
لە شەشی مانگی پێنج دەنگ بۆ گرین بدە

سەین باری بۆسەرۆکی شارەوانی لەندەن

بڕیارە گرین لە مەجلیسی لەندەن نۆێنەرایەتی ئێوە بکات.

لەندەن پێویستی بە دەسپێکردنەوەیەکی نوێ هەیە
لەندەن دەتوانێت سەوزترین شار بێت لە جیهان دا، 

شارێک کە بە جوانترین شێوە بۆ داهاتوو ئامادە کراوە. 
وە ئێمە دەتوانین بە یارمەتی سەرۆکی شارەوانی نوێی 

گرین بەو مەبەستە بگەین.

ئێستە خەڵکی لەندەن هاوار دەکەن بۆ دەسپێکێکی 
تازە.   هەستانەوەیەک کە هەموو کەسێک دەخاتە 

ئاستێکی بەرزترەوە و داهاتوویەکی گەشتر دابین دەکات. 
داهاتوویەک کە دەتوانین بە شانازیەوە پێشکەشی نەوەکانی 

داهاتووی بکەین.

سان باری و کارۆالین رووسڵ لە پێنج ساڵی ڕابردوودا 
هەموو ڕۆژێک ئیشیان کردووە بۆ ئەوەی کە وەکوو 

ئەندامی کۆبوونەوەی سەوزی لەندەن نوێنەرایەتی ئیۆە 
بکەن. 

تەنانەت پێش قەیرانەکان، ئیش و کاریان لەگەڵ هاوواڵتیان 
و کەمپینکاراندا تووشی گیر و گرفتی زۆر بووەوە.

کرێچیەکانی ئیمە هیوایان بڕاوە، ڕێژەی بێ النەیی بەرەو 
بەرز بوونەوە دەڕوات، و هەموو ڕۆژێک ژنان و چینی 
بێ دەسەاڵت ئازار دەدرێن و لە الیەن سیستەمی دادوەری 

تاوانکاریەوە پێش دادوەری دەکرێن. چینی کەم دەرامەت 
سەختی دەچێژن، و خزمەتگوزاریەکانی پەیوەست بە 

گەنجان ئەوەندە کەم کراونەتەوە تووشی داڕمان بووە. 
ڤایرۆسی کرۆنا هەندێک لە کەلێنە خراپەکانی  

سیستەمەکانی ئیمەی دەرخستووە. بەاڵم ئەم سیستەمانە 
دەتوانن بگۆڕدرێن.

دەکرێت شتەکان جیاواز بن، وە کاندیدەکانی گرین بۆ 
سەرۆک و دەستەی شارەوانی پالنیان هەیە بۆ گۆڕینی 

لەندەن. 



ئەرکێک بۆ ڕێزلێ گرتن مافەکانی 
هەموو کەس

گرین پشتگیری هەموو کەسێک دەکات کە لە ژیانێکی دوور لە جیاوازیکرندا 
بژین ئێمە:

پشتگیری دەکەین لە ئازادی جموجووڵ، مافی هاوواڵتیانی واڵتە � 
یەکگرتووەکانی ئەورووپا، و تێدەکۆشین بۆ  کۆتایی هێنان بە هەموو کەش و 

هەوا دوژمنکاریەکان کە پەنابەران و کۆچبەران دەکاتە ئامانج.

شارێک دروست کەین کە ئامانجی گەورەی کۆتایی هێنان بێت بە � 
نەژادپەرەستی و جیاوازی ڕەگەزی، الیەنگیری لە مافی  هاوڕگەزخوازان، 
ئەوانەی کە ڕەگەزی خۆیان گۆڕیوە، هاوواڵتیان، خەڵکی لەندەن لە گەنج و 

پیر ، وە ئەو کۆسپ و تەگەرانەی تووشی کەمئەندامان بووەتەوە. 

