حزب التجمع
حزب التجمع هو حزب الشعب لليمين الوسط ،حيث أنه يريد تطوير فنلندا كمجتمع مفتوح حر قائم على نظام اجتماعي غربي،
بحيث يكفل الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان .مبادئنا األكثر أهمية هي الحرية والمسؤولية والتعليم وتكافؤ الفرص والتشجيع
والعالمية والرعاية واالهتمام.
من وج هة نظر حزب التجمع أنه يتوجب على البلديات إيالء االهتمام إلى كيفية جذب أماكن العمل والشركات والنمو إلى مناطقها.
عندما تكون البلديات ُمفعمة بالحياة واالقتصاد على ما يُرام ،فتتجمع األموال نتيجة لذلك ويكون بإمكاننا المحافظة على الخدمات
والحرص على األمان والسال مة والراحة والبيئة وإمكانيات ممارسة الهوايات .ال تنشأ الرفاهية من خالل توزيع قدر أكثر من
األموال التي تضمحل ،ولكن من خالل نمو الكعكة المشتركة بحيث تستمر الرفاهية في المستقبل أيضًا.
نقول نعم ألن يكون اقتصاد البلدية قويًا وتوفر القوة الشرائية لدى الناس ونجاح الشركات والتنمية المستدامة
حزب التجمع ال يُوافق على رعاية االقتصاد بشكل سيء ،بحيث ال يتم التدخل في المشاكل أو عدم محاولة أن يكون األداء أفضل.
هدفنا هو عدم رفع ضريبة البلدية في بلديات فنلندا أثناء فترة عمل المجلس البلدي .كما أنه يتوجب ضبط ارتفاع تكاليف المعيشة.
ال يجوز رفع بشكل تلقائي كل سنة تكاليف العناية بالنفايات أو تكاليف نقل الكهرباء أو مدفوعات المياه أو المدفوعات األخرى.
موقف حزب التجمع إيجابيًا بخصوص ممارسة العمل الحر .نرغب بجعل مواقف كل البلديات إيجابيًا تجاه ممارسة العمل الحر.
المهمة الرئيسية للبلديات على كل حال هي توفير مقومات ممارسة العمل الحر.
حزب التجمع يقول نعم أيضًا عند البحث عن حلول شجاعة ألصعب المشاكل في عصرنا .التغير المناخي عبارة عن مسألة عالمية،
ولكن من الممكن مكافحتها بشكل واقعي من خالل البلديات والمدن .حزب التجمع يُريد أن تتم المحافظة على الطبيعة نظيفة ومتنوعة
لألجيال القادمة.
كما أننا نؤمن بأن التعليم ُمه ًما :نُريد أن يحصل الجميع على تعليم جيد في المدارس وأال يتعرض أي شخص للمضايقة
حزب التجمع يُريد أن يتأكد من أن كل شاب وشابة ُمتمكنًا من المهارات األساسية بعد مدرسة التعليم األساسي ،كالقراءة والحساب
والمهارات االجتماعية .نُريد أن يذهب جميع األطفال للدراسة في الصف التمهيدي في المدرسة في سن  5سنوات ،كي يكون للجميع
مهارات كافية عند بداية المدرسة.
هدفنا هو أن تكون البلدية قادرة على أن تقدم قدر أكثر من التعليم مما تتطلبه الدولة .بإمكاننا زيادة قدر الحصص الدراسية ،على
سبيل المثال لتعليم اللغات أو لتعليم اللغة األم أو للرياضيات أو للرياضة.
نريد أن نفعل كل ما هو ضروري للقضاء على المضايقات والتنمر في المدرسة .يتوجب التدخل في كل حالة مضايقة أو تنمر في
المدرسة ،ويتوجب عند اللزوم مواصلة تداول األمر .نطلب أن تكون األماكن الخاصة بالمدرسة صحية وآمنة.
