
Delad kunskap är Piratpartiets frihetliga grundbult

Jag var och träffade en härligt cynisk Amelia i Lund i söndags och fick veta ett och annat om 
det politiska spelet i Europaparlamentet. Uppfriskande! Det var en trevlig sammankomst och 
jag fick chans att prata om allt från en liberal drogpolitik till huruvida piratpartiet är ett höger - 
eller vänsterparti. Jag fick en redogörelse för hur det kan vara att leva i en Kibbutz där alla 
delar på allt med medborgarlön. I diskussionen sa någon att det nog ändå bor en liten 
socialdemokrat i varje människa. Är frågan om vi är liberaler, socialdemokrater eller 
kommunister relevant att reda ut?

Ja, vad vill vi egentligen? Piratpartiet är ungt och lider kanske lite av en identitetskris, vi är 
rädda för att bli kallade antingen nyliberaler, kommunister eller bortskämda ungdomar som 
bara vill ha allt gratis. I mitt förra inlägg fick jag höra i kommentarsfältet att ”Piratpartiet har 
redan nu problem med en gratisätarstämpel”.

Nu ska piratpartiet breddas och i många av inläggen på den här bloggen används frihet som 
det huvudsakliga argumentet för att få igenom sin sak. Men hur ska piratpartiet egentligen 
förhålla sig till frihet?  För att vi på ett bra sätt ska kunna kommunicera vår politik så är det 
centralt att vi reder ut begreppet frihet och min tanke med detta inlägg är ett bidrag till en 
sådan diskussion. 

Föds vi människor fria? 

Jag antar att de flesta skulle svara nej eftersom vi som spädbarn är totalt hjälplösa och vårt 
öde då vilar på våra föräldrar och makthavares goda vilja. Vi föds in i en verklighet med 
värderingar, normer. Mamman är vanligtvis på grund av dagens normer och med förmågan att 
amma, den starkaste anknytningspersonen och den vi måste förhålla oss till. Vi går igenom ett 
antal trotsåldrar och när vi gjort upp med föräldrarna träffar snart även andra  personer med 
makt vi måste förhålla oss till. Min lågstadielärare såg tillexempel till att hela vår klass 
släppte pennorna och satt knäpptysta så fort hon sa ”lyssna”. Under skolåren och i familjen 
klättrar vi i en makthierarki och gör titt som tätt uppror och går vidare och blir mer och mer 
självständiga.  Med ökad makt får vi också mer frihet att göra som vi vill. Men med friheten 
får vi samtidigt ansvar, vi blir straffmyndiga när vi fyller 15 samtidigt som omgivningen med 
sina sociala normer ställer högre krav. 

Men vad är då frihet? Uppnår vi den när vi tar körkort och får tag i en bil och kan köra iväg 
dit det behagar oss? Handlar det om att gå på handelshögskolan för att sedan tjäna ”fuck off 
money”? Är frihetens symbol det reklamen vill få oss att tro, att köra en bil på serpentinvägar 
i Alperna? Att få röka eller dricka utan att bli tagen av polisen? Eller är det att segla en 
piratflaggad segelbåt längs med kusten? Kanske är det klotgrillen (med 72 cm i diameter) plus 
några flak öl och, för oss, piratvänner som firar en valseger något som är själva symbolen för 
frihet? Det kanske snarare är så att symbolen för frihet ligger på ett mer personligt plan och 
handlar om att skaffa barn och uppfostra dessa utifrån våra ideal och göra allt rätt som våra 
föräldrar gjorde fel? 

De som väl skaffar barn har säkert insett hur mycket ansvar och tid som måste ägnas åt 
barnet, en bundenhet och ett enormt stort ansvar som följer med en sådan frihet. Plötsligt blir 
vi kanske beroende av våra föräldrar som vi frigjort oss från och uppskattar deras möjlighet 
att passa barnen. Har vi inte föräldrarna i närheten kan en vän som kan tänka sig passa barnen 
en helg vara guld värt. Ett tredje alternativ är att betala någon för att få en sådan frihet. Vilket  



egentligen innebär att man byter ett jobb och en frihet mot ett annat jobb och en annan 
frihet…

Kunskap föder frihet 

Jag föreslår att piratpartiet ska argumentera för att med kunskap föder frihet. Jag 
argumenterade tidigare för att piratpartiets mål var kunskapssamhället och inte tillväxt. 
Det är med kunskap vi formar oss själva. Vi formar oss så att vi kan nå det som vi 
tidigare bara kunde drömma om. Med kunskap följer dessutom ett ansvar, eftersom vi 
tillsammans kan uppnå så mycket mer.

