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De Piratenpartij streeft wereldwijd, al in 42 landen en dit worden
er steeds meer, naar bescherming van burgerrechten, vrije
toegang tot informatie & technologie, en transparantie van het
politieke bestel. De Piratenpartij wil een open samenleving
waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, en
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De Piratenpartij antwoordt:

Het verouderde auteursrecht is uiteindelijk alleen nog te handhaven door
het instellen van een politiestaat met alle
privacyschending, censuur en vrijheidsbeperkende wetgeving van dien.
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