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GREEN PA

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
«Το Λονδίνο θα μπορούσε να είναι η πιο πράσινη πόλη
του κόσμου, η πόλη που θα είναι άριστα προετοιμασμένη
για το μέλλον. Μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο
με μια νέα Πράσινη Δήμαρχο.»
Οι κάτοικοι του Λονδίνου απαιτούν πλέον ξεκάθαρα μια νέα
αρχή. Μια ανάκαμψη που θα φέρει ανάταση για όλους και θα
δημιουργήσει ένα ασφαλές μέλλον. Ένα μέλλον που μπορούμε
περήφανα να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Sian Berry και η Caroline Russell
σας αντιπροσωπεύουν στη Συνέλευση του Λονδίνου ως μέλη των
Πρασίνων με καθημερινό έργο.

Οι άνθρωποι των χαμηλότερων εισοδημάτων πασχίζουν να τα
βγάλουν πέρα και οι υπηρεσίες μας που αφορούν τους νέους
καταστρέφονται λόγω περικοπών.

Ακόμα και πριν από την κρίση, το έργο τους σε συνεργασία με πολίτες Ο κορωνοϊός αποκάλυψε ορισμένες από τις χειρότερες ελλείψεις
και ακτιβιστές έφερε στο προσκήνιο μείζονα προβλήματα.
στα συστήματά μας. Αυτά τα συστήματα όμως μπορούν να
αλλάξουν.
Οι ενοικιαστές βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, τα ποσοστά
των αστέγων αυξάνονται, η κυκλοφοριακή συμφόρηση εντείνεται, Η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί και οι Πράσινοι υποψήφιοι
ενώ οι γυναίκες και οι μειονότητες βάλλονται καθημερινά εξαιτίας
για τη Δημαρχία και τη Συνέλευση έχουν ήδη σχέδια για να
των προκαταλήψεων και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.
μεταμορφώσουν το Λονδίνο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
GREEN PARTY
Οι πολιτικές μας για το Λονδίνο κερδίζουν υποστηρικτές σε ολόκληρη
την πόλη.

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη ζωή του δίχως
διακρίσεις. Δεσμευόμαστε να:

Μια Πράσινη Δήμαρχος είναι η μόνη επιλογή για μια πραγματική πράσινη
ανάκαμψη. Δεσμευόμαστε να:

 Υποστηρίξουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, τα δικαιώματα των πολιτών της EE και να
αγωνιστούμε ώστε να μπει ένα τέλος σε κάθε πολιτική εχθρικού περιβάλλοντος που
στοχοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες.

 Υπερασπιστούμε τις μικρές επιχειρήσεις και τους τοπικούς εμπορικούς δρόμους,
ενισχύοντας τις αντοχές με προσιτά ενοίκια.

 Δημιουργήσουμε μια στρατηγική που θα επεκταθεί σε όλη την πόλη για να
σταματήσουμε τον ρατσισμό και τον σεξισμό, να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των
πολιτών LGBTIQA+, τους νέους και τους γηραιότερους κατοίκους του Λονδίνου και να
καταργήσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.
 Προστατεύσουμε τις ατομικές ελευθερίες περιορίζοντας τις αστυνομικές εξουσίες,
καθιστώντας την αστυνομία υπόλογη των πράξεών της, σταματώντας τη χρήση
συστημάτων αναγνώρισης προσώπου και μειώνοντας τους τυχαίους σωματικούς
ελέγχους.

 Δημιουργήσουμε πράσινες θέσεις εργασίες, ώστε να κατασκευάζουμε, επισκευάζουμε
και επαναχρησιμοποιούμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε σε τοπικό
επίπεδο.
 Υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους με έναν νέο μισθό διαβίωσης για το Λονδίνο, στο
ποσό των 14£ ανά ώρα και με ευέλικτα, φιλικά προς την οικογένεια πρότυπα στα οποία
θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εργοδότες.
 Δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους με ένα δοκιμαστικό επίδομα Creative
Autonomy Allowance (Επίδομα για δημιουργική αυτονομία), ένα τακτικό εισόδημα
δηλαδή για να βοηθήσουμε την εκκίνηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον
χώρο των τεχνών και των επιχειρήσεων.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΗ
ΠΟΛΗ

Οι Πράσινοι πιστεύουν στη κατανομή των εξουσιών στους απλούς ανθρώπους.
Δεσμευόμαστε να:

Ο στόχος μας είναι να παραμένουν όλοι στην πόλη μας ασφαλείς. Δεσμευόμαστε να:

 Να διευρυνθεί η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ώστε περισσότεροι κάτοικοι του
Λονδίνου να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε πολιτικές που τους επηρεάζουν, όπως ο
προϋπολογισμός της Δημάρχου.

 Θέσουμε ξεκάθαρους στόχους για να περιορίσουμε τη βία και να μηδενίσουμε τα
ποσοστά των ανθρωποκτονιών, επενδύοντας στην ουσιαστική πρόληψη κατά της βίας
ενάντια στις γυναίκες και στις υπηρεσίες για τους νέους που θα τους βοηθήσουν να
εξελιχθούν.

 Πραγματοποιήσουμε περισσότερες ενέργειες για να κερδίσουμε εξουσίες από την
Κυβέρνηση, ώστε να έχουμε άμεση συμμετοχή σε θέματα για τη φορολόγηση, το
NHS (Εθνικό σύστημα υγείας), την εκπαίδευση, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τη
στέγαση και τις περιβαλλοντικές πολιτικές – όπως ακριβώς στη Σκωτία και την Ουαλία.

