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Reiluus
Avoimuus ja läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus, yksityisyys, vapaus ja demokratia ovat
Piraattipuolueen ydinarvoja. Vantaalla on parantamisen varaa. Ihmisillä tulee olla
tietoa asioista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tulevan maakuntahallinnon tulisi vähentää
haitallista kuntien välistä kilpailua. Erilaisia tapoja toimia ei tule lähtökohtaisesti estää,
esimerkiksi ulkonäöltään vapaampi rakentaminen on tärkeää.

Saavutettavuus ja älykäs kaupunki
Osallistuminen ja uudet suoremman demokratian keinot
Osallistumisen yhteydessä puhutaan osallistamisesta, mutta usein kyseessä on lähinnä satunnaiset kansalaisten kuuntelut. Suorempaa demokratiaa tulee kuitenkin yrittää saada uudenlaisilla ja pysyvämmillä keinoilla. Jokaisella tulisi olla oikeus vaikuttaa lähiympäristöönsä. Ehdottaisin monipuolista joukkoistamiseen, paikkatietoon,
tunnistautumiseen ja anonyymiyden yhdistämiseen perustuvaa alustaa, työkalua, jota
voi käyttää äänestyksiin ja delegatiiviseen demokratiaan, spontaaneihin tapahtumiin,
tilojen ja resurssien joustavaan jakamiseen, ympäristön vioista ja ihanuuksista ilmoittamiseen, ryhmärakentamiseen, joukkorahoittamiseen, sekä monisuuntaisena
työpörssinä. Yhteinen ja yksityisempikin tekeminen ja toimeliaisuus kuuluu kaikille!
Paikkaan liittyvä saavutettavuus
Julkista liikennettä tulisi kehittää ja sen olisi hyvä olla maksutonta. Vantaata tulee
kehittää monikeskuksisena. Yhdyskuntarakenteen hajautumista tulee estää. Tiivis ja
korkeampi rakentaminen tulee toisaalta tehdä niin, että on helppo kävellä ja löytää
paikasta toiseen. Täydennysrakentaminen voi olla rohkeaa ja pienissäkin spoteissa.
Tiet halkovat liikaa alueita. Pysäköintipaikkoja voidaan ottaa parempaan käyttöön.
Myös autonomisten kulkuneuvojen myötä autoja tarvitaan vähemmän. Uudenlaisia
tapoja liikkua tulee edistää. Lähipalveluita on moninaistettava ja taattava.

Järki ja kehitys

Sosiaalinen kestävyys
Peruspalveluista ei saa säästää, ei koulunkäyntiavustajista, perhepalveluista, sosiaalija terveyspalveluista, kokopäivähoito-oikeudesta. Toisaalta uusia menetelmiä ja
joustavuutta on otettava käyttöön. Jos kilpailutetaan, se on tehtävä huolella ja hyvin
kriteerein. Ihmisten hyvinvointi pitää asioita kunnossa. Tiedon, oppimateriaalin,
koulutuksen kulttuurin tulee olla vapaasti saatavilla. Jokaista elämän osa-aluetta
koskevan tehokkuuden kautta voidaan saavuttaa pehmeämpiä tavoitteita.
Taloudellinen kestävyys
Vantaalla on suuri velkataakka. Rahankäytössä tulee olla enemmän järkeä. Säästää
voi lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä byrokratiaa ja palkkioita. Maksuton
joukkoliikenne tosin auttaisi taloudellisesti. Joustavan markkinatalouden lisääminen
silloin kun on tarvetta. Sähköistäminen, virtuaalisuus, avoimet tietojärjestelmät.
Ympäristöllinen kestävyys
Kaupunkimetsät, virkistykselliset ja muut arvokkaat kohteet tulee säilyttää. Tähänkin
voi auttaa tiivis rakentaminen. Ekotehokkuus ja eettisyys eläintenkin oikeuksien
kannalta on huomioitava päätöksissä. Viherkatot ja uusiutuva energia käyttöön.
Kaukolämmön kivihiilipohjaisuudesta eroon, eikä bio- tai jätevoima ole kestävää.
Katso myös Piraattipuolueen ja Uudenmaan piraattien kuntavaaliohjelmat

