Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.
Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien
en dat bedrijven minder invloed moeten hebben.
Wij willen de overheid en bedrijven onder controle houden door ze
verantwoording af te laten leggen aan de samenleving en door burgers
inspraak te geven.
Wij willen de Tweede Kamer in om dat te regelen.
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Dit is een kortere versie van ons verkiezingsprogramma. Het is geschreven in duidelijke
woorden. Zo kan iedereen lezen welke plannen de Piratenpartij heeft.
Ons volledige programma kun je vinden op onze website:

programma.piratenpartij.nl

onze belangrijkste punten

Burgerrechten
Burgerrechten zijn de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben zodat we allemaal
goed en veilig kunnen leven. De Piratenpartij ziet dat andere partijen deze rechten
minder goed beschermen. Het steeds verder uithollen van onze burgerrechten is een
groot probleem.
Het gaat bijvoorbeeld over je recht op privacy en vrijheid van meningsuiting. De
Piratenpartij vindt deze rechten belangrijk, omdat het te maken heeft met wie jij bent en
wat jij kunt doen, zonder dat de overheid steeds beslist wat jij moet doen. Wij gaan deze
rechten daarom voor jou garanderen. De overheid en bedrijven moeten er vooraf
rekening mee houden en er verantwoordelijk mee omgaan.
De Piratenpartij gaat ervoor zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en dat
informatie die andere mensen over jou bezitten beter beschermd wordt. Maar ook dat
bijvoorbeeld de politie en geheime diensten niet zomaar iedereen in de gaten mogen
houden. En dat die diensten goed gecontroleerd worden.

Overheid: open, inzichtelijk en doeltreffend
De Piratenpartij vindt dat de overheid te veel regels aan gewone mensen oplegt, en dat
de overheid te veel wil weten wat iedereen doet. De overheid moet juist beter laten zien
wat ze allemaal doet. Op die manier kun jij zelf beter bepalen wat je met jouw leven doet,
terwijl wij controleren wat de overheid doet. De overheid is er namelijk voor ons allen.
Klokkenluiders zijn mensen die willen laten zien wat de overheid niet goed doet, en dat
vindt de overheid soms niet leuk. Wij gaan ervoor zorgen dat de mensen die dat doen
beter worden beschermd, omdat het soms juist nodig is dat we weten waarmee de
overheid bezig is.
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Democratie en invloed van de burger
De Piratenpartij vindt dat de overheid te veel regels aan gewone mensen oplegt, en dat
de overheid te veel wil weten wat iedereen doet. De overheid moet juist beter laten zien
wat ze allemaal doet. Op die manier kun jij zelf beter bepalen wat je met jouw leven doet,
terwijl wij controleren wat de overheid doet. De overheid is er namelijk voor ons allen.
Klokkenluiders zijn mensen die willen laten zien wat de overheid niet goed doet, en dat
vindt de overheid soms niet leuk. Wij gaan ervoor zorgen dat de mensen die dat doen
beter worden beschermd, omdat het soms juist nodig is dat we weten waarmee de
overheid bezig is.

Vrijheid van informatie
Het is belangrijk dat iedereen kennis kan opdoen. Daarom gaat de Piratenpartij het ons
makkelijker maken om informatie met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen wij allemaal leren
en slimmer worden van elkaar. Dit geldt ook voor cultuur zoals muziek en boeken. Er
moet meer ruimte zijn om dat met elkaar te delen. Copyrightwetten gaan we veranderen
zodat ze er zijn voor bescherming van degene die het heeft gemaakt en niet om grote
bedrijven te beschermen.
Patenten zijn er voor bedoeld om uitvinders te beschermen zodat niet iedereen zomaar
jouw idee mag gebruiken. Tegenwoordig worden patenten vooral gebruikt om andere
mensen die ook leuke dingen willen maken dwars te zitten. Daarom gaan we het
patentensysteem hervormen.
Vrijheid van informatie en persvrijheid betekenen, dat we goed geïnformeerd kunnen
worden over alles wat er speelt. Daarom moeten we persvrijheid goed garanderen, en
heeft iedereen recht op toegang tot publieke media, en op het opnieuw gebruiken van
met publiek geld gemaakt beeld- en geluidsmateriaal.
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thema's

Justitie
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in 'meer blauw op straat'. Meer agenten die je ziet
op straat voor een extra gevoel van veiligheid. De Piratenpartij gaat ook investeren in
beter recherchewerk, zowel online als offline, om de pakkans voor criminelen te
vergroten.
De Piratenpartij gaat meer ondersteuning bieden aan de politie, zodat agenten beter hun
werk kunnen doen en minder tijd aan administratie hoeven te besteden. Het moet ook
makkelijker worden voor mensen om naar de rechter te gaan als er iets fout gegaan is.

