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UCZCIWA HAGA = HAGA RÓWNA DLA WSZYSTKICH 

PvdA (Partij van de Arbeid - czyli Partia Pracy) popiera całym sercem uczciwą Hagę równą dla wszystkich jej 

mieszkańców. Wszystkie dzieci zasługują na najlepszego nauczyciela. Każdy mieszkaniec Hagi - bez względu na wiek - 

powinien mieszkać w dobrym, możliwym do opłacenia, domu w czystej i bezpiecznej dzielnicy. Popieramy dostępne i 

opłacalne dla każdego domostwa przejście na energię ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcia każdego z nas powinny 

być wynikiem naszej pracy, wkładu i wysiłku oraz umiejętności a nie być determinowane pochodzeniem lub tym jak 

brzmi nasze nazwisko. Gorąco wierzymy w to, że razem uda się nam to osiągnąć - Uczciwa Haga , za tym postuluje 

PvdA: 

MIESZKAĆ GODNIE I W PRZYSTĘPNEJ CENIE. 

Bez względu na zarobki powinno Ci zawsze spokojnie wystarczyć na opłacenie domu. Dlatego właśnie budujemy 4000 

mieszkań rocznie, z których 40% stanowią mieszkania socjalne, 20% to mieszkania własnościowe w przystępnej cenie 

i 20% pod możliwy do opłacenia wynajem. PvdA popiera wysokie budownictwo oczywiście pod warunkiem, że jest 

dostępne dla przeciętnego najemcy.  

Chcemy położyć kres wysokim cenom wynajmu oraz zapobiegać nieuczciwym praktykom właścicieli wynajmujących 

nieruchomości. Właściciel domu ma w nim mieszkać, nie wynajmować dalej po zawyżonej cenie. Wilgoć i pleśń w 

mieszkaniach jest szkodliwa dla naszego zdrowia, dlatego każdy dom powinien być z pleśni wyczyszczony.Chcemy 

żeby pustostany wykorzystano do celów integracji społecznej i dla innych projektów wspierających lokalną 

działalność, bądź też zostały przeznaczona na tymczasowe domy opieki (np społecznej).  

KAŻDA DZIELNICA NA TIP-TOP  

Przez niektóre dzielnice wędruje się z przyjemnością, podczas gdy inne przemierza się w strachu potykając 

jednocześnie o góry śmieci. Nie godzimy się na takie nierówności w naszym mieście. Zainwestujemy dziesiątki 

milionów ekstra w czyste i bezpieczne dzielnice: więcej zieleni, wody, ławek, koszy na śmieci, służb patrolujących, 

podziemnych kontenerów, częstszych wywózek nieczystości i większa aktywność służb sprzątających. Dzielnice 

najpilniej potrzebujące w tych kwestiach wsparcia mają u nas pierwszeństwo . 

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO  

Dla czystości naszej planety jak i naszego miasta potrzebujemy energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania dla 

zielonej energii muszą być powszechnie dostępne dla każdego. Konserwacja i izolacja budynków oraz instalacja paneli 

słonecznych na każdym dachu jest dla nas priorytetem. Dlatego jeśli masz niskie zarobki lecz wysokie opłaty za 

energię - należy Ci się darmowy doradca, który wesprze Cię i doradzi jakie rozwiązania pozwolą Ci zaoszczędzić na 

energii. Dopłaty za przejście na energię odnawialną należą się tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Najmniej 

zielone dzielnice muszą dostać takie wsparcie w pierwszej kolejności.  

KAŻDE DZIECKO Z DOSTĘPEM DO NAJLEPSZEJ 

EDUKACJI  

Nie akceptujemy tego, że jedno dziecko ma dostęp do dobrej edukacja a inne nie. Dzięki ułatwionemu 

dostępowi do tanich mieszkań na wynajem i miejsc parkingowych oraz licznym ulgom dla nauczycieli chcemy 

przyciągnąć ich do pracy w najbardziej potrzebujących dzielnicach. Każde dziecko musi mieć możliwość rozwoju 

i otrzymać możliwie najlepszą rekomendację do kolejnych stopni edukacji. Prowadzimy rozmowy ze szkołami, 

centrami szkoleniowymi dla nauczycieli oraz organami doradczymi by polepszyć system uzyskiwania 

rekomendacji (schooladvies) do szkół ponadpodstawowych. Chcemy udostępnić darmową pomoc w odrabianiu 

zadań domowych dla dzieci oraz zwiększyć wsparcie dla rodziców.  Chcemy zwiększenia miejsc, w których 

można odbywać staże: przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość łatwiejszego udostępniania miejsc dla 
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stażystów dzięki wsparciu gminy. Chcemy też by doradcy edukacyjni wspierali uczniów w znajdowaniu miejsc 

stażowych.  