Kunskap handlar inte bara om naturvetenskap, teknik och medicin. Det handlar också om de 
mjukare kunskaperna som vetenskapsteori, filosofi, ekonomi, samhällsvetenskap och språk. 
Där lär vi oss att förstå makten av vårt språk och vad vi menar när vi till exempel 
argumenterar för att vi ska ha ett frihetligt samhälle och demokratiskt samhälle. 

Det finns nämligen ett problem när vi inte vet vad vi pratar om när vi pratar om frihet.  
Speciellt när vi använder frihet som argument i en rad frågor här på breddningsbloggen. I mitt 
tidigare inlägg försökte jag reda ut begreppet tillväxt. Nu ska jag ge mig ut på djupare vatten 
och diskutera begreppet frihet. 

Frihet och demokrati

Frihet i dess enklaste innebörd handlar om frihet från tvång. Vi kanske träffar på olika 
människor vi vill kalla ”diktatorer” under vårt liv här på jorden. Tillexempel har jag har nämnt 
våra föräldrar och lärare, det kan vara våra arbetsgivare, representanter för vår rättsstat och 
våra lagstiftande politiker. I en demokrati är vi mer eller mindre vana att våra makthavare 
lyssnar, att de tar till sig det vi vill säga, kompromissar och förändrar sig efter våra önskemål. 
Vi kan vara väldigt stolta över att vårt statsskick är demokratiskt. Begreppet är så positivt 
laddat att det idag utkämpas krig, ”korståg”, i demokratins och frihetens namn. Men ett 
exempel när det slår tillbaka är när Claudien Tuyisabe, ordförande för föreningen ”Demokrati 
för barns framtid”, lanserade sitt projekt i Burundi. Han kunde inte använda ordet demokrati 
just därför att i Burundi är nämligen ordet demokrati väldigt laddat och har använts för att 
rättfärdiga krig och väpnade uppror. Ordet är förknippat med terror. Alla som rör sig på 
internet känner väl vid det här laget till Joseph Kony som Kony 2012- kampanjen vill ska 
ställas inför internationell rättsprocess? Han har kämpat, precis som piratpartiet för demokrati 
och frihet. Se tillexempel intervjun 4 minuter och 17 sekunder in här: 
http://www.youtube.com/watch?v=KdBcypx1DfE&feature=youtu.be&t=4m17s

I Sverige har demokrati vanligtvis en positiv innebörd och man kan därför anta att det är 
något som många ser som eftersträvansvärt. Men när World Value Survey-undersökningens 
resultat publicerades i media 2011 var resultaten chockerande. De pekade på att var femte 
svensk ungdom mellan 18 och 29 år kunde tänka sig att sälja sina fri- och rättigheter. Ironiskt 
nog offentliggjordes undersökningen, där våra ungdomar mäter frihet i pengar, samma vår 
som andra ungdomar offrade sina liv för att kunna driva igenom fri- och rättigheter i sina 
länder. Idag refererar alla till denna vår som ”den arabiska våren”. 

http://www.youtube.com/watch?v=KdBcypx1DfE&feature=youtu.be&t=4m17s


I en Sveriges radio- intervju i mars 2012 ställdes en politiker inför frågan om han kunde lova 
att bryta ett kontrakt som gällde vapenexport till en diktatur. Politikern sa att han inte kunde 
ge ett sådant löfte, eftersom det är så svårt att definiera vad en demokrati är och vad som är en 
diktatur. Han tryckte däremot på hur viktigt det var att hålla mellanstatliga internationella  
avtal.

Hur ska vi medborgare i en demokrati tolka det här? Enligt lagen får vi inte exportera vapen 
till diktaturer. Men när politiker inte längre kan definiera begreppen demokrati och diktatur i  
en radiointervju inför svenska folket börjar man undra. I det här fallet var det mellanstatliga 
avtalet med diktaturen viktigare en avtalet mellan politikern och det folk politikern  
representerar. Detta gör att man kanske slutar förvånas över att 20 % av svenska ungdomar 
mellan 18-29 år är beredda att sälja sina röster. 

Jag tycker att vi måste ha ett fungerande språk som gör det möjligt att lova våra väljare 
att inte exportera vapen till länder som förtrycker sin befolkning!

