Program Partii
Drevviken
Partia Drevviken nie należy do żadnego bloku politycznego. Jej cel, oprócz kwestii podziału
gminy, to jak najlepsza praca na rzecz mieszkańców.
Historia
Partia Drevviken (dp) została utworzona z inicjatywy Allana Albina 14 stycznia 1998 roku.
Główną przyczyną powstania tej partii były odczucia mieszkańców wschodniej części
Huddinge, którzy zostali zapomniani przez ówczesną władzę. Dotyczyło to wszystkiego - od
zabrania im serwisu usług do urwania reszty kontaktu z gminą.
Sama odległość geograficzna była jednym z aspektów całej sprawy, co aktualne jest do
dzisiaj. Kontakt bowiem między wschodnią częścią gminy a Haninge czy Sztokholmem, jest
o wiele częstszy niż z centralną częścią Huddinge. Dotyczy to zarówno handlu jak i pracy.
Ówczesne kierownictwo Huddinge sprzeciwiło się podziałowi gminy pomimo
przeprowadzonego badania sprawy (U 1995: 28) wykonanego przez Zarząd Województwa.
Badanie to wykazało, iż podział gminy byłby właściwie neutralny pod względem kosztów.
Badanie opinii publicznej także wykazało, że 57% mieszkańców w Trångsund i Skogås było
za podziałem, lecz pozostałe, poza Partią Drevviken, partie nie wyraziły zgody na plebiscyt.
Partia Drevviken w roku 1998 po raz pierwszy uczestniczyła w wyborach, otrzymując trzy
mandaty. Podział gminy stał się bardzo bliski po plebiscycie, który nastąpił w roku 1999.
Mimo że było ponad 60 procent głosów - za - w naszej części gminy, nie udało się jednak z tą
sprawą dotrzeć do władz rządowych. Nowy plebiscyt został przeprowadzony w roku 2008,
lecz wtedy zebrano zaledwie 40 procent głosów - za.
Przyszłość pokaże, czy aktualne będzie stworzenie nowej gminy.
Postawienie celu
Nasza Partia Drevviken jest partią liliową, czyli mieszanką czerwonego i niebieskiego.
Poprzez to wyrażamy niezależność polityczną, jeśli chodzi o skalę ideologiczną:
lewica/prawica. Staliśmy zarówno w opozycji, jak i byliśmy częściowo w kierownictwie
politycznym gminy. Partia współpracuje z tym blokiem, który daje nam jak najwięcej wpływu
na sprawy mieszkańców gminy.
Celem naszej polityki jest to, aby we wschodniej części gminy mieszkało się przynajmniej tak
samo dobrze jak w innych częściach gminy. Dotyczy to zarówno usług komunalnych, jak i
rozwoju społecznego.

Demokracja
Jako partia lokalna jesteśmy szczególnie zaangażowani w sprawy lokalnej demokracji.
Uważamy, że zasada bliskości jest podstawą dobrze funkcjonującego demokratycznego
systemu społecznego. Odległość między politykami i urzędnikami w stosunku do
mieszkańców gminy musi być krótka. Ludzie powinni być włączeni w system działalności
gminy, aby w pełni korzystać z aktywności, jakie są dla nich oferowane. Mieszkaniec czy
odwiedzający gminę powinien mieć prosty dostęp do informacji. Aby utrzymać demokrację
należy dbać, by jak najwięcej osób odczuwało potrzebę udziału i odpowiedzialności za to, co
się dzieje w społeczeństwie.
Udział w głosowaniu jest nie tylko prawem, ale i powinnością mieszkańca. Wszyscy jesteśmy
jednakowo odpowiedzialni za rozwój naszego społeczeństwa.
Opieka nad dziećmi - Przedszkole
Zachęcamy do różnych form opieki nad dzieckiem, dopasowanych dla wszystkich tak, aby
pozostawać w zgodzie z życzeniem rodziny.
Pracujemy na rzecz wykształconego personelu zarówno w przedszkolu jak i w świetlicy, a
także na rzecz małych grup dzieci.
Przedszkole otwarte jest ważną częścią opieki nad dzieckiem. Przedszkole otwarte nie jest
usankcjonowane prawnie, my jednak uważamy, że taka forma musi istnieć w każdej części
gminy.
Jeśli nie jest się razem z dziećmi w domu, powinno się mieć poczucie bezpieczeństwa dzieci
w środowisku, w którym one się znajdują. Środowisko zewnętrzne przy przedszkolu powinno
stymulować ruch i zabawę dziecka.
Wyżywienie musi być urozmaicone oraz ekologiczne.
Dzieci i dorośli muszą odczuwać, iż są w centrum uwagi w momencie przybycia do
przedszkola, personel musi dać możliwość dla ich własnych inicjatyw, traktować dzieci z
uwzględnieniem specyfiki każdego z nich, mieć indywidualne podejście. Należy pracować
zapobiegawczo przeciwko szykanom oraz dopilnować, aby ruch/rytm stanowił cześć dnia.