 Αναλάβουμε περισσότερες ενέργειες για να υποστηρίξουμε την ψυχική υγεία,
καθιστώντας την ισάξια ως προς τη σημασία της με τη σωματική υγεία.
Δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους πρασίνου και να βοηθήσουμε τους κατοίκους
του Λονδίνου να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους στις κοινότητές τους.
 Κάνουμε τους δρόμους πραγματικά ασφαλείς, μειώνοντας τα όρια ταχύτητας και
επενδύοντας στον αστυνομικό έλεγχο στις οδικές αρτηρίες.
 Εξασφαλίσουμε καθαρό αέρα, δημιουργώντας μια ζώνη εξαιρετικά χαμηλών
εκπομπών που θα καλύψει όλο το Λονδίνο και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την
κυκλοφοριακή συμφόρηση, επενδύοντας σε οικολογικά λεωφορεία.

ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Το μέλλον μας μπορούμε να το εμπιστευτούμε μόνο σε μία Πράσινη Δήμαρχο.
Δεσμευόμαστε να:

Οι Πράσινοι θέλουν να διευκολύνουν τις μετακινήσεις για όλους. Δεσμευόμαστε να:

 Θέσουμε τους κατάλληλους στόχους για την επίλυση των κλιματικών και οικολογικών
ζητημάτων που επείγουν πριν το 2030 και να εργαστούμε με όλους τους πολίτες για να
το επιτύχουμε.
 Προστατεύσουμε τους χώρους πρασίνου, να σταματήσουμε τη χρήση παρασιτοκτόνων,
να βελτιώσουμε τις δασικές εκτάσεις και τους υγρότοπους σε όλη την πόλη και να
δημιουργήσουμε καινούργια πάρκα και πιο πράσινους δρόμους.
 Επενδύσουμε περισσότερο στην πράσινη ενέργεια και στις νέες θέσεις εργασίας,
δημιουργώντας πιο ζεστές κατοικίες και εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδότηση για να
μειώσουμε την ενεργειακή ένδεια.

 Μειώσουμε την κυκλοφορία και να σταματήσουμε την κατασκευή της σήραγγας
Silvertown Road Tunnel, επενδύοντας σε υγιείς δρόμους, στο περπάτημα, στην
ποδηλασία, σε καλύτερα λεωφορεία και σε νέες συνδέσεις δημόσιων συγκοινωνιών.
 Εξορθολογίσουμε τα κόμιστρα και να δημιουργήσουμε μια ενιαία ζώνη για το μετρό
και τον σιδηρόδρομο, όπως ακριβώς κάναμε και με τα λεωφορεία, βοηθώντας τον
πληθυσμό εκτός Λονδίνου να ταξιδέψει πιο φθηνά.
 Αυξήσουμε τις επενδύσεις στους υγιείς δρόμους χωρίς κυκλοφορία, ώστε να
αποκτήσουμε πιο ήσυχες και ασφαλέστερες γειτονιές με μεγαλύτερη εγγύτητα μεταξύ
των κατοίκων.

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
Ο σχεδιασμός μας θα βοηθήσει όλους τους κατοίκους να βρουν μια αξιοπρεπή και
ασφαλή κατοικία. Δεσμευόμαστε να:
 Θέσουμε περισσότερες κατοικίες υπό τον έλεγχο των κατοίκων του Λονδίνου, με νέες
επενδύσεις για την απόκτηση κατοικιών με οικονομικά ενοίκια για τους εργαζόμενους σε
νευραλγικούς τομείς, καθώς και να λάβουμε περισσότερες ενέργειες για να υποστηρίξουμε
τη στέγαση με διαχείριση από τοπικούς φορείς και τη συνεταιριστική στέγαση.
 Εμποδίσουμε την απώλεια εργατικών κατοικιών παρέχοντας σε περισσότερους
κατοίκους τη δυνατότητα να ψηφίζουν κατά της κατεδάφισης και να δημιουργήσουμε
μια "Δημοτική Επιτροπή Γης" ώστε οι κάτοικοι στις διάφορες περιοχές να δημιουργούν
τους δικούς τους σχεδιασμούς για νέες κατοικίες.
 Μειώσουμε τα ποσοστά των αστέγων σε συνεργασία με τους ενοικιαστές, ώστε να
βελτιωθούν τα δικαιώματα της ενοικίασης και να ακυρωθούν οι οφειλές ενοικίων που
αυξήθηκαν κατά την πανδημία.
 Τα ενοίκια βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, χειροτερεύοντας τις συνθήκες
ανισότητας. Μία Πράσινη Δήμαρχος δεν θα σταματήσει να πιέζει την Κυβέρνηση μέχρι
να κερδίσουμε τη δυνατότητα να καθιερώσουμε ελεγχόμενα ενοίκια στο Λονδίνο.

SIAN BERRY – Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Η Sian είναι μέλος της Συνέλευσης του Λονδίνου και αναδείχθηκε
τρίτη στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση (2016) για τη Δημαρχία,
κατά την οποία κέρδισε περισσότερες ψήφους ως η δεύτερη
ιδανικότερη Δήμαρχος από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο.
Τι λέει η ίδια η Sian: «Είμαι κάτοικος Λονδίνου για όλο τον
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“ 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
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