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Hogy Önt is a zöldek

londonnak új kezdetre van szüksége
„London lehetne a világ legzöldebb, a jövőre
legjobban felkészült városa. Ezt egy zöldpárti
polgármesterrel elérhetjük.”
Most a londoniak változást remélnek. Olyan változást,
mely mindenkit felemel, és biztonságos jövőt hoz.
Olyan jövőt, melyet a következő generációknak büszkén
adhatunk át.

Sian Berry és Caroline Russell az elmúlt öt évben minden
nap a londoni közgyűlés zöld képviselőjeként Önért
dolgozott.
Már a válság előtt is óriási problémákat tártak fel a
polgárokkal és kampányrésztvevőkkel folytatott
munkájuk során.
Az albérlők helyzete kétségbeejtő, növekszik a
hajléktalanság, a forgalom egyre nő, nőket és

kisebbségeket naponta ér bántódás az előítéletek és az
igazságszolgáltatási rendszer miatt. A legalacsonyabb
jövedelműek küszködnek, az ifjúsági szolgáltatásokat pedig
megszorítások sújtják. A koronavírus rendszereinkben
a legrosszabb hiányosságokat tárta fel. De ezeket a
rendszereket meg lehet változtatni.
A dolgok változhatnak, és a zöldpárti polgármester- és
képviselőjelölteknek vannak terveik London átalakítására.

a zöld párt legfontosabb
programpontjai
A London számára kidolgozott irányelveink városszerte nyerik el
a polgárok támogatását.

KÖTELESSÉGÜNK TISZTELETBEN TARTANI
MINDENKI JOGAIT

KÜLDETÉSÜNK
A GAZDASÁG ÁTALAKÍTÁSA

A zöldek mindent megtesznek azért, hogy mindenki diszkriminációtól
mentesen élhesse az életét. A következőket ígérjük:

A zöldpárti polgármester az egyetlen lehetőség az igazán zöld fellendüléshez.
A következőket ígérjük:

 Támogatjuk a mozgásszabadságot, az Európai Unió polgárainak jogait, és
küzdünk azért, hogy a migránsokat és menekülteket célbavevő ellenséges
környezeti politikáknak véget vessünk.

 Kiállunk a bevásárlóutcák és kisvállalkozások mellett, megfizethető bérleti díjakkal
támogatjuk ellenállóképességüket.

 Létrehozunk az egész városra kiterjedő elkötelezettséget a rasszizmus és
szexizmus megszüntetésére, támogatjuk az LMBT+ polgárokat, fiatal és idősebb
londoniakat, és lebontjuk a fogyatékkal élők előtti akadályokat.
 Megvédjük a polgári szabadságjogokat, és visszaszorítjuk a rendőri hatalmat,
leállítjuk az arcfelismerés használatát, és visszafogjuk a feltartóztatás és
átkutatás eseteinek növekedését.

 Zöld munkahelyeket teremtünk - hogy a helyben szükséges árucikkek
és szolgáltatások egyre nagyobb része kerüljön helyben előállításra
újrafelhasználásra, illetve javításra.
 Támogatjuk a munkavállalókat az új, 14 fontos londoni alapórabérrel (London
Living wage), valamint a munkáltatók által betartandó rugalmas, családbarát
normákkal.
 A fiatalok számára lehetőségeket szeretnénk megnyitni a kreatív autonómia
támogatással (Creative Autonomy Allowance), amely egy rendszeres jövedelmet
biztosít karrier elindításához az üzleti és művészeti ágakban.

ÍGÉRET A HATALMAM MEGOSZTÁSÁRA
A zöldek hisznek abban, hogy a hatalmat az emberek kezébe kell adni.
A következőket ígérjük:
 A döntéshozatalba többféle hangot vonunk be, így több londoninak lesz
valódi hatalma az őket érintő irányelvek tekintetében, ideértve a Polgármester
költségvetését.
 Többet teszünk majd azért, hogy a kormánytól hatalmat szerezzünk az adókkal,
egészségüggyel, oktatással, igazságszolgáltatással és lakhatással kapcsolatos
ügyekbe, valamint a környezetvédelmi irányelvekbe való közvetlen beleszóláshoz
- mint ahogy az Skóciában és Wales-ben van.