Szkoła podstawowa
Najważniejszym zadaniem szkoły jest zachęcanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań.
Każde dziecko musi być szczęśliwe, zadowolone, by osiągnąć sukces. Żeby uczeń osiągał jak
najlepsze rezultaty w nauce, szkoła musi blisko współpracować z rodzicami/opiekunami.
Szkoła powinna stawiać wymagania także wobec rodziców, żeby obciążenie nauczyciela było
umiarkowane. Rola szkoły musi być sprecyzowana tak, aby każdy wiedział za co ponosi
odpowiedzialność. Celem jest, aby dzieci się rozwijały w bezpiecznym środowisku i aby nikt
nie opuścił szkoły podstawowej bez umiejętności czytania, pisania czy liczenia. Uczniowie z
trudnościami w czytaniu, pisaniu muszą być zauważeni we wczesnym stadium nauki tak, by
mogli otrzymać dodatkowe wsparcie.
Status nauczyciela powinien być podniesiony poprzez zmniejszenie liczby niekompetentnych
nauczycieli. Szkoła musi się odznaczać porządkiem i spokojem pracy tak, aby więcej osób
starało się o zawód nauczyciela.

Nie można pozwolić na szykanowanie w szkołach. Istotna jest wiedza, co jest podłożem
dyskryminacji, dlaczego uczeń prześladuje innych. Ważne jest, aby wszyscy zainteresowani
sprawą uczyli się rozwiązywania konfliktów.
Szkoła podstawowa ma stanowić środowisko spokojne i bezpieczne, wolne od czynników
szkodliwych. Środowisko zewnętrzne powinno być stymulujące do zabawy i aktywności,
sportu/ ruchu nawet kilkakrotnie w tygodniu według odpowiedniego planu zajęć. Biblioteka
szkolna i publiczna powinny ze sobą dobrze współpracować. Konieczna jest owocna i
aktywizująca współpraca ze świetlicą i lokalnymi stowarzyszeniami oraz aktywne
współdziałanie z przedsiębiorstwami - PRAO.
Zdążamy do takich szkół, gdzie klasy 1 - 9 idą w parze.
Dla mieszkańców i rozwoju środowiska społecznego ważna jest bliskość do innych szkół i
wyższych placówek kształcenia o wysokiej jakości.

Gimnazjum
Większość uczniów po szkole podstawowej kontynuuje edukację w szkole średniej, lecz
wielu rezygnuje lub porzuca szkołę nie otrzymując świadectwa ukończenia gimnazjum.
Uczniowie muszą otrzymać wsparcie szkoły tak, aby wszyscy mogli zdać maturę w
wyznaczonym terminie.
Zalecamy gimnastykę w planach lekcji na wszystkich liniach programowych gimnazjum oraz
bliskie współdziałanie między szkołą a przedsiębiorstwami. Uczniowie w ramach swojego
programu powinni mieć praktykę zawodową, staże, a także pracę w czasie wakacji letnich.
Koncepcja Młodzi Przedsiębiorcy jest koncepcją wzorcową.
Ważną sprawą jest zdrowie psychiczne młodzieży, sytuacja, w jakiej się znajduje młody
człowiek, powinna być obiektem szczególnej uwagi dorosłych, którzy go spotykają
regularnie.

Życie gospodarcze i rynek pracy
Powstawanie nowych przedsiębiorstw musi być stymulowane m.in. poprzez wykorzystanie
odpowiednich obszarów na działalność przemysłową i handlową. Przedsiębiorczość jest
ważna i bazuje na atrakcyjnym klimacie gospodarki. Partia Drevviken chce dopasować
kierunki kształcenia według zapotrzebowania siły roboczej przez przedsiębiorstwa, dlatego
jest ważny dobry kontakt z lokalnymi biznesmenami. Chcemy mieć miejsca spotkań dla
rodzimych kontrahentów także i w naszej części gminy. Ważną sprawą jest troska o zadbane
centra, stwarzające dobre warunki dla lokalnych usługodawców i producentów.

