Najważniejsze postulaty wyborcze
Kandydaci Ruchu Zieloni-Lewica w Akureyri
Mieszkańcy Akureyri mogą spokojnie patrzeć przyszłość.
Ruch Zieloni-Lewica to ruch lewicowy zrzeszający zwolenników
równości i ekologii, którzy chcą zapewnić równość w społeczeństwie i
ochronę dla przyrody Islandii.
Czynniki wymienione poniżej mają dla nas kluczowe znaczenie przy
podejmowaniu decyzji:
• Prężna administracja
• Zdrowie publiczne
• Wpływ decyzji na środowisko i klimat
• Równouprawnienie
• Równość mieszkańców
bez względu na status ekonomiczny
Kwestie środowiskowe i klimatyczne
Miasto Akureyri spełnia wszystkie warunki, aby być w przykładem i
wzorem do naśladowania dla innych miast w kwestiach środowiskowych
i klimatycznych.
• Zwiększymy znaczenie kwestii dotyczących środowiska i klimatu w
Wydziale ds. Środowiska i Infrastruktury
• Zapewniamy środki na dokończenie tworzenia oraz realizację
polityki środowiskowej i klimatycznej
• Do 2040 roku osiągniemy neutralność węglową
• Emisja pyłów nie powinna przekraczać limitów ustanowionych
przez system ochrony zdrowia. Ograniczymy ilość pyłów poprzez
promowanie innych środków transportu, poprawiając sposób
czyszczenia ulic, zmieniając środki stosowane podczas gołoledzi
oraz zmniejszając użycie opon z kolcami

• Poprawimy dostępność do terenów zielonych i szlaków
turystycznych, oraz zwiększymy dostępną tam infrastrukturę
• Zwiększymy liczbę ogrodów warzywnych, które mieszkańcy
będą mogli wynajmować, a także będziemy uczyć mieszkańców
ogrodnictwa oraz zachęcać do prowadzenia upraw
przydomowych
• Celem VG jest przyjęcie przez gminy polityki użytkowania
gruntów, która będzie miała na celu zapobieganie
zanieczyszczeniom, minimalizowanie ingerencji w przyrodę
oraz organizmy żywe, a także ponowne wykorzystanie gleby.
Polityka będzie wspierała procesy ochrony i odtwarzania
terenów podmokłych, lasów i innych ekosystemów. Leśnictwo
i rekultywacja gruntów będą organizowane z myślą o
bioróżnorodności i wiązaniu dwutlenku węgla
• Ograniczymy marnowanie żywności na szczeblu samorządowym
Rodziny z dziećmi
Niedopuszczalne jest, żeby dzieci dorastały w ubóstwie. Każda
społeczność, w której dzieci i ich rodziny otrzymują odpowiednią
opiekę, jest dobrą społecznością. Wszystkim dzieciom przysługują
prawa zapisane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach
Dziecka. Wszystkie dzieci mają takie same prawa bez względu na
pochodzenie czy ich sytuację.
• Akureyri jest społecznością przyjazną dzieciom, którą należy
wzmacniać poprzez wprowadzanie ulepszeń oraz kontynuowanie
działań
• Celem VG jest wypełnienie luki między urlopem macierzyńskim a
przedszkolem, a tym samym podniesienie jakość życia młodych
rodzin z dziećmi. Miasto Akureyri propaguje równość w działaniu i
wspiera grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji
• Zwiększymy dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Wyjdźmy naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych poprzez
stopniowe zwiększanie dofinansowania zajęć pozalekcyjnych
proporcjonalnie do liczby posiadanych dzieci.
• Promujmy w szkołach różnorodne formy spędzania czasu po
lekcjach, zapobiegając rezygnacji dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia

