Piratprosjektet - forvandling og forandring
Piratpartiets niende søyle, en ambisiøs, omfattende omlegging som setter mennesket og livet og naturen i
sentrum, som setter folk og fe foran profitt.
Dagens samfunn er for stort og uhåndterlig. Det umenneskeliggjør mennesket og ødelegger naturen,
ødelegger selve menneskenes livsgrunnlag, våre muligheter til overlevelse. Det krever store og
fundamentale og drastiske endringer. Istedenfor å flytte byen ut i villmarken må vi flytte villmarken inn i
byen. Folk må slutte å trekke ned sin personlige rullegardin hver gang noen krever slike tvingende
nødvendige endringer. Det må blant annet skaleres kraftig ned. Et individs fotavtrykk må ikke i betydelig
grad overstige foten som faktisk tråkker på bakken. Dette er dog ikke negativt. Det kan og bør bli en enorm
berikelse for oss hvis det gjøres skikkelig, med en grundig plan.
Det følgende kan gjøres i ethvert samfunn, og har også blitt gjort mange ganger før. Men nyvinninger
innen teknologi har også gjort det lettere for dagens mennesker å gjøre det, å tilpasse seg en ny virkelighet.
1. Sentraliseringen må snus. Folk må oppmuntres til i sterkest mulig grad å gjøre mest mulig lokalt.
Nedleggelsen av lokale sykehus må stanses. Utviklingen må snus fullstendig i forhold til dagens praksis.
Piratpartiet vil satse på lokalt selvstyre og levevei. Effektivitetshysteriet må vekk. Folk må bli viktigere enn
profitt. Helse, transport og andre essensielle behov i menneskenes liv må ikke være drevet av profitt. Alle
viktige ting bør være en offentlig oppgave.
Piratpartiet vil prioritere bevilgninger og gjøre politisk vedtak som legger forholdene til rette for en slik
omlegging av samfunnet. Nye lokalsykehus må bygges og bemannes. Sentralsykehusene må bygges ned til
for eksempel fungere mer som kompetansesentre som for eksempel kirurgi. Piratpartiet vil gjøre
omlegginger som hindrer at leger og sykesøstre jobber ekstrem overtid uten søvn. Pasienter skal ikke lenger
kastes ut fra sykehus bare timer etter fødsel eller operasjon.
2. Urbant jordbruk har et enormt potensial, både for matforsyning, energiforsyning og enkeltmenneskers
og gruppers sanne uavhengighet fra alle maktkonsentrasjoner. En hel by kan dekkes av planter. Kineserne
har allerede planlagt en slik by og hensikten er å gjøre det alle steder. Tak og vegger utvendig kan dekkes. I
tillegg til å produsere enorme mengder mat vil plantene også isolere bygningene. Innvendig dyrking kan
også brukes til å dyrke mat og også produsere energi. Individer og grupper kan dyrke sin egen mat og ikke
lenger være avhengig av butikkvarer. Fordelene med nulltransport er også åpenbare. Folk bør kunne dekke
alle sine primærbehov innen gåavstand fra sin bolig.
Langtransport bør tilhøre fortiden.
Piratpartiet vil bevilge midler som oppmuntrer til denne utviklingen og vil også bidra med viten og til å
utvikle støtteordninger for de som ønsker å starte slike tiltak. Spesielt innledende investeringer blir viktig.
3. Solpaneler som tak på boliger og bygninger er allerede noenlunde samme pris som vanlig takstein og er
faktisk en bedre, mer solid løsning. Et hus eller en bygning som bruker solpaneler og andre tiltak kan også
til og med produsere mer energi enn det bruker. En dobbeltseier.
På sikt vil kraftselskaper bli overflødig. Ethvert individ og eller gruppe kan produsere nøyaktig så mye
kraft som de til enhver tid trenger. Da kan man også faktisk snakke om å gi fossefallene tilbake til naturen.
En demning har alltid vært direkte ødeleggende for et gitt lokalt økosystem.
Piratpartiet vil utvikle og utvide eksisterende støtteordninger til innkjøp av utstyr som kan brukes i
alternativ energiproduksjon. Det bør også dannes et råd som koordinerer tiltak.
4. Det må virkelig satses på kollektivtransport, i langt større grad enn hva som blir gjort i dag. Jo mer
lokal og langtrekkende jernbane tar over transporten av folk og varer, jo bedre. Fly blir overflødig utenom
mellom kontinenter. All privat bilbruk i byer bør opphøre. Først må kollektivtransport bygges ut slik at den
kan brukes til alt, for eksempel også til enkel og rask kjøring mellom hjem og barnehager. Så bør bilens tid
i tettbygde strøk være fordi. Å bygge nye veier i dag er fullstendig sinnssykt. Det bør ikke bygges en eneste
ny vei noen steder.