När två människor möts med olika perspektiv och använder sig av samma ord men som för 
dem har olika inneboende mening kan det bli problem. Vi får se till att vi inte heller blir 
bundna av vårt språk, det är nämligen med språket vi förmedlar vad vi vill och kommunicerar 
med andra och är vi genuint intresserade av förstå varandra måste vi lära oss att lyssna efter 
andemeningen bortom de laddade språkliga begreppen. Språket är formbart och kan ge oss 
frihet om vi lär oss använda det på ett bra sätt och inte fastnar i de begreppsfällor som finns. 
Genom att skapa platser där vi kan och har tid att lyssna på varandra kan ord också få nya 
innebörder för båda parter och på så sätt bidra till konstruktiv dialog. Att skapa sådana rum på 
internet är Piratpartiets styrka och en demokratisk kraft i det Svenska samhället.

Frihet och tillväxt

I mitt tidigare breddningsförslag fick jag en kommentar: ”Alltför många av piratpartister är 
ekonomiskt liberaler för att vi ska kunna enas om att tillväxten inte har ett egenvärde, och 
alltför många av väljarna är tillväxtglada för att vi ska kunna driva frågan öht.”

Mitt tidigare breddningsinlägg gick ut på att vi inte ska ha tillväxt som mål utan 
kunskapssamhället.  Jag ska försöka besvara ovanstående inlägg genom att belysa hur jag ser 
på sambandet mellan strävan efter tillväxt och strävan efter frihet. Tanketraditionen med att 
tillväxt ska vara ett mål i sig kommer från en nationalekonomisk teori där Adam Smith är ett 
känt namn med sin bok ” Inquiry inte the Nature and Causes of the Wealth of Nations”. Smith 
var också moralfilosof och skrev också tidigare boken ”Theory of Moral Sentiments” och 
betraktar där människan som ett sympatiskt socialt djur, han menade att egenintresset är 
viktigt för överlevnad och står inte i motsättning till att människan också kan känna sympati 
för andra medmänniskor. Birger Schlaug skriver också om Adam Smith i sin blogg: ”Han 
(Smith) menade det fanns två förutsättningar för att marknaden skulle fungera. För det första 
vill man ju inte skämmas för sina grannar, så därför är man ärlig. För det andra vill man inte 
skämmas inför Gud, så därför kommer etik och moral att styra marknaden.” 

Att sträva efter tillväxt och vinst är ett incitament som enligt min mening inte verkar för ökad 
frihet hos människor. Dessa intressen ser istället till att behålla människor i arbete, och 
upprätthålla efterfrågan och konsumtionen genom reklam, nya trender och design. De går så 
långt att de även förkorta livslängden på produkter med det som kallas ”planerat åldrande”. 



Privata intressen inom finansbranschen är på samma sätt intresserade av att kunden tar så 
stora lån som möjligt, under så lång tid som möjligt för att finansiera konsumtion. Det yttersta 
målet för ett företag är att skapa ett beroende hos kunden. Det finns inget företag med 
vinstintresse som vill ge sina kunder frihet.

En affärsidé bygger ofta på att hitta eller skapa en efterfrågan, medlet för ett företag är en idé 
och målet är vinst. En bra affärsidé skulle på så sätt kunna vara att förstöra det vi tidigare fått 
gratis, som rent grundvatten och sedan sälja vattnet på flaska. Då ökar vår BNP-tillväxt men 
vi har inte i egentlig mening blivit rikare för det. Vår välfärd minskar.Eller!? Den 
nationalekonomiska definitionen och måttet på välfärd skulle nämligen öka! Det vill säga:  
konsumentöverskottet; betalningsviljan minus marknadspriset på vatten och 
producentöverskottet; produktionskostnaden minus marknadspriset på vatten. En definition 
som gör det upplagt för missförstånd eftersom den skiljer sig från det allmänna språkbruket av 
ordet välfärd. Se tillexempel nationalencyklopedins vaga definition: ”en samlande benämning 
på människors levnadsförhållanden”.? 

Båda definitionerna av välfärd har en naturlig koppling till frihet eftersom den ena sociala 
sektorn stöttar oss när vi får det svårt, på samma sätt ger en rikedom oss också frihet. Men 
grunden för vår rikedom är våra naturresurser och är inget vi kan frikoppla ekonomin ifrån.

