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் டனுக்கு புதிய த�ொடக்கம் தேவைப்படுகிறது
லண
"எதிர்காலத்திற்காக சிறப்பாக
உருவாக்கப்பட்ட நகரமாக,
் டன்
உலகின் பசுமை நகரமாக லண
இருக்கக்கூடும். அதற்கு புதிய கிரீன்
் டு செல்லலாம்."
மேயரை நாம் க�ொண
தற�்போது, லண
் டன்வாசிகள் புதிய த�ொடக்கத்திற்காக
ஏங்கிக�்கொண
் டிருக்கிறார்கள். ஒரு மீட்பு
அனைவரையும் மீட்டு, ஒரு பாதுகாப்பான
எதிர்காலத்தை உருவாக்கும். நாங்கள் பெருமையுடன்
அதனை அடுத்த தலைமுறைக்கு க�ொண
் டு செல�்வோம்.

கிரீன் லண
் டன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக சியன்
பெர்ரி மற்றும் கர�ோலின் ரஸ
் ஸல் இருவரும் கடந்த
ஐந்து ஆண
் டுகளாக முன்னிலைப்படுத்தி ஒவ�்வொரு
நாளும் பணிபுரிந்துவருகிறார்கள்.

குற்றவியல் நீதி முறையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்கள் ப�ோராடி
வருகிறார்கள் மற்றும் எங்கள் இளைஞர் சேவைகள்
வெட்டுக்களால் அழிக்கப்படுகின்றன.

நெருக்கடிக்கு முன்பே, குடிமக்கள் மற்றும்
பிரச்சாரகர்களுடனான அவர்களின் பணி மிகப்பெரிய
பிரச் சினைகளை உண
் டாக்கியது.

க�ொர�ோனாவைரஸ
் எங்கள் அமைப்புகளில் சில
ம�ோசமான இடைவெளிகளை வெளிப்படுத்தியது.
ஆனால் இந்த அமைப்புகளை மாற்றலாம்.

நமது வாடகைதாரர்கள் விரக்தியில் உள்ளனர், வீடற்ற
நிலைமை அதிகரித்து வருகிறது, ப�ோக்குவரத்து
அதிகரித்து வருகிறது மற்றும் ஒவ�்வொரு நாளும்
பெண
் கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் பாரபட்சம் மற்றும்

மாற்றங்கள் க�ொண
் டுவரலாம் மற்றும் மேயர்
மற்றும் அசம்ப்ளிக்குப் ப�ோட்டியிடும் உங்கள்
கிரீன் வேட்பாளர்கள் லண
் டனை மாற்றுவதற்கான
திட்டங்களைக் க�ொண
் டுள்ளனர்.

் கட்சியின
் முக்கிய
கிரீன
் கைகள
்
க�ொள
லண
் டனுக்கான எங்கள் க�ொள்கைகள் நகரத்தினர்
அனைவரிடமிருந்தும் ஆதரவைப் பெற்றுவருகின்றன.

அனைவரது உரிமைகளை
மதிக்கும் ஓர் கடமை

நமது ப�ொருளாதாரத்தை
மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டம்

பாகுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒவ�்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையை
் உதவும். நாங்கள் இவற்றைச் செய�்வோம்:
வாழ கிரீன்ஸ

ஒரு அசல் பசுமை மீட்பிற்கான ஒரே வழி ஒரு கிரீன் மேயர் தான். நாங்கள்
இவற்றைச் செய�்வோம்:

 நடமாட்டச் சுதந்திரம், ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய குடிமக்களின் உரிமைகள்
ஆகியவற்றை ஆதரித்தல் மற்றும் புலம்பெயர�்ந ்தோர் மற்றும் அகதிகளை
குறிவைக்கும் அனைத்து விர�ோத சூழல் க�ொள்கைகளையும் முடிவுக்குக்
க�ொண
் டுவர ப�ோராடுதல்.

