
הצביעו לירוקים ב-6 במאי

שואן ברי לראשות העיר בלונדון

תנו לירוקים לייצג אתכם באספת לונדון

לונדון צריכה התחלה חדשה
"לונדון יכולה להיות העיר הכי ירוקה 

בעולם, ולהיות מוכנה לעתיד באופן הכי 
טוב שאפשר. נוכל להשיג זאת עם ראש 

עיר ירוק חדש."

כיום, תושבי לונדון מתחננים להתחלה חדשה,   
להתאוששות שתחזק את כולנו ותיצור עתיד בטוח 

שאותו נוכל להוריש לדור הבא בגאווה.

שואן ברי וקרולין ראסל עבדו ללא הפסקה בחמש 
השנים האחרונות כדי לייצג אתכם כחברות 

מפלגת הירוקים באספת לונדון.

אפילו לפני המשבר, העבודה שלהן עם אזרחים 
ופעילים חשפה בעיות עצומות.

שוכרי הדירות שלנו מיואשים, מספר חסרי הבית 
עולה, עומסי התנועה והפקקים מחמירים, נשים 

וקבוצות מיעוטים נפגעות מדי יום מדעות קדומות 

וממערכת המשפט הפלילי. האנשים עם רמת 
ההכנסה הנמוכה ביותר נאבקים, ואת שירותי 

הנוער שלנו הורסים הקיצוצים. 

הקורונה חשפה כמה מהפערים החמורים ביותר 
במערכות שלנו, ואת זה בדיוק אפשר לשנות.

המצב יכול להשתנות, ולמועמדים הירוקים שלכם 
לראשות העיר ולאספה יש תוכניות לשנות את 

לונדון. 



קווי המדיניות העיקריים 
של מפלגת הירוקים

קווי המדיניות שלנו ללונדון זוכים לתמיכה בכל העיר.

 התחייבות לכבד 
את הזכויות של כולם

מפלגת הירוקים תתמוך בחיים ללא אפליה לכל האנשים. אנחנו:

נתמוך בחופש התנועה, בזכויות של אזרחי האיחוד האירופי,   
וניאבק לסיום כל קווי המדיניות העוינים שמכוונים לפגיעה 

במהגרים ובפליטים.

נציב יעד בכל אזורי העיר להביא סוף לגזענות ולסקסיזם, נתמוך   
בזכויות של קהילת הלהטבא"ק+, בתושבי לונדון הצעירים 

והמבוגרים, ונסיר את המכשולים שבפניהם עומדים אנשים עם 
מגבלות פיזיות. 

נגן על זכויות האזרח תוך בלימת כוחות המשטרה, נחייב אותם   
לתת דין וחשבון, נעצור את השימוש בזיהוי תווי פנים ונבטל את 

הגידול במעצרים ובחיפושים.

 שליחות למהפך 
בכלכלה שלנו

ראש עיר ירוק הוא הבחירה היחידה שתאפשר התאוששות ירוקה 
אמיתית. אנחנו:

נהיה האלופים של הרחובות הראשיים והעסקים הקטנים שלנו,   
ונבנה עבורם חוסן עם דמי שכירות סבירים. 

ניצור משרות ירוקות, נעשה שימוש חוזר ונתקן יותר מוצרים   
ושירותים שאנחנו צריכים באופן מקומי.

   London Living( נתמוך בעובדים עם שכר מחיה חדש בלונדון
Wage( בגובה של 14 ליש"ט לשעה ועם סטנדרטים גמישים, 

וידידותיים למשפחה, שלהם מעסיקים יצטרכו לציית.

   Creative נפתח אפשרויות לצעירים, עם תקופת ניסיון ליוזמת
Autonomy Allowance )קצבת אוטונומיה יצירתית( - הכנסה 

קבועה שתעזור להשיק קריירות בעסקים ובאומנויות.



פעולה למען עיר בטוחה 
ובריאה

המטרה שלנו היא לשמור על הביטחון של כל תושבי העיר שלנו. 
אנחנו:

נגדיר יעדים ברורים למניעת אלימות ונוריד את שיעור הרצח   
בעיר לאפס. לשם כך, נשקיע בפעולות מנע אמתיות כדי 

להפסיק את האלימות נגד נשים, ובשירותים שיעזרו לצעירים 
להצליח.

נגביר את מאמצי התמיכה בבריאות נפשית טובה, ונשווה את   
מעמדה לבריאות הפיזית. נפתח יותר מרחבים ירוקים ונעזור 

לתושבי לונדון להתחבר זה לזו בקהילות שלהם.

נהפוך את הדרכים לבטוחות באמת, באמצעות הנמכת מגבלות   
המהירות והשקעה במשטרת דרכים.

נשיג אוויר נקי, עם אזור בעל רמת פליטת פחמן נמוכה במיוחד   
שיכסה את כל לונדון, ונפעל לצמצום התנועה ולהשקעה 

באוטובוסים ירוקים. 

הבטחה לשתף את הכוח שלי
הירוקים מאמינים במסירת הכוח לידי האנשים. אנחנו:

נצרף יותר קולות מגוונים לתהליך קבלת ההחלטות, כדי   
שליותר תושבים בלונדון יהיה כוח אמיתי לעצב את קווי המדיניות 

שמשפיעים עליהם, כמו התקציב של ראש העיר.

