Herstel de Burgerrechten en
bescherm de Fundamentele
vrijheden

Kielhaal het Auteursrecht

Hervorm het Octrooirecht

Zet je Handtekening

Het verouderde auteursrecht is uiteindelijk

Voorbeeld ter illustratie

Wij vragen niet om uw vingerafdruk, maar

alleen nog te handhaven door het instellen

Iquiam eossimped et qui as dem

kunnen wel uw vrijblijvende handtekening

Onder het mom van terreurdreiging heeft

van een politiestaat met alle privacy-

corporatem nobit eos deste nonserum

gebruiken om mee te mogen doen aan de

de overheid in

schending,

la nimus rae qui dolorum, occus, is

verkiezingen, zodat u ook op 9 juni op ons

eost fuga. Pa solut eiur molut adis aut

kunt stemmen.

toenemende mate de

burger beetje bij beetje zijn fundamentele

censuur

en

vrijheids-

beperkende wetgeving van dien.

vrijheden ontnomen en zo de wens van de

fuga. Itas et, torrum et aut quiatur? Qui

terroristen feitelijk uitgevoerd. Met privacy

consed maximinis serferum voloren-

Email

danis

handtekening@piratenpartij.nl en bezoek

wordt omgegaan alsof het niets is en
daarmee volledig ondergeschikt gemaakt
aan het in stand houden van een dubieuze
schijnveiligheid. Privégegevens worden
opgeslagen in slecht beveiligde vinger-

‘Streamer van maximaal
drie regels om stukje uit te
lichten / accenturen’

afdrukkenbestanden, patiëntendossiers en

eos

quibeaquas

quiderrum

eicidus num num incto illam, oﬃctur,
eius ernam esecupt atemquas res
deles exerionet apidesti maximinis
serferum iminulpari soluptas nis aut
voluptatur? Ratur sit lantiis oﬃctur,

onbeveiligde chipkaarten die keer op keer

Terwijl de samenleving de prijs betaalt en

eius ernam esecupt atemquas res

makkelijk te kraken ﬁasco’s blijken. De

de artiest of auteur slechts een schijntje

deles exerionet apidesti iminulpari

Piratenpartij gaat het tij nu keren.

ontvangt, is de auteursrechtenindustrie de

soluptas nis aut voluptatur? Ratur sit

lachende derde en bepaalt via een

lantiis!

machtige lobby wat onze rechten zijn.
Voorbeeld ter illustratie
Iquiam eossimped et qui as dem

Het is tijd voor tegengas!

Vanwege farmaceutische octrooien en

corporatem nobit eos deste nonserum

patenten sterven er wereldwijd dagelijks

la nimus rae qui dolorum, occus, is

vele mensen. Meestal onnodig en vaak

eost fuga. Pa solut eiur molut adis aut

enkel en alleen door onwil en angst voor

fuga. Itas et, torrum et aut quiatur?

hervormingen

Qui

serferum

systeem. Daarnaast remmen octrooien

volorendanis eos quibeaquas quider-

fundamenteel onderzoek en innovatie

rum eicidus num num incto illam,

waardoor

oﬃctur, eius ernam esecupt atemquas

economische vooruitgang stagneert.

consed

maximinis

binnen

de

het

bestaande

maatschappelijke

en

res deles exerionet apidesti iminulpari
soluptas nis aut voluptatur? Ratur sit

Het octrooirecht moet dus nodig op de

num incto lantiis!

schop. Wij zetten alle zeilen bij.

je

naam

en

gemeente

ons schip op www.piratenpartij.nl

naar

