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My, Piraci, nie zamierzamy iść na żaden kompromis
w naszej walce
o uczciwą politykę i  zielone i nowoczesne miasto. 

Dzięki nam zielone plany i projekty stają się jeszcze
bardziej ekologiczne. Życie bez samochodu to nie
powinien być wysiłek w stylu sportu ekstremalnego.
Ważne jest, aby ludzie mogli polegać na publicznym
miejskim transporcie.

Rzućmy światło na system administracji aby nie
można było ukrywać korupcji i zaniedbania!

Ważne jest aby głosować.
Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia na temat
przyszłości, powinieneś/powinnaś głosować. Jeśli
tego nie zrobisz, to ktoś inny podejmie decyzje za
Ciebie.

Głosuj na uczciwą politykę. Umieść X obok P!

Witajcie mieszkańcy Reykjaviku!

Dóra Björt



Przyspieszyć budowę różnorodnych mieszkań w gęstych
przestrzeniach mieszkalnych o wysokiej jakości zgodnie z
potrzebami publicznymi. 
Zbudować osiedle mieszkalne w Vatnsmýri.

Równość, edukacja seksualna i genderowa na wszystkich
poziomach edukacji.

Zwalczać problem przemocy poprzez  schroniska ratunkowe dla
kobiet, bez warunków i całodobowe usługi w programie  „Po
pierwsze mieszkanie”.

Zadbamy o to, aby wszystkie decyzje były uczciwe, jawne i
podejmowane z korzyścią dla Ciebie .

Transparentność (jawność) Reykjaviku (Gagnsjá) daje wgląd we
wszystkie dane miasta i umożliwia śledzenie wszystkich decyzji.

Korzystaj z technologii tak aby aby ułatwić  życie dlatego dążymy
do zminimalizowania problemów i komplikacji z usługami
cyfrowymi.

Możliwość rejestracji online we wszystkich przedszkolach wraz z
udostępnioną listą wolnych miejsc.

Odzyskać miasto dla pieszych i rowerzystów, zwiększając liczbę
chodników oraz stref przyjaznych dla środowiska niedostępnych
dla samochodów.

Zapewnić fundusz na  zadaszone wiaty rowerowe, bezpłatne
przejazdy autobusem dla osób poniżej 18 roku życia oraz zapewnić
powrót autobusu nocnego.

Wprowadzić 6 godzin bezpłatnego przedszkola i zwiększyć opcje
wyboru rodzinom, aby pomóc im znaleźć rozwiązania na czas
trwania urlopu ojcowskiego.

Nowoczesne i demokratyczne miasto

Zielone miasto przyjazne dzieciom

Postępowe i wielokulturowe miasto



Różnorodny i nowoczesny Reykjavík
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Zagęścić obszary mieszkalne, wzmocnić
gospodarkę o obiegu zamkniętym i postawić
kwestie klimatyczne na pierwszym miejscu.

Zapewnić wszystkim te same szanse i równe
traktowanie bez dyskryminacji. Zastosować
politykę zero tolerancji dla łamania praw
człowieka. 

Zachęcić obywateli do czynnego udziału
obywateli i wypromować jawne i funkcjonalne
metody pracy administracji. 

Zadbać o potrzeby zwierząt i ich właścicieli,
zapewnić specjalne strefy dla psów do
wybiegu bez smyczy we wszystkich częściach
miasta.

Chronić prawa, głos i dobro dzieci oraz dbać o
to, by ich indywidualność była ceniona i
szanowana.

 

Co chcemy umożliwić:
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