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De Piratenpartij streeft wereldwijd 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 wetenschap centraal staan. De Piratenpartij is nu al in
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