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Hva er Piratpartiet?
Piratpartiet er norges nyeste 
landsdekkende parti. Vi ønsker å 
gjenopprette grunnleggende rettigheter 
som Norge har tapt i nyere tid. 

Partiet har sitt utspring i tekniske miljøer, 
og vi har sett hvordan avansert teknologi 
nå brukes til masseovervåkning og 
sensur. Nesten daglig kan du lese om 
overtramp på grunnleggende rettigheter, 
til det bærer preg av rutine. 

Denne utviklingen er alarmerende og må 
snus hvis vi vil fortsette å leve i en liberal 
rettsstat.

Lover som undergraver rettsvernet, 
personvernet og maktfordelingsprinsippet 
er innført på tross av sterke protester. 

I tillegg ser vi at allmenhetens anledning 
til å påvirke politikk minsker stadig.

Norge trenger et nytt politisk system hvor 
folket får reell inflytelse i norsk politikk.

Grunnleggende 
rettigheter
Vi ønsker først og fremst å gjenopprette 
grunnleggende rettigheter — bærebjelker 
som et fungerende demokrati må hvile på.

Det er lett å tenke at «Jeg har ingenting å 
skjule og har derfor ingenting å frykte». 
Ser vi oss rundt i verden og tilbake i 
historien, oppdager vi imidlertid prisen 
samfunnet betaler for å legge mye makt i 
få hender. En pris også nordmenn har 
måttet betale.

Verdier som ytringsfrihet, personvern, 
varslervern og anonymitet danner 
grunnmuren i Piratpartiets politikk. Disse 
verdiene skal både stadfestes og gjøres 
aktuelle for informasjonsalderen.

Demokratisk 
reform
Demokrati betyr folkestyre, men idag 
forsvinner din reelle påvirkningskraft etter 
valgdagen, og blir borte i 4 år. 

Hvorfor må du svelge et partiprogram uten 
å kunne stryke eller legge til politikk?
Hvorfor blir ministre valgt ut ifra 
partipolitikk og ikke fordi de er flinke i fag? 

Vi ønsker et nytt system. I bunn ligger 
grunnleggende rettigheter og konkret 
piratpolitikk. Ut over dette bestemmer du 
selv. Dette gjøres ved direktevalg i viktige 
saker, og ved at du plukker ut dine egne 
representanter for resten. Du får mer 
valgfrihet og påvirkning uten at det blir 
populisme, og landet kommer nærmere 
det demokratiske idealet.

Piratene er ditt talerør på Stortinget.