ŻADNEJ DYSKRYMINACJI,  

INWESTUJMY W RÓŻNORODNOŚĆ 

Żeby Twoje imię, wiara, dzielnica w której mieszkasz bądź zarobki wpływały na możliwość Twojego rozwoju? Nie ma 

mowy! Od tego są tzw: “mystery guests” (“tajemniczy goście”), którzy pomogą wyśledzić przypadki dyskryminacji 

zarówno  na rynku nieruchomości jak i w pubie. Nasze służby policyjne powinny odzwierciedlać naszą społeczność. 

Położymy kres profilowaniu etnicznemu (legitymowanie obywateli o widocznym obcym pochodzeniu lub ze względu 

na cechy ubioru) przy pomocy kamer Bodycams i oddolnym inicjatywom   (samo)organizacji lokalnych społeczności 

(np tzw:  buurtcomités). Policja musi przyjmować wszystkie zgłoszenia /skargi dotyczące dyskryminacji. 

Chcemy poświęcić uwagę i tym samym zapobiegać problemowi podświadomych  uprzedzeń  oraz ocenianiu innych, 

przede wszystkim w zawodach wymagających kontaktów międzyludzkich (w edukacji, służbie zdrowia itp). 

Szanujmy wzajemnie swoje odmienne wartości oraz wspólną historię. Tylko tak tradycyjne pochówki muzułmańskie, 

pomnik ofiar niewolnictwa czy świętowanie Keti Koti stają się możliwe. Każdy powinien móc być sobą 

WIĘCEJ MIEJSC PRACY, MNIEJ UBÓSTWA  

Wciąż przybywa osób niepewnych przyszłość w pracy, lub tych, które pomimo zatrudnienia ledwie wiążą koniec z 

końcem. Dlatego chcemy zapewnić więcej miejsc pracy oraz więcej pewności na przyszłość. Inwestujemy przede 

wszystkim w pracowników zawodów praktycznych oraz osoby potrzebujące więcej wsparcia na rynku pracy. Chcemy 

stymulować przede wszystkim przemysł wytwórczy, turystykę,gospodarkę obiegową,budownictwo, zrównoważony 

rozwój, szkolnictwo i opiekę zdrowotną. Dbamy o łatwiejszy dostęp do pracy w szczególności dla osób nie mogących 

odnaleźć się na rynku pracy, również  poprzez stwarzanie miejsc pracy potrzebnych lokalnym społecznościom (np 

woźni, stróże , ogrodnicy). W ten sposób możemy wesprzeć osoby potrzebujące pracy w rozwoju zawodowym i 

starcie w zawodową przyszłość. 

Osoby na zasiłku potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Nie odbieramu z marszu świadczenia jeśli ktoś przegapi jedno 

spotkanie, dostanie darowiznę lub zamieszka z kimś pod jednym dachem. Wszelkie zobowiązania finansowe typu 

pożyczki, raty lub zaległości w opłatach zabierają ludziom perspektywy i nadzieję na lepsze jutro. Chcemy wzmocnić 

wsparcie w tych kwestiach: lepszy dostęp do instytucji doradczych takich jak Geldzaken Helpdesk oraz ułatwiamy 

"wymianę" zadłużenia na pracę wolontaryjną lub (prze)szkolenia zawodowe. 

ŻYCZLIWA OPIEKA W SĄSIEDZTWIE  

Może się zdarzyć, że mimo najszczerszych chęci, utkniemy w martwym punkcie: mentalnie albo fizycznie. Chcemy 

wtedy kogoś zaufanego w pobliżu. Zainwestujemy w dodatkową kadrę socjalną, straatcoaches (terenowi pracownicy 

socjalni), pomoc domową oraz opiekunki(ów)/pielęgniarki(rzy) środowiskowe(ych). To do nich należy dbanie o 

integrację w sąsiedztwie, pomoc w wypełnianiu zawiłych biurokratycznych formularzy, wczesne rozpoznawanie 

nadchodzących problemów, zapobieganie im i pomoc w ich rozwiązywaniu. 

Mieszkańcy Hagi zasługują na więcej przestrzeni do spotkań, uprawiania sportu, pływalni i bibliotek. Nasi mieszkańcy 

powinni mieć więcej wpływu na budżet swojej dzielnicy oraz podejmowane w ramach tego budżetu działania. Służby 

dzielnicowe muszą być otwarte na pełną współpracę z mieszkańcami.  

 
Wierzymy, że to możliwe: Uczciwa Haga.  
Ty też? Zagłosuj zatem 16 marca na PvdA Den Haag. 
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