 எங்கள் உயர் வீதிகள் மற்றும் சிறு வணிகங்களின் சாம்பியன்களாக
இருப்பது, மலிவு வாடகையுடன் பின்னடைவை வளர்த்தல்.

 இனவெறி மற்றும் பாலுணர்வை முடிவுக்குக் க�ொண
் டுவருவதற்கும்,
LGBTIQA+ குடிமக்கள், இளம் மற்றும் வயதான லண
் டன்வாசிகளின்
உரிமைகளை ஆதரிப்பதற்கும், ஊனமுற்ற லண
் டன் மக்கள் எதிர�்கொள்ளும்
தடைகளை உடைப்பதற்கும் நகர அளவிலான ஒரு பணியை உருவாக்குதல்.
 காவல்துறை அதிகாரங்களை பின்னுக்குத் தள்ளுவதன் மூலமும்,
அவர்களைக் கணக்கில் வைத்திருப்பதன் மூலமும், முக அடையாளம்
காணுதலைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துவதன் மூலமும், நிறுத்தம்
மற்றும் தேடலின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைத் திருப்புவதன் மூலமும் சிவில்
உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்.

 உள்ளுருக்குத் தேவைப்படும் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை அதிகமாக
உருவாக்க, மீண
் டும் பயன்படுத்த மற்றும் பழுதுபார்க்க பசுமைப் பணிகளை
உருவாக்குதல்.
 புதிய லண
் டன் வசிப்பு ஊதியத் த�ொகையை ஒரு மணிநேரத்திற்கு £14 ஆக
க�ொண
் டு வந்து, ஊழியர்களுக்கு தளர்தன்மை க�ொண
் ட குடும்பத்திற்கு
ஏதுவான நியமனங்களுடன் பணியாளர்களை ஆதரித்தல்.
 கற்பனைசக்தி தன்னாட்சி க�ொடுப்பனவின் ச�ோதனை மூலம்
இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் - வணிகத்திலும்
கலைகளிலும் புதிய பணிகளுக்கு உதவும் ஒரு வழக்கமான வருமானம்.

எனது பதவியைப் பகிர்வதில்
எடுக்கும் ஒரு உறுதிம�ொழி
் ஆட்சி நம்புகிறது.
மக்களின் கையில் பதவியை க�ொடுப்பதையே கிரீன்ஸ
நாங்கள் இவற்றைச் செய�்வோம்:
 முடிவெடுப்பதில் அதிக மாறுபட்ட கருத்துக்களைக் க�ொண
் டு வருதல், எனவே
மேயரின் பட்ஜெட் உட்பட, தங்களை பாதிக்கும் க�ொள்கைகளின் மீது மேலும்
லண
் டன்வாசிகளுக்கு உண
்மையான அதிகாரம் கிடைக்கும்.
 ஸ
் காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸைப் ப�ோலவே, வரி, NHS, கல்வி, குற்றவியல்
நீதி, வீட்டுவசதி மற்றும் சுற்றுச் சூழல் க�ொள்கைகள் குறித்து நேரடியாகச்
ச�ொல்வதற்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிகாரங்களை பெறுவதற்கு மேலும்
பலவற்றைச் செய்தல்.

