
Piráti jsou politická strana, která 
spontánně vznikla v roce 2009 v re-
akci na omezování svobody nejen na 
Internetu. Piráti podporují využívání 
moderních technologií a brání jejich 
zneužívání proti občanům:

proto Piráti prosazují průhledné  
hospodaření státu a politických stran, 
otevřené jednání s občany, svobodný 
přístup k informacím a jejich šíření 
i ochranu soukromí;

 proto Piráti protestují proti sledo- 
vání a cenzuře, ale také proti korupci, 
lobbingu a ovlivňování zákonů soukro-
mými zájmy.

Piráti jsou mezinárodní hnutí

Pirátské strany existují ve více než pa-
desáti zemích světa. Ve Švédsku získali 
Piráti dva europoslance, v Německu 
jsou zastoupeni v řadě zemských par-
lamentů a jsou dnes čtvrtou nejsilnější 
politickou stranou. Pirátské strany 
sdílejí základní hodnoty, komunikují 
spolu a spolupracují. 

Síťová generace

Piráti zastupují v politice takzvanou 
síťovou generaci – lidi, kteří jsou zvyk-

lí používat Internet a sociální sítě ke 
svému každodennímu životu a uzpů-
sobili jim svůj životní styl. Stávající 
politici síťové generaci nerozumí, ne-
chápou její potřeby, a proto ji ani ne-
můžou zastupovat v politice. 

Komunitní charakter

Piráti tvoří mnohem víc než jen poli-
tickou stranu. Pořádají společné pirát-
ské dovolené, hudební festivaly nebo 
si třeba jdou zahrát paintball. Stejně 
jako politické smýšlení je spojují i tyto 
komunitní aktivity. Každý nováček 
u Pirátů získá prostor pro seberealiza-
ci. Příkladem může být knihovna, kte-
rou s podporou členů a pří znivců Pirát-
ské strany otevřel Pirátský zastupitel 
v Průhonicích. 
Více najdete na www.pirati.cz.

Kdo jsou Piráti?
Svobodomyslní lidé rozličného věku 
a povolání. Nadprůměrně zastoupe-
ní jsou IT odborníci, ale rozhodně 
netvoří většinu strany. Mladší lidé 
mají početní převahu, ale spíše než 
o věk jde o to, že Piráti jsou mladí 
duchem.
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