PP - kampanj 2013 - ”För Sverige i framtiden”

NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS!
Nu är det dags att synliggöra Piratpartiet och bygga image inför valåret 2014. Det gör vi med
att remixa kungens valspråk ”För Sverige i tiden” till ”För Sverige i framtiden”.
Piratpartiet är nämligen ett verkligt framtidsparti. Vi ser möjligheter där de traditionella
partierna bara ser problem. Vi vill skapa ett fritt och inkluderande Sverige, medan andra
bara vill behålla Sverige för sig själva.
Därför ska vi under 2013 kliva fram och ta plats. Vi ska synas på gator och torg, på
affischtavlor, i brevlådor och på nätet. Vi ska vara starka i våra kärnfrågor, visa upp vår
breddning och vara stolta över våra resultat i EU-parlamentet.
För att underlätta för dig och andra aktivister har vi tagit fram kortfattad information och
praktiska tips om hur du bäst använder materialet, svarar på de frågor du kan få när du
sprider det, samt tips om nytt material och hur man beställer det.
Den korta versionen hittar du här nedanför. Om du känner att du vill ha lite mer kött på
benen, så finns det mer utförlig information på:
aktivism.piratpartiet.se/forsverigeiframtiden
Där kommer du också att kunna hitta löpande uppdateringar om hur kampanjen används
runt om i landet. Hjälp oss gärna att inspirera andra genom skicka in bilder och berätta om
hur just du kampanjar. Mer information om detta hittar du på webbsidan.
Stort tack för att du beställt hem det här kampanjmaterialet och vill bidra till att synliggöra
Piratpartiet och öka våra chanser i valen 2014. Ditt engagemang är ovärderligt för oss.
										Anna Troberg
										Partiledare

Allmänna kampanjtips:
Använd allt kampanjmaterial

Syftet med kampanjen är att synliggöra Piratpartiet för den breda allmänheten. Målet är att så
många människor som möjligt ska veta följande om Piratpartiet inför valåret 2014:
•
•
•
•

att partiet finns
att vi gjort bra saker i EU-parlamentet
att vi breddat vår politiska plattform
att pirater är människor som andra

Kampanjmaterialet är utformat för att på olika sätt tillgodose detta. Lämna inte
fildelningsaffischen hemma för att du är trött på att tjata om fildelning. Strunta inte i
skolpolitiksaffischen för att du tagit studenten och skiter i skolan. Ju bättre vi är på att sprida allt
material, desto bättre blir helhetseffekten av kampanjen.
TIPS!
Ofta kan man bara sätta upp ett par affischer på samma anslagstavla. Kombinera affischerna
på olika sätt för att framkalla en reaktion hos den som ser dem.
Ett sätt kan vara att kombinera affischer som visuellt förstärker varandra. En starkt grön affisch
bredvid en starkt röd affisch, osv. Det får människor att haja till och titta en extra gång.
Du kan också kombinera en affisch som handlar om en typisk piratfråga (tex fildelning) med
en affisch som lyfter fram vad vi uträttat i EU-parlamentet eller vad en fråga som vuxit fram ur
breddningsproccessen. På så sätt kan man på ett enkelt sätt utmana människors eventuella
förutfattade meningar om partiet.
(Närmare presentation av materialet hittar du längst bak i det här informationsmaterialet.)

Gör flera saker samtidigt

Försök alltid att kombinera olika typer av kampanjande. Vi människor fungerar så att vi tror att
vi sett någonting ”överallt” om vi sett det på tre olika ställen under en begränsad til. Och när vi
sett något ”överallt”, så börjar vi prata med våra vänner om det och det är så bollen kommer i
rullning.
TIPS!
Sätt upp affischer och lägg flygblad i brevlådor i samma område en vecka. Skriv sedan en
insändare, som anknyter till något av det som kampanjen lyfter fram och skicka in den till
lokaltidningen.
Sätt upp affischer på stan och ta med dig några andra pirater och dela ut flygblad på stan.
Arrangera sedan en piratfika några dagar senare som ni kan bjuda in intresserade till.

Affischering

Sätt upp affischerna på anslagstavlor och andra platser där det är tillåtet att affischera och
visa respekt för andras affischer. Olaglig affischering, till exempel på busskurer, skyltfönster,
etc, riskerar att kosta partiet pengar som vi behöver till annat.
TIPS!
Affischer drar till sig intresserade. Det är bra att ha med sig information att ge bort. Ha alltid en
hög flygblad i fickan när du affischerar.

Flygbladsutdelning på stan

Sök upp en central plats där mycket människor passerar och dela ut flygbladen där. Att vara
flera, fem, sex stycken, ser mer seriöst och välorganiserat ut än att vara ensam. Klä dig som
en pirat, dvs: hel, ren och lila.
TIPS!
Var ALLTID trevlig. Ibland kommer det fram människor som vill bråka ekller diskutera på ett
otrevligt sätt. Låt dem vara. Börja ALDRIG bråka med dem. Det ger ett dåligt intryck av partiet
för förbipasseradne.