Drugs
De oorlog tegen drugs is doorgeschoten. De Piratenpartij gaat ervoor zorgen, dat drugs
niet meer onder het strafrecht vallen. Als we het maken en verkopen van drugs reguleren
in plaats van verbieden, zorgt dat ervoor dat er bij de politie tijd vrijkomt voor
belangrijkere zaken.
Problemen door gebruik van drugs hebben te maken met gezondheid, en niet met de
politie. Dat is net zoals dat nu al is met alcohol en tabak. We willen ook graag dat de
gezondheidszorg meer onderzoek gaat doen naar de positieve werking van sommige
drugs.

Gezondheidszorg
Binnen de gezondheidszorg moeten jouw gezondheid en je eigen keuze voor je zorg
centraal staan. De Piratenpartij gaat daarom het eigen risico afschaffen. We zien eigen
risico als een straf op ziek zijn, en dat mag niet. De ontwikkeling van medicijnen moet
door universiteiten gedaan worden, in plaats van door bedrijven. Als bedrijven zelf
medicijnen willen ontdekken, dan kunnen ze samenwerken met universiteiten.
Bij de gezondheidszorg is het belangrijk dat jouw gegevens goed beschermd zijn, zodat
niemand daar bij kan als je daar geen toestemming voor gegeven hebt. Daarnaast willen
wij ook een nationaal zorgfonds in plaats van zorgverzekeraars die geld willen verdienen.
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Onderwijs
De Piratenpartij vindt dat iedereen recht heeft op onderwijs, en dat dit de basis is van
onze samenleving. Onze samenleving verandert continu, en daarom moet je ook op latere
leeftijd gelijke en gemakkelijke toegang hebben tot het onderwijs. Alle mensen moeten de
mogelijkheid hebben om door te groeien naar het onderwijsniveau dat zij aankunnen.
Wij gaan ervoor zorgen dat leerkrachten vooral bezig kunnen zijn met lesgeven en niet
met administratie. Ook moeten kinderen op school beter voorbereid worden op de
toekomst. Hiervoor moet al vanaf de basisschool les gegeven worden in ICT en in Engels.
Les- en leermateriaal moet zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk zijn. Ook moeten
scholen zelf toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. De overheid moet meer
geld geven aan universiteiten om beter onderzoek te krijgen.

Auto en openbaar vervoer
De Piratenpartij wil dat er meer geld uitgegeven wordt aan openbaar vervoer, om er zo
voor te zorgen dat de vervuiling door auto’s wordt verminderd. Voor elektrische auto’s
moeten er meer oplaadpunten komen.
Doordat in de toekomst steeds meer auto’s zelf kunnen rijden, hebben we straks minder
wegen nodig. We leggen dan ook alleen nieuwe wegen aan als dit op korte termijn echt
nodig is. Daarnaast moet het altijd mogelijk blijven om anoniem te reizen, zowel in het
openbaar vervoer als met de auto.

Duurzaamheid
Brandstoffen zoals gas en olie raken op. De Piratenpartij wil daarom een verandering in
de manier waarop wij onze energie maken. Wij gaan ervoor zorgen dat mensen en
bedrijven stroom meer lokaal kunnen opwekken uit bijvoorbeeld windmolens en
zonnepanelen en andere vormen van groene energie. We willen energie gezamenlijk
kunnen opslaan en gebruiken wanneer we het nodig hebben.
Daarnaast wil de Piratenpartij dat we meer eten zelf produceren, in plaats van dat we het
uit andere landen halen. En we steunen initiatieven om het weggooien van eten tegen te
gaan.
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Ministerie van digitale infrastructuur
Computers zijn tegenwoordig overal aanwezig. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Maar bij de overheid lopen we nog wel erg achter. Om dit te verbeteren,
stelt de Piratenpartij een ministerie van digitale infrastructuur (ICT) aan.
Dit ministerie zal grote ICT-projecten samen met andere ministeries begeleiden en
afhandelen. Dit ministerie zal goed gaan letten op het beschermen van onze
privégegevens en digitale burgerrechten bij de overheid en bedrijven.