• Rozwiniemy pomysł wprowadzenia autobusu, który zostałby
udostępniony wszystkim dzieciom w trakcie czasu wolnego.
Kwestie równości
Samorządy są zobowiązane do zapewnienia równość płci i wszystkich
mieszkańców. Gminy muszą przeciwdziałać przemocy ze względu na
płeć, rozprzestrzenianiu pornografii, handlowi ludźmi oraz prostytucji,
a także szkodliwym skutkom funkcjonowania stereotypów.
• Naszym celem jest zwalczanie dyskryminacji wielokrotnej oraz
różnic w wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć
• Popieramy zwiększenie równości płci w kwestii wyboru studiów
oraz kariery
• Wyrównamy dostęp do finansów oraz podejmowania decyzji, na
przykład poprzez planowanie budżetów z uwzględnieniem płci
oraz promowanie demokracji uczestniczącej
• Zapewnimy edukację w dziedzinie równouprawnienia i kwestii
związanych ze środowiskiem LGBT, społeczeństwa cyfrowego,
a także edukację w zakresie profilaktyki w kwestii przemocy ze
względu na płeć w każdej działalności szkolnej i pedagogicznej,
oraz dla pracowników i mieszkańców gminy
• Zatrudnimy Pełnomocnika ds. równouprawnienia
• Zapewnimy wprowadzenie certyfikatu potwierdzającego
równość wynagrodzeń oraz kontrolę wprowadzania planu
równouprawnienia.
Edukacja
Szkoły stanowią kamień węgielny kultury i równości w społeczeństwie.
Naszym celem jest współpraca i dialog z pracownikami przedszkoli i
szkół podstawowych, dotyczący sposobów polepszenia ich warunków
pracy.
• VG będzie stopniowo wprowadzać bezpłatną edukację
przedszkolną i wczesnoszkolną, zajęcia pozalekcyjne oraz posiłki
• Zwiększymy wsparcie udzielane dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym, a szczególnie dzieciom, dla których język islandzki nie
jest językiem ojczystym oraz dzieciom ze specjalnymi potrzebami

• Rozważymy pomysł prowadzenia szkół integracyjnych
• Wzmocnimy profilaktykę społeczną poprzez edukację seksualną,
równościową i dotyczącą społeczeństwa cyfrowego
• Poprawimy warunki pracy nauczycieli, wzmocnimy współpracę
między państwem a gminami w zakresie zwiększania liczby
studentów na wydziale nauczycielskim, aby tym samym
promować wyższy odsetek nauczycieli wykwalifikowanych na
wszystkich poziomach edukacji.
• Zwiększymy możliwości rozwoju nauczycieli w działaniach
edukacyjnych
Zdrowie publiczne i profilaktyka
Dobry stan zdrowia jest najcenniejszą rzeczą, jaką ma każdy człowiek,
a gminy czerpią zarówno społeczne, jak i finansowe korzyści ze
wspierania i zachęcania mieszkańców do prowadzenia zdrowego stylu
życia. Edukacja i dobre wzory do naśladowania to najlepsze środki
profilaktyczne.
• Zdrowie psychiczne to kwestia zdrowia publicznego. Skupimy się
na dbaniu o zdrowie psychiczne społeczeństwa
• Dokończymy prace nad nową polityką zdrowia publicznego dla
miasta Akureyri
• Zabezpieczymy działalność organizacji, które świadczą usługi i
służą profesjonalnym wsparciem. Wspieramy takie organizacje na
różne sposoby i jesteśmy wdzięczni za pracę wykonywaną przez
wolontariuszy
• Zwiększymy w naszej gminie liczbę miejsc pracy w niepełnym
wymiarze godzin, w celu zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych i ułatwienia im wejście na rynek pracy
• Zaproponujemy pracownikom miasta Akureyri zawieranie
porozumień w sprawie transportu
• Plan działania w sprawach seniorów będzie kontynuowany. VG
zapewni środki na ich realizację
• Przyjrzyjmy się możliwości wprowadzenia autobusu, który
obsługiwałby seniorów korzystających z zajęć rekreacyjnych
• Zwiększymy możliwości uprawiania sportu i aktywności na
świeżym powietrzu bez elementu rywalizacji

