De Piratenpartij is een politieke
partij die er voor jou is!
Wat wil de Piratenpartij bereiken?
Wij willen burgerrechten beschermen, innovatie in overheid en bedrijfsleven stimuleren,
gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk en betaalbaar houden, corruptie in
machtsconcentraties bestrijden door middel van transparantie, en meer.
Wij willen ook de politiek openbreken en democratischer maken.
Om dit te bereiken, hebben we maar 1 enkele zetel nodig!

Hoe werkt dit?
Wij willen onze zetel gebruiken als platform voor de burgers om inspraak te hebben op de
politiek. Hiervoor gebruiken we een systeem genaamd LQFB ( Liquid Feedback ).
Dit systeem staat leden toe om op ieder moment een wetsvoorstel in te dienen, erover te
stemmen, te discusseren en aanpassingen toe te voegen.
Hierdoor onstaat een systeem waar supersnel beslissingen kunnen worden genomen, die een
breed draagvlak hebben. Dit brede draagvlak wordt veroorzaakt door de aard van het systeem.
Er worden alleen beslissingen genomen waar de meerderheid het mee eens is.
Het is ook erg handig, want het staat toe dat de kennis van de gehele bevolking gebruikt kan
worden om tot een goede oplossing te komen, in plaats van de kennis van enkele ambtenaren
of partijleden.
Dit systeem is maar een voorbeeld van de zaken die wij willen doen.
Dit alles bij elkaar zal ervoor zorgen dat de bevolking tijdens de gehele regeerperiode invloed
kan uitoefenen op de regering en politiek.
Dit kan al ingevoerd worden met 1 zetel, want dan kunnen we wetsvoorstellen indienen. Het
zal ook de andere partijen uiteindelijk dwingen tot aanpassen.
Ons doel is hedendaagse technologie inzetten om de overheid en politiek democratischer te
maken.

Hoe kan je ons helpen?
Je kan lid worden, meedoen en doneren.
Dit allemaal vereist weinig moeite.
Jouw hulp en input is hard nodig om deze doelen te bereiken!
Op de site van de Piratenpartij kun je onder het kopje 'meedoen' zien hoe je kan helpen! De
site van de piratenpartij is op www.piratenpartij.nl te vinden!
Bedankt voor het lezen!
De Piratenpartij.

