Politica privind populația
1. Despre politica privind populația
Mulțumim pentru participarea dvs. la această consultare.
De mai mulți ani, persoanele din Jersey discută cu privire la dimensiunea populației de pe
insulă, iar aceasta a determinat înaintarea unor planuri de către Guverne succesive, având
scopul de a menține populația la un anumit nivel. În ciuda acestor planuri, în anii recenți, a
existat o creștere continuă a populației de pe insulă.
Acest Guvern a fost de acord să dezvolte o politică privind populația care va analiza cea
mai bună modalitate de a echilibra nevoile generale ale economiei, mediului și comunității
din Jersey. De asemenea, politica va necesita un plan pentru comunitatea care
îmbătrânește a insulei.
Pentru a ne sprijini să dezvoltăm politica, ne dorim să aflăm ceea ce dvs. credeți despre
nivelul populației din Jersey.
Pentru început, ne dorim să răspundeți la aceste întrebări:
Cum ar trebui să echilibrăm nevoile concurente ale mediului, economiei și comunității?

Ce acțiuni credeți că ar trebui să realizeze Guvernul?

Ce acțiuni sunteți dvs. pregătit(ă) să realizați, în calitate de persoană fizică, pentru a gestiona
nivelul populației?
Înțelegem că există opinii puternic susținute cu privire la acest subiect, că nu există un
singur răspuns la aceste provocări și că nu există soluții simple, dar opiniile dvs. sunt
importante.

2. Notificare privind confidențialitatea
Informațiile dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise altor persoane decât echipei
care dezvoltă Politica privind populația sau nu vor fi publicare online, ca parte a
consultării, dar le putem utiliza pentru a vă informa despre progresul și/sau consultările
ulterioare cu privire la dezvoltarea Politicii privind populația. În temeiul Legii privind
protecția datelor din Jersey, aveți dreptul să ne solicitați să nu vă contactăm din nou (vă
puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea în continuare a informațiilor dvs.). Cu
toate acestea, acest lucru înseamnă că nu veți mai primi informații pe parcursul diverselor
etape ale proiectului. În cazul în care doriți să vă exercitați acest drept, vă rugăm să ne
trimiteți un e-mail la adresa population@gov.je
Putem menționa sau publica răspunsuri obținute la această consultare, inclusiv
informațiile trimise către Biroul de control, le putem cita într-un raport publicat, raporta în
media, publica pe site-ul nostru web www.gov.je, le putem include într-un rezumat al
consultării etc., cu toate acestea, nu vom publica numele și adresele persoanelor fără
consimțământ. Răspunsurile confidențiale vor fi totuși incluse în orice rezumat cu
informațiile statistice primite și cu părerile exprimate. În baza Legii privind liberul acces la
informații de interes public (Jersey) din 2011, informațiile transmise prin intermediul
acestei consultări pot fi comunicate dacă se impune printr-o cerere privind liberul acces la
informații de interes public, dar nu pot fi comunicate date cu caracter personal.
Notificare de confidențialitate privind consultarea despre populația

Vă dați acordul pentru menționarea comentariilor dvs.?*
Da, atribuite
Da, în mod anonim
Nu
Numele, adresa de e-mail și organizația la care se atribuie comentariile, după caz:

3. Despre dvs.
V-ați născut în Jersey*?
Da
Nu

Cum v-ați descrie cetățenia?
Din Jersey
Britanică
Irlandeză
Portugheză
Din Madeira
Poloneză
Română
Franceză
Altele (vă rugăm să specificați):

Care este vârsta dvs.?
Mai puțin de 18 ani
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+

Vă identificați cu genul:
Feminin
Masculin
Altele
Prefer să nu răspund

Care dintre acestea descrie statutul dvs. pentru locuință și muncă în Jersey:

Cu drept (calificat la nivel local)
Cu drept de muncă (peste 5 ani)
Licențiat (angajat esențial)
Înregistrat (sub 5 ani)
Nu știu