پارێزگاری لە ئازادی مەدەنی دەکەین بە کەمکردنەوەی دەسەاڵتی پۆلیس � 
بەوەی کە بەرپرسیار بکرێن و بوەستن لە بەکارهێنانی ناسینەوە لە ڕیی 

ڕووخسارەوە وە هەروەها کەمکردنەوەی وەستاندن و پشکنین.

ئامانجێک بۆ گۆڕینی ئابووریمان
سەرۆکێکی شارەوانی لە گرینەوە تەنیا ڕێگەچارەیە بۆ هەستانەوەیەکی 

سەوزی ڕاستەقینە ئێمە:

ببە بە پاڵەوانی دووکان و بازاڕە پڕفرۆشەکانمان و کارە بچووکەکانمان، � 
نەرمونیانیەک دروست بکە لەگەڵ کرێیەکی گونجاو.   

ئیشی سەوز ساز دەکەین بۆ دروستکردن، بەکارهێنانەوە و چاککردنەوەی � 
زۆربەی  شتومەکەکان و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە لە ناوخۆی خۆماندا 

پێویستمان پێیەتی.

پشتگیری کرێکارەکان دەکەین بۆ کرێی کاری تازەی لەندەن بە ١٤ پاوەن بۆ � 
هەرکاتژمێرێک و نەرمونیانی نواندن لە ستانداردەکانی خێزانێکی هاوڕێیانە 

بۆ کرێکارەکان.

کردنەوەى هەلى گونجاو بۆ گەنجان بە پێدانى دەماڵیەکى سەربەخۆ � 
وداهاتێکى رێک وپێک بۆ ئەوەى بتوانن دەست بکەن بەکارێکى سەرەتایی  

لەبوارى بیزنس و هونەردا.

یاسا سەرەکیەکانی حیزبی 
گرین

سیاسەتی ئێمە بۆ لەندەن لە سەرتاسەری شارەکەوە پشتگیری دەکرێت.



کاردەکەین بۆ شارێکی تەندروست و 
سەالمەت

ئامانجمان ئەوەیە کە هەموو کەسێک لە شارەکەمان دا لە زیان بە دوور 
ڕاگرین. ئێمە:

ئامانجی ڕوون دادەنێێن بۆ نەهێشتنى تۆندوتیژی و کەم کردنەوەى � 
ئاستى کوشتن ، وەستاندنى توندوتیژى دژى ئافرەتان و پێشکەش کردنى 

خزمەتگوزارى بۆ گەنجان  کە یارمەتى گەشەسەندنیان دەدات .

هەۆڵی زیاتر دەدەین بۆپشتگیری کردنى  تەندروستى دەروونى باشتر  کە � 
وای لێ بکرێت یەکسان بێت لە گرنگیدا وەکو تەندروستى جەستەیی. 

شوێنی سەوزی زیاتر دەکەینەوە و یارمەتی خەڵکانی لەندەن دەدەین کە لە 
کۆمەڵگاکەی خۆێاندا  پەیوەندی لەگەڵ یەکتر بکەن .

 جادەکان سەالمەت دەکەین لەرێگەى کەم کردنەوەى سنوورى خێرایی � 
ودەسەاڵت دەدەینە پۆلیسى رێگاکان. 

هەواى فرێش بەدەست دەهێنین لەرێگەى دابینکردنى زۆنێک کە کەمترین � 
دەردانى تێدا بێت و هەموو لەندەن بگرێتەوە ئەمەش بە کەم کردنەوەى 

ترافیک و خستنە گەڕى پارەیە بۆ پاسە سەوزەکان. 

بەڵێنێک بۆ هاو بەشى پێ کردنى 
تواناکانم

گرینس باوەڕی بە وەیە کە دەسەاڵت بخاتە دەستى خەڵک خۆیەوە. ئێمە:

دەنگی جۆراوجۆر دێنین لە بریارداندا ، کەواتە خەڵکێکى زیاترى لەندەن � 
دەسەاڵتی ڕاستەقینەیان دەبێت بەسەر ئەو سیاسەتانەى  کە کاریگەرى 

لەسەریان هەیە بە بودجەى شارەوانیشەوە.