Mieszkania i lokale
Nowe osiedla muszą obejmować zarówno domy wielomieszkaniowe, szeregowce, oraz wille.
Powinny występować różne typy zabudowy, nie może dominować tylko jedna forma
użytkowa w jednej okolicy. Działamy na rzecz socjalnego bezpieczeństwa i stabilności
środowiska mieszkaniowego. Lokale publiczne i lokale biurowe powinny znajdować się w
okolicy zamieszkania tak, żeby były łatwo dostępne dla mieszkańców. Partia Drevviken chce
skoncentrować się na atrakcyjności i świadomości ekologicznej. Ma to na celu pomóc w
przygotowaniu najlepszych projektów w zakresie kształtu, koloru, formy i położenia nowych

zabudowań oraz umiejscowienie ich albo blisko natury, albo w dobrze wykrojonych terenach
zielonych.
Budowa pobliskiej, kolektywnej komunikacji to również ważna sprawa.
Lepsza jest budowa wzwyż od budowy na coraz większych terenach zielonych. Gdy się
zagęszcza zabudowania, ważne jest, aby powstające budynki nie zasłaniały czy ograniczały
tych już istniejących. Wielkość placu budowy powinna być odpowiednia, żeby nie zniszczyć
już zamieszkałej okolicy. My chcemy dopasować politykę mieszkaniową tak, aby obejmować
wszystkie grupy wiekowe i wspomagać rozwój danego osiedla tak, aby dobrze się mieszkało
w całej okolicy.
Chcemy rozwijać współdziałania ponad granicami gminy oraz jak to możliwe prowadzić
rozległy dialog z mieszkańcami.
Muszą zaistnieć dobre warunki dla pieszych, samochodów, rowerów i transportu publicznego.
Decydującą sprawą w ułatwieniu codziennego życia rodziców małych dzieci są wystarczająco
częste połączenia ruchu komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz możliwości parkowania
przy dworcach kolejowych.
Natura i środowisko
Partia Drevviken chroni naturę poprzez efektywne, oszczędne wykorzystanie energii w
pomieszczeniach, ekologiczne produkty żywnościowe oraz stosowanie w działalności
gospodarczej gminy materiałów wolnych od szkodliwych dla środowiska toksyn. Chcemy
również ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom gminy korzystanie z naturalnych źródeł
energii, takich jak słońce, wiatr i woda/hydroenergia.
Bliskość natury i do naszych rezerwatów przyrody jest ważna i stwarza możliwości bogatego
życia na łonie natury. Oczyszczanie z roślin wodnych jest pod szczególną troską w naszych
kąpieliskach.

Kultura, czas wolny i stowarzyszenia
W naszym stresującym codziennym życiu stymulujący i odprężający czas wolny jest
niezwykle ważny.
Kultura i tradycja dają nam tożsamość i świadomość naszego dziedzictwa kulturowego.
Kultura i życie stowarzyszeniowe są podstawą dla dobrego i dynamicznego społeczeństwa.
Stymulujący czas wolny dla wielu zawiera w sobie uczestnictwo w sporcie zarówno ligowym,
jak i indywidualnym. Dlatego możliwości uprawiania sportu są ważne i chcemy w tym
zakresie szerokiej współpracy z mieszkańcami i stowarzyszeniami.
Kultura musi być naturalnym elementem w pracy szkoły, żeby poznać dziedzictwo własne jak
i innych. Ważne jest zachowanie tradycji kulturowych, ale równocześnie rozwijające jest
poznawanie nowych. Wiedza o stowarzyszeniach na lekcjach w szkole jest częścią pracy na
rzecz demokracji.
Muszą być przyrządy gimnastyczne na wolnym powietrzu w dostępnych dla ogółu miejscach,
odpowiednio uporządkowane oraz oświetlone ścieżki zdrowia, tereny rekreacyjne oraz
spacerowe, dobrze wyposażone w odpowiedni sprzęt kąpieliska, oznakowane trasy rowerowe,
spontaniczne miejsca sportowe oraz kąpieliska i miejsca rekreacyjno-odpoczynkowe dla
psów.