Care dintre următoarele vă descrie cel mai bine situația cazării în Jersey?
Deținută de proprietar
Chirie calificată
Cazare necalificată
Altele (vă rugăm să specificați):

4. În cazul persoanelor care nu s-au născut în Jersey
Trăiți în Jersey deoarece...
Am venit cu familia când eram copil
Am venit aici pentru un loc de muncă
M-am mutat aici cu partenerul meu sau pentru a fi cu familia mea
Am trăit aici și îmi doream să revin
Altele (vă rugăm să specificați):

Care dintre următoarele afirmații descriu cel mai bine situația dvs.
Sunt stabilit(ă) aici și domiciliul meu permanent este în Jersey
Locuiesc în Jersey acum, dar plănuiesc să revin în locul pe care îl consider acasă
Locuiesc în Jersey acum, dar plănuiesc să mă mut în alt loc
Nu am planuri de a părăsi Jersey, dar nu cred că voi locui întotdeauna aici
Altele (vă rugăm să specificați):

5. Pentru persoanele născute în Jersey
Bifați toate motivele pentru care ați locuit în afara Jersey timp de 12 luni sau mai mult
Nu am trăit niciodată în afara Jersey mai mult de un an
universitate
muncă
călătorii
Altele (vă rugăm să specificați):

Care dintre aceste afirmații descriu cel mai bine situația dvs.
Consider că domiciliul meu permanent este în Jersey și nu am planuri să părăsesc acest loc
Locuiesc în Jersey acum, dar plănuiesc să mă mut în alt loc
Locuiesc în Jersey acum, dar nu cred că voi locui întotdeauna aici
Altele (vă rugăm să specificați):

6. Părăsiți Jersey?
Dacă plănuiți să părăsiți insula în următorii 5 ani, care este motivul principal?
contractul meu expiră
există oportunități de muncă mai bune în altă parte
datorită relațiilor cu familia și prietenii
există mai multe activități sociale și culturale în altă parte
costul de trai ridicat în Jersey
costul ridicat pentru locuință în Jersey
nu am planuri de a părăsi Jersey
Altele (vă rugăm să specificați):

7. Nivelul de satisfacție pentru viața în Jersey
Cât de mulțumit(ă) sunteți de traiul în Jersey?
Foarte nemulțumit(ă).
Nemulțumit(ă)
Neutru(neutră)
Mulțumit(ă)
Foarte mulțumit(ă)

Care este părerea dvs. despre faptul că faceți parte din comunitatea din Jersey?
Foarte pozitivă
Pozitivă
Neutră
Negativă
Foarte negativă

8. Impactul populației în schimbare
În ce măsură sunteți de acord/nu sunteți de acord cu următoarele afirmații:
Complet de
acord
Este prea greu pentru
familiile locale să
găsească o locuință
de cumpărat
Există prea multe
persoane în Jersey insula este deja
suprapopulată
Persoanele din afara
insulei Jersey aduc
idei noi și inovații
Există prea mult trafic
pe drumuri
Guvernul ar trebui să
stabilească un nivel
țintă al populației
insulei
Trebuie să aducem
muncitori competenți
pentru ca afacerile din
Jersey să continue să
funcționeze
Afacerile au nevoie de
personal pentru a se
extinde, pentru
menținerea economiei
noastre și pentru
sprijinirea costurilor de
furnizare a serviciilor
publice
Jersey a primit
migranți de sute de
ani și aceștia fac parte
din cultura noastră
locală
Afectăm în mod
negativ mediul
Un nivel al populației
nu ne spune nimic,
chestiunea privește
calitatea vieții
persoanelor care
trăiesc aici
Ne confruntăm cu
îmbătrânirea
populației și vom avea
nevoie de lucrători
care să vină în Jersey
și să sprijine costurile

Acord

Nici acord, nici
dezacord

Dezacord

Dezacord
puternic

Complet de
acord

Acord

Nici acord, nici
dezacord

Dezacord

cu pensiile și
sănătatea

În opinia dvs., numărul de persoane care trăiesc în Jersey momentan este:
prea scăzut
potrivit
prea ridicat
Nu știu
De ce credeți acest lucru?