Frihet och makt

En förälder skulle kunna uppfostra sitt barn så att det blir beroende av föräldern och begränsa 
dess frihet genom att undanhålla sådan kunskap som är nödvändig att ha i dagens samhälle. 
Därför är det viktigt att vi följer Hans Roslings råd att se till att våra stater och överstater 
öppnar upp och tillgängliggör all data så att vi får en chans att granska våra 
myndighetspersoner. På samma sätt ska inte patent- och upphovsrättslagar undanhålla 
människor kunskap i den utsträckning de gör idag där den som har mest pengar får mest 
kunskap. Jag anser därför att vi måste arbeta för att undvika att hamna i förtryckande 
beroende- och dominansförhållanden och skapa mer jämlika relationsförhållanden, det 
mellanmänskliga beroendet kommer trots allt finnas kvar. 

Förälderns syfte med sin uppfostran handlar vanligtvis inte om att dominera sina barn, 
utan snarare lära dem att stå på egna ben, bli framgångsrika och uppnå friare liv. 

Hur kan vi få mer frihet utan att förtrycka någon annan? Som jag argumenterat innan så 
innebär mer frihet också mer makt och med det följer samtidigt mer ansvar. En förälder vet till  
en viss gräns sitt barns objektiva bästa och tillåter det inte att springa ut på gatan eftersom 
risken är att barnet dör. Men när barnet växer upp och tillgodogör sig mer kunskap, bland 
annat om farorna i trafiken, kommer det troligtvis ibland ifrågasätta om föräldrarna verkligen 
vet sitt eget bästa. Föräldern kan också välja att inte utbilda sitt barn och isolera det från 
omvärlden för att befästa sin makt. Och om föräldern då dör finns det en risk att barnet blir 
hjälplöst.

Här på breddningsbloggen är diskussionen om droger som alkohol och cannabis närvarande. 
Barn får idag inte utnyttja droger innan de blir tillräckligt gamla. Diskussionen kring 
legalisering av cannabis är en av breddningsbloggens mest diskuterade och ett bra exempel 
kring hur vi ska förstå begreppet frihet. Vi kan argumentera att istället för att strikt förbjuda 
användningen så kan vi öka kunskapen om sådana preparat. Olika ämnen vi stoppar i oss 



påverkar kroppens kemiska signalsystem i olika utsträckning. En drog som cannabis skapar 
ett starkt beroende eftersom långvarig användning kan leda till att kroppen slutar producera 
vissa endorfiner samtidigt som vissa receptorer i cellerna ökar eller minskar. Kontentan är att  
signalsystemet, det endoktrina systemet sätts ur balans. Vi kan jämföra med ett stort intag av 
sockerarter som ökar aptiten, vilket i sin tur leder till ökad fetma, sabba cellernas receptorer 
och orsaka typ 2- diabetes. 

Produkter som kemiskt framställer ett beroende, en efterfrågan, en betalningsvilja, för 
preparatet, är perfekt för finansiering för ljusskygga organisationer. Droger och alkohol kan 
även vara ett sätt att kontrollera hela folkgrupper. Titta på hur Britterna utnyttjade Kineserna 
med sin opiumhandel och se till Ryssland som enligt historikern David Harvey finansierade 
sin armé under 1800-talet genom böndernas alkoholmissbruk. Se även del fyra av SVT-serien 
Malmöpolisen där de menar att inköp av olagligt införd alkohol och tobak är den största 
inkomstkällan för organiserad brottslighet i Sverige och en stor belastning för polisen och vårt 
samhälle. Så hur ska vi besvara frågan om en legalisering av beroendeframkallande preparat 
som cannabis är ett steg mot ett friare samhälle eller om det snarare är en belastning och en 
risk för att få sin frihet inskränkt? Grundtanken med lagen är bra eftersom den syftar till en 
minskad användning av droger och ett beroende som gör att man riskerar sin frihet och makt 
över sitt eget liv. Kunskapen om olika sorters beroendeframkallande drogers inverkan på 
samhällslivet är väl känd men däremot är kunskapen om den specifika påverkan varje preparat 
har på kroppens signalsystem väldigt ny. 

Frågan om friheten att använda droger ställer på ett sätt gruppens frihet mot den enskildes 
frihet eftersom en person i en grupp. En som har ett stort beroende kan vara en belastning för 
en grupp vare sig det handlar om ett beroende av droger eller ett beroende av konsumtion. Det 
gör också skillnad på det beroende som kan ha att göra med självkänsla och att få status 
genom prylar och ett beroende som skapas på kemisk nivå. Ett ämne kan för alltid förändra 
kroppens egna system.

