
PACTO POLO SOFTWARE LIBRE

Salvagardando e fomentando o público.

Son un/ha candidato/a ás eleccións ao parlamento europeo 2014

Son consciente de que

O traballo das xentes do software libre desempeña un papel na preservación de liberdades
esenciais de era dixital, no que atinxe a compartir o coñecemento e a superación da «fenda
dixital».  Ademais  constitúe  unha  oportunidade  para  o  público  en  xeral,  para  a  nosa
independencia tecnolóxica e a nosa competitividade, en España e na Europa;

O software libre é un «ben común», que debe ser protexido e fomentado. A súa existencia
repousa no dereito dos autores de divulgar os seus programas co seu código fonte, e de ceder
a todos o dereito a usalo, copialo, adaptalo, e redistribuílo, tanto na súa forma orixinal como
na modificada.

Comprométome pois a Alentar

por medios institucionais a administracións e institucións públicas, estatais, autonómicas e
locais a desenvolver e utilizar prioritariamente os programas libres e os estándares abertos na
súa elección, á hora de comprar ou de desenvolver programas propios;

Apoiar  políticas  activas  a  favor  do  software libre,  e  oporse  a  toda  discriminación na  súa
contra;

Defender os dereitos tanto dos autores como dos usuarios de software libre, especialmente
pedindo a modificación de toda lexislación legal que debilite estes dereitos,  e opóndose a
calquera proxecto de lei que de lugar a esas consecuencias.

Nome: Apelidos: 

Lista / partido: 

Circunscrición electoral: 

Pormenores da ratificación:
Enderezo: 

Código postal: Cidade: 

Teléfono onde FreeSoftwarePact.eu pode contactar con vostede: 

Correo electrónico: Fax: 

Data: Lugar: 

Sinatura:

Por favor, envíe de volta por correo postal ou fax a:

HISPALINUX
C/Sagasta nº 24
6º derecha 28004 Madrid 
Fax : +33 1 78 76 92 70
Unha  vez  que  se  asinou,  pode  tamén  escanear  este  pacto  e
envialo a contacto@freeso  ft  warepact.eu 

Documento inspirado na iniciativa europea FreeSoftwarePact.eu e na iniciativa francesa Candidats.fr de April. 
Para máis información: contacto@freesoftwarepact.e  u

mailto:contacto@freesoftwarepact.eu
mailto:contacto@freesowarepact.eu
mailto:contacto@freesowarepact.eu
mailto:contacto@freesowarepact.eu
mailto:contacto@freesoftwarepact.eu

