
Förslag om aktivistgrupp

Att vi bildat en lokalförening i Norrköping har varit toppen. Nu har vi ett demokratiskt ramverk för hur vi fattar 
beslut om t.ex. sakpolitik och vilka som ska stå på våra kommunlistor, samt för hur vi använder våra pengar.

Men det finns en risk att formalia och styrelsemöten tar alltför mycket av vårt fokus. Nu närmar vi oss 
supervalåret 2014. Vi bör diskutera ifall vi ska ha träffar oftare, och ifall dessa mer ska ta formen av 
arbetsträffar.

Vi måste göra mer än att dricka kaffe och sitta i möte, vi behöver synas på stan och i Norrköpingsdebatten!

Därför föreslår jag att vi skapar en aktivistgrupp som har arbetsmöte varje eller varannan vecka. (Detta kan 
kombineras med studiecirklar, så att vi får tillgång till bra lokaler). På arbetsmötena gör vi saker, exempelvis:

• Sätter upp affischer på stan
• Planerar närvaro på event och marknader (bokbord, FRA-biktbås, kast med liten dator, muffins).
• Skriver insändare
• Fixar lokala flygblad
• Ringer inaktiva pirater och bjuder in dem

I Piratpartiet finns sedan länge en ”do it”-kultur. Den sammanfattas bäst av den berömda 3-piraters-regeln, 
som går ut på att ifall 3 pirater är överens om att en utåtriktad aktivitet är en bra grej, så har de per automatik
partiets stöd för att göra saken (om det inte kostar en massa av partiets pengar).

Principen undviker även att en alltför stor ambition att nå konsensus i alla frågor leder till att nån enstaka 
pirat blir bromskloss för de andras engagemang och initiativförmåga. (Det går inte att rösta ned ett 3-
piratsinitiativ om det finns 3 pirater som står bakom det.) Principen är: Do it!

Denna princip uppmuntrar aktivister att våga ta initiativ och göra saker!

Därför föreslår jag att vi bildar en aktivistgrupp!

Jag föreslår även att tre personer utses att ansvara för att fixa de praktiska sakerna för aktivistgruppen, t.ex. 
lokal, regelbundna möten och att ha en dialog med styrelsen.


