
Uitgangspunten van de PPA (concept 20 april)

Wij zijn de Amsterdamse Piraten. Autonome vrijdenkers- en doeners die geloven dat verandering van
onderen komt. 

Om ons heen zien we een systeem in crisis. In de zorg is menselijke aandacht ondergeschikt aan een 
doorgeslagen marktdenken. Het onderwijs leidt ons niet op tot kritische mensen, maar heeft 
deelname aan de economie als hoogste doel. Die kent intussen een structurele werkloosheid. 
Mensen zonder baan moeten zich constant verantwoorden aan een wantrouwige overheid en leven 
in chronische onzekerheid. Het aanpakken van klimaatverandering blijft liggen door economisch 
kortetermijndenken en partijpolitieke belangen.

De structuren en instituties die deze situatie hebben laten ontstaan bieden geen oplossing. Daarom 
gaan wij ze kantelen: Van een centralistische en hierarchische top-down maatschappij naar een 
decentrale maatschappij met veel aandacht voor menselijke netwerken en lokale gemeenschappen. 
Zo krijgen mensen weer grip op hun omgeving. 

Steden nemen in de geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld steeds meer taken van landen over. 
Dit is een grote kans de maatschappij anders in te richten en mensen meer invloed te geven op hun 
omgeving. Aan de andere kant is er het risico dat sociale ongelijkheid tussen gebieden toeneemt, 
burgerrechten op de achtergrond verdwijnen en transparantie en democratische controle afnemen. 
Het is aan steden en haar bewoners deze transititie goed vorm te geven. 

De nieuwe rol van de stad vraagt om een nieuw burgerschap. Dit actieve stadsburgerschap geldt voor
elke Amsterdammer: of die hier nou studeert, leeft als vluchteling of ongedocumenteerde, werkt als 
expact of in de stad is geboren en getogen. Wij geven hier vorm aan op de volgende manieren:

• We updaten de democratie. In de deeldemocratie waar wij voor staan wordt macht niet 
bevochten maar gedeeld: Tussen Amsterdammers, hun volksvertegenwoordigers en 
bestuurders en tussen de stadsdelen en het stadhuis. Besluiten nemen we zo lokaal mogelijk. 
Wanneer Amsterdammers samen met de gemeente de stad vormgeven hebben besluiten 
meer draagvlak en gaat de stad er op vooruit.

• We beschermen burgerrechten. Rechten bieden bescherming tegen de overheid en 
bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst of geboorteplaats, inkomen, geloof, 
gender of seksuele voorkeur. In deze tijd van verharding en polarisatie komen we op voor 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit en zelfbeschikking. 

• We geven de ruimte aan commons. In commons organiseren en delen gemeenschappen zelf 
belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, duurzame energie, woonruimte en voedsel. 
Commoners nemen mede-eigenaarschap  en verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet 
wantrouwen en macht van de staat of de markt, maar vertrouwen in de kracht van mensen 
vormt de basis van de commonsbeweging. 