AKCIÓ A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES
VÁROSÉRT
Célunk az, hogy városunkban mindenkit megóvjunk a bajtól.
A következőket ígérjük:
 Egyértelmű célokat fogunk kitűzni az erőszak megelőzése és a gyilkosságok
számának nullára csökkentése érdekében, befektetve a nőkkel szembeni erőszak
megszüntetését célzó hatékony óvintézkedésekbe, valamint a fiatalok fejlődését
elősegítő szolgáltatásokba.
 Többet fogunk tenni a mentálhigiéné támogatásáért, a fizikai egészséggel
megegyező fontosságúként kezelve azt. Több zöld teret nyitunk meg, és
támogatjuk a londoniakat, hogy közösségeikben kapcsolódhassanak egymással.
 Az utakat valóban biztonságossá tesszük, sebességkorlátozásokkal és a közúti
ellenőrzésbe való befektetéssel.
 Gondoskodunk a levegő tisztaságáról, London teljes területére kiterjesztve
az alacsony kibocsátású zónát (ultra low emission zone), valamint a forgalom
csökkentésével és zöld buszokba történő beruházással.

LÉRTREHOZZUK A LEGZÖLDEBB VÁROST
A VILÁGBAN

EGYÉRTELMŰ PROGRAM
LONDON MOZGÁSBAN TARTÁSÁHOZ

Csak egy zöld polgármesterre bízhatjuk jövőnket. A következőket ígérjük:

A zöldek szeretnék mindenki számára egyszerűbbé tenni a közlekedést.
A következőket ígérjük:

 Megfelelő célok kitűzése az éghajlati és ökológiai vészhelyzet 2030 előtti
megoldásához, amelyek eléréséhez együttműködünk polgárainkkal.
 A zöld terek védelme, a növényvédőszerek használatának megszüntetése,
a város erdős és vizes élőhelyeinek fejlesztése, új parkok és zöldebb utcák
kialakítása.
 A zöld energiába és új munkahelyekbe történő befektetések növelése, melegebb
otthonok biztosítása az üzemanyagszegénység csökkentésére irányuló
finanszírozással.

 A forgalom csökkentése, a Silvertown közúti alagút törlése, ehelyett egészséges
utcákba, gyaloglásba, kerékpározásba, jobb buszokba és új tömegközlekedési
rendszerekbe történő befektetésekkel.
 Egységes zóna és díjak kialakítása a metrón és vonatokon, ahogy az a buszokon
van jelenleg, ezzel segítve a London külső részein élőket, hogy olcsóbban
utazhassanak.
 Az egészséges, forgalommentes utcákba való beruházások növelése, hogy
körzeteink csendesebbek, biztonságosabbak legyenek, jobb kapcsolatokkal.

ÚJ ELKÉPZELÉSEK A LAKHATÁS TERÉN
Elképzeléseink mindenkit hozzásegítenek majd megfelelő, biztonságos
otthonhoz. A következőket ígérjük:
 Több lakást szeretnénk a londoniak irányítása alá hozni, új befektetésekkel a
kulcsfontosságú munkavállalók számára élhető lakbérű (Living Rent) otthonok
megszerzéséhez, valamint több támogatás biztosítása a szövetkezeti, illetve
lakóközösségi lehetőségek számára.
 Az önkormányzati tulajdonú lakások megtartása, a lakók számára szavazati jog
biztosítása a lebontások megakadályozására. A People's Land Commission
(népi földbizottság) létrehozatala, hogy az egyes helyszíneken élők saját maguk
dönthessenek új otthonok létrehozásáról.
 A hajléktalanság megelőzése az albérlőkkel együttműködve, jogaik javításával,
valamint a világjárvány időszakában felhalmozódott lakbérhátralékok törlésével.
 A lakbérek túl magasak, és ezzel fokozódik az egyenlőtlenség. Egy zöldpárti
polgármester addig gyakorol nyomást a kormányra, míg el nem nyeri a londoni
lakbérek fölötti ellenőrzést.

sian berry – az Ön londoni polgármester-jelöltje
Sian tagja a londoni közgyűlésnek és a legutóbbi, 2016-os
polgármesteri választáson harmadik helyen végzett, amikor
több második helyezést kapott, mint bármelyik másik jelölt.
Sian üzenete: „Amióta dolgozom, Londonban élek, és
egész idő alatt privát albérletben
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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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