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Digital kulturpolitik?

> Satsning på fri programvara
inom offentlig sektor
> Digitala bibliotek för
nedladdning av kultur
> Fri tillgång till internet på
allmäna platser genom hot-spots

> Kultur som finns i det vanliga
samhället ska också finnas på
nätet
>Nej till fildelning av
upphovsrättskyddat material,
upphovsmän ska också kunna
få betalt för vad de producerat

> Digitalisering av det allmäna
kulturarvet
> Översyn av presstödssystemet,
ta hänsyn till att allt inte längre
trycks på papper.

> Satsningar på att göra kulturen
tillgänglig digitalt
> Fungerande spelregler
för utvecklare av nya
marknadsmodeller på nätet

> Fungerande upphovsrätt
> Teknikneutral bidragsgivning för
medierna
> Ökad digitalisering av bibliotek
och muséer

> Tillvarata kulturvärden genom
digitala medier
> Upprätthålla gällande lagar och
förordningar även på det digitala
området, ex. upphovsrätt

> Viktigt med en fungerande och
respekterad upphovsrätt
> Större digital tillgänglighet digitalisering av bibliotek

Jobben på nätet?

> Mer pengar till satsningar inom
IT-sektorn
> Satsning på fri programvara
inom offentlig sektor
> Koppla till klimatarbetet,
utveckla klimatvänliga
nättjänster såsom tjänster för
videokonferenser

> Satsningar på att utbilda barn
och ungdomar inom IT- och
internetkunskap. Så skapas
framtidens jobb

> Digitalisering av kulturarvet för
att skapa jobb
> Sänkt skatt för tjänster för att
bland annat stimulera jobb inom
nätsektorn

> Nationell strategi för den
digitala utvecklingen och jobben
på nätet
> Upphovsrätts-kommission
som genomför en översyn av
upphovsrätten
> Lyfta fram konkurrensfrågor
på nätet

> Offensiv, öppen och teknikvänlig
politik för att stimulera skapande
och entreprenörskap inom den nya
nätmiljön

> Skapa fungerande marknader med
god konkurrens på nätet

> Skapa förutsättningar för
entreprenörskap
> Göra det billigare att anställa och
starta företag
> Säkerställa tillgång till snabbare och
bättre bredband för hela svenska folket

Samhällets roll på nätet?

> Staten bör bejaka den tekniska
utvecklingen
> Bekämpa de som begår brott,
eventuellt genom skärpning av
relevant lagstiftning
> Staten bör inte kontrollera
människors surfande eller ålägga
privata företag att spana på sina
internetanvändare

> Nätet behöver ingen särskild
reglering, ingen skillnad på
online och offline
> Datalagring behövs, polisen
måste kunna komma åt IPnummer

> Internet är idag ett laglöst land,
ex. förtal kan ske relativt riskfritt
> Finns inga perfekta lösningar
> Man ska inte försämra
möjligheterna att kontrollera de
värsta övergreppen genom att
jaga efter småsaker
> Bra att människor kan vara
anonyma

> Behövs inte särskilda lagar
> Polisen måste bli bättre på att
se till att lagarna följs även på
nätet
> Internationellt samarbete,
internet har inga gränser
så polismyndigheter måste
samarbete internationellt

> Svårare att lagföra i den digitala
världen men grundinställningen är
att det måste kunna finnas lagar
och regler även där

> Skarpare verktyg till polisen, balans
mellan polisens utredare och de
kriminella
> Krav på domstolsprövning och
att det ska finnas en övervakande
myndighet som ser till att
integriteten upprätthålls, säkerhetsoch integritetsskyddsmyndigheten
> Se över lagstifning kring
kränkningar över internet

> Behövs en rättsordning som är
internettillvänd och ser internet som en
del av samhället
> Behov av ett starkare civilsamhälle på
nätet - en debatt om rätt och fel

Internetoperatörernas roll
och ansvar på nätet?

> Internetoperatörer ska
inte åläggas att delta i
brottsutredningar, kan inte ta
ansvar för vad sina användare
gör

> Svårt att hantera och kostar
mycket pengar och tid. Innan
man reglerar måste man utreda
frågan och se på alla delar

> Teleoperatörerna bör ha samma
ansvar för kommunikationen som
Posten för sina brev - att brevet
kommer fram i helt skick och att
Posten inte tjuvläser brevet

> Internetoperatörer ska
kunna tvingas att delta i
brottsutredningar
> Ingen förhandsgranskning eller
kontroll av trafiken

> Ipred är en bra lösning, fler
lösningar av den typen

> Datalagring behövs för att komma
åt fall där datatrafik kan vara den
enda bevisning som finns.
> Balansen med den personliga
integriteten måste hanteras

> Internetoperatörerna har ett ansvar
idag
> Behövs en bredare debatt om var och
ens ansvar, inte bara operatörernas
ansvar

Telias roll och ansvar på
nätet?

> Telia ska stå upp för sina kunder
när film och musikbolagen
jagar fildelare och vill ha ut IPadresser. Telia ska stå upp och
vara beredd att ta strid för sina
användare i domstol

> Telia ska föregå med gott
exempel men de faller inför
samma ramar som alla andra
vad gäller reglering och
lagstiftning

> Telia ska följa gällande lag

> Även om staten äger en del
av Telia måste det vara samma
förutsättningar som för alla
andra operatörer

> Staten som ägare har ett särskilt
ansvar för att se till att regler och
lagar fungerar. Som ägare i Telia
måste staten agera inom den ramen

> Ingen speciallagstiftning för Telia,
vi ska ha en likvärdig lagstiftning för
samtliga internetoperatörer

> Telia ska vara ett gott exempel, men
ansvar att följa de lagar och regler som
finns och att hjälpa rättsordningen gäller
alla operatörer

Varför ska man rösta på
dig och ditt parti?

> Satsningar på öppen
programvara
> Riva upp FRA, IPRED och
datalagringsdirektivet
> Bättre tillgång till internet
genom hotspots där man kan
surfa fritt i städerna

> Jag brinner för de här
frågorna. Sverige ska vara
bäst och hela befolkningen
ska vara med på tåget i
informationssamhället

> Miljöpartiet är det parti som
lyssnar mest på datanördarna
och som kommit närmst av de
traditionella partierna att förstå
internet och teknikens möjligheter
och framtid

> Centerpartiet har en lång
historia av digital allemansrätt
och att tillgängliggöra och bygga
ut bredbandsnätet
> Vi har historien bakom oss och
visionen framöver

> Liberaler är teknikvänliga och
framtidsintresserade
> Använda digitaliseringen för att
förändra Sverige, öka friheten
och skapa en fungerande digital
marknad

> Kristdemokraterna har ett
människoperspektiv i botten
> Marknaden måste utvecklas på ett
förnuftigt sätt
> Viktigt med balans mellan stat
och individ och att det finns en
övervakning som är trovädigt och
demokratisk

> Moderaterna ser potential att skapa
nya jobb och nya företag kopplat till
internet
> Använda internet för att stärka skola
och sjukvård
> Stor möjlighet att vitalisera ekonomi
och demokrati

