
மே 6ஆே் மேதி கிரீனுக்காக 

வாக்களியுங்கள்
லண்டன் மேயர் பேவிக்காக சியன் 

பபர்ரி (Sian Berry) மபாட்டியிடுகிறார்

இவர் லண்டன் நாடாளுேன்றே்தில் கிரீன்ஸ் 

சார்பாக உங்களளப் பிரதிநிதிே்துவே் பசய்வார்

லண்டனுக்கு புதிய போடக்கே் மேளவப்படுகிறது
"எதிர்காலே்திற்காக சிறப்பாக 

உருவாக்கப்பட்ட நகரோக, 
உலகின் பசுளே நகரோக லண்டன் 

இருக்கக்கூடுே். அேற்கு புதிய கிரீன் 
மேயளர நாே் பகாண்டு பசல்லலாே்."

தற� ்போது, லண� டன� வோசிகள�  புதிய ததோடக� கத� திற� கோக 
ஏங� கிக� தகோண� டிருக� கிறோர� கள� .   ஒரு மீட� பு 
அனனவனரயும�  மீட� டு, ஒரு போதுகோப� போன 
எதிர� கோலத� னத உருவோக� கும� . நோங� கள�  தபருனமயுடன�  
அதனன அடுத� த தனலமுனறக� கு தகோண� டு தெல� ்வோம� .

கிரீன�  லண� டன�  நோடோளுமன� ற உறுப� பினர� களோக சியன�  
தபர� ரி மற� றும�  க்ரோலின�  ரஸ� ஸல�  இருவரும�  கடந� த 
ஐந� து ஆண� டுகளோக முன� னினலப� படுத� தி ஒவ� தவோரு 
நோளும�  பணிபுரிந� துவருகிறோர� கள� .

தநருக� கடிக� கு முன� ்ப, குடிமக� கள�  மற� றும�  
பிரெ� ெோரகர� களுடனோன அவர� களின�  பணி மிகப� தபரிய 
பிரெ� சினனகனள உண� டோக� கியது.

நமது வோடனகதோரர� கள�  விரக� தியில�  உள� ளனர� , வீடற� ற 
நினலனம அதிகரித� து வருகிறது, ்போக� குவரத� து 
அதிகரித� து வருகிறது மற� றும�  ஒவ� தவோரு நோளும�  
தபண� கள�  மற� றும�  சிறுபோன� னமயினர�  போரபட� ெம�  மற� றும�  

குற� றவியல�  நீதி முனறயோல�  போதிக� கப� படுகிறோர� கள� . 
குனறந� த வருமோனம�  உள� ளவர� கள�  ்போரோடி 
வருகிறோர� கள�  மற� றும�  எங� கள�  இனளஞர�  ்ெனவகள�  
தவட� டுக� களோல�  அழிக� கப� படுகின� றன. 

தகோ்ரோனோனவரஸ�  எங� கள�  அனமப� புகளில�  சில 
்மோெமோன இனடதவளிகனள தவளிப� படுத� தியது. 
ஆனோல�  இந� த அனமப� புகனள மோற� றலோம� .

மோற� றங� கள�  தகோண� டுவரலோம�  மற� றும�  ்மயர�  
மற� றும�  அெம� ப� ளிக� குப�  ்போட� டியிடும�  உங� கள�  
கிரீன�  ்வட� போளர� கள�  லண� டனன மோற� றுவதற� கோன 
திட� டங� கனளக�  தகோண� டுள� ளனர� . 



அளனவரது உரிளேகளள 
ேதிக்குே் ஓர் கடளே
பாகுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒவ்பவாருவருே் ேங்கள் வாழ்க்ளகளய 
வாழ கிரீன்ஸ் உேவுே். நாங்கள் இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � நடமோட� டெ�  சுதந� திரம� , ஐ்ரோப� பிய ஒன� றிய குடிமக� களின�  உரினமகள�  
ஆகியவற� னற ஆதரித� தல�  மற� றும�  புலம� தபயர� ந� ்தோர�  மற� றும�  அகதிகனள 
குறினவக� கும�  அனனத� து வி்ரோத சூழல�  தகோள� னககனளயும�  முடிவுக� குக�  
தகோண� டுவர ்போரோடுதல� .