System opieki społecznej
Sprawiedliwe społeczeństwo wymaga systemu opieki społecznej,
który szanuje prawa człowieka mieszkańców i wprowadza je, kierując
się zasadami wzmacniania i okazywania szacunku. Zapewnimy
wszystkim możliwość uczestnictwa w życiu publicznym.
• Pomagamy osobom, które wymagają wzmocnienia i wsparcia, a
zwłaszcza tym, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa
• Zapewnimy integrację różnych systemów pomocy socjalnej i
opieki społecznej
• Wzmocnimy współpracę między miastem Akureyri a rządem
w zakresie domowej opieki pielęgniarskiej i usług domowych
oraz będziemy dążyć do tego, żeby oferowane usługi były
zorientowane na użytkownika oraz elastyczne
• Zwiększymy liczbę opcji mieszkalnictwa socjalnego i stworzymy
długoterminowy plan, który będzie regularnie rewidowany,
zgodnie ze zmianami cen czynszów na ogólnym rynku
mieszkaniowym
• Stworzymy schronisko dla bezdomnych, najlepiej we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
• Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie usługi,
w tym zakwaterowanie, możliwości zatrudnienia, uczenia się i
spersonalizowaną pomoc, taką jak usługi osobiste zorientowane
na użytkownika (isl. NPA).
• Zachęcamy do przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz
zapewnienia im niezbędnych usług
• Wdrożymy w życie Konwencję Narodów Zjednoczonych o
Prawach Osób Niepełnosprawnych w poszanowaniu idei „Nic o
nas, bez nas”.
Kultura i sztuka
Bogate życie artystyczne i kulturalne mają kluczowe znaczenie dla
rozwijającej się społeczności i należy je szczególnie pielęgnować.
Kładziemy nacisk na prowadzenie działalności muzealnej, promowanie
twórczości artystycznej oraz zachowywanie dziedzictwa kulturowego.
Zajęcia kreatywne to dobry sposób na budowanie relacji i promowanie
zdrowia psychicznego.

• Każda osoba powinna mieć możliwość uczestniczenia w
wydarzeniach kulturalnych, bez względu na klasę społeczną czy
status materialny. VG będzie dążyć do zapewnienia każdemu
mieszkańcowi możliwości uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych oraz ułatwienia dostępu do takich wydarzeń
dla osób, które, np. ze względu na pochodzenie, miejsce
zamieszkania, niepełnosprawność, przyczyny ekonomiczne lub z
innych powodów, rzadko w nich uczestniczą
• Zwiększymy intensywność nauczania przedmiotów artystycznych
i zawodowych oraz położymy nacisk na kreatywność w
działalności edukacyjnej
• Promujemy różnorodne formy spędzania wolnego czasu związane
ze sztuką i kulturą dla wszystkich grup wiekowych
• Kładziemy nacisk na zajęcia kreatywne podczas pracy wakacyjnej
dla miasta oraz innych prac organizowanych przez miasto
• Wspieramy rozwój studiów artystycznych na poziomie
uniwersyteckim
• Odnowimy politykę kulturalną miasta Akureyri i znajdziemy
miejsce dla tematyki kulturalnej w systemie administracji
• Zwiększamy wsparcie dla inicjatyw oddolnych
Administracja i demokracja
Transparentność, poszanowanie równości i konsultacje społeczne to
najważniejsze elementy profesjonalnej administracji. Administracja
powinna przede wszystkim służyć społeczeństwu. Naszym celem jest
nieustannie poszukiwanie metod, które pozwolą usprawnić działanie
administracji.
• Przygotowując decyzje analizujemy interesy różnych grup
społecznych oraz oferujemy różne sposoby wyrażania swoich
poglądów i potrzeb
• Usprawnimy platformę, która umożliwia mieszkańcom śledzenie
zapytań i spraw w systemie administracyjnym miasta Akureyri
• Dane i informacje, które stanowią podstawę wydawanych
decyzji będą oficjalnie dostępne, chyba że przepisy prawa będą
wymagały ich utajnienia
• Dokończymy wprowadzenie systemu e-administracji w Akureyri

