
Internet se stal svobodným prostorem pro vyjadřování názorů, sdílení informací, 
práci a zábavu. Několik desetiletí se rozvíjel bez pozornosti politiků a velkých firem. 
Zbavil staré struktury monopolu na šíření informací a nyní je začíná zbavovat i mo-
nopolu ekonomického a mocenského…

31. května 2006 vtrhlo do serverovny portálu The Pirate Bay 65 policistů. Zabavili všechny 
servery, včetně těch, které s portálem neměly nic společného. V dubnu 2009 byli provo-
zovatelé The Pirate Bay odsouzeni k ročnímu vězení a pokutě 80 milionů korun. Byli 
odsouzeni za to, že pomáhali lidem sdílet.

Pro digitální generaci byl proces s The Pirate Bay poslední kapkou. Na celém světě vzni-
kají Pirátské strany. Vyrůstají na občanském principu a rychle se šíří. Pirátské strany 
požadují právo lidí sdílet informace, respekt pro lidská práva a soukromí. Nechceme 
utajování vládních informací, zákazy kopírování, ani monopoly na technologie.

Odmítáme zákony o vlastnictví informací, které prohlašují myšlenky za další průmyslový 
výrobek. V moderní společnosti nemohou informační monopoly fungovat, a proto usilu-
jeme o jejich odstranění. Svobodné šíření informací je základním prostředkem pokroku a 
obrany svobodné společnosti před mocenskými monopoly, které mohou existovat jen kvůli 
monopolům informačním.

Pirátský program si klade za cíl, aby stát prosazoval sdílení informací a respekt pro 
lidské soukromí i další lidská práva. Stát musí technologie využívat ve prospěch 
moderní a otevřené společnosti. Sdílení informací vede k lepším rozhodnutím.

Informační politika založená na sdílení má pozitivní důsledky pro řadu oblastí: Od vzdělá-
vání a kultury až po ekologickou a ekonomickou státní správu, která zlepšuje prostředí pro 
osobní rozvoj člověka. Budoucnost naší společnosti závisí na tom, jestli dokážeme 
efektivně sdílet a využít informace.

My jsme první krok již učinili. V souladu se svým programem máme transparentní ban-
kovní účet a transparentní účetnictví, sdílíme kulturní díla pod svobodnými licencemi, po-
užíváme svobodný software, máme otevřené a propojené předpisy a používáme přímou 
demokracii v praxi.

Nyní je na čase restartovat systém a 
postoupit na další úroveň. 

OHNISKO PIRÁTSKÉHO PROGRAMU


