
votați verzii pe 6 mai
Sian Berry pentru primarul Londrei

Verzii să vă reprezinte în adunarea de la Londra

Londra are nevoie de un nou început
„Londra ar putea fi cel mai verde oraș din 
lume, orașul cel mai bine pregătit pentru 
viitor. Și putem ajunge acolo cu un nou 

primar din Partidul Verde.”

În momentul acesta londonezii au mare nevoie de un 
nou început. O redresare care să îi ridice pe toți și să 
creeze un viitor sigur. Una pe care o putem transmite 
cu mândrie generației următoare. 

Sian Berry și Caroline Russell au lucrat în fiecare zi în 
ultimii cinci ani pentru a vă reprezenta ca membri ai 
Partidului Verde în Adunarea din Londra.

Chiar înainte de criză, munca lor cu cetățenii și 
militanții a scos la lumină probleme deosebit de mari.

Chiriașii noștri sunt disperați, numărul persoanelor 
fără adăpost este în creștere, traficul este aglomerat, 
iar femeile și minoritățile sunt afectate în fiecare zi de 
prejudecăți și de sistemul de justiție penală. Oamenii 

cu cele mai mici venituri se află în situații dificile,  
iar ajutoarele noastre pentru tineri sunt devastate  
de tăieri sau reduceri (EBT cuts). 

Pandemia de coronavirus a expus unele dintre cele 
mai grave lacune din sistemele noastre. Dar aceste 
sisteme pot fi schimbate.

Lucrurile pot sta diferit, iar candidații verzilor pentru 
primar și Adunare au în plan transformarea Londrei. 



O DATORIE DE A RESPECTA  
DREPTURILE TUTUROR
Verzii vor ajuta pe toată lumea să-și trăiască viața fără discriminare. 
Vom:

 � Sprijini libertatea circulației, a drepturilor cetățenilor UE și vom lupta 
pentru a pune capăt tuturor politicilor ostile de mediu care vizează 
emigranții și refugiații.

 � Crea o misiune la nivel de oraș pentru a pune capăt rasismului și 
discriminării, pentru a sprijini drepturile cetățenilor LGBTIQA+, ale 
londonezilor tineri și ale persoanelor mai în vârstă, și pentru a elimina 
piedicile cu care se confruntă londonezii cu dizabilități. 

 � Proteja libertățile civile prin retragerea puterilor poliției, trăgându-i la 
răspundere, oprind utilizarea recunoașterii faciale și reducând oprirea  
și percheziția.

MISIUNEA DE A TRANSFORMA 
ECONOMIA NOASTRĂ
Un primar din Partidul Verde este singura alegere pentru o redresare 
reală. Vom:

 � Fi campioni ai străzilor noastre și ai întreprinderilor mici, oferind 
redresarea prin chirii scăzute. 

 � Crea locuri de muncă ecologice pentru a produce, reutiliza și repara mai 
multe bunuri și servicii de care avem nevoie la nivel local.

 � Sprijini muncitorii prin introducerea unui nou salariu minim pentru 
Londra de £14 pe oră și standarde flexibile, prietenoase pentru familie, 
pe care angajatorii să le îndeplinească.

 � Deschide oportunități pentru tineri printr-o Alocație pentru autonomie 
creativă - un venit regulat care să ajute la lansarea carierelor în afaceri 
și în domeniul artelor.

politicile cheie ale 
Partidului Verde
Politicile noastre pentru Londra câștigă sprijin din 
tot orașul.



ACȚIUNE PENTRU UN ORAȘ SIGUR ȘI 
SĂNĂTOS
Scopul nostru este să menținem toți oamenii din orașul nostru în 
condiții de siguranță. Vom:

 � Stabili obiective clare pentru a preveni violența și a reduce la zero 
crimele, investind în prevenirea reală pentru a opri violența împotriva 
femeilor și în servicii pentru tineri care să îi ajute să prospere.

 � Face mai mult pentru a sprijini o bună sănătate mintală, acordându-i 
aceeași importanță ca sănătății fizice. Vom deschide mai multe spații 
verzi și îi vom ajuta pe londonezi să se conecteze în comunitățile lor.

 � Face drumurile cu adevărat sigure, reducând limitele de viteză și 
investind în poliția rutieră.

 � Obține mai mult aer curat, cu o zonă cu emisii foarte scăzute care să 
acopere (EBT cover) toată Londra și ne vom strădui să reducem traficul 
și să investim în autobuze ecologice. 

O PROMISIUNE DE A ÎMPĂRTĂȘI 
PUTEREA MEA
Verzii cred în a pune puterea în mâinile oamenilor. Vom:

 � Aduce voci diferite în luarea deciziilor, astfel încât mai mulți londonezi 
să aibă o putere reală asupra politicilor care îi afectează, inclusiv asupra 
bugetului primarului.