En annan fråga om frihet, makt och jämlikhet som är viktig att ta upp är varför tjejer idag inte  
har friheten att klä sig hur de vill. För normen idag är att de får skylla sig själva om de blir 
våldtagna om de super för mycket och klär sig ”utmanande”. Något som speglats av SVT:s 
Dokument inifrån ”Ingen riktig våldtäkt”. Att normen påverkar kvinnors frihet blir också 
tydligt i Uppdrag gransknings ”Imamernas råd” där kvinnor bland annat uppmanas att stötta 
och förlåta sina män för deras aggressiva betéende trots att de blir slagna. Titta gärna på dessa 
båda dokumentärer. Feminism är ett laddat begrepp som stör kommunikationen och rör upp 
många känslor. Precis som all forskning förtjänar genusvetenskapen och feminismen kritik 
men forskning som är bra visar på ett förtjänstfullt sätt upp ett av flera perspektiv på hur makt 
kan utövas och leder till att vår förståelse av maktutövning ökar. 

Inslagen i ”Ingen riktig våldtäckt” visar hur en norm kan vara en belastning där de som ger 
uttryck för normen, utan ont uppsåt, orsakar lidande. De som sprider rykten gör det också på 
bristfällig kunskap och det fanns heller inget kritiskt förhållningssätt och uppfattat behov av 
att samla in kunskap om hur den faktiska situationen uppfattades av alla inblandade parter. 

Andra samhällsvetenskaper som likt genusvetenskap har ambitionen att förklara 
maktutövning akademiskt finns att hitta i USA där studenter förr krävde undervisning i black 
studies. Om man väljer att lyssna på grupper som ännu inte finns i Europeiska universitet så 
finns mycket kunskap att hämta i till exempel de historier romer kan berätta om systematiskt 
förtryck. Det går också ta del av Barbro Lewin's forskning på Uppsala Universitet om 



förtrycket mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Alla dessa grupper med dess 
kunskap handlar om att förstå makt ifrån ett perspektiv.

Kunskapen från förtryckta grupper behöver lyftas fram så att vi alla kan lära oss hur vi ska 
bete oss för att inte ha vår frihet på andras bekostnad. Alla har nämligen rätt till frihet och det 
uppstår i positiva relationer. Vi behöver komma ifrån dominansförhållanden som leder till 
ofrihet med ökad ansträngning både hos de som övervakar och de övervakade. Frihet uppnås i 
en positiv relation till andra.
 
Jag skrev innan att BNP-tillväxten vanligtvis är ett mål och inte ett medel. Men det är inte helt 
sant. I en nyligen gjord Reuters-intervju menar den amerikanske historikern och den 
utrikespolitiske rådgivaren Robert Kagan, att med militärt våld uppnås makt; och tillväxten är  
medlet för att USA ska ha möjlighet att fortsätta med militära interventioner så de kan sprida 
sina demokratiska idéer om frihet över andra delar av världen. Men att sätta likhetstecken 
mellan makt och våld är långt ifrån självklart. Filosofen Hanna Arendt har istället definierat  
makt som människors förmåga att samordna sig mot ett kollektivt mål. Här återges hennes 
tankar av statsvetaren Iris Marion Young. 

[…] makten är begreppsligt och praktiskt fullständigt skild från våldet. Makten består i kollektivt 
handlande. Makten är personers förmåga att gemensamt utforma sitt sätt att leva tillsammans, deras 
sätt att organisera sina regler och institutioner genom en växelverkande självförståelse av vad 
reglerna är och hur de befrämjar samarbete. Sålunda vilar inte makten på kroppar och instrument  
som utövar kraft, utan huvudsakligen på talet – uttolkandet av mening, artikulerandet av nya idéer, 
övertalningens dynamik, sammanlänkningen av förståelse och handlande. Makten etablerar och 
upprätthåller institutioner, det vill säga reglerade och fastlagda sätt att samarbeta på för att  
förverkliga kollektiva mål. Den har sin grund och sitt fortbestånd i samtycket och stödet från dem 
som fogar sig efter, lever i enlighet med och uttolkar regler och institutioner för att möta nya 
kollektiva målsättningar. De som tar del i kollektiva handlingar måste kommunicera och samarbeta, 
diskutera sina problem och gemensamt göra upp planer. I den mån framgångsrika institutioner 
kanaliserar samarbete mellan ett stort antal människor, vilka förstår meningen och målsättningen 
med institutionerna, känner till reglerna och på det stora hela skriver under på deras operationer  
förkroppsligar de makt.

