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A.C.T.A - Tajná mezinárodní "dohoda proti padìlaní" má 
ve skuteènosti tvrdì vymáhat autorské právo
Dohoda má zajistit napø. odpojování uživatelù od internetu 
pøi podezøení z nelegálního stahování, pøenést 
zodpovìdnost za pøenášená data na operátory a tím je 
fakticky donutit sledovat soukromou komunikaci uživatelù. 
Znìní dohody neznají ani jednotlivé národní parlamenty. 
Proti dohodì se celosvìtovì zvedla vlna odporu.

V Èeské Republice není možné legálnì koupit hudbu online
V dobì, kdy internet má doma témìø každý, není možné
legálnì využívat všech jeho možností. Lidé, kteøí nechce
nakupovat hudbu na velkých a nespolehlivých médiích
v  obchodech, ale volí pohodlnìjší cestu, stažení z internetu,
 je PIRÁT.  V ÈR nefunguje ani celosvìtovì proslulý internetový
obchod s hudbou iTunes. Tomu nechtìli uvìøit ani poøadatelé
veletrhu CES v Las Vegas. Obchody které fungují hudbu pouze pronajímají.

Cenzura internetu se šíøí svìtem jako mor!
Cenzura není jen problém èíny. Mnohé zemì, které se odsud 
profilovaly jako demokratické, zavádí pøísné filtrování obsahu 
internetu. Novými cenzory jsou Austrálie nebo napø. Turecko, 
které usiluje i o vstup do EU. Postupné zavádìní cenzury není 
výjimkou ani u nás. Nìkteøí velcí operátoøi v ÈR již filtrují 
stránky s údajnì závadných obsahem. Na schválení v 
parlamentu èeká zákon o audiovizuálních službách, který 
dohled na videi na internetu ukládá radì pro rozhlasové a 
televizní vysílání. I pøes nesouhlas odborníkù.



Z NAŠEHO PROGRAMU

Transparentní stát

Povinné zveøejòování všech smluv mezi veøejnými institucemi a 
soukromými firmami, transparentní úèty všech veøejných institucí. Toto 
je zpùsob jak zajistit obèanùm možnost pøímo kontrolovat hospodaøení 
státu s jejich penìzi. V dobì internetu je takové opatøení proveditelné a 
výraznì by omezilo prostor pro korupci. Podle studie Trasparency 
International je možné touto cestou ušetøit až 200mld. roènì. To je více 
než schodek rozpoètu na rok 2010. Vyrovnaný rozpoèet je možný, 
chybí “pouze” politická vùle.

Zajištìní základních obèanských práv a svobod

Aèkoliv od revoluce ubìhlo více než 20 let, zaèíná se mnoho vìcí 
vracet do “starých kolejí”. Naši zákonodárci mají opìt pocit, že mohou 
rozhodovat o tom, co je správné si myslet. Pod zamínkami jako je napø. 
terorismus nebo autorská práva omezují svobody obèanù. Èeská 
pirátská strana se staví proti tomuto vývoji a klade si za cíl zachování 
svobody slova, práva na soukromí, presumpce neviny, nezávislosti 
soudù a práva obèana rozhodovat o politickém dìní v zemi, tedy 
základních pilíøù, na kterých by mìl být demokratický stát založen.

Aèkoliv název strany pùsobí provokativnì, navazujeme na celosvìtové 
pirátské hnutí, nejedná se o recesi a nekrademe! Dùvodem je autorský 
zákon, jehož stávající podoba a narùstající represe proti uživatelùm 
internetu jsou názorým pøíkladem selhání stávajících politikù.

Více informací naleznete na našich stránkách
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