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نموذًجا يحتذى به عندما يتعلق األمر بالتحول  Ludvikaيريد حزب الخضر أن تكون بلدية 

البيئي إلى عالم مستدام. ستؤثر أزمة المناخ واالنقراض الجماعي السادس في العالم على 

مع تدابير على عدة مستويات. تعتمد سياسة حزب  ذلكالجميع. يجب على المجتمع تلبية 

 الخضر على االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

 

Ludvika  تأّهب متزايدمستدامة ـ من أجل 

من أكبر التهديدات  إثنان انبعاث غازات االحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي يُعد  

، نحتاج إلى العمل بشكل لمواجهة هذه التحدياتوالتي تهدد الحياة الكريمة لنا نحن البشر. 

 وقائي وتجهيز المجتمع ضد التهديدات التي ال يمكن تجنبها.
 

، على مباني البلدية، ومن خالل إنتاجنا للطاقةنريد أن نرى المزيد من الخاليا الشمسية 

كما أنه في حالة حدوث أزمات.  وكذلك قوة المقاومة قدًرا أكبر من المرونةنكتسب أيًضا 

 للمركبات الكهربائية. الالزم الوقودبتأمين  نقوم، كهرباء المحليةمن خالل إنتاج الو
.  

 

من الضروري أن نعزز كفاءة البلديات فانه ، ل مواجهة فقدان التنوع البيولوجيمن أجإنه و

، من التدابير ضد األنواع الغازية مزيدال، هناك حاجة إلى المثال فعلى سبيلفي المنطقة. 

وحماية الطبيعة ذات القيمة البيولوجية.  الملق ِّحة الحشرات تستفيد منهاواالستراتيجيات التي 

فيما أما اعتبار أكبر للتنوع البيولوجي.  وضعكما يلزم تطوير الغابات والطاقة المائية مع 

كيز على القيمة الترفيهية هناك حاجة أيًضا إلى الترفان ، البلدية من الغاباتعلق بممتلكات يت

حاجة إلى المزيد من الطبيعة المحمية. نحن نعلم بالفعل أن الشركات ايضا ، وهناك للغابة

 الزراعية تضطر إلى شراء الملقحات للحصول على محصول جيد. يجب فحص جميع

 بيئي ومناخي.من منظور  اتالبلديب االنشطة الخاصة

 

 Ludvikaنريد في 

 والطاقة ذات الكفاءة العاليةفي إنتاج الطاقة المتجددة  أن نستثمر 

 أن نستحدث وظيفة أخصائي البيئة للبلدية 

  لثاني أكسيد الكربون لبلدية خاصة ضع ميزانية ن أنLudvika 

 أن نقوم بتأمين التنوع البيولوجي 

  القاسيحاالت الطقس  تقوم بمقاومةأن نتخذ االجراءات الكفيلة بتمكين البلدية كي 

 أن نحفظ االراضي الزراعية من االستغالل 

 أن نقوم بتعزيز األمن الخاص بتكنولوجيا المعلومات في البلدية 



  العضوية وكذلك مشتريات األغذية ونزيد منالغذاء على مناخ المن تأثير أن نقلل من 

 عة محليًاالمزرو

 أن يكون لدينا تخطيط مجتمعي ذكي من الناحية المناخية 

 

 المدرسة التمهيدية والمدرسة  

بعيدة عن تحقيق األهداف العالية التي حددها  Ludvikaلطالما كانت المدرسة االبتدائية في 

سبة منخفضة من المعلمين لمنطقة المدرسة. يوجد في المدرسة اليوم ن النيابي المجلس

كما ، ويصف الكثيرون البيئة المدرسية بأنها فوضوية لألطفال ومرهقة للمعلمين. المؤهلين

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال  هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لتلبيةان 

هناك حاجة إلى فان ، للمعلمينبالنسبة والذين لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة. 

 تُعتبروأن يحصلوا على رواتب  التي هي على عاتقهم الوقت للمهمة األساسيةمزيد من 

 تنافسية.

