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લંડનને આ�વશ્યકતા છે એ�ક નવી શરૂઆ�તની
લંડન દુનિયાનું ગ્રીનેસ્ટ સિટી બની શકે છે , જે
નવા ભવિષ્ય માટે બિલકુલ તૈયાર હશે અને
આ�પણને ત્યાં પહોંચાડી શકશે નવા ગ્રીન મેયર
આ�જે, લંડનવાસીઓ�� નવી શરૂઆ�ત હે તુ ઝંખી રહ્યા છે
એ�ક એ�વી રિકવરી જે સ�ૌન�ો વિકાસ કરે અને સુરક્ષિત
ભવિષ્યની રચના કરશે. જે આ�પણે ગર્વપૂર્વક આ�ગળની
પેઢીને સોંપી શકીએ�.

શિયાન બેરી અને કે ર�ોલિન રસેલે છે લ્લા પાંચ વર્ષથી ગ્રીન
લંડન એ�સેમ્બલી મેમ્બર્સ તરીકે તમારું પ્રતિનિધિત્વ કરીને
દરર�ોજ તમારા માટે કામ કર્યું છે .

માઇન�ોરિટીને દરર�ોજ પરે શાન કરવામાં આ�વે છે . ઓ��છી
આ�વક ધરાવતા લ�ોક�ો સંઘર્ષ કરે છે , અને કાપ મૂકવાના
કારણે યુથ સર્વિ સના હાલ બેહાલ છે .

આ� કટ�ોકટીની સ્થિતિ પહે લાં પણ તેમણે નાગરિક�ો અને
કે મ્પેનર�ો સાથે મળીને જે કામ કર્યું તેમાં ઘણી સમસ્યાઓ��
ખુલ્લી પાડી હતી.

ક�ોર�ોના વાયરસના કારણે આ�પણી સિસ્ટમની ઘણી મ�ોટી
ખામીઓ�� ખુલ્લી પડી છે . પરં તુ આ� સિસ્ટમ્સને બદલી
શકાય છે .

આ�પણાં ભાડે રહે તાં લ�ોક�ો હતાશ છે , હ�ોમલેસ લ�ોક�ોની
સંખ્યા વધી રહી છે , ટ્રાફિક વધ્યો છે , પક્ષપાતના કારણે
અને ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમના કારણે મહિલાઓ�� અને

પરિસ્થિતિમાં ફે રફાર લાવી શકાય છે . મેયરપદ અને
એ�સેમ્બલી માટે તમારા ગ્રીન ઉમેદવાર�ો લંડનમાં પરિવર્તન
લાવવાની ય�ોજના ધરાવે છે .

ગ્રીન પાર્ટીની મુખ્ય નીતિઓ��
લંડન માટે ની અમારી નીતિઓ��ને આ�ખા શહે રનાં બધા વર્ગન�ો
ટે ક�ો મળી રહ્યો છે .

બધાના અધિકાર�ોનું રક્ષણ
કરવાની ફરજ

આ�પણી ઇક�ોન�ોમીમાં પરિવર્તન
લાવવાનું મિશન

ગ્રીન્સ ક�ોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના દરે કને પ�ોતાનું જીવન જીવવા માટે
સમર્થન આ�પશે. અમે આ�ટલું કરીશું:

ખરા અર્થમાં ગ્રીન રિકવરી માટે ગ્રીન મેયર એ� એ�કમાત્ર પસંદગી છે . અમે
આ�ટલું કરીશું:

 અમે અવરજવરની સ્વતંત્રતા, EUના નાગરિક�ોના અધિકાર�ોને ટેક�ો આ�પીશું,
માઇગ્રન્ટ અને શરણાર્થીઓ��ને નિશાન બનાવીને તેમની સામે જોખમી
વાતાવરણ ઊભું કરતી નીતિઓ�� સમાપ્ત કરવા માટે લડશું.

 આ�પણા હાઇ સ્ટ્રીટ અને નાના બિઝનેસને ટેક�ો આ�પીશું, એ�ફ�ોર્ડે બલ ભાડાંની
વ્યવસ્થા કરીને તેમની શક્તિ વધારીશું.

 રે સિઝમ (જાતિવાદ) અને સેક્સિઝમ (લૈંગિકતા) ને ખતમ કરવા સમગ્ર શહે રમાં
મિશન શરૂ કરીશું, LGBTIQA+ નાગરિક�ો, યુવાન�ો અને વૃદ્ધ લંડનવાસીઓ��ના
અધિકાર�ોને ટેક�ો આ�પીશું, તથા વિકલાંગ લંડનવાસીઓ��ને નડતા અવર�ોધ�ો
ખતમ કરીશું.
 પ�ોલીસના અધિકાર�ોને મર્યાદિત કરીને નાગરિક સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરીશું,
તેમની જવાબદારી નક્કી કરીશું, ફે સિયલ રે કગ્નિશનન�ો ઉપય�ોગ અટકાવીશું
અને સ્ટોપ એ�ન્ડ સર્ચમાં થયેલા વધારાને પાછ�ો ખેંચીશું.

