
PI
RAATTIPUOLUE

HÄMEEN PIIRIYHDISTYS

Tietoyhteiskuntakehityksen 
ei tarvitse olla hidasta 

- edes Hämeessä!

www.hameenpiraatit.fi

Tavoitteemme 
Piraattipuolue pyrkii 

turvaamaan yksityisyyden 
suojan, viestintäsalaisuuden 

ja sananvapauden.

Vaadimme teosten 
epäkaupallisen kopioinnin, 

levittämisen ja käytön 
vapauttamista.  

Tekijänoikeussuoja tulee 
lyhentää 5–10 vuoteen 

julkaisuhetkestä.

Ohjelmisto- ja 
lääkepatenttijärjestelmät 
tulee lakkauttaa ja koko 

patenttijärjestelmä 
uudelleenarvioida.

Päätöksenteon ja 
lainvalmistelun avoimuutta 

ja demokraattisuutta on 
kehitettävä.

VAALISIVUMME
www.piraattivaalit.fi

LIITY 
PIRAATTIPUOLUEESEEN

www.olepiraatti.fi

LÖYDÄ TIETOA
www.piraattipuolue.fi

Piraatit verkossa

Piraattitapaamiset
Lahti

Nuorisokeskus
Sammonkatu 8 C, Studioaula

Parittomien viikkojen 
keskiviikkoisin kello 17 - 19

Riihimäki
Riihimäen Kerhotalo
Torikatu 3, kellaritilat

2010 23.9. 21.10. 18.11.
2011  27.1.  24.2.  24.3.

Kello 18 - 20

Tekijänoikeudet
Tekijänoikeussuoja kestää 

tänä päivänä jopa 70 
vuotta tekijän kuoleman 

jälkeen. Suoja on 
keinotekoinen rajoite, jolla 
pahimmillaan jopa estetään 

uusien teoksien synty.

Tekijänoikeuksien raju 
puolustaminen johtaa 

kaikkien verkon käyttäjien 
vakoiluun ja jatkuvasti 

vakavampiin 
yksityisyydensuojan 

loukkauksiin.

Suurin osa netin käyttäjistä 
syyllistyy lähes päivittäin 
tekijänoikeusloukkauksiin, 
tietoisesti tai vahingossa.

Patentit
Matemaattisiin kaavoihin tai 

muuhun loogiseen 
päättelyyn perustuvia 
patentteja ei tule sallia 

ikinä. Ne rajoittavat toisten 
mahdollisuuksia kehittää 
parempia vaihtoehtoja.

Lääkepatentit tappavat 
kehitysmaissa päivittäin.  
Hyvinvointivaltioissakin 

lääkepatentit aiheuttavat 
eriarvoisuutta, sillä 

edullinenkin lääke voi 
monopoliasemansa vuoksi 
kustantaa yli maksukyvyn.

Patentoimalla lääke voidaan 
estää toimivampien 

lääkkeiden kehittäminen a 
edullisempien vaihtoehtojen 

tarjoaminen.

Avoimuus
Jokaisella kansalaisella on 
oikeus tietää mitä hänen 
elämäänsä vaikuttavia 

päätöksiä julkisella sektorilla 
tehdään. 

Nykypäivän tekniikka 
mahdollistaa julkiseen 

päätöksentekoon ja 
lainvalmisteluun 
osallistumiseen.

Tätä on hyödynnettävä! 

Avoimuutta ja 
osallistumismahdollisuuksia on 
parannettavaa niin kunnallis- 

kuin valtiontasolla. 

 Piraattipuolue itse pyrkii 
olemaan avoimen toiminnan 

suunnannäyttäjä.
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