
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ НА 6ТИ МАЙ

ШАН БЕРИ ЗА КМЕТ НА ЛОНДОН

ЗЕЛЕНИТЕ, КОИТО ЩЕ ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ В  

ЛОНДОНСКАТА АСАМБЛЕЯ

ЛОНДОН ИМА НУЖДА ОТ НОВО НАЧАЛО
„Лондон може да бъде най-зеленият град 
в света, най-добре подготвеният град за 
бъдещето. Можем да го направим с нов  

зелен кмет“.

Лондончани имат нужда от ново начало сега.  
Възстановяване, което дава надежда на всеки и създава 
сигурно бъдеще. Което можем да предадем с гордост на 
следващото поколение. 

През последните пет години Шан Бери и Керълайн Ръсел 
работиха всекидневно, като Ви представляваха като зелени 
членове на Лондонската асамблея.

Още преди кризата, тяхната работа с гражданите и 
участниците в кампаниите разкри огромни проблеми.

Хората, които живеят под наем са отчаяни, броят на 
бездомните расте, трафикът се увеличава, а жените и 
малцинствата страдат всеки ден от предразсъдъци и 
системата за наказателно правосъдие.  

Хората с най-ниски доходи се мъчат, а услугите за нашите 
младежи са съсипани от съкращения. 

Коронавирусът разкри някои от най-лошите пропуски 
в нашите системи. Но тези системи могат да бъдат 
променени.

Нещата могат да бъдат различни и Вашите зелени 
кандидати за кмет и Асамблея имат планове за 
преобразяване на Лондон. 



ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЕ УВАЖАВАТ 
ПРАВАТА НА ВСЕКИ
Зелените ще осигурят подкрепа на всички, за да живеят живота си без 
дискриминация. Ние ще:

 � Подкрепим свободата на движение, правата на гражданите на ЕС и ще се борим 
да се сложи край на всички враждебни екологични политики, насочени срещу 
мигранти и бежанци.

 � Създадем обща градска мисия за край на расизма и сексизма, ще подкрепим 
правата на гражданите на ЛГБТИК+, младите и възрастните лондончани и ще 
разрушим бариерите, пред които са изправени лондончаните с увреждания. 

 � Защитим гражданските свободи, като оттеглим полицейските правомощия, 
като ги държим отговорни, като спрем използването на лицево разпознаване и 
оставим в миналото нарастващия брой спирания и претърсвания.

МИСИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ  
НА НАШАТА ИКОНОМИКА
Зеленият кмет е единственият избор за истинско зелено възстановяване. 
Ние ще:

 � Бъдем шампиони на нашите централни улици и малък бизнес, като създадем 
устойчивост с достъпни наеми. 

 � Създем зелени работни места, за да се произвеждат, използват повторно и 
ремонтират повече стоки и услуги, от които се нуждаем на местно ниво.

 � Предоставим подкрепа на работниците с нова лондонска ставка от £ 14 на 
час и гъвкави, насочени към семействата стандарти, на които да отговарят 
работодателите.

 � Създадем възможности за младите хора с опит за Надбавка за творческа 
независимост (Creative Autonomy Allowance) - редовен доход, който ще Ви 
помогне да започнете кариера в бизнеса и изкуството.

КЛЮЧОВИ ПОЛИТИКИ НА 
ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ
Нашите политики за Лондон печелят подкрепа от целия град.



ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН И 
ЗДРАВОСЛОВЕН ГРАД
Нашата цел е да предпазим всички жители на нашия град от беди. Ние ще:

 � Определим ясни цели за предотвратяване на насилието и намаляване на 
убийствата до нула, като инвестираме в реална превенция, за да спре насилието 
срещу жените, и услуги за младите хора, които им помагат да успяват.

 � Работим повече за поддържане на доброто психическо здраве, изравнявайки 
го по значение с физическото здраве. Създадем повече зелени площи и ще 
помогнем на лондончани да общуват помежду си в своите общности.

 � Направим пътищата наистина безопасни, като намалим ограниченията на 
скоростта и инвестираме в пътната полиция.

 � Работим за чист въздух със зона с ултра ниски емисии, покриваща цял Лондон,  
и за намаляване на трафика, и ще инвестираме в зелени автобуси. 

