
De Piratenpartij streeft wereldwijd (al in 41 landen 
en dit worden er steeds meer) naar bescherming 
van  burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik 
van, en toegang tot, informatie en technologie; en 
transparantie van het politieke bestel, overheden en 
andere machtsconcentraties. Wij maken ons hard voor
bescherming van burgerrechten, online en offline en 
dan met name de privacy.

De Piratenpartij streeft naar  een open samenleving 
waarin het bevorderen, en vooral delen van innovatie, 
cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan.

Heeft u niets te verbergen?
Steeds vaker worden er beslissingen gemaakt over 
de toekomst van onze samenleving door mensen 
die in het verleden leven. Een voorbeeld hiervan zijn 
de voorstellen om internetfilters te gebruiken om 
kinderporno tegen te gaan.

Deze maatregel is niet alleen buiten proportioneel 
gezien de overheid op deze manier internet providers 
dwingt om haar klanten 24/7 te bespieden. Naast 
deze grove inbreuk op je privacy is de maatregel 
zelf ook niet doeltreffend. Het helpt niet om 
daadwerkelijk kinderporno tegen te gaan. De bron 
zelf wordt niet aangepakt, het is slechts een vorm van 
symptoombestrijding. Verder is er geen tussenkomst 
van een rechter noodzakelijk om sites in het filter te 
plaatsen.

Dit is afhankelijk van de willekeur van een ambtenaar 
of ministerie zonder dat ook maar iemand deze 
kan controleren. Wilt u de Great firewall of China in 
Nederland?

De centrale opslag van persoonsgegevens (denk hierbij 
aan de OV-chipkaart, elektronisch patientendossier, 
vingerafdrukken voor je paspoort) doen afbreuk aan 
onze samenleving. Politie en justitie hebben aangetoont 
niet om te kunnen gaan met deze databanken. 
Ongeoorloofd gebruik van de OV-chipkaart databank, 
voor opsporing van verdachten is recentelijk nog in het 
nieuws geweest. Het elektronische patientendossier 
zorgt ervoor dat medisch personeel, bevoegd of niet, 
bij jouw gegevens kan komen. En hiermee dus inbreuk 
kan plegen op je privacy. De vingerafdrukken die je 
moet achterlaten bij het aanvragen van een paspoort 
worden centraal opgeslagen bij een COMMERCIEEL 
bedrijf in Frankrijk.

Tevens maakt de Nederlandse overheid het mogelijk om 
justitie en politie deze database te laten raadplegen, 
waardoor elke Nederlander gratis en voor niks als 
verdachte bestempeld wordt.

Dus hoezo als je niets te verbergen hebt hoef je je 
geen zorgen te maken?  Waar belanden jouw en mijn 
gegevens? Wie krijgt deze gegevens in handen en waar
worden ze voor gebruikt? De overheid geeft geen 
keiharde toezeggingen over de beveiliging van deze 
gegevens. En geen enkele politieke partij die hier 
wat van zegt! De Piratenpartij wilt hier verandering in 
aanbrengen, wij vragen niet om je vingerafdruk, maar 
zouden graag je handtekening willen zien op een 
steunbetuiging om aan al deze misstanden een einde 
te kunnen maken. We beloven plechtig je vrijheden, 
rechten en gedachtengoed te beschermen!

Bezoek ons schip op www.piratenpartij.nl en laat je 
stem gelden op 9 juni 2010.
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