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Iedere verkiezing komen alle partijen weer met een uitgebreid
programma

waarvan

het

leeuwendeel

in

de

coalitie-

prijzen voor medicijnen en gewassen

Het kan ook anders!

kunnen betalen.

Alternatieven

voor

farmaceutische

patenten kunnen de prijs van medicijnen

onderhandelingen sneuvelt. De Piratenpartij doet niet aan loze

De digitale revolutie heeft de investering

drastisch verlagen terwijl het budget

in het drukken en distribueren van zowel

voor onderzoek en ontwikkeling net zo

verkiezingsbeloften, maar vertelt jou voor de verkiezingen waar

papier

drastisch omhoog gaat.

als

vinyl

vrijwel

overbodig

gemaakt, zodat uitgevers niet meer tegen

wij ons op gaan richten. Wij staan voor de hervorming van het
auteursrecht, de hervorming van patentrecht en het goed
regelen van privacy. Over deze punten onderhandelen wij niet!

consument

Het auteursrecht moet terug naar de

beschermd worden. Auteurs en artiesten

basis, en zich beperken tot spelregels op

zitten

elkaar,

maar

tegen

de

wurgcontracten,

de uitgeversmarkt. Artiesten moeten vrij

waarmee hun uitgevers het recht blijken

zijn zelf te kiezen hoe ze hun werk willen

te hebben om hun fans te criminaliseren

distribueren en consumenten moeten

en innovatieve vormen van distributie te

weer vrij zijn om cultuur te delen.

frustreren.

Wanneer wij burgerrechten en vrijheden

gevangen

in

opgeven voor wat dan ook, zagen wij al
Sinds de mensheid begonnen is haar

hebben

geschiedenis in verhalen vast te leggen,

overvloeds in onze huiskamer.

wij

de

virtuele

hoorn

des

Stem 9 juni voor een vrije
informatiesamenleving

heeft iedere generatie kunnen voort-

snel aan de stoelpoten onder de vrije
samenleving. Burgerrechten zoals privacy
zijn het fundament van onze vrije

bouwen op de kennis en ervaringen van

Laat ons deze virtuele bibliotheek van

voorgaande

Alexandrië koesteren en behouden in het

Het is de hoogste tijd onze burgerrechten

wikkeling heeft ons vanuit de prehistorie

maatschappelijk

huidige

te heroveren in deze nieuwe realiteit. Nu

uiteindelijk gedragen via de verlichting

wetgeving stamt van vóór de informatie-

informatie met een muisklik tot in het

Iedere generatie moet zijn vrijheid

en de industriële revolutie, naar de

revolutie, en was bedoeld voor een

oneindige vermenigvuldigd kan worden,

opnieuw bevechten; de huidige generatie

informatierevolutie.

tijdperk van boeken en grammofoon-

wordt onze privacy lastig te waarborgen.

politici heeft noch de kennis, noch de

platen.

Daarnaast blijkt het censureren van alle

wapens om het gevecht voor deze

generaties.

Deze

ont-

belang.

De

De informatierevolutie, wat is dat?
Met

digitalisering

is

de

informatie

Het

patentstelsel,

ooit

bedoeld

samenleving, en moeten in ere worden
hersteld en gewaarborgd blijven.

digitale communicatie de enige manier

generatie

om

om onze verouderde auteurswetgeving te

Piratenpartij heeft wel de kennis, de

te

kunnen

voeren.

De

wapens én de munitie.

vrijgekomen van de beperkingen van

innovatie

nu

behouden. Dit is precies waar de lobby’s

fysieke

gebruikt om anderen de toegang tot

van de eerder genoemde industrieën op

boekdrukkunst het monnikenwerk van

kennis

gezonde

af stevenen. Omdat de politiek permanent

Zoals bij elke revolutie zal uiteindelijk,

boeken overschrijven overbodig maakte,

concurrentie onmogelijk te maken. Een

afgeleid lijkt door rituele links/rechts

schoorvoetend en tegenstribbelend de

maakt

de

handjevol corporaties maakt woeker-

tegenstellingen,

grijzende

boekdrukkunst overbodig. Voor zover

winsten, onder andere ten koste van de

lobbygroepen vrijwel ongecontroleerd

volgen. Help die wetgever vooruit te

cultuur

levens van degenen die geen westerse

wetgeving dicteren.

krijgen!

verspreiding.

het

internet

gedigitaliseerd

Zoals

uiteindelijk
kan

de

worden,

te
te

bevorderen,
ontzeggen

en

wordt

kunnen

schimmige

wetgever

de

tijd

moeten