Flygbladsutdelning i brevlådor

Om du är ensam, eller om ni är flera som vill ha lite omväxling, så är det jättebra att dela ut
flygblad i brevlådor. Man kan på en timme eller två täcka in ett ganska stort område. En fördel
med att vi har åtta olika flygblad är att man kan dela ut ett av den en vecka och ett annat
nästa, osv.
TIPS!
Fundera på vilka områden där flygblad i brevlådan ger bäst utdelning och börja där först.
Studentområden brukar vara bra ställen att börja.

AFK

Samarbeta med andra pirater och arrangera lokala piratfikor, seminarier, demonstrationer och
annat som kan locka både gamla och nya pirater. Om det finns en lokal förening där du bor,
så kan du kontakta dem och erbjuda din hjälp.
TIPS!
Här hittar du våra kommunföreningar: http://www.piratpartiet.se/partiet/lokalt/ Om det inte finns
en lokal förening, så kan du kontakta andreas.svensson@piratpartiet.se.

I media

Kombinera gärna kampanjandet med lokalt mediaarbete. Skicka in insändare. Tala om för
lokalpressen när ni ska dela ut flygblad eller ha en piratfika, etc.
TIPS!
Det är inte svårt att skriva insändare. Här finns en kort insändarskola med massor av tips och
tricks: http://aktivism.piratpartiet.se/2013/03/25/sa-skriver-du-insandare-och-debattartiklar/
Här finns dessutom tips om hur du får din text publicerad: http://aktivism.piratpartiet.
se/2013/03/25/sa-far-du-din-insandaredebattartikel-publicerad/

På nätet

Du kan ladda ner alla affischerna i jpg-format här: aktivism.piratpartiet.se/
forsverigeiframtiden. Sprid dem gärna på Facebook, Googl+, Twitter eller på din blogg.
Varje affisch/flygblad har dessutom en egen sida med korta svar på de frågor som du kan
tänkas få när du är ute och kampanjar. Läs gärna igenom dessa sidor innan du ger dig ut och
kampanjar, så kommer du att kunna svara på de frågor du får.
TIPS!
Glöm inte att länka till fråga/svar-sidorna när du sprider webbversionerna av affischerna.

Generation gratis?

Tema: Grundläggande piratvärderingar.
Fildelning är kul och bra, men gratis är egentligen ganska ouintressant.
Piratpartiet arbetar för alla de saker man aldrig någonsin får gratis: integritet, yttrandefrihet, demokrati, respekt, osv.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-generationgratis

Frihet - på nätet och i köttvärlden

Tema: Grundläggande piratvärderingar.
Gammal eller ung? Man eller kvinna? Arg eller glad? Homo eller hetero?
Florist eller programmerare? Piratpartiet vill att
du ska ha ett fritt internet i en fri köttvärld. Där du kan leva och vara som
du är utan övervakning.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-frihet

Jag stoppade ACTA

Tema: Piratpartiet gör nytta i EU-parlamentet.
Piratpartiet har två EU-parlamentariker: Christian Engström och Amelia
Andersdotter. Tillsammans med aktivister över hela välden stoppade de
2012 ACTA.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-jagstoppadeacta

Jag skyddar dina data

Tema: Piratpartiet gör nytta i EU-parlamentet.
Vet du vem som har tillgång till din personliga information? Svaret är
enkelt: Fler än du tror.
Piratpartiet vill att du ska ha kontroll över din information. Därför arbetar
vi för ett hållbart skydd för dina persondata.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-jagskyddardinadata

Goda vänner delar med sig

Tema: Fildelning, integration.
Pirater delar med sig av sådant vi tycker om - både filer och Sverige.
(Flyern är dock specifikt inriktad på fildelning.)
Delad kultur är älskad kultur och gynnar både kulturskapare och kulturintresserade. Därför vill Piratpartiet legalisera all icke-kommersiell fildelning.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-vannerdelarmedsig

Allt skulle bli bra i garderoben...
Tema: Integration och mångfald.

Alla människor ska ha samma rättigheter, oavsett hudfärg, religion,
sexuell läggning, livsstil, funktionsnedsättning och andra egenskaper.
I dag är det inte så. Piratpartiet vill jämna ut spelplanen, så att du inte
förfördelas på grund av vem du råkar vara.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-alltskulleblibra

Lydig eller kunnig?

Tema: Utbildning, ungdom
Skolan behöver inte fler regler mot kepsar eller mobiler. Den behöver
lärare som hjälper elever att utvecklas, dra slutsatser och tänka själva.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-lydigellerkunnig

Win!

Tema: Barn, framtid
Framtiden väntar inte. Den skapas här och nu av dem som vågar se
möjligheter där andra bara ser problem.
Piratpartiet väntar inte heller. Vi lägger grunden för en framtid fylld av
frihet, mångfald och förtroende.
Frågor & svar: http://aktivism.piratpartiet.se/foa-win

