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Herstel de burgerrechten en 
bescherm de fundamentele 
vrijheden
Onder het mom van terreur en drog-

redenen worden door onze overheid 

steeds meer fundamentele vrijheden van 

burgers bedreigd en afgenomen. Zo 

wordt in feite de wens van terroristen 

uitgevoerd. Met privacy wordt omgegaan 

betaalt de samenleving de hoofdprijs en 

ontvangt de artiest of auteur slechts een 

schijntje. 

 

Hervorm het octrooirecht
Vanwege farmaceutische octrooien en 

patenten sterven er wereldwijd dagelijks 

vele mensen. Vaak komt dit enkel en alleen 

door onwil en angst voor hervormingen 

binnen het bestaande systeem.

Octrooien remmen fundamenteel 

onderzoek en innovatie, waardoor de 

maatschappelijke en economische 

vooruitgang geschaad wordt. 

Het octrooirecht moet dus nodig op de 

schop.

alsof het speelgoed is; wat als adequate 

beveiliging wordt verkocht biedt slechts 

een dubieuze schijnveiligheid. Privé-

gegevens worden opgeslagen in vinger-

afdrukkenbestanden, breed toegankelijke 

patiëntendossiers en chips die op 

voorhand makkelijk te kraken blijken… 

Privacy is ook een veiligheidsmaatregel.

 

kielhaal het auteursrecht
Het verouderde auteursrecht is op den 

duur alleen nog te handhaven door het 

instellen van een politiestaat, met alle 

privacyschending, censuur en vrijheids-

beperkende wetgeving van dien.

Doordat de auteursrechtenindustrie 

achter de schermen via een machtige 

lobby bepaalt wat onze rechten zijn, 

De Piratenpartij is een wereldwijde 

beweging die al in meer dan 40 landen 

de zeilen heeft gehesen en streeft naar 

een vrije informatiesamenleving. Een 

samenleving waarin informatie, cultuur 

en kennis vrij zijn om te delen. 

Een maatschappij waar de overheid 

transparant is en níet de burger.

 

Zet je handtekening
Wij willen geen vingerafdruk. Wel zien 

we graag dat je geheel vrijblijvend je 

handtekening plaatst zodat wij mee 

mogen doen aan de verkiezingen en ook 

jij op 9 juni op ons kunt stemmen.

Email je naam en gemeente naar 

handtekening@piratenpartij.nl en enter 

ons schip op www.piratenpartij.nl

twitter.com/piratenpartij
piratenpartij.hyves.nl
facebook.com/Piratenpartij

De Piratenpartij streeft wereldwijd naar bescherming van 

burgerrechten, transparantie van het politieke bestel en vrije 

toegang tot informatie & technologie. De Piratenpartij wil een 

open samenleving waarin het bevorderen en het delen van 

innovatie, cultuur en wetenschap centraal staan. De Piratenpartij 

is nu al in meer dan 42 landen actief en het aantal blijft stijgen.

  De politiek roept: “Jij hebt 

toch niets te verbergen?”

  De Piratenpartij antwoordt: 

“Wat heb jij dan hier te 

zoeken?”

  ‘ Wij vragen niet om jouw 

vingerafdruk, maar zouden 

graag je handtekening 

krijgen’