نريد أن يحصل على العالج أولئك األشخاص الذين ينتظرون على الطابور :نؤمن بحرية البلديات واألشخاص في االختيار،
ونُعارض اإلدارة الخاصة بالمقاطعة
حزب التجمع يُريد إصالح مشاكل خدمات الرعاية االجتماعية والصحية بنا ًء على أسس المنظومة الحالية بدون اإلدارة الخاصة
بالمقاطعة .نُعارض الضريبة الجديدة للمقاطعة ،ألنها ستزيد أيضًا من ضريبة العمل.
يتوجب أن يحصل األشخاص على العالج بدل االنتظار في الطابور .نُريد أن يحصل كل شخص على العالج خالل شهر واحد،
حيث أنه يُطل ب اآلن أن تكون المدة ثالثة أشهر .إذا لم يتم الحصول على الخدمة خالل شهر واحد ،فيتوجب أن يحصل الشخص
على قسيمة الخدمة ،حيث أنه بإمكانه أن يذهب من خاللها على سبيل المثال إلى الطبيب الخاص.
يتوجب أن تكون هناك موارد كافية للخدمات العائلية ،كي يكون بإمكاننا التدخل ُمبكرا ً في المشاكل .كل شخص يُعاني من مشاكل
الصحة النفسية ،يتوجب أن يحصل على الرعاية المالئمة والعالج قبل أن تحدث مشاكل خطيرة.

كبار السن فاعلون نشطون ،وليس ُمجرد مستخدمين للخدمات .يتوجب النظر إلى خدمات كبار السن بشكل كلي ،بحيث أنه باإلضافة
إلى السكن الخدماتي يتوجب أن تكون الخدمة المنزلية ورعاية القريب فاعلة أيضًا .يجب زيادة أهمية إعادة التأهيل ،كي يتمكن أكبر
عدد ممكن من االشخاص من أن يعيشوا وهم بصحة جيدة في بيوتهم ألطول فترة ممكنة.
بالنسبة لنا فإن األشياء الصغيرة لها أهمية كبيرة :حيث نعتني بالمسارات في الطبيعة وبالمسابح والمسارح الصيفية
غالبًا ما يعنيه سير الحياة اليومية ،أشياء بسيطة بشكل ُمدهش .من وجهة نظرنا أنه يتوجب أن يكون هدف كل بلدية فنلندية هو أن
تسير الحياة اليومية بأفضل شكل في العالم.
البلدية الجيدة تكون فيها المحطات والشوارع والمنتزهات آمنة للجميع في كل يوم .يتوجب أن تكون الحياة اليومية آمنة :يتوجب أن
تكون اإلضاءة كافية وأن تكون طرق المشاة آمنة للعبور ،وال يجوز أن تنقسم المناطق السكنية فقط إلى مناطق جيدة ومناطق سيئة.
بخصو ص حركة المواصالت في المستقبل ،يتوجب التوفيق فيما بين تقليل االنبعاثات وسير حركة المواصالت بسالسة .الهدف
المعقول هو ليس التقليل من الحركة أو قيادة السيارات ،وإنما تقليل االنبعاثات .نحن ال ندعم فرض رسوم على الطرقات ،حيث أنها
سوف تُضاف إلى الضرائب الحالية ال ُمشددة.
من وجهة نظر حزب التجمع أنه يتوجب أن تكون األماكن القريبة لممارسة الرياضة؛ كمسارات الركض ومسارات التزلج والممرات
سا .نُريد أن نتأكد من أن كل طفل وشاب وشابة لديه
في الطبيعة في حالة جيدة .يتوجب أن يكون التعاون مع المنظمات والنوادي سل ً
هواية.
ثقافة المدينة تتضح باإلضافة إلى المؤسسات الثقافية عالية الجودة ،وأيضًا من خالل مشهد المدينة .يجب أن يُؤخذ بعين االعتبار منذ
البداية عند التخطيط للمناطق الجديدة والمباني الجديدة الفن الذي يُسعد سكان البلدية.