Dezacord
puternic

9. Ce poate face Guvernul?
Mai jos, există o serie de opțiuni care ar putea fi avute în vedere la dezvoltarea unei noi
politici privind populația. Fiecare va presupune beneficii și costuri la nivel economic,
politic și asupra populației largi. Vă rugăm să selectați minimum TREI opțiuni și maximum
CINCI opțiuni despre care considerați că ar trebui să fie prioritare pentru Guvern în cadrul
dezvoltării o politică privind populația. „Ca insulă, ar trebui...”
...să investim în învățare pe tot parcursul vieții, pentru ca lucrătorii locali să poată fi reinstruiți,
pentru a se adapta la locuri de muncă și tehnologie noi, cu scopul reducerii nevoii de mai
mulți migranți.
...să creștem vârsta de pensionare a statului și să încurajăm persoane în vârstă să rămână
mai mult timp angajați, cu scopul reducerii nevoii de mai mulți migranți
...să îmbunătățim rezultatele din domeniul educației școlare pentru toți copiii, astfel încât
persoanele tinere locale sunt instruite corespunzător pentru a munci în economia locală, cu
scopul reducerii nevoii de mai mulți migranți
...să creștem ofertele de locuințe noi, pentru ca toate persoanele care trăiesc în Jersey să
beneficieze de facilități de cazare de calitate
...să sprijinim afacerile locale să ia măsuri cu scopul reducerii nevoii de mai mulți migranți,
prin utilizarea de noi tehnologii (AI, robotică etc.) pentru îmbunătățirea productivității
...să acordăm mai mult sprijin pentru integrarea migranților în comunitatea locală
...să încurajăm studenții locali să revină pe insulă după finalizarea studiilor superioare
...să ne concentrăm economia pe sectoare cu valoare mai ridicată, să reducem la minim
numărul total de lucrători necesari pentru a ne menține economia și serviciile publice
...să trăim fără a ne depăși mijloacele, să reducem în mod semnificativ migrația și să trecem
la o economie care nu este bazată pe creștere continuă.
...să creștem taxele cu scopul reducerii nevoii de mai mulți migranți care să ajute la plata
pentru costurile tot mai mari pentru pensii și sănătate, având în vedere îmbătrânirea
populației
Observații:

10. Ce sunteți pregătit(ă) să faceți?
Mai jos, vă prezentăm o serie de acțiuni pe care locuitorii insulei ar putea să le întreprindă,
pentru a ajuta la reducerea numărului de lucrători migranți necesari în viitori. Vă rugăm să
indicați dacă dvs. personal sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu întreprinderea
acestor acțiuni.
Complet de
acord
Aș plăti mai multe taxe
sau tarife de utilizare
Aș continua să
muncesc și după
depășirea vârstei
normale de
pensionare
Aș accepta o reducere
a calității sau gamei
de servicii public pe
care le folosesc
Nu aș face nimic Cred că ar trebui să
încurajăm lucrătorii să
vină în Jersey
Aș accepta mai puține
alegeri și/sau costuri
mai ridicate în
magazine și afaceri
locale
Observații:

Acord

Nici acord, nici
dezacord

Dezacord

Dezacord
puternic

11. Măsurarea succesului
Cum credeți că guvernele viitoare ar putea să măsoare dacă politica lor privind populația
a avut succes?

În următorii 50 de ani, care este viziunea dvs. pentru Jersey în ceea ce vă privește pe dvs.
și copiii și tinerii care se dezvoltă acum pe insulă?

Mulțumesc pentru feedbackul dvs. Vă rugăm să adăugați orice alte comentarii aveți
despre populația din Jersey sau acțiunile pe care ar trebui să le aibă în vedere Guvernul.