Piratpartiet ønsker en satsing på kollektivtransport som savner sidestykke i historien. Alle politiske partier
har punkter om å satse på kollektivtrafikk, men ingen har vært i nærheten av å følge opp sine uttalte
ambisjoner. Piratpartier vil gjøre et sant løft og følge det opp kontinuerlig og justere systemet underveis for
å sikre at standarden ikke faller. Kontrakter som for eksempel bidrar til at sjåfører blir totalt stresset av
tidspress og annet må opphøre.
Piratpartiet vil gjøre løftet som sørger for hurtigtog mellom de store byene i Skandinavia, med for
eksempel 3 timer og 20 minutters reise mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Trondheim og
Bodø og Oslo og Stockholm/København. Piratpartiet vil legge ned all luftfart sør for Bodø og også jobbe
for at det samme blir gjort i store deler av Europa. Billettprisene på tog og båt må senkes dramatisk og
ferdsel bør være gratis i og omkring de store byene.
5. Et utvidet, altomfattende, utvetydig «grønt skifte» bør ikke motkjempes, men omfavnes. Det landet
eller regionen som er først ute her vil ikke få en masse ulemper, men få et enormt forsprang på alle andre.
Piratpartiet vil sette i gang det kraftløftet som de etablerte partiene skulle ha satt i gang for mange år
siden. Bedre sent enn aldri.
5a. All oljeproduksjon må avvikles så snart som praktisk mulig. Å ikke gjøre det er kollektivt selvmord.
All plastproduksjon bør også stanses. Oljen blir enda en overflødig og farlig ressurs vi legger bak oss.
Piratpartiet vil gjøre de nødvendige vedtak som gjør slutt på norsk oljeproduksjon og støtte til slik
produksjon verden over, gjøre det så hurtig som praktisk mulig.
6. Alle innbyggere må oppmuntres til sann uavhengighet og kritisk tenkning fra fødselen av. Halvparten
av timene i skolen bør brukes til dette. Undersøkelser har vist at det fører til at barn lærer fag bedre, ikke
dårligere under slike forhold.
Piratpartiet vil gjøre nødvendige vedtak for å støtte den omfattende omleggingen, og også oppmuntre den
direkte og indirekte for å få den gjennomført i en overgangsfase på fem år.
7. En Borgerlønn man kan leve godt av, gitt uten betingelser bør være en integrert del av et større,
fleksibelt opplegg som også takler noen av de potensielle farene ved ordningen. Beløpet må for eksempel
indeksreguleres.
Ved siden av å frigjøre menneskenes liv, gi oss tid til å leve vil dette også frigjøre enorme resurser som i
dag blir sløst vekk i byråkrati. At NAV blir borte er knapt noen tragedie. Det bør dog beholdes et ørlite
kontor som kan brukes til eventuelle nødutbetalinger.
Piratpartiet vil gjøre vedtak som på små og store måter bidrar til en kontrollert avvikling av NAV og
utvikling av det nye systemet. Piratpartiet vil vedta lover som støtter oppunder den betydelige og tvingende
nødvendige forandringen av samfunnet.
Målet må være mennesker og grupper av mennesker som ikke lar seg styre av verken private eller
offentlige maktsentra og som kan overleve på egen hånd. Det er sant at jo lenger avstand det er fra
beslutningstaker til de som blir berørt av beslutningen, jo dårligere blir resultatet.
Norges innbyggere, som nesten alle i hele verden er altfor avhengig av hendelser utenfor deres kontroll.
Norsk selvforsyningsgrad er elendig. Nordmannens selvstendighet og kritisk tenkning er elendig, dominert
av propaganda og fravær av sann offentlig debatt. Vi må ta fatt i alt det som beskrevet her med en fleksibel
tilnærming der man er forberedt på mulige hinder og skjær i sjøen.
Lokalstyre med sann makt kontra sentralt er helt klart veien å gå. Det som trengs er et robust, men
fleksibelt system som er i stand til å takle til dels kraftige humper i veien, ett som vektlegger samarbeid,
ikke konkurranse, vennlighet, ikke grusomhet.

