plass verktøyene for dette. Det er
«bare» 2 år til neste valg, og da må vi være foreberedt. Kanskje ikke kommunevalg er like
viktig som stortingsvalg i manges øyne, men er en flott måte å spre kjennskap til partiet på.
Med tanke på at det blitt jobbet på spreng de siste 8 månedene før stortingsvalget 2013, så
er ikke 2 år lang tid. Det kan virke litt som «lufta» gikk litt ut av de fleste av oss etter valget,
men det har vi vel strengt tatt ikke tid til. Det er nå det virkelig arbeidet bør begynne, uten at
«valglasten» ligger på skuldrene våre. Så istedet for å sende sleivspark frem og tilbake, er
kanskje konstruktiv deltagelse og engasjement å foretrekke.
Jeg forstår at det er endel frustrasjon og utålmodighet i denne saken. Jeg foreslår man tar
dette til etterretning, og prøver å jobbe for å få plass en løsning som unngår slike saker i
fremtiden.
* Hanne Simensen, Styremedlem i Hedmark Piratparti
Jeg skriver dette som partimedlem og ikke som representant for hverken Sør-Trøndelag eller
Sentralstyret.
Først av alt vil jeg si at jeg berømmer engasjementet Buskerud viser. Med så mye
pågangsmot og sterke meninger kan man få utrettet utrolig mye.
Problemet mitt er at dette engasjementet i svært liten grad kommer resten av partiet til nytte.
I løpet av det siste året har vi hatt en utrolig (og det mener jeg virkelig - jeg tror det nesten
ikke enda) pågang av frivillige som har tatt på seg alle slags oppgaver. Det være seg
forfatting av kjerneprogram, programmering av web-løsninger, arrangering av
arrangementer, drifting av valgkamp, bestilling og design av materiale... Lista er lang.
Det som er felles for mesteparten av engasjementet blant medlemmene er at de ønsker at så
mange som mulig skal kunne ta nytte av arbeidet som blir gjort. Slik styrker vi partiet,
moralen og ikke minst enkeltpersoners pågangsmot. Lite er så morsomt som å gjøre en god
jobb og så få cred for det - likeledes er det lite som er så kjedelig som å gjøre en god jobb
og kun få kritikk tilbake for det.
Engasjementet som har kommet frem fra Buskerud Fylkeslag de siste ukene har, i mine øyne,
vært langt fra konstruktiv. Jeg har ikke opplevd at de har stilt seg til disposisjon for å ta på
seg oppgaver for resten av partiet og jeg har heller ikke opplevd at de har kommet med
konstruktiv kritikk underveis i prosessene vi har vært gjennom.
På bakgrunn av dette må jeg si meg svært irritert over måten Buskerud har fremtrådt i det
siste. Jeg kan ikke se for meg at noen i partiet /ønsker/ å gjøre en dårlig jobb, og kritikken
som har kommet de siste ukene fungerer svært sjelden som incentiv for å gjøre en bedre
jobb.
Det var mine 11,8 øre.

* Even Solum Gran, Sentralstyremedlem og leder i Sør-Trøndelag Piratparti
For å starte med det enkle, jeg støtter ikke dette forslaget.
Grunnen er for de fleste selvinnlysende, men jeg skal likevel ta med min holdning til
problemene som har opstått rundt Knappskog i det siste:
Vi har mennesker som satt på landsmøtet i Trondheim, fikk med seg hva som ble besluttet
der, ga faen i hele greia og kjørte i gang sitt eget opplegg uten å si i fra til resten av landet.
De gikk under PiratPartiets fane ut med politikk som bryter med det mange av oss står for,
helt irrelevant til piratpolitikk som beskrevet i Kjerneprogrammet, og som bryter med
Piratkodeksen.