Wszystkie świetlice są ważne jako miejsca spotkań dla naszej młodzieży, przy uwzględnieniu
różnych przedziałów wiekowych staną się dobrze wykorzystanymi lokalami dla każdego
młodego człowieka.
Place zabaw oraz parki są również ważne dla spójności społeczeństwa oraz dla zdrowia
każdego człowieka.

Integracja
Społeczeństwo musi się zatroszczyć o zasoby, które stanowią uchodźcy i imigranci. Ważną, a
często zapomnianą kwalifikacją jest wielojęzyczność. Żeby móc pracować i się utrzymać
potrzebny jest język szwedzki. SFI (Szwedzki dla imigrantów) musi być obligatoryjny dla
wszystkich nowo przybyłych uprawnionych do pracy. Nauczenie się języka szwedzkiego i
zrozumienie jak szwedzkie społeczeństwo funkcjonuje jest koniecznością do integracji i
udziału w życiu społecznym. Gmina musi lepiej pomagać integrującym się poprzez
odrabianie lekcji, trening języka i różnego rodzaju działalność w czasie wolnym. Szkoła
wakacyjna, praktyka w czasie ferii zimowych musi być zaproponowana dla wszystkich
młodych ludzi, którzy tego potrzebują.
Opieka społeczna i troska o ludzi starszych
Żeby mieć bardziej efektywną opiekę i żeby nikt nie został pominięty, znalazłszy się między
różnymi urzędami, jest ważna prawidłowo funkcjonująca współpraca między gminą a
landstinget (tj. wojewódzka rada narodowa). Tu podział odpowiedzialności musi być
wyraźny.
Dla osób starszych muszą istnieć różne alternatywy mieszkań, takie jak:mieszkanie okresoe,
mieszkanie w domu na przemian z komunalnym,mieszkanie zabezpieczające spokój,
mieszkania dla seniorów, domy spokojnej starości.
Wymieszanie różnych grup wiekowych poprzez budowanie mieszkań dla starszych,
przedszkoli czy mieszkań dla młodych jest dobre i można też wykorzystać wspólnie lokale,
na przykład jadłodajnie i wiele innych. Musi być wolny wybór, jeśli chodzi o pomoc
domową, codzienną działalność czy też coś innego. Zatrudnieni w pomocy muszą przejść
podstawowe kursy w przygotowaniu posiłków.
Działalność profilaktyczna oraz dbałość o zdrowie są ważne i opłacają się na dłuższą metę.
Praca zapobiegawcza przeciwko nadużywaniu alkoholu i spożywaniu narkotyków jest ważna
podobnie jak nadzór nad miejscami sprzedaży alkoholu i papierosów. Gmina musi zająć się
problemami bezpośrednio, gdy one powstają i być wsparciem aż dana osoba zostanie od
uwolniona od nałogu czy innego problemu. Ważne jest, aby opieka indywidualna i rodzinna
współpracowała z innymi jednostkami takimi jak opieka nad dzieckiem, policja, biuro
pośrednictwa pracy czy psychiatria.

Kwestie obniżenia sprawności w funkcjonowaniu
Możemy ułatwić życie tym, którzy mają różne przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu,
poprzez to, że gmina tak daleko, jak to możliwe dopasuje do ich potrzeb swoją działalność
oraz planowanie miasta. Nie możemy też zapomnieć o tych, którzy mają ukryte przeszkody w
sprawnym funkcjonowaniu. Poprzez dobrą współpracę z organizacjami dla inwalidów,

bliskimi i poszczególnymi osobami można zaoferować dodatkową pomoc i dopasować do
potrzeb.
Dostępność jest ważna we wszystkich sytuacjach nie tylko dla inwalidów, ale także dla
pozostałych na przykład dla kogoś z dzieckiem w wózkiem.
Ważną sprawą jest dobre oświetlenie.
Dostępność ułatwia też wyrazistość informacji w gminie.
Wczesna profilaktyka w ośrodku zdrowia dla dzieci, w przedszkolu i szkole ułatwi rozwój
językowy, zapobiegnie problemom psychicznym.
Program dp przyjęty na walnym zebraniu partii w 1998 roku, zrewidowany w 2005,2009,
2017 roku.
Tłumaczenie z języka szwedzkiego na język polski - Jolanta Szutkiewicz.
Översättning från svenska till polska - Jolanta Szutkiewicz.
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