
Najważniejsze postulaty wyborcze
V-lista Lewicowego Ruchu Zielonych Kandydatów i Niezależnych 
to lista egalitarystów i ekologów, którzy chcą zapewnić równość 
w społeczeństwie oraz ochronę przyrody w Islandii. Wszystkie 
podejmowane przez nas decyzje będą uwzględniać: dobrą 
administrację, zdrowie publiczne, wpływ na środowisko i klimat 
oraz równość populacji. Gmina Norðurþing powinna zaspokajać 
potrzeby wszystkich grup wiekowych i wszelkiego rodzaju form 
rodziny. Wszyscy powinniśmy znaleźć sobie miejsce w Norðurþing. 
Sprawiedliwe społeczeństwo wymaga systemu opieki społecznej, 
który szanuje prawa człowieka i spełnia je na ich warunkach, 
kierując się zasadą upodmiotowienia i szacunku. Podkreślamy, że 
w pracy szkolnej priorytetem jest równość, profesjonalizm i dobre 
samopoczucie uczniów. Działalność kulturalna, rekreacyjna i sportowa 
powinna opierać się na zasadach zdrowia publicznego i rodziny. 

V-Lista podkreśla, że zostaną opracowane długoterminowe plany 
utrzymania infrastruktury obiektów Norðurþing, które posłużą 
jako podstawa do budżetowania. W planowaniu, budownictwie 
oraz inżynierii lądowej w imieniu Norðurþing będziemy traktować 
priorytetowo interesy środowiska, zdrowia publicznego jak i potrzeb 
rodzin. 

Kwestie ochrony środowiska

V-lista uważa, że kwestia klimatu jest najbardziej palącą kwestią 
naszych czasów. Zajęcie się problemem i ochroną życia przyszłych 
pokoleń to w dużej mierze odpowiedzialność władz lokalnych. 
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest podstawą 
pomyślnego społeczeństwa i gospodarki. V-lista chce uczynić z 
Norðurþing gminę modelową w zakresie zmian klimatu i ochrony 
przyrody. 



Edukacja i sprawy szkolne

Podstawowym założeniem zdrowego społeczeństwa jest zapewnienie 
naszym najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej zabawy i pracy. 

• Posiłki szkolne w przedszkolach bezpłatne w pierwszej połowie 
okresu wyborczego. 

• V-lista zainicjowała 12-miesięczny standard przyjęć dla dzieci w 
wieku przedszkolnym w poprzednim okresie wyborczym i będzie 
dążyć do tego, aby ten standard nie był zmieniany. 

• V-lista chce znacznie ulepszyć szkolny plac zabaw, aby można go 
było wykorzystać zarówno do zabawy, jak i nauczania na świeżym 
powietrzu. 

• V-lista chce zaspokoić różne potrzeby i możliwości dzieci, zapewnić 
równość i wychować grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. 

• Wszystkie szkoły powinny celebrować różnorodność, wszyscy 
jesteśmy ze środowiska lgbt, V-lista chce, aby gmina przyjazna 
ludziom lgbt+ zaczynała się w klasie.

• Wzmocnienie profilaktyki poprzez zwiększenie równości i edukację 
wychowania do życia w rodzinie w szkołach oraz edukację o 
społeczeństwie “cyfrowym”

• Poprawy środowiska pracy i warunki pracy nauczycieli i uczniów 
dzięki zwiększonej konserwacji i ulepszonemu sprzętowi. 

• W dalszym ciągu zapewniajmy przedszkola dla obszarów 
oddalonych od miasta. 

Kwestia pracy

Kreatywność i inicjatywa to cechy charakterystyczne środowiska 
biznesowego w Norðurþing. Dynamiczna i zróżnicowana gospodarka 
jest częścią wartości gminy. V-lista wspiera przedsiębiorczość 
i przyjazne dla środowiska działania biznesowe, kierując się 
odpowiedzialnością społeczną.

• Norðurþing byłby w czołówce gmin w różnorodnym wspieraniu 
innowacji i przedsiębiorczości. 

• Nacisk zostanie położony na wspieranie miejsc pracy opartych na 
wiedzy oraz wspieranie tworzenia udogodnień dla mieszkańców, 
którzy wybierają pracę bez lokalizacji. 



• Ważne jest, aby więcej firm rozpoczęło działalność w obszarze 
przemysłowym na Bakki. Nacisk zostanie położony na firmy, których 
działalność mieści się w ramach Zielonych Parków Przemysłowych, 
do których dążyły Norðurþing oraz Landsvirkjun.

• V-lista podkreśla przede wszystkim, że Norðurþing tworzy podatny 
grunt pod budowę zróżnicowanej gospodarki. Dotyczy to zarówno 
dużych, jak i małych branż. 

• V-lista uważa za pilne, aby samorząd i kierownictwo Norðurþing 
zintensyfikowały dialog z firmami działającymi na tym obszarze, 
aby bezpośrednio od nich usłyszeć, co można poprawić, a także, co 
idzie dobrze. 

Aldey 1. miejsce

Aldey Unnar Traustadóttir jest liderem V-listy, jest pielęgniarką oraz 
obecną przewodniczącą rady lokalnej. Aldey ma 34 lata, jest mężatką, 
ma troje dzieci, psa i wszyscy mieszkają razem w Húsavíku. Pochodzi z 
bardzo politycznego domu i można powiedzieć, że z polityką związana 
jest od kołyski, ponieważ jej ojciec był zaangażowany w politykę 
odkąd pamięta. 

Aldey pasjonuje się równością i to jest jej główna walka we wszystkim 
co robi, jest sprawiedliwa o szlachetnym sercu.. Nie podejmuje decyzji 
na podstawie puli lub historii, tylko gromadzi dane i perspektywy. 
Aldey stawia na rodzinę i dobro społeczeństwa na pierwszym miejscu. 



Ingibjörg 2. miejsce

Ingibjörg Benediktsdóttir (Igga) jest na drugim miejscu. Igga pochodzi 
z zachodu, mieszkała w Hólmavík zanim przeniosła się do Húsavíku 
prawie trzy lata temu z mężem Sverirem i sporą liczbą dzieci. 

Igga ma doświadczenie w samorządzie i była m.in. szefem samorządu 
w Strandarbyggð.

Igga obecnie pracuje jako kierownik projektu Sieci Wiedzy Þingeyinga. 
Jest także członkinią zarządu Oddziały ratunkowego Garðar i zarządu 
Obrony Cywilnej aby wymienić tylko kilka przykładów. 

Igga jest twarda jak skała a zarówno miękka jak aksamit. Ma wielkie 
poczucie sprawiedliwości i motywacji, które Norðurþing teraz 
potrzebuje. Musimy zapewnić jej miejsce w radzie lokalnej.