 � இனதவறி மற� றும�  போலுணர� னவ முடிவுக� குக�  தகோண� டுவருவதற� கும� , 
LGBTIQA+ குடிமக� கள� , இளம�  மற� றும�  வயதோன லண� டன� வோசிகளின�  
உரினமகனள ஆதரிப� பதற� கும� , ஊனமுற� ற லண� டன�  மக� கள�  எதிர� தகோள� ளும�  
தனடகனள உனடப� பதற� கும�  நகர அளவிலோன ஒரு பணினய உருவோக� குதல� . 

 � கோவல� துனற அதிகோரங� கனள பின� னுக� குத�  தள� ளுவதன�  மூலமும� , 
அவர� கனளக�  கணக� கில�  னவத� திருப� பதன�  மூலமும� , முக அனடயோளம�  
கோணுதனலப�  பயன� படுத� துவனத நிறுத� துவதன�  மூலமும� , நிறுத� தம�  
மற� றும�  ்தடலின�  அதிகரிப� பு ஆகியவற� னறத�  திருப� புவதன�  மூலமும�  சிவில�  
உரினமகனளப�  போதுகோத� தல� .

நேது பபாருளாோரே்ளே 
ோற்றுவேற்கான ஒரு திட்டே்
ஒரு அசல் பசுளே மீட்பிற்கான ஒமர வழி ஒரு கிரீன் மேயர் ோன். நாங்கள் 
இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � எங� கள�  உயர�  வீதிகள�  மற� றும�  சிறு வணிகங� களின�  ெோம� பியன� களோக 
இருப� பது, மலிவு வோடனகயுடன�  பின� னனடனவ வளர� த� தல� . 

 � உள� ளுருக� குத�  ்தனவப� படும�  தபோருட� கள�  மற� றும�  ்ெனவகனள அதிகமோக 
உருவோக� க, மீண� டும�  பயன� படுத� த மற� றும�  பழுதுபோர� க� க பசுனமப�  பணிகனள 
உருவோக� குதல� .

 � புதிய லண� டன�  வசிப� பு ஊதியத�  ததோனகனய ஒரு மணி்நரத� திற� கு £14 ஆக 
தகோண� டு வந� து, ஊழியர� களுக� கு தளர� தன� னம தகோண� ட குடும� பத� திற� கு 
ஏதுவோன நியமனங� களுடன�  பணியோளர� கனள ஆதரித� தல� . 

 � கற� பனனெக� தி தன� னோட� சி தகோடுப� பனவின�  ்ெோதனன மூலம�  
இனளஞர� களுக� கு வோய� ப� புகனள உருவோக� குதல�  - வணிகத� திலும�  
கனலகளிலும�  புதிய பணிகளுக� கு உதவும�  ஒரு வழக� கமோன வருமோனம� .

கிரீன் கட்சியின் முக்கிய 
பகாள்ளககள்
லண� டனுக� கோன எங� கள�  தகோள� னககள�  நகரத� தினர�  
அனனவரிடமிருந� தும�  ஆதரனவப�  தபற� றுவருகின� றன.



பாதுகாப்பான ேற்றுே் 
ஆமராக்கியோன நகரே்திற்கான 
நடவடிக்ளக
நேது நகரே்திலுள்ள அளனவளரயுே் ஆபே்திலிருந்து பாதுகாப்பாக 
ளவே்திருப்பமே எங்கள் மநாக்கோகுே். நாங்கள் இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � வன� முனறனயத�  தடுப� பதற� கும� , தகோனலகனள முற� றிலுமோக இல� லோமல�  
தெய� வதற� கும�  ததளிவோன இலக� குகனள நிர� ணயித� தல� , தபண� களுக� கு 
எதிரோன வன� முனறகனளத�  தடுக� க உண� னமயோன தடுப� னப தகோண� டு வருதல�  
மற� றும�  இனளஞர� கள�  வளர உதவும�  ்ெனவகள�  ்போன� றவற� றில�  கவனம�  
தெலுத� துதல� .