Forsvarspolitikk

1. Norge må jobbe for at NATO skal forlate sin globale aggressive agenda og vende tilbake til ordningen
som eksisterte før «Nye Nato» ble etablert. Hvis ikke NATO gjør det må Norge trekke seg helt ut av
NATO. Det må utarbeides alternativer til NATO-medlemskap.
2. Det må ikke stasjoneres noen fremmede styrker i Norge.
3. Norge må støtte, uten forbehold det verdensomspennende forbudet mot atomvåpen. Atomvåpen skal
aldri bli brukt av Norge eller av land Norge allierer seg med. Hvis et land har atomvåpen skal ikke Norge
alliere seg med det.
4. Man må slutte å snakke om sikkerhetspolitikk og begynne å snakke om fredspolitikk, og om
fredstrening, istedenfor krigstrening. Stater som omfavner krigen, som USA har gjort lenge må reageres
mot. USAs innflytelse i verden må bekjempes.
5. Den antirussiske propagandaen må opphøre. Russland er ingen trussel mot vestlige land. Vestlige land
må slutte å være en trussel mot Russland.
6. Norge skal utelukkende delta i militære fredsoperasjoner godkjent av FN og si nei til dem også på
selvstendig grunnlag hvis de er tvilsomme eller det på noen måte er sådd tvil om deres integritet.
7. Forsvarsbudsjettet er fortsatt ti ganger større enn miljøvernbudsjettet, noe som viser med all mulig
tydelighet hvilke prioriteringer som er viktig hos de etablerte partiene.
Piratpartiet vil selvsagt snu denne utviklingen ved å redusere kraftig det ekstremt feite forsvarsbudsjettet,
med dets direkte og indirekte bevilgninger, og dermed frigjøre enorme midler til langt viktigere og bedre
ting.

Overvåkning
1. All overvåkning må bli ulovlig ved lov, med strenge straffer for brudd. Private selskaper, grupper eller
enkeltpersoner skal ikke drive med overvåkning. Stater og deres hemmelige tjenester og politi skal ikke
bedrive overvåkning, verken direkte eller indirekte.
1a. Ett eneste unntak er overvåkning av sengeposter med alvorlig syke pasienter på sykehus.
2. Innsamling av informasjon uten en persons uttrykkelig enighet må bli forbudt. Bruk av digitale
informasjonskapsler må bli forbudt. En person skal ikke kunne tvinges til å godta det når vedkommende
underskriver en kontrakt eller på noen måte tvinges. Hvis så skjer er kontrakten og avgjørelsen ugyldig.
3. Opplysninger innsamlet på ulovlig vis skal aldri brukes til noe, verken i offentlige eller private tvister
eller i noen sammenheng som kan skade eller tenkes å skade en gitt person.
4. Piratpartiet går selvsagt imot forslaget til ny etterretningslov forslått av den nåværende regjeringen. Vi
vil motarbeide den på alle mulige måter systemet gir oss. Det inkluderer en mulig rettssak fordi den bryter
grunnlovens paragraf 102 om retten til privatliv.
En utmerket innføring om loven og dens enorme skadevirkninger https://nrkbeta.no/2019/02/14/slik-kanden-nye-etterretningsloven-pavirke-deg
5. Piratpartiet vil uansett fjerne endringen i opphavsrettsloven fra 2013 som tillater private aktører å
overvåke internettrafikk og samle inn IP-adresser. Alle slike drakoniske lover som «rettighetsbransjen» har
fått innført de siste tjue årene bør fjernes. «Rettighetsbransjen» bør overhodet ikke lyttes til i utformingen
av politikk.

https://nrkbeta.no/2015/09/04/kampen-mot-et-fritt-internett/
Leder foreslår at punkt 4 og 5 behandles for seg hvis forslaget om overvåkningspolitikk faller.

