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londynowi potrzebny jest nowy start
„Londyn może być najbardziej zielonym
miastem na świecie, miastem najlepiej
przygotowanym na przyszłość. Jest to możliwe
z nowym burmistrzem z ramienia Zielonych”.

Sian Berry i Caroline Russell przez ostatnie pięć
lat nieustannie pracowały w imieniu Państwa jako
członkinie Zgromadzenia Londynu z ramienia
Zielonych.

Londyńczycy domagają się nowego początku.
Odnowy, która przyniesie poprawę i zapewni
bezpieczną przyszłość. Przyszłość, którą z dumą
przekażemy następnym pokoleniom.

Jeszcze przed kryzysem ich praca z mieszkańcami
i aktywistami obnażyła ogromne problemy.
Lokatorzy są zrozpaczeni, liczba bezdomnych rośnie,
wzrasta ruch drogowy, a kobiety i przedstawiciele
mniejszości są krzywdzeni każdego dnia przez

uprzedzenia i wymiar sprawiedliwości. Osoby
o najniższych dochodach borykają się z trudnościami,
a służby ds. młodzieży z cięciami finansowymi.
Koronawirus ujawnił ogromne braki w naszych
systemach. Systemy te można jednak zmienić.
Zieloni kandydaci na burmistrza i do Zgromadzenia
mają plany przekształcenia Londynu.

kluczowe postulaty polityki
partii zielonych
Nasza polityka dla Londynu zyskuje poparcie
w całym mieście.

OBOWIĄZEK POSZANOWANIA
PRAWA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

MISJA PRZEKSZTAŁCENIA
NASZEJ GOSPODARKI

Zieloni chcą zapewnić wszystkim życie wolne od dyskryminacji.
Aby to osiągnąć:

Zielony burmistrz to jedyna gwarancja na prawdziwą ekologiczną
odbudowę. Aby to osiągnąć:

 Będziemy wspierać swobodę przemieszczania się, prawa obywateli UE
i położymy kres wszelkiej wrogiej polityce środowiskowej skierowanej
przeciwko migrantom i uchodźcom.

 Będziemy reprezentować naszych lokalnych handlowców i drobnych
przedsiębiorców, wspierając ich poprzez zapewnienie niskich czynszów.

 Stworzymy misję obejmującą całe miasto, żeby położyć kres rasizmowi
i seksizmowi, wspierać prawa przedstawicieli LGBTIQA +, młodych
i starszych londyńczyków oraz znieść bariery, z którymi borykają się
niepełnosprawni londyńczycy.
 Będziemy chronić swobody obywatelskie, ograniczymy uprawnienia
policji, pociągając ją do odpowiedzialności; wstrzymamy używanie
systemu rozpoznawania twarzy i zahamujemy wzrost liczby zatrzymań
i rewizji.

 Stworzymy ekologiczne miejsca pracy, aby produkować dobra i świadczyć
usługi, których potrzebujemy lokalnie.
 Będziemy wspierać pracowników poprzez nową stawkę London Living
Wage w wysokości 14 GBP za godzinę oraz warunki zatrudnienia
przyjazne rodzinie.
 Zwiększymy możliwości dla młodych ludzi przez próbny program: Creative
Autonomy Allowance, który zapewni im regularny dochód,
aby pomóc w rozwoju karier w biznesie i sztuce.

OBIETNICA PODZIELENIA SIĘ WŁADZĄ
Zieloni wierzą w oddanie władzy w ręce ludzi. Aby to osiągnąć:
 Wprowadzimy bardziej zróżnicowane głosy do procesu decyzyjnego, aby
więcej londyńczyków miało realny wpływ na politykę, która ich dotyczy,
w tym na budżet miasta.
 Podejmiemy stanowcze działania, aby przejąć uprawnienia od rządu
i mieć bezpośredni wpływ na podatki, służbę zdrowia, edukację, wymiar
sprawiedliwości, politykę mieszkaniową i ochronę środowiska – tak jak
w Szkocji i Walii.

