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Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien
skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og
globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning
for å nå målet. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar
oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men
fremover. Samfunnets økologiske og sosiale
bærekraft må komme i førsterekke.
Miljøpartiet de Grønne i Vadsø ønsker å
bidra til at Vadsø får en overordnet grønn
politikk, og skape en bærekraftig by med
mennesker i sentrum.
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Regjeringen har som mål at forbruk av økologisk mat skal være på 15 % innen 2020. De Grønne i
Vadsø mener at kommunen spiller en viktig rolle og er en betydningsfull bidragsyter til at vi når dette
målet. De fleste er kjent med at kostholdet vårt påvirker vår helse, men at det vi spiser også spiller inn
på vår konsentrasjonsevne, læringsevne og trivsel er noe som uheldigvis ofte blir oversett.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å

•

sikre at alle barn og unge får servert minst ett sunt og variert måltid om dagen

•

tilby frukt og grønt i alle Vadsøs skoler og barnehager

•

oppfordre til aktiviteter som viser frem både tradisjonell matkultur og mat fra andre kulturer

•

la barna få være med å bestemme hvilken mat som skal serveres

•

stimulere til kommunalt samarbeid med lokale råvareprodusenter og foredlere
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De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til trivsel hos byens innbyggere, både de med sterk familiær
tilknytning, og de tilflyttede uten stort sosialt nettverk. Vi trenger flere arenaer der vi kan møtes og
samhandle i felleskap. Vi vil derfor se på hensiktsmessige løsninger for et byområde som er
inkluderende og som har områder som innbyr til sosialisering og møter på tvers av kulturer, sosial og
økonomisk status.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å
•

få på plass sittegrupper med tak (for eksempel gapahuk) rundt omkring i byen

•

bedre benytte de tomme utearealene som for eksempel torget med tanke på deltakelse, liv og røre

•

utbedre skiltingen på eksisterende turstier i kommunen

•

etablere en offentlig aktivitetshage i sentrum med funksjoner som gjør at den også vil fungere

som en møteplass for alle aldersgrupper
•

fokusere på godt samarbeid med organisasjoner som driver med fysiske aktiviteter, idrett og

friluftsliv
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Få av Vadsøs veier er laget for «myke trafikanter», og hver dag må barn og voksne trenges på smale
veier på vei til barnehage, skole eller jobb, samtidig som biler suser forbi i høye hastigheter. Vi
trenger veier som gir trygghet for alle som spaserer, sykler eller på annet sett ferdes uten å bruke
automatiserte kjøretøyer. Det er også et paradoks at Vadsø har et stort sykkel- og skimiljø og samtidig
ikke har bygget sikre alternative veistrekker langs landeveiene.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å
•

evaluere og forbedre gang- og sykkelsti fra Ytrebyen til Vadsø barneskole

•

gjennomføre et sykkelparkeringsløft i hele byen

•

se på sykkelstrukturen i hele byen. Vadsø skal være en by hvor det er trygt, lettvint og enkelt å

bruke sykkelen i stedet for bilen
•

føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk på

bekostning av privatbilisme
•

evaluere mulighetene for å bygge en sykkelsti for myke trafikanter mellom Vadsø - Jakobselv, og

Vadsø - Ekkerøy
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Miljøpartiet de Grønne er et parti for alle generasjoner; I tillegg inkluderer vi også kommende
generasjoner, og baserer vår politikk på at også de skal ha det bra. Samtidig erkjenner vi at barn og
unge er de som en dag skal ta bestemmelser og føre verden fremover. Derfor vil vi spesielt rette fokus
mot barn og unge, og satse på tiltak som fremmer personlig utvikling, inkludering og deltagelse.

De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å
•

skape gode levevilkår for ungdom ved å styrke eksisterende fritidstilbud, som for eksempel

Ungdommens Hus
•

ansette en utekontakt som skal jobbe oppsøkende mot barn og unge

•

jobbe sammen med Vadsø ungdomsråd for å styrke samarbeidet mellom bystyret og

ungdomsrådet
•

legge til rette for uteområder for aktivitet ulike plasser i byen

•

skape et lavterskeltilbud med psykologtjenester for barn og unge

•

gi 16-åringer stemmerett på permanent basis

•

støtte tiltak som bidrar til samhandling mellom alle generasjoner i samfunnet
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Siden tidenes morgen har mennesker bosatt seg der maten er, dessverre har dagens samfunn utviklet
seg slik at langreist mat prioriteres framfor kortreist mat fra lokale produsenter. Vi i Miljøpartiet De
Grønne ønsker å snu denne trenden ved å satse på lokale matprodusenter. Dette vil samtidig
stimulerer det lokale næringslivet og gjør det mer attraktivt for utenforstående å etablere seg i
nærområdet. I tillegg ønsker vi å bli mer nøktern i forhold til kasting av mat, verning av matjord, og
gjøre det mulig for Vadsøs innbyggere å dyrke sin egen mat.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å
•

etablere parsellhager i forbindelse med eksisterende grønne lunger

•

samarbeide med lokale matvarebutikker for å kartlegge hvor mye mat som kastes

•

etablere en kombinert stilling med fokus på innovasjon og urbant landbruk i kommunen