נגביר את המאמצים לקבל סמכויות מהממשלה כדי להשפיע   
ישירות על המדיניות בנושאי מסים, שירות הבריאות הלאומי 

)NHS(, חינוך, חוק פלילי, דיור וסביבה - בדיוק כמו בסקוטלנד 
ובויילס.



תכנית ברורה להמשך 
ההתניידות בעיר

הירוקים רוצים שלכולם יהיה קל יותר להתנייד בעיר. אנחנו:

נצמצם את עומסי התנועה ונבטל את התוכנית לבניית מנהרת   
סילברטאון, ובמקום זאת נשקיע ברחובות בריאים יותר, בהליכה, 
ברכיבה על אופניים, באוטובוסים טובים יותר ובאמצעי תחבורה 

ציבוריים חדשים.

ניצור מחירים אחידים ואזור אחד יחיד לרכבות תחתיות ורכבות   
רגילות בכל רחבי העיר, בדיוק כמו לאוטובוסים, כדי לעזור לכל 

התושבים שחיים בפרוורי לונדון לשלם פחות על נסיעות.

נרחיב את ההשקעה ברחובות בריאים וללא תחבורה, כדי ליצור   
שכונות שקטות, בטוחות ומחוברות יותר.

אנחנו ניצור את העיר הירוקה 
ביותר בעולם

רק על ראש עיר ירוק אפשר לסמוך עם העתיד שלנו. אנחנו:

נגדיר יעדים נכונים כדי לפתור את מצב החירום בתחום   
האקולוגי ובתחום ההתחממות הגלובלית לפני 2030, ונשתף 

פעולה עם כל האזרחים שלנו כדי להגשים אותם.

נגן על המרחבים הירוקים, נפסיק את השימוש בחומרי הדברה,   
נשפר את אזורי המים הטבעיים והיערות בכל העיר, וניצור 

פארקים חדשים ורחובות ירוקים יותר. 

נשקיע יותר באנרגיה ירוקה ובמשרות חדשות, עם בתים חמים   
יותר ותקציב חדש להגברת היכולת הכלכלית לחימום הבית.



חשיבה רעננה בנושאי דיור
הרעיונות שלנו יעזרו לכולם למצוא בית מכובד ובטוח. אנחנו:

ניתן לתושבי לונדון שליטה על יותר בתים, עם השקעה חדשה   
שתעזור לעובדי מפתח שמשלמים Living Rent לרכוש בתים, 

ונספק תמיכה רבה יותר לדיור שיתופי )co-operative( וקהילתי 
 .)community-led(

ניתן ליותר תושבים אפשרות להצביע נגד הריסת בתים כדי   
למנוע אובדן של דיור ציבורי )council housing( ונקים מועצת 

 )People’s Land Commission( קרקעות של האזרחים
שתאפשר לתושבים באזורים מקומיים להכין תוכניות משלהם 

לבתים חדשים.

נעבוד עם שוכרים כדי לשפר את זכויותיהם ולבטל את חובות   
דמי השכירות שהצטברו במהלך המגפה, כדי למנוע את בעיית 

חסרי הבית. 

דמי השכירות גבוהים מדי ומחמירים את חוסר השוויון. ראש עיר   
ירוק לא יפסיק ללחוץ על הממשלה עד שנזכה בסמכות לקבוע 

אמצעי בקרה על דמי השכירות בלונדון.



שואן היא חברה באספת לונדון. בבחירות 
האחרונות ב-2016, היא זכתה במקום השלישי 

לראשות העירייה וביותר קולות מכל מועמד אחר 
כעדיפות השנייה לראשות העיר.

שואן אומרת: "הייתי לונדונית במשך כל שנות 
עבודתי, ובמשך כל הזמן הזה שכרתי כאדם 

פרטי. הרגשתי בעצמי תסכול כשהתמודדתי עם 
בעלי בתים גרועים, בעיות בצנרת ושכר דירה 

גבוה."

"לפני שנבחרתי לאספה, עבדתי עם קהילות בכל 
המדינה כדי להגן על הסביבה ולזכות בתקציב 

גדול חדש לשירותי תחבורה טובים יותר."

"הצלחתי לעשות המון דברים, ואני מוכנה לשרת 
את העיר ואתכם כראש העיר הירוקה שלכם."

"במפלגה הירוקה תמצאו אנשים פשוטים שהפכו 
לפוליטיקאים כי באמת אכפת להם מהמקומות 
שבהם אנחנו חיים, מהעתיד ומהשכנים שלנו." 

"האזרחים שלנו משוועים לאנשים שאפשר 
לסמוך עליהם, שיילחמו למען הצדק." 

"בנוסף לבחירה בי כמועמדת המועדפת שלכם 
לרשות העיר, תוכלו גם להצביע לבחירת 

המועמדים החרוצים שלנו לאספה בכל פתקי 
הקלפי שלכם בבחירות אלה."

שואן ברי - המועמדת שלכם לראשות העיר בלונדון
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
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

 תנו שלושה קולות לשואן ברי ולמפלגת
הירוקים ביום חמישי, ה-6 במאי