பாதுகாப்பான மற்றும்
ஆர�ோக்கியமான நகரத்திற்கான
நடவடிக்கை
நமது நகரத்திலுள்ள அனைவரையும் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக
வைத்திருப்பதே எங்கள் ந�ோக்கமாகும். நாங்கள் இவற்றைச் செய�்வோம்:
 வன்முறையைத் தடுப்பதற்கும், க�ொலைகளை முற்றிலுமாக இல்லாமல்
செய்வதற்கும் தெளிவான இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், பெண
் களுக்கு
எதிரான வன்முறைகளைத் தடுக்க உண
்மையான தடுப்பை க�ொண
் டு வருதல்
மற்றும் இளைஞர்கள் வளர உதவும் சேவைகள் ப�ோன்றவற்றில் கவனம்
செலுத்துதல்.
 நல்ல மன ஆர�ோக்கியத்தை ஆதரிக்க மேலும் பலவற்றைச் செய்தல், இதன்
முக்கியத்துவதை உடல் ஆர�ோக்கியத்திற்கு சமமாக க�ொண
் டு செல்லுதல்.
நாங்கள் அதிக பசுமையான இடங்களைத் திறந்து, லண
் டன் மக்கள் தங்கள்
சமூகங்களில் ஒருவருக�்கொருவர் இணைக்க உதவுவ�ோம்.
 வேக வரம்புகளைக் குறைத்து, சாலை க�ொள்கைகளில் முதலீடு செய்வதன்
மூலம் சாலைகளை முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கச் செய்தல்.
 லண
் டன் முழுவதையும் உள்ளடக்கும் வகையில் மிகக் குறைந்த உமிழ்வு
மண
் டலத்துடன், சுத்தமான காற்றைப் பெறுதல், மேலும் ப�ோக்குவரத்தைக்
குறைத்து பசுமைப் பேருந்துகளில் முதலீடு செய்தல்.

உலகின் பசுமையான நகரத்தை
நாங்கள் உருவாக்குவ�ோம்

் டன் செழிப்பாக உருவாக
லண
ஒரு தெளிவான திட்டம்

எங்கள் எதிர்காலத்திற்கு கிரீன் மேயரை மட்டுமே நம்பலாம். நாங்கள்
இவற்றைச் செய�்வோம்:

்
அனைவருக்கும் எளிதான ஒன்றாக அதனைச் செய்வதையே கிரீன்ஸ
விரும்புகிறது. நாங்கள் இவற்றைச் செய�்வோம்:

 2030-க்கு முன்னர் காலநிலை மற்றும் சுற்றுச் சூழல் அவசரநிலையைத் தீர்க்க
சரியான இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், அவற்றை அடைய எங்கள் குடிமக்கள்
அனைவருடனும் இணைந்து பணியாற்றுவ�ோம்.

 ப�ோக்குவரத்தைக் குறைத்து, சில்வர்டவுன் சாலை சுரங்கப்பாதையை
ரத்துசெய்து, மாறாக, ஆர�ோக்கியமான தெருக்கள், நடைபயிற்சி, சைக்கிள்
ஓட்டுதல், சிறந்த பேருந்துகள் மற்றும் புதிய ப�ொது ப�ோக்குவரத்து
இணைப்புகள் ப�ோன்றவற்றில் முதலீடு செய்தல்.

 பசுமையான இடங்களைப் பாதுகாத்தல், பூச் சிக�்கொல்லிகளைப்
பயன்படுத்துவதை நிறுத்துதல், நகரம் முழுவதும் காடுகளையும்
ஈரநிலங்களையும் மேம்படுத்துதல், புதிய பூங்காக்கள் மற்றும் பசுமையான
தெருக்களை உருவாக்குதல்
 வெப்பமான வீடுகள் மற்றும் எரிப�ொருள் வறுமையை குறைக்க புதிய
நிதியுதவியுடன் பசுமை ஆற்றல் மற்றும் புதிய வேலைகளில் அதிக முதலீடு
செய்தல்.

 கட்டணங்களைக் குறைத்து, பேருந்துகளில் இருப்பதைப் ப�ோன்று டியூப்
மற்றும் ரயிலுக்கான ஒரே பகுதியை உருவாக்கி, லண
் டன் வெளிப்புறத்தில்
உள்ள அனைவரும் பயணத்திற்கு குறைந்த செலவைக் க�ொண
் டிருக்க
உதவுதல்.
 ஆர�ோக்கியமான, ப�ோக்குவரத்து இல்லாத தெருக்கள், அமைதியான,
பாதுகாப்பான, மேலும் இணைக்கப்பட்ட சுற்றுப்புறங்களுக்கு முதலீட்டை
அதிகரித்தல்.

