1 Asta
Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn! Ik wil jullie graag voorstellen aanAsta McCarthy,
vernoemd naar twee bevriende Piraten.
• Asta Healgasdotter is inmiddels parlementslid in IJsland
• Smaury McCarthy die in VN verband de corruptie bestrijd in Bosnië.
Omdat we niet goed wisten of we onze Mascotte naar Asta of naar McCarthy zouden noemen
hebben we hem maar naar beide vernoemd.
Daarna hebben we beter nagedacht over zijn identiteit en besloten dat Asta beter een Vrouwtje kon
zijn, dus nu is ze een transsexueel en het alter-ego van alle Piraten in Zuid Holland.
2 WWWWW
Lokale Piraten partijen hebben meerdere keren geprobeerd om de Piratenpartij ZH op te richten.
Daar waar deze eerdere initiatieven waren gestrand, slaagde Asta.
Gegeven de positieve energie en nieuwe aanwas vlak voor de afgelopen PS verkiezingen, besloot
Asta om deze Vibe vast te houden en het project Piratenpartij Zuid-Holland grondig aan te pakken.
De lokale Piratenpartijen zijn begonnen met de het beantwoorden van de 5 grote vragen van de
Babylon five:
– Wie is de PPZH
– Wat is de PPZH
– Waarom bestaat de PPZH
– Waar gaat de PPZH naartoe?
– Wat is de Waarde van de PPZH?
Vanwege de tijd kan ik nu alleen even een korte samenvatting van de antwoorden geven.
Waar Asta het over eens is dat het streven naar echte inspraak en invloed, ook op provinciaal
niveau, belangrijk is. (en ze moet dus niets hebben van de "Joods Christelijke" traditie ;-) met haar
carrière politici)
Carrière tijgers kunnen hun heil beter buiten de politiek zoeken, Asta wil Activisten en Experts in de
politiek:
"Je kan een expert een een communicatie cursus geven, maar je kan van een politicus geen
expert maken.”
Asta luistert liever naar een expert dan naar een spindoctor.
Asta vind vrije cultuur belangrijker dan cultuur overdracht.
Dit alles zal Asta baseren op de Uppsala verklaring van de internationale Piraten gemeenschap. Als
we de wet de kunnen hacken zodat de PPZH democratischer wordt dan zal Asta dat doen.
3 Wat is er te doen
Asta heeft een questionnaire gehouden waaruit blijkt dat er veel meer mensen geïnteresseerd zijn in
de PPZH, dan dat er aanwezig waren op de werkbijeenkomsten.
Asta is heeel blij met zoveel medestanders en ze zal op korte termijn een doodle openen voor
geïnteresseerden voor de volgende werksessie.
Wil je aan boord stappen? Laat het zo meteen even weten (of mail me
asta_mccarthy@piratenpartij.nl )
4 Wat gaat PP ZH doen
Asta neemt nu de tijd om een stabiele organisatie op te zetten. Een organisatie waarin alle
competenties op de juiste plek ingezet worden, zodat we onze politieke doelstellingen kunnen
realiseren.

De Piratenpartij ZH is ook een samenwerkingsverband van lokale Piratenpartijen.
Den Haag Waar Asta met haar snavel bovenop de nationale politiek zit
Delft heeft zijn thuisbasis in het eerste Bitcoin Café in Nederland
Leiden Waar met grote regelmaat internationale Piraten langs komen
aangevuld met een aantal individuele Piraten, die nog zoeken naar lokale medestanders
Ook kent Asta politieke medestanders buiten de Piratenpartijen.
Andere lokale partijen die het Piraten gedachtegoed ondersteunen zijn welkom.
Verder gaat Asta helpen bij het opzetten van lokale Piratenpartijen. Kun je ook wel wat hulp
gebruiken? neem contact op met Asta, we zijn er om je te helpen. Denk daarbij aan het
ondersteunen van Piratenacties en activiteiten organiseren.
5 resume
Asta is de alter-ego van alle Zuid-Hollandse Piraten samen. Ze weet wat ze wil en hoe ze het gaat
doen. Ga het gesprek met Asta aan, kom aan boord en doe mee! (Zijn er nog vragen?)

