
          

As eleições locais do outono 2011 sao decisi-
vas para Bergen. Acreditamos que os eleitores 
compreendem a seriedade para nossa cidade 
e desejam apoiar uma alternativa que deseja 
focalizar primeiramente em combater o ar 
maléfico da cidade.

Eleições locais e democracia
Estas eleições são sobre nossa cidade e nosso 
condado, e também se os políticos locais 
merecem uma renovação de nossa confiança. 
Estas não são eleições parlamentares, e desta 
maneira use seu voto em questões locais, de 
modo que consigamos uma democracia local 
que funcione!

Em Bergen é o conselho da cidade, constituído 
por Høyre-FRP-KRF, que é responsável pela 
eleição. Se os eleeitores estiverem dissatisfeitos 
com o desenvolvimento da cidade, são estes 
políticos que devem sair.

“Byluftlisten” representam um desenvolvi-
mento moderno, responsável e sustentável para 
a cidade, e que dará Bergen espaço para crescer.  
Nós queremos garantir um ar saudável e meios 
de transporte para os habitantes de Bergen. 
Nós conseguiremos um nível de saúde melhor 
e uma cidade melhor. Isto também favorecerá 
indivíduos, o comércio e a indústria.godt av.

VOTE NAS 
ELEICOES LOCAIS

Les vårt valgprogram på www.byluftlisten.org 
Følg oss på Twitter og Facebook!

“Nem todos podem ter uma grande casa e dois 
carros na garagem. Os candidatos do grupo 
Byluftlisten nos darão uma cidade melhor.”  
Marianne Skjulhaug, arquiteta e planejadora 
urbana.

“ Não há dúvidas de que a poluicao é prejudicial 
à saúde.  As pessoas devem especialmente evitar 
treinamento em ruas e estradas de muito tráfego 
e debaixo do teto de poluicao. Pelo menos 10% 
da população sofrem de problemas respiratórios 
e pioram com muita poluicao.” 
Marianne Aanerud, médica.

“Vale a pena lutar por isto, especialmente para 
nó idosos que desejamos morar na cidade sem 
riscos para a saúde.” 
Kari Berle, aposentada.

“Minha filha fica doente por causa do ar 
poluído. Todos os pais que eu conheço e que 
têm crianças pequenas, estão irritados com os 
políticos que não tomam responsabilidade.”
Peter Holmkvist, um pai com crianças pequenas 
.
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NUNCA MAIS UM 
TETO DE POLUICAO
Byluftlisten e´uma lista de candidatos de  diferente partidos. 
Nós nos candidatamos nas eleições municipais de Bergen e do 
condade de Hordaland em 2011 com o fim de melhorar o ar da 
cidade que é prejudicial à saúde—de uma vez para sempre.



Endre Meyer Tvinnereim
Primeiro candidato para as 
eleicoes locais, e segundo 
candidato ao Parlamento do 
Condado (Fylkestinget)

Frøy Gudbrandsen
Primeira candidata ao 
Parlamento do Condado 
(Fylkestinget)

Marte Jürgensen
Segunda candidata às 
eleicoes locais

Uma atmosfera saudável é a 
causa mais importante da próxima 
eleição.  “Byluftlisten” sabem o 
que tem de ser feito e irão faze-lo.      

Perigopara a saude
O ar no vale de Bergen é muito poluído tanto 
dentro do “giftlokkområde” quanto em outros 
lugares durante todo o ano. Esta poluicao é a causa 
para que todos que sofrem de doenças do coração 
e pulmão—10% da população de Bergen—nao 
podem sair ao ar livre e são aconselhados a não 
morar nas áreas centrais do vale. Todos são atingi-
dos, especialmente idosos e crianças.

Bergen, muito exposta a poluicao
Em vista do fato da cidade de Bergen estar situada 
em um vale e muito ao  norte há pouca circulação 
do ar durante o inverno. Isto  faz com que Begen 
tem pouca resitência à poluicao do ar em relação 
a outras cidades. Medidas políticas  irresponsáveis 
contribuíram para a vulnerabilidade de Bergen. 
       

Impedir uma politica irresponsavel
Os políticos locais traíram os habitantes de Bergen 
e muitas vezes quebraram leis nacionais e interna-
cionais que estabelecem os níveis de poluicao que 
são permitidos.A política atual vai piorar o ar da 

cidade, e isto aumenta o risco de saúde para todos. 

Medida desafiante
Precisamos diminuir grau de emissão de óxido de 
nitrogênio (gases) e poeira flutuante (partículas) 
O oxido de nitrogênio é emitido pela combustão 
de produtos do petróleo, como diesel, gasolina 
e parafina. A poeira fina de partículas é emitida 
pela queima de madeira e produtos de petróleo do 
tráfego. (poeira de asfalto).

Medidas nao parceladas
Não existe uma solução única para melhorar o 
ar no vale de Bergen. Muitas medidas têm de ser 
aplicadas sucessivamente. Precisamos agora de 
uma lista de membros no conselho da cidade que 
tenham coragem de se concentrar na poluicao do 
ar da cidade.

PORQUÊ UMA LISTA DO          
AR DA CIDADE
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N •	 Medidas	de	emergência	para	crises	de	poluicao	do	ar	que	
sejam	previsíveis,	inteligentes	e	eficientes	de	acordo	com	o	
seguinte	princípio:	medir,	comunicar	e	aplicar	soluções.

•	 Centros	de	medida	do	ar	em	todas	as	áreas	da	cidade	serão	
garantias	de	evitar	poluição	do	ar	para	os	habitantes.

•	 O	“Bybane“faz	uma	cidade.	Este	sistema	tem	de	ser	esten-
dido	o	mais	depressa	possível	por	causa	da	saúde	da	popu-
lação.

•	 Emisoes	de	poluicao	mais	baixas	significam	pedágios	mais	
baixos	nas	estradas.	

•	 Ônibus	e	“bybane”	são	melhores	alternativas	ao	automóvel	
em	Bergen.	

•	 Queremos	também	pistas	de	bicicletas	conectadas	e	mais	
seguras.

•	 Portos	serão	estabelecidos	fora	do	“giftlokkområdet”.	
Navios	de	alta	emissão	de	poluentes	serão	negados	entrada	
ao	cais	interior;	navios	sem	emissão	serão	dados	desconto	
das	taxas	de	porto.

•	 Um	novo	empréstimo	municipal	será	concedido	à	instalação	
de	calefação	e		isolação	de	casas	que	não	causem	emissões	
poluentes.

•	 Mudanças	de	áreas	de	estacionamento	serão	feitas	para	fora	
da	“giftlokkområde”	e	linhas	expressas	de	ønibus	destas	
áreas	para	o	centro	serão	estabelecidas.

•	 O	tráfego	pesado	será	dirigido	para	fora	do	vale	da	cidade	
de	Bergen.

•	 Crianças	e	adolescentes	terão	possibilidade	de	jardins	
de	infância	e	escolas	próximos	á	áeas	onde	habitam																						
e	com	áreas	recreativas.
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