AKCJA NA RZECZ BEZPIECZNEGO
I ZDROWEGO MIASTA
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w całym mieście.
Aby to osiągnąć:
 Wyznaczymy jasne cele, aby zapobiegać przemocy i eliminować
morderstwa, poprzez inwestycje w rzeczywistą prewencję, żeby
powstrzymać przemoc wobec kobiet. Będziemy inwestować w służby
pomocy młodym ludziom, które będą wspierać ich rozwój.
 Podejmiemy więcej działań w celu wspierania dobrego zdrowia
psychicznego, zrównując je w znaczeniu ze zdrowiem fizycznym.
Udostępnimy więcej przestrzeni zielonych i pomożemy londyńczykom
wzmocnić więzi w społecznościach lokalnych.
 Zadbamy o naprawdę bezpieczne drogi, poprzez ograniczenie
dopuszczalnej prędkości i inwestycje w kontrolę ruchu drogowego.
 Zapewnimy czyste powietrze ze strefą ultraniskiej emisji spalin, która
obejmie cały Londyn i będziemy pracować nad ograniczeniem ruchu
i inwestycjami w zielone autobusy.

STWORZYMY NAJBARDZIEJ ZIELONE
MIASTO NA ŚWIECIE

JASNY PLAN, BY LONDYN NIE STANĄŁ
W MIEJSCU

Tylko burmistrz z Partii Zielonych zapewni nam przyszłość.
Aby to osiągnąć:

Zieloni chcą ułatwić wszystkim poruszanie się po mieście.
Aby to osiągnąć:

 Przyjmiemy cele, które zapewnią rozwiązanie kryzysu klimatycznego
i ekologicznego przed 2030 r., angażując w ich realizację wszystkich
obywateli.

 Ograniczymy ruch uliczny i wstrzymamy budowę tunelu Silvertown Road,
inwestując w zdrowe ulice, chodzenie, jazdę na rowerze, lepsze autobusy
i nowe połączenia komunikacyjne.

 Będziemy chronić przestrzenie zielone i przestaniemy używać
pestycydów, zadbamy o lasy i tereny podmokłe w całym mieście oraz
stworzymy nowe parki i bardziej zielone ulice.

 Wprowadzimy zryczałtowaną stawkę na jedną strefę dla metra i kolei,
taką jaka jest obecnie dla autobusów, dzięki czemu wszyscy w Londynie
zapłacą mniej za podróż.

 Zwiększymy inwestycje w zieloną energię i nowe miejsca pracy,
w cieplejsze domy i nowe fundusze na eliminację ubóstwa
energetycznego.

 Zwiększymy inwestycje w zdrowe, wolne od ruchu ulice, przez co nasze
dzielnice będą spokojniejsze, bezpieczniejsze i lepiej skomunikowane.

NOWE PODEJŚCIE DO MIESZKALNICTWA
Dzięki naszym pomysłom każdy będzie mógł znaleźć przyzwoity,
bezpieczny dom. Aby to osiągnąć:
 Zwiększymy liczbę mieszkań dostępnych dla londyńczyków dzięki
nowym inwestycjom w zakup domów z przystępnym czynszem Living
Rent dla kluczowych pracowników i przy większym wsparciu dla
kooperatyw oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 Będziemy zapobiegać utracie mieszkań socjalnych, dając większej
liczbie mieszkańców prawo do głosowania przeciwko rozbiórkom.
Ustanowimy także komisję People’s Land Commission, aby mieszkańcy
mogli realizować własne plany dotyczące nowych domów.
 Będziemy zapobiegać bezdomności poprzez współpracę z najemcami
w celu poprawy praw i anulowania długów czynszowych powstałych
podczas pandemii.
 Czynsze są zbyt wysokie, a to przyczynia się do pogłębiania
nierówności. Burmistrz Zielonych nie przestanie naciskać na rząd,
dopóki nie uda nam się wprowadzić kontroli czynszów w Londynie.

Sian Berry – Twoja kandydatka na burmistrza Londynu
Sian jest członkinią Zgromadzenia Londynu i zajęła
trzecie miejsce w ostatnich wyborach na burmistrza
w 2016 r., w których zdobyła najwięcej głosów jako druga
kandydatka preferencyjna.
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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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