Kort kommentar:

Farvel til forsiktighetslinjen
Stanley Kubrick sa at hvis man kan snakke om et problem på en elegant måte gir man inntrykk av at det er
løst. Jeg er helt enig.
Enda en ting galt blant mange i dagens samfunn er at et budskap må bli presentert i en pen innpakning.
Lesestoff i informasjonsalderen: https://focalizalaatencion.files.wordpress.com/2012/08/herman-chomsky2002-manufacturingconsent.pdf
«The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable
opinion, but allow very lively debate within that spectrum....»
― Noam Chomsky, The Common Good

Uttalelse om Steve Bannons besøk under mediadagene i Bergen i mai:
Piratpartiet vil uttrykke sin avsky for at denne mannen er invitert til å bli intervjuet. Arrangørene har så
vidt vi har brakt på det rene betalt reise og opphold for han.
Dette har ingenting med ytringsfriheten å gjøre. Hatefulle ytringer og offentlig trakassering av en
menneskegruppe på grunnlag av rase, religion eller etnisk opprinnelse dekkes ikke av ytringsfriheten, men
tvert om av straffelovens paragraf 185.
Vi forlanger at arrangøren fjerner Steve Bannon fra programmet. Hvis han skulle delta ønsker vi at politiet
skal følge nøye med på hva han faktisk sier og også undersøker hva han har sagt tidligere for å finne ut om
det strider mot norsk lov og om han kan straffes for det i Norge.
Paragraf 185: https://www.ung.no/oss/lovogrett/185117.html

Uttalelse om gruvedrift i Kvalsund
Regjeringen har gitt tillatelse for gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. Det er en direkte sinnssyk avgjørelse.
De direkte miljømessige skadevirkningene er enorme. I tillegg kommer ødeleggelsen av reindriften i
området. Den kommer selv om det aldri skulle komme et gram forurensning fra gruven. Dog gjør det
selvsagt det. Slammet vil sendes ut i fjorden og ødelegge livet der fullstendig.
Dette burde ha vært en no-brainer, men dessverre i dagens samfunn og med de etablerte partiene som
tviholder på sine maktposisjoner står ikke rasjonell tankegang på dagsordenen.
https://www.nrk.no/sapmi/kampen-om-nussir_-reineier-ann-catharina-lango-har-ikke-mer-land-a-gi-bort1.14447429
Artikkelen sier også mye om hvordan det moderne samfunnet og sinnssyke profittmotiver påvirker og
overstyrer alle andre vurderinger og ødelegger naturen og livsgrunnlaget for alle dyr på planeten, inklusiv
mennesket. Det er en glimrende illustrasjon på hva som foregår.
Dyrene blir konstant stresset og får færre unger. Ferdselsruter gjennom villmarken de har brukt i tusenvis
av år blir sperret eller redusert i omfang. Dyr har blitt observert som ikke har krysset smale veier for
eksempel. Populasjonen av mange arter går kraftig ned. Tenk deg at denne utviklingen foregår overalt på
jorden, for det gjør den.

«Økt utbygging av hytter, veier og kraftlinjer kan føre til redusert kondisjon og redusert kalveoverlevelse,
og dermed til redusert produksjon på sikt. Nyere studier viser i tillegg at unnvikelseseffekten øker med økt
tetthet av utbygging, og at reinen ved stadig ny utbygging til slutt kan forlate et område hvis det finnes
alternative beiter.», skrev forskerne Nellemann og Cameron i en rapport.
Mennesket har skapt den Sjette Store Utryddelseshendelse. Vi har blitt som en kosmisk katastrofe på linje
med den som utryddet dinosaurene, og ingen i maktposisjoner gjør noen verdens ting med det. I stedet så
forverres situasjonen ytterligere med prosjekter som gruvedriften i Kvalsund.
Seksti prosent av alt dyreliv har forsvunnet de siste femti årene og utviklingen skyter fart. Det enorme
presset på naturen som det moderne samfunnet utfører mot naturen og alt liv på kloden gjør at vi sakte
begår kollektivt selvmord. Alle store pattedyr forsvinner. De små, som rotter, som man trodde ville tåle
omtrent alt forsvinner. Insektene, som vi har forgiftet i hundre år og vi trodde ville tåle alt forsvinner. Biene
dør som fluer og uten biene dør vi, veldig raskt. Kakerlakkene kunne overleve atomkrigen ble det sagt.
Fugledøden øker.
Regjeringens totalt uansvarlige politikk (som da den dagen etter at den undertegnet Paris-avtalen utlyste
nye leteblokker på norsk sokkel) som den i felleskap og sin visdom har gått inn for har for lengst blitt totalt
uakseptabel. Den blir bare mer og mer uakseptabel ettersom tiden og Utryddelsen raser av gårde. De
latterlige bortforklaringene blir mer og mer de sinnssyke klageskrikene fra en ravende gal person. Vi må
alle ta et standpunkt mot dette. Nok er nok.