Makt skiljer sig från styrka i det att den existerar mellan personer snarar än i dem […]

Enligt Arendts grundar sig makten på idéer. Även om institutioner kan skjutas sönder med 
våld så kommer idéerna att bestå. Idag utövas makt på många fler arenor än i staten. Stora 
ekonomiska aktörer som banker, företag och media har i praktiken ofta mer makt än vissa 
stater.

Frihet från ansvar? 

Jag skrev innan att frihet har med beroende att göra och att företag också med sin affärsidé 
vill att kunden ska handla just deras produkt. Kunden har såklart ett eget ansvar och vilja men 
visst kan ett företag påverka människor. Idag kan vi se livet i vårt samhälle som ett spel där vi 
lär oss och följer spelreglerna, vi kan också förneka att spelreglerna finns eller så kan vi ändra 
spelreglerna. 

Någon som läst på en handelshögskola har lärt sig och förstår hur människor påverkas. Det är 
nämligen en yrkesutbildning där de lär sig spelreglerna och förutom nationalekonomi och 
företagsekonomi läser de juridik, marknadsföring, organisationspsykologi, 
informationshantering, media management och ledarskap. Smörgåsbordet av kunskap är få 
förunnade och något vi alla mer eller mindre måste känna till om vi vill förstå spelet. Att ha 



denna kunskap och samtidigt förneka sitt eget ansvar, lägga över det på kunderna genom att 
påpeka för dessa att de hade valfrihet och kunde valt något annat; betyder att de förstår 
spelreglerna samtidigt som de förnekar för kunden att de finns. Ett exempel är där både 
politiker och finansmarknaden uppmuntrade medborgare att köpa teliaaktier och försäkrade 
att det skulle bli ett säkert köp. Många som förstod spelets regler tjänade sig en hacka. Det 
gick dock inte så bra för de som aldrig handlat med aktier förut. De hade inte gått på någon 
handelshögskola men fick efteråt pekpinnar, ekonomernas vrider fram den andra sidan av sitt 
janusansikte, bankernas ”rådgivare” trädde tillbaka och andra ekonomer trädde fram. Nu fick 
de som inte var pålästa förstå av nationalekonomerna att de fick ”skylla sig själva”. Att handla 
med aktier kan nämligen vara riskfyllt! Det är en form av maktutövning som också har ett 
namn och heter ”greater fool theory” och bygger på ett kunskapsövertag, ett uppsåt att 
förorsaka den som har mindre kunskap olycka. 

Inom företagsekonomin finns det likt genusvetenskapen ett intresse av att förstå hur makt 
fungerar men skillnaden är har att utbildningen också lär ut strategier för att utöva makt.

Frihet, finns det?

En fri människa är en som inte finns; i meningen att ingen är oberoende av naturen. Däremot  
är vissa mer oberoende än andra och det kan vara till följd av yttre faktorer som privilegier i  
from av kunskap, makt eller pengar men det kan också bero på inre faktorer som frihet från  
begär och självdisciplin. Människan är också av naturen moralisk och kan känna sympati för  
sina barn och andra som är i behov av hjälp.  Vi har i olika utsträckning en naturlig  
ansvarskänsla. Avsäger vi oss ansvar kommer vi också känna oss mer fria men det kan också 
vara omoraliskt om vår verkan i samhället påverkar andra människors frihet negativt. Det  
finns därför en naturlig koppling mellan frihet och makt. Någon med kunskap har därför  
också ett ansvar att föra kunskapen vidare.

Game over?

Amelia Andersdotter har nu börjat lära sig spelet i Europaparlamentet och förmedlar ut sin 
kunskap på mötet i Lund och snart i form av en film som jag ser fram emot. Piratpartiet är ett 
ungt kunskapstörstande parti, vi representerar många unga och vi vill lära oss spelets regler. 
På samma sätt som Amelia förmedlar en kunskap om det politiska spelet, så förmedlar Neil 
Strauss cyniskt i ”The Game” hur spelet funkar när man ska ragga upp någon på krogen. Tar 
man till sig kunskapen ska det tydligen fungera. Men det bygger förstås på ett 
kunskapsövertag och att den man raggar på inte kan genomskåda spelet. Vi ska inte förneka 
detta maktspel utan lära oss reglerna utan att tappa vår politik på vägen. För det är inte förrän 
vi lärt oss spelet som vi kan förändra det till något bättre. När vi har ambitionen att 
tillsammans lyfta kunskapsnivån hos hela den unga befolkningen och inte utnyttja dem med 
sämre kunskap än en själv. Det är då vi uppnår ett bättre samhälle där vi utvecklas 
tillsammans tror jag. 

Sharing is caring!