 ગ્રીન ન�ોકરીઓ��નું સર્જન કરીશું જેથી આ�પણને સ્થાનિક સ્તરે જરૂરી હ�ોય તેવા
માલનું ઉત્પાદન, રિ-યુઝ અને રિપેર કરી શકાય.
 કલાક દીઠ £14ના નવા લંડન લિવિં ગ વેજ સાથે કામદાર�ોને ટેક�ો આ�પીશું,
એ�મ્પલ�ોયર માટે ફ્લેક્સિબલ, ફે મિલી-ફ્રે ન્ડલી ધ�ોરણ�ો અપનાવીશું.
 ક્રિયેટિવ ઓ��ટ�ોન�ોમી એ�લાઉન્સના ટ્રાયલ દ્વારા યુવાન�ો માટે તક વધારીશું.
આ� એ�ક નિયમિત આ�વક હશે જેની મદદથી વ્યવસાય અને કલા ક્ષેત્રે કારકિર્દી
શરૂ કરી શકાય.

માર�ો પાવર (શક્તિ) તમને આ�પવાનું
વચન

સલામત અને તંદુરસ્ત શહે ર માટે
પગલાં

ગ્રીન્સ બધ�ો પાવર (શક્તિ) લ�ોક�ોના હાથમાં આ�પવામાં માને છે . અમે આ�ટલું
કરીશું:

અમારું લક્ષ્ય આ�પણા શહે રના બધા લ�ોક�ોને જોખમ�ો સામે સુરક્ષિત રાખવાનું
છે . અમે આ�ટલું કરીશું:

 નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં જુદા જુદા વર્ગના લ�ોક�ોને સમાવીશું જેથી પ�ોતાને
અસર કરતી નીતિઓ��માં વધુ લંડનવાસીઓ�� સામેલ થાય. તેમાં મેયરનું બજેટ
પણ સામેલ છે .

 હિં સા ઘટાડવા અને મર્ડરને નાબૂદ કરવા માટે નિશ્ચિત લક્ષ્યો નક્કી કરવા,
મહિલાઓ�� વિર�ોધી હિં સાને અટકાવવા માટે ખરા અર્થમાં પગલાં લેવા, તથા
યુવાન�ોને એ�વી સેવાઓ�� આ�પવી જેથી તેઓ�� પ્રગતિ કરી શકે .

 ટેક્સ, NHS, શિક્ષણ, ન્યાય વ્યવસ્થા, હાઉસિંગ અને પર્યાવરણને લગતી
પ�ોલિસીમાં લ�ોક�ો સીધા સામેલ થાય તે માટે સરકાર પાસેથી વધુ પાવર
મેળવવ�ો – બિલકુલ સ્કોટલેન્ડ અને વેલ્સની જેમ.

 સારી માનસિક તંદુરસ્તી (મેન્ટલ હે લ્થ) ને સહાય કરવા માટે વધુ પગલાં લેવા
અને તેને શારીરિક તંદુરસ્તી જેટલું જ મહત્ત્વ આ�પવું. અમે વધુ ગ્રીન સ્પેસ
ખુલ્લી કરીશું અને લંડનવાસીઓ��ને તેમની ક�ોમ્યુનિટીમાં એ�કબીજા સાથે
જોડાવવામાં મદદ કરીશું.
 સ્પીડ લિમિટ ઘટાડીને અને ર�ોડ પ�ોલિસિંગ પર ભાર મૂકીને ર�ોડ-રસ્તાઓ��ને
ખરા અર્થમાં સુરક્ષિત બનાવીશું.
 આ�ખા લંડનને આ�વરી લે તેવા અલ્ટ્રા લ�ો એ�મિશન ઝ�ોન નક્કી કરીને હવા
શુદ્ધ કરીશું. ટ્રાફિક ઘટાડવા કામ કરીશું અને ગ્રીન બસની સંખ્યા વધારીશું.

અમે વિશ્વનું ગ્રીનેસ્ટ શહે ર બનાવીશું
આ�પણા ભવિષ્ય માટે માત્ર ગ્રીન મેયર પર ભર�ોસ�ો મૂકી શકાય. અમે આ�ટલું
કરીશું:
 2030 પહે લાં ક્લાઇમેટ અને ઇક�ોલ�ોજિકલ ઇમરજન્સીને દૂર કરવા ટાર્ગેટ
નક્કી કરીશું, તેને પ્રાપ્ત કરવા તમામ નાગરિક�ો સાથે મળીને કામ કરીશું.
 ગ્રીન સ્પેસ વધારીશું, જં તુનાશક દવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ બંધ કરીશું, શહે રની
આ�સપાસ જં ગલ અને વેટલેન્ડમાં વધાર�ો કરીશું અને નવા બગીચાઓ�� તથા
ગ્રીન સ્ટ્રીટ�ોનું નિર્માણ કરીશું.
 ગ્રીન એ�નર્જી અને નવી ન�ોકરીઓ��માં વધારે ર�ોકાણ કરીશું. ઘર�ોને વધુ હં ુ ફાળા
બનાવીશું અને ફ્યુઅલ પ�ોવર્ટી ઘટાડવા નવું ફં ડિંગ આ�પીશું.

