
Pilih Green Party pada tanggal 6 Mei

Sian Berry untuk wali kota London

Green Party (Partai Hijau) untuk mewakili Anda di London assembly

London memerlukan permulaan baru
"London dapat menjadi kota terhijau di dunia,  

kota yang paling siap menyambut masa depan. 
Dan kita bisa mencapainya dengan wali kota baru 

dari Green Party".

Saat ini, penduduk London memerlukan permulaan baru.  
Permulaan yang memulihkan, yang dapat membangkitkan 
semangat semua orang dan menciptakan masa depan yang 
aman, yang dapat kita berikan kepada generasi berikutnya 
dengan rasa bangga.

Sian Berry dan Caroline Russell dalam lima tahun terakhir 
ini bekerja setiap hari mewakili Anda sebagai anggota Green 
Party di London Assembly.

Bahkan sebelum krisis pun, mereka sudah bekerja dengan 
para warga dan pengkampanye untuk mengungkapkan 
banyak masalah besar.

Para penyewa rumah yang merasa putus asa, jumlah 
mereka yang tidak memiliki rumah yang meningkat, lalu 
lintas yang terus bertambah, dan kaum perempuan serta 

minoritas yang setiap hari dicelakai oleh prasangka dan 
sistem peradilan pidana. Orang-orang yang memiliki 
penghasilan terendah yang hidup dalam kesulitan, dan 
layanan untuk para pemuda kita yang dirusak oleh adanya 
pemotongan anggaran. Virus Corona membeberkan 
sejumlah celah terburuk dalam sistem kita. Namun semua 
sistem ini bisa diubah.

Semua hal dapat menjadi berbeda, dan kandidat wali kota 
dan anggota London Assembly dari Green Party sudah 
memiliki rencana untuk mentransformasi London.



KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI  
HAK SEMUA ORANG
Green Party akan mendukung semua orang untuk bisa bebas menjalani hidup 
mereka tanpa diskriminasi. Kami akan:

 � Mendukung kebebasan untuk bergerak, hak-hak para warga negara Uni Eropa, 
dan berjuang untuk mengakhiri kebijakan lingkungan yang tidak bersahabat yang 
menargetkan para migran dan pengungsi.

 � Menciptakan misi di seluruh kota untuk mengakhiri rasisme dan seksisme, 
mendukung hak-hak para warga LGBTIQA+, penduduk muda dan lebih tua 
London, serta meruntuhkan rintangan yang dihadapi warga difabel London. 

 � Melindungi kebebasan sipil dengan menekan kekuatan polisi, meminta mereka 
untuk bertanggung jawab, menghentikan penggunaan facial recognition atau 
teknologi yang dapat mengenali wajah, serta mengurangi peningkatan operasi 
stop and search (penghentian dan penggeledahan) yang dilakukan polisi.

MISI UNTUK MENTRANSFORMASI 
PEREKONOMIAN KITA
Wali kota dari Green Party merupakan satu-satunya pilihan untuk pemulihan 
yang benar-benar hijau. Kami akan:

 � Membantu jalan-jalan utama tempat perdagangan dan bisnis kecil, dengan 
membangun ketahanan dengan harga sewa yang terjangkau. 

 � Menciptakan pekerjaan yang hijau untuk membuat, menggunakan kembali dan 
memperbaiki lebih banyak barang dan layanan yang kita perlukan secara lokal.

 � Mendukung para pekerja dengan upah layak baru (Living Wage) London sebesar 
£14 per jam dan standar yang luwes serta bersahabat untuk keluarga yang harus 
dipenuhi para pemberi kerja.

 � Membuka peluang bagi para pemuda dengan menguji coba Creative Autonomy 
Allowance - yang merupakan penghasilan reguler untuk membantu memulai 
karier dalam bisnis dan seni.

Kebijakan utama Green Party
Kebijakan kami untuk London mendapatkan dukungan dari 
semua orang di seluruh bagian kota.



AKSI UNTUK KOTA YANG AMAN DAN SEHAT
Tujuan kami adalah untuk menjaga agar semua orang di kota kita aman dari 
bahaya. Kami akan:

 � Menetapkan target yang jelas untuk mencegah kekerasan dan menurunkan 
tingkat pembunuhan ke titik nol, dengan berinvestasi dalam pencegahan nyata 
untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, dan layanan bagi para 
pemuda untuk membantu mereka berkembang.

 � Melakukan lebih banyak pendukungan bagi kesehatan mental yang baik, dengan 
menjadikannya sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kami akan membuka 
lebih banyak ruang hijau dan membantu warga London untuk berhubungan satu 
sama lain di komunitas mereka.

 � Membuat jalan menjadi benar-benar aman, dengan menurunkan batas kecepatan 
dan berinvestasi pada penjagaan jalan-jalan.

 � Mencapai udara bersih dengan zona emisi sangat rendah di seluruh London, 
serta bekerja untuk mengurangi lalu lintas serta berinvestasi untuk adanya bus 
yang hijau. 

JANJI UNTUK BERBAGI KEKUASAAN
Green Party percaya bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kami akan:

 � Menghadirkan lebih banyak suara yang beragam dalam pengambilan keputusan, 
sehingga lebih banyak warga London memiliki kekuasaan nyata atas kebijakan 
yang memengaruhi mereka, termasuk anggaran wali kota.

