
Een toekomstbeeld van de organisatie van de 
Piratenpartij Amsterdam:

Beste Piraat,

Met dit stuk willen we een gesprek aftrappen over de organisatie van de Piratenpartij Amsterdam. 
Eerst bespreken we wat ons als Piratenbeweging uniek maakt, vervolgens zetten we dit om in 
concrete doelen voor de lange termijn en korte termijn. Graag passen we dit stuk samen met jullie 
zo aan dat het de komende jaren een leidraad kan vormen voor de activiteiten van de afdeling, onze 
fracties en het bestuur.

De fractie van de Piratenpartij Amsterdam West,

Jelle de Graaf, fractievoorzitter
Thomas de Groot, buitengewoon commissielid



Wat maakt ons Piraten?

1. Wij zijn een toekomstgerichte ideeënbeweging. Onze waarden staan vast maar onze 
ideeën zijn, net als de wereld, altijd in ontwikkeling. Onafhankelijk, kritisch en creatief  
denken zitten in ons DNA en zijn even eigen aan de Piraat als onze vrijzinnige en radicaal 
democratische waarden.

2. Wij zijn een activistische beweging. Onze idealen streven we net zo goed buiten als binnen 
de politieke arena na. Onze politieke en activistische activiteiten staan op gelijke voet en  
politieke inzet kan net zo goed volgen uit actie van Piraten als andersom.

3. Wij zijn bottom-up georganiseerd. We zijn gecommitteerd aan de kernwaarden van de 
Piratenpartij, zoals te lezen in de Warsaw Declaration of the European Pirate Party, maar 
bepalen zelfstandig, van onderop en onafhankelijk van de nationale of internationale 
Piratenpartij onze standpunten. 

4. Iedereen die zichzelf Piraat voelt krijgt bij ons de ruimte. We treden buiten de gebaande 
politieke paden om onze idealen dichterbij te brengen. Er is evenveel ruimte om mee te  
denken en doen voor niet-leden als voor leden. Om zoveel mogelijk mensen de ruimte te 
geven mee te praten spreken we elkaar net zo goed digitaal als fysiek. 
 

5. Wij zijn wereldwijd actief. De Piratenpartij denkt niet in grenzen en bestaat over de hele 
wereld. Wij vormen slechts één van de afdelingen die werken aan onze gemeenschappelijke 
waarden.



Waar willen we heen?

De Piratenpartij Amsterdam over tien jaar:

1. Wij zijn dé toekomstgerichte ideeënbeweging van Amsterdam:

– In een “ideeënfabriek” werken Piraten en experts – fysiek, digitaal of allebei - samen aan 
grote, vernieuwende maatschappelijke ideeën voor Amsterdam. Zo houden we het 
Piratengedachtegoed in ontwikkeling.

– Digitaal bepalen we samen onze standpunten en prioriteiten. Zo kunnen onze ideeën 
meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen en zitten we niet vast aan 
verkiezingsprogramma's gebaseerd op een bestuursperiode van vier jaar.

2. We zijn een activistische organisatie die stevig verankerd is in de maatschappij:

– Het is voor alle Piraten makkelijk met steun van of onder de vlag van de Piratenpartij  
Amsterdam actie te voeren.

– We betrekken mensen die standpunten met ons delen maar geen Piraat zijn actief in onze 
activiteiten.

– We hebben goede contacten met actieve bewoners en bewonersorganisaties.
– We werken regelmatig samen met andere toekomstgerichte, vernieuwende maatschappelijke 

organisaties.
– We zijn stabiel vertegenwoordigd in de Amsterdamse politiek. 

3. We zijn een open, bottom-up organisatie waar ook niet-leden de ruimte krijgen:

– We zijn zo georganiseerd dat alle Piraten, ook niet-leden, bepalen hoe de inhoudelijke koers 
en de organisatie van de Piratenpartij Amsterdam eruit ziet.

– Het afdelingsbestuur zorgt voor een basisaanbod aan activiteiten, maar richt zich vooral op 
het faciliteren en ondersteunen van Piraten die zelf iets willen organiseren. Niet het bestuur 
maar alle Piraten bepalen welke activiteiten prioriteit krijgen.

– We hebben een divers aanbod aan activiteiten. Piraten krijgen ondersteuning in het 
organiseren van eigen activiteiten.

– We faciliteren de ontwikkeling van Piraten die dat willen op politiek, maatschappelijk,  
activistisch en communicatief gebied door regelmatig relevante cursussen en trainingen te  
verzorgen.

– We hebben goede contacten en werken actief samen met andere (Nederlandse en 
buitenlandse) afdelingen van de Piratenpartij.

De Piratenpartij Amsterdam over een jaar:

1. Onze organisatie over een jaar:

– De “ideeënfabriek” voor het ontwikkelen van vernieuwende maatschappelijke ideeën heeft 
vorm gekregen.

– Er hebben een aantal avonden plaatsgevonden waar we onze visie op grote Amsterdamse 
onderwerpen hebben onderzocht, aangescherpt en ontwikkeld. Hiermee hebben we een basis 
gelegd voor ons volgende verkiezingsprogramma.

– De eerste Piratenfestivals hebben plaatsgevonden.
– We hebben nieuwe Piraten geworven.



– We hebben bestaande Piraten geactiveerd.
– We hebben Piraten die we uit het oog verloren zijn teruggewonnen.
– Gebaseerd op de evaluaties van de eerdere campagnes is er een realistisch tijdspad 

ontwikkeld en is de basis gelegd voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad en de 
bestuurscommissies van Amsterdam in 2018.

2. Ons imago over een jaar:

– In al onze uitingen hebben we eenduidig gecommuniceerd wie we zijn, waar we voor staan 
en wat ons relevant maakt in de Amsterdamse politiek.

– We hebben in Amsterdam-West politiek-inhoudelijke successen behaald en ons hiermee 
geprofileerd in de media.

– We hebben acties en activiteiten georganiseerd en ons hiermee geprofileerd.
– We hebben het maatschappelijk debat over onderwerpen die in de hele stad spelen beïnvloed 

en ons hiermee geprofileerd.


