
 

 

DE CE AR TREBUI SA VOTEZI IN ANUL 2021? 
 

 

Stiai ca este posibil sa votezi la alegerile municipale din Orasul Turku, chiar 

daca nu ai cetatenie finlandeza? 
 

Poti vota daca in ziua alegerilor ai cel putin 18 ani impliniti . Alegerile se organizeaza atat pentru 

orasul Turcu, cat si pentru celelalte orase din Finlanda. 

 

De asemenea poti vota daca: 

• Esti cetatean al Uniunii Europene, Norvegia sau Islanda; 

• Ai o alta nationalitate dar locuiesti in Finlanda de cel putin 2 ani. 

 

Aceste alegeri sunt foarte importante!!! 

 

Orasul Turku este responsabil pentru un numar foarte mare de servicii in care suntem implicati cu 

totii.  

 
❖ Aici fiind incluse :  

▪ serviciile de sanatate 

▪ scolile 

▪ ingrijirea copiilor 

▪ transportul public 

▪ retelele stradale 

▪ planurile urbane 

▪ bibliotecile 

▪ parcurile dar si multe altele…. 

 

Conducerea municipala este cea care decide cum arata orasul sau ce ofera cetatenilor care 

locuiesc aici.  

 

❖ Unele dintre cele mai importante decizii sunt: 

➢ Unde ar trebui construite noi scoli pentru copii? 

➢ Ar trebui serviciile de sanatate sa fie gratuite? 

➢ Cum pot fi imbunatatite serviciile de transport public? 

➢ Si multe alte decizii foarte importante pentru cetateni… 

 

Ne putem exprima democratic alegerea pentru conducerea municipala o data la fiecare patru ani. 

Urmatoarele alegeri au loc in data de 13.06.2021. 

 

Daca esti eligibil, ar trebui sa primesti cu o luna inainte de alegeri , prin  intermediul postei «  

Notificare privind drepturile de Vot”, in finlandeza ”Äänioikeusilmoitus”. 
 
https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register 

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


 

 

DE CE SA VOTEZI CU PARTIDUL VERDE- PARTIDUL ECOLOGIST 
 

 

Partidul Verde – ``Vihreät`` este in prezent al doilea cel mai important partid din orasul Turku. 

Dintre obiectivele principale ale partidului nostru  fac parte:  

• Protectia mediului inconjurator si clima 

• Educatia copiilor 

• Sistemul de sanatate 

• Transparenta si deschiderea catre cetatenii orasului. 

 

De asemenea, printre obiectivele principale sunt: 

 

❖ Orasul trebuie sa protejeze clima, astfel trebuie sa avem un sistem de transport public 

eficient si puternic, sprijinirea biciclistilor si a plimbarilor in aer liber. 

❖ Trebuie sa protejam valorile naturale. Toate persoanele trebuie sa aiba acces la natura 

chiar si in oras. 

❖ Orasul trebuie construit eficient, este foarte important sa fie verde si frumos. 

❖ Toti cetatenii au drept egal la educatie de calitate , trebuie sa fie suficiente scoli dar si 

profesori  carora sa li se ofere sprijinul si fondurile necesare. 

❖ Serviciile de sanatate ar trebui sa fie la indemana tuturor cetatenilor, incluzand aici 

rezidenti straini recent veniti in Finlanda dar si refugiati. 

❖ Cultura si Sportul sunt vitale pentru o viata sanatoasa, de aceea este foarte important sa 

sprijinim si tinerii in activitatile  sociale si sportive pe care le desfasoara dar si pentru a 

avea posibilitatea sa faca activitatile pe care si le doresc pentru a evolua. 

❖  Orasul sa aiba deschidere si transparenta catre cetateni, sa fie mult mai usor de inteles 

de ce platesc taxe si impozite catre stat si cum sunt folositi banii. 

❖ Este important sa venim in sprijinul firmelor , sa poata oferi locuri de munca tuturor 

cetatenilor din oras pentru ca fiecare sa aiba o stabilitate financiara 