زیاتر و زیاتر دەکەین بۆ بردنەوەى دەسەاڵتەکان لە حوکومەتدا بۆ ئەوەی � 
قسەی ڕاستەوخۆمان هەبێت لە بواری باجدان و خزمەتی تەندروستی 

نەتەوەیی و پەروەردە و دادوەری تاوانەکان و شوێنی نیشتەجێ و سیاسەتی 
ژینگە - هەروەک لە سکۆتلەندا و وێڵز دەگوزەرێت. 



بەرنامەیەکی ڕوون دادەنێین بۆ ئەوەى 
لەندەن پێشبکەوێت

گرینس هەوڵ دەدات هاتووچوو بۆ هەموو کەسێک ئاسان بکاتەوە. ئێمە:

ترافیک کەم دەکەینەوە و تونێلی سیلڤێر تاون ڕۆد هەڵدەوەشێنینەوە، لە جی � 
ئەوە پارە تەرخان دەکەین بۆ دروست کردنى  شەقامی سەالمەتر  کە وابکات 

خەڵکیش بتوانێت  پیاسە بکات و پاسکیل لێ بخورێت هەروەها هێنانى 
رێگای گواستنەوەى باشتر لە پاس و هێڵى گواستنەوەى گشتى.

کرێی هاتووچۆ کەم دەکەینەوە یەک زۆن دروست دەکەین بۆ تیوب و � 
شەمەندەفەر وەک ئەوەى لە پاسەکاندا دەگوزەرێت هەروەها  یارمەتى هەموو 

کەس دەدەین لە دەرەوەى لەندەن کە کرێیەکى کەمتر بدات بۆ گەشتکردن.

خستنە گەڕى پارە بە مەبەستى چاک کردنى ترافیک و سەربەخۆ کردنى � 
شەقامەکان ئەمەش وادەکات شەقامەکان هێمنتر و سەالمەتربێت و زیاتر 

ببەسترێتەوە بە دراوسێکانەوە.

ئێمە سەوزترین شار دروست دەکەین 
لە هەموو جیهاندا

تەنها سەرۆکى شارەوانى گرین متمانە پێکراوە بۆ داهاتوومان . ئێمە:

ئامانجی ڕاست و دروست  دادەنین بۆ چارەسەرکردنى کێشەى � 
ئاووهەواو فریاکەوتنى ژینگە پێش هاتنى ساڵی ٢٠٣٠ و لەگەڵ هەموو 

هاونیشتمانیانماندا کار دەکەین بۆ بەدیهێنانى ئەو ئامانجانە.

پارێزگاری لە شوێنە سەوزەکان دەکەین لەرێگەى بەکارنەهێنانى مادە � 
قرکەرەکان و بوژاندنەوەى دارستانەکان و ناوچە ئاوییەکان لە سەرتاسەرى 

شارەکە دا هەروەها دروست کردنى شوێنى وەستاندنی ئۆتۆمۆبیل و بەسەوز 
کردنى شەقامەکان.  

پارەی زیاتربەگەڕ دەخەین بۆ بەکارهێنانى سووتەمەنی سەوز و ئیشی � 
نوێ ، بەمەش ماڵەکان گەرمتر دەبێت و پارەى زیاتر تەرخان دەکرێت بۆ 

سووتەمەنى.



بیرکردنەوەیەکى نوێمان دەبێت سەبارەت 
بە شوێنى نیشتەجێبوون

بیرۆکەکانمان  یارمەتی هەموو کەسێک دەدات کە شوینێکى نیشتەجێبوونى باش و 
سەالمەتى هەبێت. ئێمە:

ئێمە وادەکەین کە خەڵکى لەندەن خاوەن ماڵى خۆیان بن لەرێگەى هێنانە کایەى � 
وەبەرهەمهێنانى نوێوە و کڕینى خانوو بۆ کرێکارە سەرەکیەکان و بە کرێیەکى 

گونجاووهەروەها پشتگیری کردنى زیاترى کۆمەڵە هەرەوەزیەکانى خانووبەرە.  