ОБЕЩАНИЕ ДА СПОДЕЛЯ  
СВОЯТА ВЛАСТ
Зелените вярват, че властта е в ръцете на хората. Ние ще:

 � Осигурим повече разнообразни гласове в процеса на вземане на решения,  
така че повече лондончани да имат реална власт над политиките, които ги 
засягат, включително бюджета на кмета.

 � Работим повече, за да печелим правомощия от правителството за пряко 
въздействие върху данъците, НЗС (NHS), образованието, наказателното 
правосъдие, жилищната и екологичната политики - точно както в Шотландия  
и Уелс.



ЯСЕН ПЛАН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
МОБИЛНОСТТА В ЛОНДОН
Зелените искат да направят придвижването по-лесно за всички. Ние ще:

 � Намалим трафика и отменим тунела Silvertown Road Tunnel, като вместо това 
ще инвестираме в здравословни улици, пешеходни и велосипедни разходки, 
по-добри автобуси и нови маршрути за обществен транспорт.

 � Изравним тарифите и ще създадем единна зона за метрото и железопътните 
линии, каквито имаме при автобусите, помагайки на всички жители на 
околностите на Лондон да плащат по-малко за пътуване.

 � Увеличим инвестициите в здравословни улици без движение за по-тихи, по-
безопасни и по-свързани райони.

ЩЕ СЪЗДАДЕМ НАЙ-ЗЕЛЕНИЯ 
ГРАД В СВЕТА
Само на зелен кмет може да поверим бъдещето ни. Ние ще:

 � Определим правилните цели за справяне с климатичните и екологичните 
извънредни ситуации до 2030 г., и ще работим с всички наши граждани, за да ги 
постигнем.

 � Защитаваме зелените площи, ще спрем употребата на пестициди, ще подобрим 
горите и влажните зони в града, ще създадем нови паркове и по-зелени улици. 

 � Инвестираме повече в зелена енергия и нови работни места, с по-топли домове и 
ново финансиране, за да намалим енергийната бедност.



СВЕЖО МИСЛЕНЕ ЗА ЖИЛИЩА
Нашите идеи ще помогнат на всеки да намери достоен, сигурен дом.  
Ние ще:

 � Предоставим повече домове под управлението на лондончани, с нови 
инвестиции за придобиване на домове за ключови работници от Living Rent и 
по-голяма подкрепа за кооперативни и общински жилища. 

 � Предотвратим загубата на общински жилища, като предоставим на повече 
жители правото да гласуват против разрушаването и ще създадем Поземлена 
комисия на хората, така че хората в местните райони да могат сами да планират 
изграждането на нови жилища.

 � Предотвратим нарастващия брой на бездомните, като работим с наематели, за 
да подобрим правата и да отменим задълженията за наем, натрупани по време 
на пандемията. 

 � Наемите са твърде високи и изострят неравенството. Зеленият кмет няма да спре 
да притиска правителството, докато не спечелим властта да установим контрол 
върху наемите в Лондон.



Шан е член на Лондонската асамблея и се класира на трето 
място на последните избори за кмет през 2016 г., където 
спечели повече гласове като втори предпочитан кмет, 
отколкото всеки друг кандидат.

Шан казва: „През целият ми трудов стаж съм била 
лондончанка и през цялото това време съм била 
частен наемател. От първо лице съм изпитала 
разочарованието от лоши наемодатели, счупени 
водопроводи и високи наеми.“

„Преди да бъда избрана в Асамблеята, работих с 
общности в цялата страна за опазване на околната 
среда и спечелих голямо ново финансиране за по-добри 
транспортни услуги.“

„Направила съм толкова много и съм готова да служа 
на Вас и на нашия град като Ваш зелен кмет.“

„В Зелената партия ще откривате всеки ден хора, които 
са станали политици, защото сме дълбоко загрижени за 
местата, където живеем, за нашето бъдеще и нашите 
съседи.“ 

„Нашите граждани имат нужда от хора, на които могат 
да се доверят, които ще застанат зад това, което е 
правилно.“ 

„Освен да бъда Вашия пръв кандидат за кмет, можете 
да гласувате за нашите трудолюбиви кандидати за 
Асамблеята във всичките си бюлетини в тези избори.“

ШАН БЕРИ - ВАШИЯТ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ЛОНДОН
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”
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Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide

LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1 08/03/2021   16:2208/03/2021   16:22

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТРИ ГЛАСА ЗА ШАН БЕРИ И 
ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ НА 6 МАЙ, ЧЕТВЪРТЪК 