 � Melakukan lebih banyak untuk mendapatkan hak suara langsung mengenai 
pajak, NHS, pendidikan, peradilan pidana, perumahan dan kebijakan lingkungan - 
seperti di Skotlandia dan Wales.



RENCANA YANG JELAS UNTUK MEMBUAT 
LONDON TERUS BERGERAK
Green Party ingin agar semua orang bisa lebih mudah bepergian. Kami akan:

 � Mengurangi lalu lintas dan membatalkan Silvertown Road Tunnel, dan lebih 
berinvestasi pada jalan yang sehat, pejalan kaki, pengendara sepeda, bus yang 
lebih baik dan jaringan transportasi umum baru.

 � Menekan harga dan menciptakan zona tunggal untuk kereta bawah tanah (tube) 
dan kereta api, seperti halnya yang dilakukan pada bus, untuk membantu semua 
orang yang tinggal di lingkar luar London membayar lebih sedikit untuk perjalanan 
mereka.

 � Meningkatkan investasi untuk jalan-jalan yang sehat dan bebas lalu lintas untuk 
lingkungan yang lebih tenang, aman dan terhubung.

KAMI AKAN MENCIPTAKAN KOTA TERHIJAU 
DI DUNIA
Hanya wali kota dari Green Party yang dapat dipercayai untuk masa depan kita. 
Kami akan:

 � Menetapkan target yang tepat untuk mengatasi keadaan darurat iklim dan 
ekologis sebelum 2030, dan bekerja sama dengan semua warga untuk 
mencapainya.

 � Melindungi ruang-ruang hijau, menghentikan penggunaan pestisida, memperbaiki 
hutan dan lahan basah, serta membuat taman-taman baru dan jalan-jalan yang 
lebih hijau. 

 � Berinvestasi lebih banyak pada energi hijau dan pekerjan baru, dengan rumah 
yang lebih hangat dan pendanaan baru untuk mengurangi kemiskinan bahan 
bakar.



PEMIKIRAN BARU MENGENAI PERUMAHAN
Ide kami akan membantu setiap orang untuk menemukan rumah yang layak 
dan aman. Kami akan:

 � Membuat lebih banyak rumah berada di bawah kendali warga London, dengan 
investasi baru untuk memperoleh rumah bagi para pekerja utama dengan 
harga sewa yang terjangkau, dan lebih banyak dukungan bagi perumahan yang 
diprakarsai koperasi dan komunitas. 

 � Mencegah berkurangnya perumahan yang disediakan council dengan memberi 
lebih banyak kekuatan kepada penduduk untuk memberi suara melawan 
pembongkaran, dan dengan mendirikan Komisi Tanah Rakyat agar orang-orang 
di daerah setempat dapat membuat rencana mereka sendiri untuk rumah baru.

 � Mencegah adanya orang-orang yang tidak mempunyai rumah dengan bekerja 
sama dengan para penyewa untuk meningkatkan hak-hak dan membatalkan 
utang sewa yang menimbun selama pandemi. 

 � Harga sewa terlalu tinggi dan hal ini memperburuk ketidaksetaraan. Wali kota 
dari Green Party tidak akan berhenti mendorong Pemerintah sampai kami 
mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan harga sewa di London.



Banner grafis pilih Sian 3 hal.

Sian adalah anggota London Assembly dan memenangkan 
tempat ketiga pada pemilihan wali kota terakhir tahun 2016. 
Pada pemilihan wali kota itu ia mendapatkan lebih banyak 
suara untuk pilihan kedua daripada kandidat lainnya.

Sian mengatakan: "Saya sudah menjadi warga London 
sepanjang masa kerja saya, dan selama itu saya menjadi 
penyewa rumah swasta. Saya mengalami sendiri rasa 
frustrasi karena menghadapi pemilik rumah yang jahat, 
pipa yang rusak dan harga sewa yang tinggi."

"Sebelum terpilih masuk ke Assembly, saya bekerja sama 
dengan komunitas di seluruh bagian negara ini untuk 
melindungi lingkungan dan memenangkan pendanaan 
besar baru untuk layanan transportasi yang lebih baik."

"Saya sudah melakukan begitu banyak hal, dan saya siap 
melayani Anda dan kota kita ini sebagai wali kota Anda 
dari Green Party."

"Di Green Party setiap hari Anda akan menemukan orang-
orang yang menjadi politisi karena kami sangat peduli 
mengenai tempat di mana kami hidup, masa depan dan 
tetangga kami." 

"Warga kami sangat memerlukan orang yang bisa mereka 
percayai yang berani membela hal-hal yang benar." 

"Selain menjadikan saya sebagai pilihan pertama Anda 
untuk menjadi wali kota, Anda juga dapat memberi suara 
bagi para kandidat Assembly dari partai kami yang 
selalu bekerja keras di semua surat suara Anda dalam 
pemungutan suara ini."

Sian Berry - kandidat wali kota London
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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
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GUNAKAN TIGA SUARA UNTUK SIAN BERRY 
& GREEN PARTY PADA KAMIS 6 MEI 