وەستان لە دژى هەڵوەشاندنەوەى ئەنجوومەنى خانووبەرە  ئەمەش لە رێگەى � 
پێدانى دەسەاڵتە بە دانیشتووان بۆ ئەوەى دەنگ بدەن لە دژى هەڵوەشاندنەوەى 
هەروەها دامەزراندنى کۆمیسیۆنى زەوى و زارى خەڵک بۆ ئەوەى خەڵکى لە 

ناوچە خۆجێتێکان دا بتوانن پالنى خۆیان دابنێن بۆ خانووى نوێ. 

بە هاوکاری کردن لە گەڵ خاوەن ماڵەکاندا لەرێگەى گەشەپێدانى مافی کرێچیەکان � 
و سڕینەوەی ئەو قەرزانەی کە لە کاتی نەهامەتیەکەدا کۆبۆتەوە، بێالنەیی ناهێڵین. 

کرێکان زۆر گرانن و وایکردووە کە نایەکسانى خراپتر ببێت. سەرۆکى شارەوانی � 
سەوزهەر لە مشت ومڕدایە  لەگەڵ حکومەتدا  هەتا ئەو کاتەی کە دەسەاڵتی 

کۆنترۆڵ کردنی کرێ خانوو لە لەندەن بە دەست دەهێنین.



ساین ئەندامی کۆمەڵەى لەندەنە و لە هەڵبژاردنی پێشووی 
شارەوانی لە ساڵی ٢٠١٦ پلەی سێهەمی بەدەست هێنا ، ئەو  
بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکى شارەوانی دووهەم  دەنگی لە هەموو 

کەسێکی  تر زیاتر بەدەست هێنا.

ساین دەڵێت: "من لە هەمووی ژیانی کارکردنمدا لە لەندەن 
ژیاوم، و هەموو کات کرێچى بووم. من پێش هەموو کەس 

سەرئێشەى خراپی خاوەن ماڵ و شکاندنى بۆری ئاو و کرێی 
گرانم چەشتووە".

"پێش ئەوەى هەڵبژێردرێم بۆ کۆمەڵەکە کارم لەگەڵ چەند 
کۆمەڵگایەکدا کردووە لە سەرتاسەرى وواڵت بەمەبەستى 

پاراستنى ژینگەو دانانى بودجەیەکى باش بۆ خزمەتگوزارى 
باشترى گواستنەوە گەیاندن".

"من کارى زۆرم کردووە، و ئامادەم وەک سەرۆکى  
شارەوانی سەوز خزمەتی ئیۆە و شارەکەمان بکەم".

"لە حیزبی سەوزدا ئیۆە خەڵکانی ئاسایی دەبینن کە دەبنە 
سیاسەتمەدارچونکە ئیمە لە ناخی دەروونەوە گرنگی بە 

ژینگەکەمان، داهاتوومان، و دراوسێەکانمان دەدەین". 

"هاونیشتمانەکانمان هاوار دەکەن بۆ کەسانێک کە بتوانن 
متمانەیان پێ بکەن، کەسێک کە بتوانێت بۆ مافە ڕەواکانیان 

بوەستێت". 

"کە منتان کردە یەکەم هەڵبژاردە بۆ سەرۆکى شارەوانى 
،دەتوانن دەنگ بدەنە کاندیدە تێکۆشەرەکانى کۆمەڵەکە 

لەسەر فۆرمى دەنگدانى ئەم هەڵبژاردنە".

ساین باری - مەندووبی ئیۆەیە بۆسەرۆکى شارەوانی لەندەن
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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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