 

إنه وضمن المدرسة التمهيدية فقد تم اإلنذار بخصوص العواقب المتعلقة بوجود مجموعات 

االطفال الكبيرة. اْذ أنه هنا تكون الحاجة الى عمل بعيد المدى من أجل تشكيل المجاميع 

 اضافة الى بيئة عمل مستدامة للمستخدمين.الصغيرة لألطفال 

 

نود ايضا ان يكون هناك مجال للمشتريات الخاصة بأدوات التعليم التقليدية وذلك كتكملة 

  ألدوات التعليم الرقمية.

 

 أن Ludvikaنريد في 

 نقوم بخفض مجموعات األطفال في المدرسة التمهيدية 

  كتكملة ألدوات التعليم الرقميةنستثمر في أدوات التعليم التقليدية وذلك 

  بتعزيز الجاذبية الخاصة بمهنة التعليم من خالل رواتب مناسبة وجيدة وكذلك نقوم

 بيئة عمل جيدة على حد سواء

 من خالل االسهامات المبكرة لألطفال ذوي االحتياجات  نركز على العمل الوقائي

 الخاصة

   ضد االنتهاكات في المدرسةنعمل من أجل الوصول الى عدم التسامح بشكل مطلق 

  من األطفال من  واآلخروننرى استثمارا خاصا بشأن األطفال القاعدين في البيوت

 ذوي االحتياجات الخاصة

  تعزيز النتائج الدراسية نزيد من النشاط الرياضي والحركة في المدرسة من أجل

 وكذلك الصحة العامة للشعب



  يتمكن عدد اكبر من األطفال من أن يذهبوا الى المدرسة والنشاطات الترفيهية

  بكل أمان وطمأنينة. الفراغ بأوقاتالخاصة 

 

 مكان السكن والعيش فيهااإلببلدية جيدة 

ان الحياة الكثير مما يمكن ان توفّره، كما ان البلدية ذات بيئة طبيعة رائعة.  Ludvikaلدى 

بمقدورها توفير مجموعة غنية من االنشطة. كما أن سكانها من الصنف النقابية الغنية 

المتنوع حيث عدد كبير من الجذور المتواجدة في العالم، والصبغة العالمية الموجودة هذه، 

 علينا ان نكون مفتخرين بها ونديرها بصورة جيدة.

 

ية مرئية ويمكن طبيعنعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من خالل جعل بيئاتنا ال

، المثال من خالل بناء كبائن ليلية، وتطوير مياه الصيد لدينا، على سبيل الوصول إليها

وترتيب مسارات الدراجات ومسارات المشي لمسافات طويلة ومناطق الشواء. يمكن أن 

ئات حول دور رعاية أكثر جاذبية كبلدية سياحية. يجب أيًضا تطوير البي Ludvikaنجعل 

 وعناصر الحيوانات الحية. غرس االشجارعلى سبيل المثال من خالل و، لديناالمسنين 

 

إنه وفي المجتمع الجيد، فان جميع البالغين بحاجة الى الحصول على فرصة من أجل اإلقدام 

. اإلقصاء طويل األمد الذي يجد الكثيرون أنفسهم فيه نُنهيحتى  على عمل أو وظيفة هادفة

رعاية الفرد واألسرة مع وحدة سوق العمل بدمج البلدية تقوم في الخطوة األولى، نريد أن 

فان البلدية خالل السنوات الصعبة القادمة، أنه و . من أجل زيادة قدرة البلدية على العمل

لذلك نريد أن  .إلى التركيز على األنشطة األساسية مثل المدارس والرعاية والبيئة بحاجة

 .تعاونًا متطوًرا مع البلديات المجاورة لنانرى 

 

 أن Ludvikaنريد في 

  نقوم بتطويرLudvika  بحيث تصبح بلدية ذات الهواء الطلق وكذلك كي تكون

 مستقرا للسياحة الخاصة بالطبيعة

 نقوم بتطوير البيئات حول مساكن المسنين في البلدية 

   يكون لجميع البالغين الحق في عمل او وظيفة هادفة ذات مغزى واهمية وان يتم

 كسر الطوق الخاص باإلقصاء الذي دام طويال

  نعمل من أجل زيادة عدد العاملين االساسيين في الرعاية 

 وتقوم بتحسين بيئة العمل ضمن  أو االساسية ترك ز البلدية على نشاطاتها المركزية

 المناطق التي تكون فيها االجازات المرضية ذات نسبة عالية
 