குடியிருப்பிற்கான புதிய
ய�ோசனை
எங்கள் ய�ோசனைகள் அனைவரும் ஒரு சரியான, பாதுகாப்பான வீட்டைக்
் டறிய உதவும். நாங்கள் இவற்றைச் செய�்வோம்:
கண
 குடியிருப்பு வாடகைக்கு முக்கிய த�ொழிலாளர்களுக்கான வீடுகளைப்
பெறுவதற்கான புதிய முதலீட்டையும், கூட்டுறவு மற்றும் சமூகம்
தலைமையிலான வீட்டுவசதிக்கு கூடுதல் ஆதரவையும் க�ொண
் டு,
லண
் டன்வாசிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அதிகமான வீடுகளைக் க�ொண
் டு
வருதல்.
 குடியிருப்புகளை இடிப்பதற்கு எதிராக வாக்களிக்கும் அதிகாரத்தை அதிகக்
குடியிருப்பாளர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் கவுன்சில் குடியிருப்பு
இழப்பைத் தடுத்தல், உள்ளூர் மக்கள் ஆணையத்தை அமைத்தல், இதனால்
உள்ளூர் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் புதிய வீடுகளுக்கான திட்டங்களை
உருவாக்க முடியும்.
 உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், த�ொற்றுந�ோய்களின் ப�ோது அதிகரித்த
வாடகைக் கடன்களை ரத்து செய்வதற்கும் வாடகைதாரர்களுடன்
இணைந்து பணியாற்றுவதன் மூலம் வீடற்ற நிலையை இல்லாமல் செய்தல்.
 வாடகை மிக அதிகமாகியுள்ளது மற்றும் சமத்துவமின்மையை
ம�ோசமாக்குகிறது. லண
் டனில் வாடகைக் கட்டுப்பாடுகளை நிர்ணயிக்கும்
அதிகாரத்தை நாம் வெல்லும் வரை ஒரு கிரீன் மேயர் அரசாங்கத்தை
வலியுறுத்துவதை நிறுத்த மாட்டார்.

் டன் மேயருக்கான உங்கள் வேட்பாளர்
சியன் பெர்ரி - லண
சியன் ஒரு லண
் டன் அசம்ப்ளி உறுப்பினர் மற்றும் 2016
ஆம் ஆண
் டில் நடந்த தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்தை
வென்றார், இதில் அவர் மற்ற எந்த வேட்பாளரைக்
காட்டிலும் அதிகமான இரண
் டாவது விருப்ப மேயருக்கான
வாக்குகளைப் பெற்றார்.
சியன் கூறுவது: "என் வாழ்நாள் முழுவதிலும் நான் ஒரு
் டன் வாசியாக இருந்துவருகிறேன், மேலும் நான்
லண
எப�்பொழுதுமே ஒரு தனியார் வாடகையாளராகவே
இருந்துவருகிறேன். ம�ோசமான வீட்டு
உரிமையாளர்கள், உடைந்த குழாய்கள் மற்றும் அதிக
வாடகை ப�ோன்றவற்றின் விரக்தியை முதல் நிலையில்
நான் அனுபவித்துள்ளேன்."
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zone system – time
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"எங்கள் குடிமக்கள் சரியானதை ஆதரிப்பவர்கள்
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@london.greenparty.org.uk
or
"மேயருக்கான உங்கள் முதல் தேர்வாக என்னைத்
ww.sianberry.london
தேர்வு செய்வத�ோடு, இந்தத் தேர்தலில் உங்களது
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அனைத்து வாக்குச் சீட்டுகளிலும் எங்களின்
@SianBerry
sian_berry
கடினமாக உழைக்கின்ற அசம்ப்ளி வேட்பாளர்களுக்கு

வாக்களிக்க முடியும்."
acebook.com/sianberrygreen
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"அசம்ப்ளிக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு,
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a single travel zone for all

“ 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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