For meg er dette i seg selv uakseptabelt, men det verste for meg personlig er at Buskerud
PiratParti med Knappskog i spissen har gjort meg til det jeg hater mest i den politiske
floraen, en føkkings løgner! Jeg har stått på torget i Trondheim og møtt folk fra Buskerud
som spør "Du sier at PiratPartiet går til valg på kun kjerneprogrammet og et system for å
vedta breddepolitikk senere, gjelder dette hele landet, også Buskerud?" Ja har jeg sagt... Og
så viser det seg at jeg har frontet en gjeng fremmedfientlige nisser som har ridd sine egne
kjepphester om svekking av barns selvstendige rettigheter og skoleverkets integritet. Dette
er ikke greit, og i mitt hode en klar eksluderingsgrunn.
* Marton Teilgård, Styremedlem i Sør-Trøndelag Piratparti
Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte, men kan vel begynne dette med at jeg ikke kan
stille meg bak dette forslaget på noen måte.
Tommy, din opptreden som medlem av partiet har vært totalt uakseptabel. Du påstår at du
blir sensurert, men jeg syntes fortsatt du kommer ut med budskapet ditt i overraskende
mange kanaler. Du beskylder sentralstyret for å ikke ønske å utvide partiet til noe annet enn
en dataklubb, uten å ha noen argumentasjon bak det og fremmer din egen private blogg som
piratpartiets offisielle nasjonale politikk.
Ang. "avstengingen" av mailsystemet, ble det gjort for å forhindre mer eller mindre inaktive
medlemmer fra å få 200 e-poster i innboksen sin med krangling. Styrenes mail-adresser
forble oppe.
TL;DR? Ta deg en bolle. Finn et nytt parti om du ikke liker dette - i stedet for å prøve å
ødelegge partiet vi har brukt SÅ lang tid på å få til.
* Lasse Gregersen, Leder i Unge Pirater og nestleder i Vest-Agder Piratparti
Det vil være rart om denne debatten ender uten eksluderinger. Det er klart at det finnes
poenger vedrørende forskjellige deler av det Buskerud tar opp. Men det er en stor avstand
mellom flisespikkeri og mistillit. Det ser pr. nå ut som om at forslaget til Buskerud mangler
støtte. Tror det er det beste slik dette har utviklet seg.
At mer enn en person må finne seg i å stå skolerett er naturlig jfr. språkbruken i mailene.

Dette har skjedd på begge sider. Håper det snarest blir ro slik at vi kan debattere hvilken
fremtid Piratpartiet skal ha og hvordan vi kan jobbe mot det felles mål.
At det har vært ulik oppfatning om politikk er noe som er gitt ut i fra signaler sentralt. Men
det er forskjell på det og å bryte med grunnprinsippene i uttalelsene vi kommer med i
valgkampen.
Siden denne tråden er opprettet og det er her vi skal debattere ber jeg Knappskog om å
grundig redegjøre for mistilliten her. Ikke fordi jeg ønsker en full debatt, men fordi jeg
ønsker at det ikke er en generell greie. Dette for å kunne vurdere prosessen videre. Slik det
ser ut nå støtter heller ikke Østfold forslaget til Buskerud.
Å bygge opp et parti med politikk, organisasjon og ikke minst samlende mennesker tar
dessverre tid. Men vi har ikke noe alternative måter å gjøre det på uten å bruke nettopp
tiden til hjelp.
* Kai Hagali, Styremedlem i Østfold Piratparti
Det startet altså med en mail før klokken var slått syv morgenen etter valget, hvor Bjørn
Gotheim lanserer sitt kandidatur til partisekretær. Deretter har dere fulgt opp med en
spam-aktig svertekampanje i flere mailkanaler, på partiets åpne facebook-gruppe (hvor du
beskylder ledelsen for å ville berike seg på partistøtten), deres egen blogg/uoffisielle
fylkeslagsside, og nå også på Reddit. Det virker for meg som om dere absolutt ikke er
interessert i partiets ve og vel, da de noe kritikkverdige forholdene du påpeker fint kunne
holdes internt dersom dere ønsket. For meg ser dere ut til å ønske å volde partiet mest mulig
skade, og til å hevde deg sensurert er du ganske flink til å ytre deg i diverse kanaler må jeg
si.
På vegne at Aust-Agder Piratparti kan jeg meddele at vi ikke støtter ditt mistillitsforslag.
* Lars Erik Schou, Nestleder i Aust-Agder Piratparti
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