•

minske avstanden vår mat ferdes - kortere avstander mellom matproduksjon og konsum minsker

utslippene av CO2
•

starte prosjekt som fokuserer på bruk av matrester og øke kunnskap om tilberedelse av matvarer,

som ledd i å motvirke matkasting i husholdninger
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Vadsø kommune har i mange år tatt et stort samfunnsansvar og bosatt en relativt høy andel
flyktninger. Ansvaret opphører dog ikke når man kun har bosatt noen, men kommunen har samtidig
et ansvar for at de bosatte flykningene har gode muligheter for deltakelse og sysselsetting. Dette er
viktige faktorer for en vellykket integrering. Vi vil også legge til rette for at den sosiale integreringen
forenkles for både flyktninger og tilreisende.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å
•

støtte prosjekter som bringer mennesker fra forskjellige generasjoner nærmere hverandre

•

opprette flyktningeguider

•

forsterke Vadsø Frivillighetssentral

•

støtte frivillige organisasjoner som jobber aktivt med integrering av flyktninger
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Et viktig poeng i dagens samfunn er å redusere mengden søppel. Det er det offentliges oppgave å
legge til rette for at vi kan være miljøvennlige i hverdagen vår Dette har både økonomisk og
samfunnsmessig gevinst. Miljøpartiet De Grønne i Vadsø ønsker en grønn omstilling for kommunen
og private husstander, og for å hjelpe folk med denne omstillingen.
De Grønne i Vadsø ønsker å bidra til å

•

støtte innbyggere som ønsker å gå til innkjøp av kompostbinge

•

utrede mulighetene for et kommunalt komposteringsanlegg

•

legge til rette for etablering av nærmiljøsenter i bydelene våre

•

se på den eksisterende gjenvinningspraksisen i kommunen, og foreslå forbedringer i dialog med

renovasjonsaktører
•

være en pådriver for «Grønn mandag» i offentlige og private kantiner

•

støtte innbyggere som ønsker å gå til innkjøp av tøybleier, med refusjon av utlegg for inntil 10

bleier
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1. FARID SHARIATI (29)
Ordførerkandidat i Miljøpartiet De Grønne Vadsø
Farid kom til Vadsø fra Sverige i 2008 for i utgangspunktet å jobbe tre uker. Syv år senere
har han endt opp som barnevernspedagog, og jobber i dag som rådgiver ved Oscarsgata
Mottak. Som tidligere storbygutt har Farid sett hvordan distriktspolitikk kan slås skeivt ut
mot innbyggerne og ønsker derfor å styrke Vadsøs posisjon, både i fylket og nasjonalt. Ikke
minst håper han å kunne se et grønt skifte i kommunen der miljøet ses på som en ressurs,
og der det blir økt fokus på etisk handel i kommunen

2. ELLEN-MARIE WINTHER (29)
Leder i Miljøpartiet De Grønne Vadsø, og 2. kandidat til Kommunestyret og
Fylkestinget
Ellen-Marie Winther er opprinnelig fra Bodø, men kom til Vadsø i 2012. Hun er utdannet
landbruksøkolog fra universitetet på Ås, og jobber i dag som rådgiver på
Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen. Ellen-Marie har lang fartstid innenfor
miljøbevegelsen. Ellen-Marie ønsker at Vadsø skal være en by hvor det er rom for å være
annerledes, enten det er etnisitet, hudfarge, religion eller legning, og at alle som bor her føler
at de er velkomne
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3. TOMAS OLSEN (35)

Sekretær i Miljøpartiet De Grønne Vadsø
Tomas har sitt opphav i Fauske i Nordland, men har hatt fast adresse i Vadsø så lenge at
han er fastboende å regne. Tomas er relativt ny i politikken, men har erfaring fra verv som
tillitsvalgt og verneombud, blant annet i Posten. Jobber i det daglige med å drifte Post i
Butikk i Vadsø gjennom Rema 1000.
Tomas ønsker at vi har frisk luft og ren natur til våre barn og barnebarn, og at vi har en
sivilisasjon som er bærekraftig både for planeten vår og det som lever på den.

4. MARTINE BERG (30)

Styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Vadsø
Martine er født og oppvokst i Vadsø, er utdannet sosialpedagogisk rådgiver og jobber i dag
som miljøarbeider ved Oscarsgata mottak. Martine har gjennom sitt brennende
engasjement for blant annet ungdom og Ungdommens Hus funnet ut at den beste måten å
påvirke er gjennom politisk engasjement.
Martine ønsker et kompetanseløft og flere ansatte på Ungdommens Hus, som et viktig ledd
i det forebyggende arbeidet mot frafall og marginalisering, og en varm og inkluderende
integreringspolitikk for asylsøkere og mindreårige bosatte.
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1. FARID SHARIATI (akkumulert)
2. ELLEN-MARIE WINTHER (akkumulert)
3. Tomas Olsen
4. Martine Berg
5. Monica Michelsen
6. Suresh K-C
7. Rannveig Mietinen
8. Jørgen Jørgensen
9. Hilde Alice Wrengsted
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