 � Face mai mult pentru a câștiga mai multe drepturi de la guvern și a avea 
un cuvânt de spus asupra impozitelor, asupra sistemului de sănătate 
NHS, asupra educației, justiției penale, locuințelor și politicilor de mediu 
- la fel ca în Scoția și Țara Galilor.



UN PLAN CLAR PENTRU A MENȚINE 
LONDRA ÎN MIȘCARE
Verzii doresc ca toată lumea să se poată deplasa mai ușor. Vom:

 � Reduce traficul și vom anula tunelul Silvertown Road, investind în 
schimb în străzi solide, în mersul pe jos, ciclism, autobuze mai bune și 
noi legături de transport public.

 � Aplatiza tarifele și vom crea o singură zonă de transport cu metroul și 
feroviar, la fel cum avem și pentru autobuze, ajutându-i pe toți cei din 
afara Londrei să plătească mai puțin pentru călătorie.

 � Crește investițiile în străzi solide, fără trafic, pentru cartiere mai liniștite, 
mai sigure și mai conectate.

VOM CREA CEL MAI VERDE ORAȘ 
DIN LUME
Doar unui primar din tabăra verzilor îi putem încredința viitorul 
nostru. Vom:

 � Stabili obiectivele potrivite pentru a rezolva situația de urgență climatică 
și ecologică înainte de 2030 și vom lucra împreună cu toți cetățenii 
noștri pentru a realiza aceste lucruri.

 � Proteja spațiile verzi, vom opri utilizarea pesticidelor, vom îmbunătăți 
pădurile și zonele cu umiditate din oraș și vom crea noi parcuri și străzi 
mai verzi. 

 � Investi mai mult în energia verde și în noi locuri de muncă, cu locuințe 
mai calde și vom aloca noi fonduri pentru a reduce lipsa încălzirii din 
locuințe.



O NOUĂ GÂNDIRE PENTRU LOCUINȚE
Ideile noastre vor ajuta pe toată lumea să găsească o casă decentă  
și sigură. Vom:

 � Aduce mai multe case sub controlul londonezilor, cu noi investiții pentru 
achiziționarea caselor fără chirie de către muncitori și vom oferi mai 
mult sprijin pentru locuințe cooperative, conduse de comunitate. 

 � Preveni pierderea locuințelor consiliului, oferind mai multor rezidenți 
puterea de a vota împotriva demolării și vom înființa o Comisie pentru 
teren a poporului, prin care oamenii din zonele locale să își poată crea 
propriile planuri pentru locuințe noi.

 � Preveni lipsa de locuințe a persoanele rămase fără adăpost, colaborând 
cu chiriașii pentru a îmbunătăți drepturile și a anula datoriile din chirie 
construite în timpul pandemiei. 

 � Chiriile sunt prea mari și accentuează inegalitatea. Un primar din 
Partidul Verde nu se va opri să nu forțeze guvernul până când vom 
câștiga puterea de a regla chiriile în Londra.



Sian este membru al Adunării din Londra și a câștigat 
locul trei la ultimele alegeri pentru primar din 2016, 
unde a câștigat cele mai multe voturi pentru a doua 
preferință ca primar față de orice alt candidat.

Sian spune: „Am locuit în Londra toată viața mea 
profesională și în tot acest timp am fost chiriaș 
privat. Am experimentat frustrarea directă față de 
proprietari incorecți, instalații sanitare defecte și 
chirii mari.”

„Înainte de a fi alesă în Adunare, am lucrat cu 
comunități din întreaga țară pentru a proteja 
mediul înconjurător și pentru a atrage noi fonduri 
mai mari pentru servicii de transport mai bune.”

„Am realizat atât de multe și sunt gata să fiu în 
serviciul dvs. și al orașului nostru ca primar al 
verzilor.”

„În Partidul Verde veți găsi oameni obișnuiți care 
au devenit politicieni pentru că ne pasă cu adevărat 
de locurile în care trăim, de viitorul nostru și de 
vecinii noștri.”

„Cetățenii noștri au mare nevoie de oameni în care 
pot avea încredere, care vor susține ceea ce este 
corect.” 

„Pe lângă faptul că mi-ați acordat prima opțiune ca 
primar, puteți vota pentru candidații noștri capabili 
din Adunare pe toate buletinele dvs. de vot din 
aceste alegeri.”

Sian Berry - candidatul pentru funcția de primar al Londrei
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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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ACORDAȚI TREI VOTURI PENTRU SIAN BERRY 
ȘI PARTIDUL VERDE JOI, 6 MAI 


