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V I S I E

K E R N W A A R D E N

MM EE NN SS   &&   II NN HH OO UU DD
De mens staat centraal en we beslissen altijd op de inhoud. 

O O G M E R K

MM AA CC HH TT SS SS PP RR EE II DD II NN GG
In een vrije samenleving heeft de burger zoveel mogelijk zeggenschap.

M I S S I E

Het probleem

Burgerrechten staan onder druk. Steeds meer mensen ondervinden 

problemen met hun bestaanszekerheid, welzijn of zelfbeschikking. 

Ook de democratie en het openbaar bestuur verzwakken. Dat raakt 

uiteindelijk iedereen.

De oorzaak

Het belang van economische groei is overschat. Enkele bedrijven en 

sectoren hebben daardoor disproportioneel veel macht vergaard. 

Overheidsbeleid dient vooral hun belang, terwijl de burger en het 

milieu op de tweede plaats staan.

De oplossing

Om de machtsbalans te herstellen dient de overheid transparanter te 

zijn en belangen zorgvuldiger af te wegen. Regulering en gezonde 

onderlinge concurrentie moeten de macht van het bedrijfsleven 

beperken, terwijl burgers juist meer inspraak en vrijheid krijgen.

Onze rol

Piratenpartij Nederland is een activistische politieke partij en 

onderdeel van een wereldwijde beweging. We reiken graag 

vernieuwende en weldoordachte ideeën aan. In het verleden zijn die 

al vaak opgepakt. Of we komen zelf in actie.

OOnnzzee  iiddeeeeëënn  oovveerr  bbuurrggeerrrreecchhtteenn  wwoorrddeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  hheett  ppuubblliieekkee  ddeebbaatt..

We zijn creatief, nieuwsgierig en niet tevreden met de status quo. We 

zeuren daar niet over, maar komen met concrete oplossingen.

P O S I T I O N E R I N G

CC OO NN SS TT RR UU CC TT II EE FF   KK RR II TT II SS CC HH
We hebben vaak vernieuwende ideeën en blijven kritisch.

Alle mensen bepalen zelf hoe ze leven, maar we houden wel rekening 

met elkaar. Piraten zijn vrijheidslievend, autonoom en verwerpen 

blinde gehoorzaamheid.

Vrije toegang tot kennis is dan ook essentieel voor zelfbeschikking, 

vrijheid van meningsuiting en om goede inhoudelijke beslissingen te 

kunnen nemen.

We gebruiken de mogelijkheden van digitalisering (bijv. ten behoeve 

van democratisering en kennisdeling) en houden rekening met de 

risico's ervan (zoals privacyschending of monopolievorming).


