voor vrije informatie
Principe programma der Piratenpartij Nederland
Dit is de eerste versie van het principe programma van de Piratenpartij Nederland waar aan
in de statuten - vanaf 2019 - wordt gerefereerd.

Opbouw van het principe programma en verkiezingsprogramma’s.






Uitgangspunten zijn de negen fundamentele kernwaarden uit het piratenwiel;
Uitgangspunten worden uitgewerkt in kernpunten;
Uitgangspunten en kernpunten worden uitgewerkt in het programma;
Uitgangspunten en kernpunten worden met het programma subsidiair uitgewerkt in
lokale en regionale programma’s;
Uitgangspunten, kernpunten en programma’s staan ook buiten verkiezingstijd open
voor herziening, aanvulling en verbetering volgens de principes die we met elkaar
delen.

Het principe programma beschrijft de uitgangspunten en kernpunten.
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Uitgangspunten
EMPOWERMENT - “Everybody has a voice. assume Good Faith”
De uitgangspunten van de Piratenpartij Nederland zijn de acht spaken van het Piratenwiel,
zoals in 2012 gepubliceerd door Rick Falkvinge.
Pirate Wheel (ref. https://falkvinge.net/pirate-wheel/, 2012-11-10)
We start with the observation that everybody has become empowered in that everybody has
been given a voice, and that this means that governments must shift from ruling with a
suspicious eye to assuming good faith in people. From there, we outline eight principles:
Privacy, Transparency, Ticks, Humanism, Diversity, Resilience, Swarm Economy, and Quality
Legislation. These nine fundamentals — the hub of Empowerment and the eight spokes in the
principles — comprise The Pirate Wheel, from which everything else can be derived.

Privacy
Everybody has the right to have her life to herself. The concept divides into seven areas.
Privacy of Body, Privacy of Correspondence, Privacy of Data, Privacy of Economy, Privacy of
Identity, Privacy of Location, Privacy of Territory.

Transparency
Every individual has the right to examine how authorities are handling the power vested in
them by the people.

Ticks
It is an acronym for Tools, Ideas, Culture, Knowledge and Sentiments (“ticks”), the free
exchange of which is what builds a civilized society.

Humanism
Everybody has the same set of rights, and distinguishes born traits from acquired beliefs.
Regardless of where, how, or when a person was born, everybody has the same set of
human rights.

Diversity
Institutional, personal, ideological, and technical diversity. Polycultures and heterogeneity
are essential for society.
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Resilience
The quality of society to be resistant to hostile takeovers that are subverting its values for
their own gain, as well as being resistant to damage from natural disaster.

Swarm Economy
It concerns the transformation of our economy from an industrial employment-based
economy into a swarm network-based one.

Quality Legislation
We take pride in the quality of our work, all laws must adhere to quality criteria: Necessity,
Effectiveness, Proportionality, Evidence basis and Rights basis. The justification for any law must
ultimately land in human rights, and never in dogma or morals.

3

Kernpunten
Wij zijn een politieke beweging met de kernpunten:
Burgerrechten, Open en inzichtelijke overheid, Democratie en invloed burger, Vrijheid van
informatie. (ref. website Piratenpartij.nl 20181124)

Burgerrechten
Burgerrechten zijn er om individuele vrijheden te garanderen en burgers te beschermen
tegen de willekeur van invloed en bemoeienis door overheden of bedrijven

Open en inzichtelijke overheid
Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie.
Alleen wanneer burgers het functioneren van haar overheid ter discussie kunnen stellen en
ze de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.

Democratie en invloed burger
Democratie is de heerschappij van iedereen, voor iedereen. Een echte democratie draait
niet alleen om de stem van de meerderheid of de beste lobbyisten. Democratie moet een
systeem zijn waarin iedereen gehoord wordt en zich ook gehoord voelt.

Vrijheid van informatie
De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur moet gezien worden
als een fundamenteel burgerrecht, en moet verankerd worden in onze rechtstaat.
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Verantwoording
De Ledenraad der Piratenpartij Nederland zoals die bestaat sinds de oprichting in 2010,
houdt in de statuten die gelden vanaf medio 2019 op te bestaan. De ledenraad was onder
de oude statuten namens de leden het hoogste orgaan en verantwoordelijk voor de
politieke lijn. Ze levert daarom vooruitlopend op haar opheffen, deze eerste versie van het
principe programma.
De ledenraad roept de leden van de Piratenpartij Nederland op om het principe
programma een levend document te laten zijn dat wordt herzien, aangevuld en verbeterd
volgens de principes die we met elkaar delen.
Ledenraad dd. 20 december 2018: Sjors Krebbeks, Maarten Lensink, Robert van der Peijl,
Anita van Wijk, Rico Brouwer, Peter Braun, Arnoud Siegers.
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