
Stát se součástí politické strany vyžaduje zajistédostatek kuráže. Není to však nic, za co by se mělčlověk stydět – právě naopak. Většina obyvatel sicenadává, ale co dělají pro to, aby se něco změnilo?Můžete být jedním z lidí,kteří na se na skutečnézměně budou podílet.
A můžete na to být hrdí.
www.pirati.cz/regionyNa této adrese naleznete stránky svého krajskéhosdružení – kontaktujte předsednictvo a domluvte sena osobní schůzce. Podrobnější informace ke členství naleznete na www.pirati.cz/ao/clen
Pokud se chcete dozvědět více o našem programu,naleznete jeho aktuální znění na webové adresewww.pirati.cz/program
Přejeteli si podpořit Piráty jinak než členstvím,můžete přispět svým dobrovolnictvím či darem.www.pirati.cz/podpora
Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@pirati.cz

Ideály svobody, lidských práv a moderní společnosti 21. století jsou společné lidem napříčcelou planetou. Nejsme podnikatelský projekt,nestojí za námi miliardáři, ani mafie či političtímatadoři. Jsme hnutí se silným tématem, kterépřesahuje hranice jakéhokoli státu.
Piráti byli již zvoleni naIslandu či v Německu.Ve Švédsku dokoncezískali 2 europoslance.Jednou z nich se stala25letá Amelia Andersdotter a jako nejmladšíposlankyně Evropskéhoparlamentu pracuje na ochraně osobních údajů čiv oblasti telekomunikací. A výsledky, které za níjsou vidět, dokazují, že na věku nezáleží.

Čeští Piráti spolupracují s ostatními jak na úrovniPirátské internacionály (PPI), tak na regionální bázi(Sasko–Ústecko, nebo Plzeňsko–Bavorsko).

Cílem Mladých Pirátů (od 15 let) jepředevším všeobecně podporovataktivní zapojení mladých lidí doveřejného života, osobní rozvoj,používání kritického myšlení a propojení mladých lidí všude ve světě.

Nelíbí se Vám, kam se dostala Česká republika,její ekonomika, politická kultura a upadající školství? Jste otráveni všudypřítomnými prázdnýmihesly na billboardech vedle ještě prázdnějšíchobličejů?
Není na čase to změnit? Desítky tisíc lidí po celémsvětě se rozhodly, že ano.
Na hlasu každého z nás záleží, protože nikdynemůžeme dopředu vědět, který bude rozhodující.
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Naplňujeme vlastní program, nezůstáváme u slov.(Piráti vyčistili v Žatci břehy řeky Ohře od odpadků)
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UPOZORNĚNÍ:
Otevřením tohoto letáku dáváte sami

sobě šanci změnit budoucnost.

Autor:SlavoshLeoswald



Nejsme hnutí pouze pro mladé,na druhé straně vzdělání, výzkuma racionální řešení sociálníchotázek máme v jádru našehoprogramu. Nevyhýbáme se anikontroverzním tématům, jakoje legalizace a regulace drog,protože věříme, že je lepšístavět rozhodnutí na faktecha názorech, než na populismu a konzervatismu.

Pokud občané politika zvolí, musí mít taképrávo jej odvolat, pokud zklame jejich důvěru.Stejně tak musí být schopni vynutit si referendumse závaznými výsledky anebo možnost navrhovatzákony přímo pomocí petic. Není třeba vymýšletkolo, ve Švýcarsku tyto mechanismy již fungují.

Vyhoďme přebujelou byrokracii do koše,vytvořme stabilní zákonné prostředía přinesme svobodu informací. Zastavme soukromé daně (OSA, Dilia,Intergram) a privatizaci státu. Zpackanézakázky stojí daňové poplatníky ročněmiliardy korun.
Spravedlivá výběrová řízení a svobodný softwarejsou počátkem řešení. Otevřenost je nejlepšímlékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání.Poté již bude snadné snížit daně, zahájit zlatou érupodnikání v Česku a zastavit upadání pracujícíchdo chudoby.

Roku 2001 vzniká ve Švédsku Protipirátská kancelář, která prosazuje komerční zájmy hollywoodských společností na úkor nezávislých autorůa základních lidských práv občanů v Evropě (jakosvoboda slova a právo na soukromí).
Skupina internetových aktivistůa odborníků odpovídá založením Pirátské kanceláře.Jejich název je ironií a manifestem. Jestliže protipirátstvípotlačuje lidská práva, chcecenzurovat a bránit rozvoji, potom my jsme Piráti.Roku 2006 vzniká Pirátská strana jako reakce nazmanipulovaný soudní proces s lidmi spojenýmis internetovým serverem The Pirate Bay.

Pirátské strany se šíří posvětě (dnes ve více než 60zemích) a roku 2009 vznikáČeská pirátská strana. Jedním z našich úspěchů byloporažení ACTA s pomocítisíců občanů, kteří vyšli na protest do ulic v mnohačeských městech.

Jsme hrdí na to, že se nám podařilo roku 2012pomoci Liboru Michálkovi k jeho zvolení do Senátu.Zatímco si čtete tyto řádky, Libor pracuje na dalšíchzákonech zprůhledňujících státní správu.
Svoje sliby a zásady v první řadě aplikujemesami na sebe – těžko budete hledat další stranus účetnictvím zveřejněným na webu, otevřenýmiúčty a všemi audity dostupnými online.

Autor:MarcusAndersson

Piráti děkují všem občanům, kteří je finančněpodporují a umožnili tak vznik tohoto materiálu.
Tento leták, včetně veškerých podkladů,
je dostupný pod licencí CCBY 2.0

Autor:RomanKučera

Pirátem se může stát každý, komu není lhostejnésměřování jeho země. Na věku, pohlaví, vyznání,původu ani povolání nezáleží.

Výtvarnice, Pirátka
Nechci žít ve společnosti, kdeje masové sledování každéhoobčana na denním pořádku.Chci, aby politici byli hnánik zodpovědnosti, pokud dopustí něcotakového. Nedovolím, aby moje dětižily ve světě jako vystřiženém z Orwellova románu 1984.

“
„

Vysokoškolský pedagog, Pirát
Svobodná výměna informacíje všeobecně prospěšná lidstvu. Zejména hraje hlavníroli v rozvoji a šíření znalostí, chápánía pokroku lidstva, zlepšování lidskéspolečnosti a její správy a uspokojenízákladní lidské potřeby tvůrčího vyjadřování.
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