• Utworzymy stanowisko Rzecznika Praw Mieszkańców
• Skupimy się na kontynuacji pracy nad wprowadzeniem
demokracji uczestniczącej
• Słuchamy i korzystamy z zasobów ludzkich miasta, oceniamy i
wykorzystujemy doświadczenie pracowników, wolontariuszy i
innych osób
Planowanie przestrzenne oraz komunikacja
Przy planowaniu przestrzeni należy brać pod uwagę kompleksową
promocję zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, a także
maksymalną poprawę jakości powietrza. Miejski system komunikacji
powinien być rozwijany i sprawnie obsługiwany, aby wspierać
mieszkańców w idei prowadzenia życia bez samochodu oraz
zachęcać ich do regularnych ćwiczeń.
• Stworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko, w którym
konieczność przemieszczania się zostanie zmniejszona
do minimum, a promowane będą zróżnicowane sposoby
podróżowania oraz transport publiczny
• Przy tworzeniu nowego planu zagospodarowania i dokonywaniu
zmian w starym planie należy wziąć pod uwagę historyczny
kontekst otoczenia i wyjątkowość dzielnic
• Planowanie przestrzenne powinno uwzględniać potrzeby ludności
oraz zróżnicowanie społeczne
• Wzmocnimy i usprawnimy komunikację do i na terenie miasta
• Zainwestujemy we wdrożenie nowej sieci połączeń autobusowych
• Wspieramy dzieci jako niezależnych użytkowników autobusu,
wykorzystując w tym celu kurs Strætóskólinn Vistorka
• Naszym celem jest, aby komunikacja miejska docierała do części
miasta znajdujących się na wyspach
• Nasze działania są zgodne z polityką planowania przestrzennego
miasta w zakresie zagęszczania terenów mieszkalnych
• Gospodarka współdzielenia ma służyć ludziom, a nie kapitałowi
• Przyjrzyjmy się systemowi ścieżek w mieście, opartemu na
niezależnym projekcie każdego odcinka

Zatrudnienie
Miasto Akureyri jest jednym z największych zakładów pracy w
gminie. W związku z tym powinno stanowić wzór do naśladowania
pod względem dobrego samopoczucia i zadowolenia pracowników
Poza wzorowym prowadzeniem własnej działalności, miasto
powinno promować prowadzenie innowacyjnych, różnorodnych,
zrównoważonych oraz przyjaznych środowisku działalności
gospodarczych, w poszanowaniu odpowiedzialności społecznej.
Zróżnicowana gospodarka sprawia, że Akureyri jest interesującym
miejscem do życia.
• Stworzymy pozytywne zachęty do wprowadzania innowacji
i zwrócimy uwagę na niewykorzystane możliwości oraz
współdziałanie z istniejącymi instytucjami i firmami
• Zbadamy różnorodne i przyjazne dla środowiska źródła energii
na naszym obszarze, które napędzałyby gospodarkę miasta w
przyszłości
• Zapewnimy wystarczającą podaż działek pod działalność
komercyjną
• Miasto Akureyri publikuje dostępne oferty pracy niezależnie od
lokalizacji (Akureyri, Grímsey, Hrísey)
Inwestycje i rozwój
Należy ustalić pułap inwestycji gminnych i w razie potrzeby dzielić
projekty na etapy. Wszelkie projekty budowlane, wymagające
inwestycji należy staranie zaplanować i przeprowadzać z rozwagą.
Nacisk zostanie położony na szczegółową analizę kosztów przed
realizacją projektu, a ostateczne oceny projektów będą podawane do
publicznej wiadomości.
• Koncentrujemy się na konserwacji nieruchomości i spłacaniu
zadłużenia
• Zadbamy o budowę garaży-parkingów w centrum miasta
• Budujmy zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania
śródmieścia
• Budujmy zgodnie z ustaloną kolejnością powstawania obiektów
sportowych i nie zmienimy tej praktyki