એ�ક સ્પષ્ટ ય�ોજના લંડનને ગતિશીલ
રાખવા માટે
ગ્રીન્સ ઇચ્છે છે કે બધા લ�ોક�ો સરળતાથી ગમે ત્યાં હરીફરી શકે . અમે આ�ટલું
કરીશું:
 ટ્રાફિક ઘટાડીશું અને સિલ્વરટાઉન ર�ોડ ટનલ રદ કરીશું, તેના બદલે હે લ્ધી
સ્ટ્રીટ, વ�ોકિં ગ, સાઇક્લિંગ, વધુ સારી બસ�ો અને નવા પબ્લિક ટ્રાન્સપ�ોર્ટ
જોડાણ�ો તરફ ધ્યાન આ�પીશું.
 ભાડાં ઘટાડીશું અને ટ્યુબ તથા રે લ માટે એ�ક જ ઝ�ોન બનાવીશું, જે રીતે બસ
માટે હ�ોય છે . જેથી આ�ઉટર લંડનના બધા લ�ોક�ોન�ો ટ્રાવેલિંગન�ો ખર્ચ ઘટશે.
 તંદુરસ્ત અને ટ્રાફિકથી મુક્ત સ્ટ્રીટ માટે ર�ોકાણ વધારીશું જેથી આ�સપાસન�ો
વિસ્તાર વધુ શાંત, સુરક્ષિત અને કનેક્ટેડ બને.

હાઉસિં ગ માટે નવા વિચાર�ો
અમારી નીતિઓ��થી બધા લ�ોક�ોને ય�ોગ્ય અને સુરક્ષિત ઘર મેળવવામાં મદદ
મળશે. અમે આ�ટલું કરીશું:
 વધુ ઘર�ોને લંડનવાસીઓ��ના નિયંત્રણ હે ઠળ લાવીશું, લિવિં ગ રે ન્ટ પર મુખ્ય
વર્કર્સને મકાન મળી રહે તે માટે નવું ર�ોકાણ કરીશું, ક�ો-ઓ��પરે ટિવ અને
ક�ોમ્યુનિટી આ�ધારિત હાઉસિંગ માટે વધુ મદદ આ�પીશું.
 વધુ રહે વાસીઓ��ને ડિમ�ોલિશન સામે વ�ોટિંગની સત્તા આ�પીને કાઉન્સિલ
હાઉસિંગનું નુકસાન અટકાવીશું. એ�ક પીપલ્સ લેન્ડ કમિશનની રચના કરીશું
જેથી સ્થાનિક વિસ્તારના લ�ોક�ો નવા ઘર માટે પ�ોતાની ય�ોજના બનાવી શકે .
 હ�ોમલેસ લ�ોક�ોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે ભાડુઆ�ત�ો સાથે કામ કરીને તેમના
અધિકાર�ો વધારીશું તથા મહામારીના સમયમાં ભાડં ુ ચઢી જવાને કારણે થયેલું
દેવું રદ કરાવીશું.
ં ા છે અને તેના કારણે અસમાનતા વધી ગઈ છે . ગ્રીન મેયર
 ભાડાં ખૂબ ઊચ
સરકાર પર ત્યાં સુધી દબાણ ચાલુ રાખશે જ્યાં સુધી આ�પણને લંડનમાં ભાડા
નિયંત્રિત કરવાન�ો અધિકાર ન મળે.

શિયાન બેરી – લંડનમાં મેયરપદ માટે આ�પના ઉમેદવાર
શિયાન એ� લંડન એ�સેમ્બલીના સભ્ય છે અને 2016માં
મેયરની ચૂંટણીમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યા હતા. મેયરના સ્થાન માટે
બીજા નંબરે તેમને અન્ય ક�ોઈ પણ ઉમેદવાર કરતાં વધારે
વ�ોટ મળ્યા હતા.
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કારણકે અમે આ�પણી રહે વાની જગ્યા, આ�પણા ભવિષ્ય
અને આ�પણા પાડ�ોશીઓ��ની ખૂબ કાળજી રાખીએ� છીએ�.”

involved in our campaign
નાગરિક�ો એ�વા લ�ોક�ોને ઇચ્છે છે જેમના પર
nsform “આ�પણા
London, contact
ભર�ોસ�ો મૂકી શકાય અને જેઓ�� સત્યન�ો સાથે આ�પે.”
@london.greenparty.org.uk or
ww.sianberry.london
“મેયર તરીકે મને પ્રથમ પસંદગી આ�પવા ઉપરાંત, તમે આ�

ચૂંટણીમાં તમારા
તમામ બેલેટ પેપર્સ દ્વારા અમારા ખૂબ જ
@SianBerry
sian_berry

મહે નતુ એ�સેમ્બલી ઉમેદવાર�ોને વ�ોટ આ�પી શક�ો છ�ો.”
acebook.com/sianberrygreen
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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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