HET VRIJE SOFTWARE PACT
Een gemeenschappelijk goed beschermen en ontwikkelen.
Ik ben kandidaat/kandidate voor de Europese (of regionale) verkiezingen van
2014.

Ik ben mij ervan bewust
dat het werk van de Vrije Software gemeenschap een rol speelt in het vrijwaren van
fundamentele vrijheden in het digitale tijdperk, in het delen van kennis en in het verlagen
van de drempel voor deelname aan de informatiemaatschappij. Het schept ook
mogelijkheden voor het algemene publiek en voor onze technologische onafhankelijkheid
en ons concurrentievermogen, zowel in mijn land als in Europa.
Vrije Software is een gemeenschappelijk goed dat beschermd en ontwikkeld dient te
worden. Het bestaan ervan berust op het recht van de auteur om diens software samen
met de broncode openbaar te maken, en om iedereen het recht te geven om die software
te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verspreiden; zowel in de
oorspronkelijke als in een gewijzigde vorm.

Daarom zal ik mij inzetten om
instellingen, instanties, (semi-)overheden en diensten aan te sporen om de voorkeur te
geven aan Vrije Software en open standaarden bij hun keuzes, aankopen of eigen
ontwikkeling.
Actieve initiatieven in het voordeel van Vrije Software te ondersteunen, en in te gaan
tegen elke discriminatie ervan.
Op te komen voor de rechten van de auteurs en gebruikers van Vrije Software; in het
bijzonder door de aanpassing te eisen van elke wettekst die deze rechten aantast, en me
te verzetten tegen elk wetgevend initiatief dat tot zulke aantasting zou leiden.
Voornaam: ................................................................ Achternaam: ..........................................................
Lijst / partij: ...............................................................................................................................................
Kiesdistrict: ...............................................................................................................................................

Personalia:
Adres: ..........................................................................................................................................
Postcode: .................................

Stad: .......................................................................................

Telefoonnummer: .........................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................... Fax : .........................................
Datum: ..........................................................
Plaats ......................................................................................
Handtekening:

Te versturen naar:
Association April
44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8
75014 Paris France
Fax : +33 1 78 76 92 70

Beschikt U over een scanner, dan kunt U het ondertekende pact
ook inscannen en e-mailen naar contact@freesoftwarepact.eu .
Dit document maakt deel uit van het Europese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr
van April. Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu

