
Vår fremtid

Grunnleggende rettigheter og verdier

Piratpartiet ønsker først og fremst 
å sikre individets 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, 
eller tilbake i historien, oppdager vi 
imidlertid prisen samfunnet betaler 
for å legge mye makt i få hender, og at 
selv nordmenn har måttet betale for 
dette.

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

Demokrati betyr folkestyre. Det 
representative demokratiet vi har 
idag har vist seg å ikke være spesielt 
demokratisk. Din påvirkningskraft 
forsvinner etter valgdagen, og blir borte 
i 4 år mens politikerne hestehandler.

Når du velger et parti må du svelge hele 
partiprogrammet, ikke bare sakene du 
støtter. Hvorfor det?

De som setter politikken ut i livet blir 
håndplukket av partiledelsen, ikke av 
velgerne. Hvorfor det?

Hvem er Piratpartiet?

Vi ønsker, helt enkelt, å gjenopprette 
grunnleggende rettigheter som har falt 
bort i nyere tid. Partiet har sitt utspring 
i tekniske miljøer. Miljøer som har sett 
hvordan teknologi gradvis har blitt 
brukt til å innføre masseovervåkning 
og sensur.

Nesten daglig kan man lese om 
overtramp på grunnleggende 
rettigheter, i en slik grad at det 
begynner å bære preg av rutine. Denne 
utviklingen er alarmerende.

Piratpartiet er i en unik posisjon til 
å oppdage tilfeller der teknologi 
brukes til å true dine rettigheter. 
Piratpartiet ser at din reelle mulighet 
til å påvirke norsk politikk stadig vekk 
minker. Datalagringsdirektivet ble 
for eksempel vedtatt i Stortinget på 
tross av sterke protester og politiske 
lovnader.

Norge trenger et nytt system. Et 
system der du får en reell innflytelse i 
politikken.

Øystein Jakobsen
1. kandidat i Oslo

Håkon Wium Lie
3. kandidat i Oslo

Ø Ø Ø
Vi ønsker et nytt system. Det er ikke 
enkelt å forklare alt i en liten brosjyre, 
men essensen er at våre velgere får 
mulighet til å bestemme Piratpartiets 
politikk selv — via direkteavstemning 
i store saker — direktevalgte 
representanter i små saker.

Du velger nøyaktig hvem som skal 
representere deg innen de forskjellige 
feltene. Piratpartiet er partiet som gjør 
det velgerne ber om — vi er ditt talerør 
i Oslo.

Våre listekandidater
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