Economie, geld en banken
Het is belangrijk dat een bankencrisis niet meer zomaar kan gebeuren. De Piratenpartij
wil voorkomen dat banken te groot worden, en we willen dat geld lenen wordt losgehaald
van betaalrekeningen.
Daarnaast gaat de Piratenpartij mensen met een eigen bedrijf meer vrijheid geven en hun
recht op privacy beter beschermen. Dit geeft het MKB en zelfstandigen zonder personeel
meer kansen voor hun bedrijven. Iedereen moet zelf kunnen kiezen waar hij of zij zijn
pensioen wil afnemen.
De Piratenpartij gaat een onderzoek doen naar het basisinkomen en als dit succesvol is,
willen we het basisinkomen stap voor stap invoeren. Ook als vervanger van jouw
pensioen. Voor iedereen die dat wil, moet er een betaalbare woning beschikbaar zijn.
Woningbouwverenigingen moeten dit gaan realiseren. De hypotheekrenteaftrek hoger
dan één miljoen voor een huis moet worden gestopt en daarna langzaam verder worden
afgebouwd.

Internationaal
Europese samenwerking is belangrijk, maar de Europese Unie (EU) heeft grote gebreken.
De Piratenpartij wil daarom dat de EU transparanter en democratischer wordt. Er moet
meer inspraak komen voor de gewone burger, en het moet duidelijker worden wat de EU
allemaal doet.
Handelsovereenkomsten met andere landen zoals TTIP, CETA en TiSA zijn niet
democratisch tot stand gekomen. Ze zijn er vooral om grote bedrijven te helpen ten koste
van de gewone mens en het milieu. Wij gaan deze daarom onmiddellijk stopzetten. We
gaan dan kijken naar alternatieven die wel transparant zijn. Het uitgangspunt van deze
verdragen moet zijn: eerlijke handel voor iedereen, bescherming van de mens, het milieu,
burgerrechten en vrije informatie.
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Defensie
Europese samenwerking is belangrijk, maar de Europese Unie (EU) heeft grote gebreken.
De Piratenpartij wil daarom dat de EU transparanter en democratischer wordt. Er moet
meer inspraak komen voor de gewone burger, en het moet duidelijker worden wat de EU
allemaal doet.
Handelsovereenkomsten met andere landen zoals TTIP, CETA en TiSA zijn niet
democratisch tot stand gekomen. Ze zijn er vooral om grote bedrijven te helpen ten koste
van de gewone mens en het milieu. Wij gaan deze daarom onmiddellijk stopzetten. We
gaan dan kijken naar alternatieven die wel transparant zijn. Het uitgangspunt van deze
verdragen moet zijn: eerlijke handel voor iedereen, bescherming van de mens, het milieu,
burgerrechten en vrije informatie.

Ontwikkelingssamenwerking
Alle mensen op de wereld moeten gelijke kansen krijgen om te groeien. Daarom moet
ontwikkelingshulp gericht zijn op het versterken van de positie van mensen in
ontwikkelingslanden, in plaats van dat we ze afhankelijk maken van ontwikkelingshulp.
De Piratenpartij wil kennis en expertise delen met ontwikkelingslanden, zodat deze zelf de
mogelijkheid krijgen hiermee aan de slag te gaan.

Vluchtelingen
De Piratenpartij gaat vooral de reden waardoor mensen vluchten bestrijden. Wanneer zij
toch moeten vluchten, dan willen wij hun rechten beschermen. Vluchtelingen zijn mensen
in nood, en daarom verdienen ze onze hulp. Er moet dan ook sneller meer duidelijkheid
voor vluchtelingen komen.
Opvang moet kleinschalig gebeuren, met inspraak vanuit de omgeving. Het is ons doel
dat een vluchteling zo snel mogelijk weer voor zichzelf kan zorgen.
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