 � நல� ல மன ஆ்ரோக� கியத� னத ஆதரிக� க ்மலும�  பலவற� னறெ�  தெய� தல� , இதன�  
முக� கியத� துவனத உடல�  ஆ்ரோக� கியத� திற� கு ெமமோக தகோண� டு தெல� லுதல� . 
நோங� கள�  அதிக பசுனமயோன இடங� கனளத�  திறந� து, லண� டன�  மக� கள�  தங� கள�  
ெமூகங� களில�  ஒருவருக� தகோருவர�  இனணக� க உதவு்வோம� .

 � ்வக வரம� புகனளக�  குனறத� து, ெோனல தகோள� னககளில�  முதலீடு தெய� வதன�  
மூலம�  ெோனலகனள முற� றிலும�  போதுகோப� போக இருக� கெ�  தெய� தல� .

 � லண� டன�  முழுவனதயும�  உள� ளடக� கும�  வனகயில�  மிகக�  குனறந� த உமிழ� வு 
மண� டலத� துடன� , சுத� தமோன கோற� னறப�  தபறுதல� , ்மலும�  ்போக� குவரத� னதக�  
குனறத� து பசுனமப�  ்பருந� துகளில�  முதலீடு தெய� தல� . 

எனது பேவிளயப் பகிர்வதில் 
எடுக்குே் ஒரு உறுதிபோழி
ேக்களின் ளகயில் பேவிளய பகாடுப்பளேமய கிரீன்ஸ் ஆட்சி நே்புகிறது. 
நாங்கள் இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � முடிதவடுப� பதில�  அதிக மோறுபட� ட கருத� துக� கனளக�  தகோண� டு வருதல� , என்வ 
்மயரின�  பட� தெட�  உட� பட, தங� கனள போதிக� கும�  தகோள� னககளின�  மீது ்மலும�  
லண� டன� வோசிகளுக� கு உண� னமயோன அதிகோரம�  கினடக� கும� .

 � ஸ� கோட� லோந� து மற� றும�  ்வல� னஸப�  ்போல்வ, வரி, NHS, கல� வி, குற� றவியல�  
நீதி, வீட� டுவெதி மற� றும�  சுற� றுெ� சூழல�  தகோள� னககள�  குறித� து ்நரடியோகெ�  
தெோல� வதற� கு அரெோங� கத� திடமிருந� து அதிகோரங� கனள தபறுவதற� கு ்மலும�  
பலவற� னறெ�  தெய� தல� .



லண்டன் பசழிப்பாக உருவாக 
ஒரு பேளிவான திட்டே்
அளனவருக்குே் எளிோன ஒன்றாக அேளனச் பசய்வளேமய கிரீன்ஸ் 
விருே்புகிறது. நாங்கள் இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � ்போக� குவரத� னதக�  குனறத� து, சில� வர� டவுன�  ெோனல சுரங� கப� போனதனய 
ரத� துதெய� து, மோறோக, ஆ்ரோக� கியமோன ததருக� கள� , நனடபயிற� சி, னெக� கிள�  
ஓட� டுதல� , சிறந� த ்பருந� துகள�  மற� றும�  புதிய தபோது ்போக� குவரத� து 
இனணப� புகள�  ்போன� றவற� றில�  முதலீடு தெய� தல� .

 � கட� டணங� கனளக�  குனறத� து, ்பருந� துகளில�  இருப� பனதப�  ்போன� று டியூப�  
மற� றும�  ரயிலுக� கோன ஒ்ர பகுதினய உருவோக� கி, லண� டன�  தவளிப� புறத� தில�  
உள� ள அனனவரும�  பயணத� திற� கு குனறந� த தெலனவக�  தகோண� டிருக� க 
உதவுதல� .

 � ஆ்ரோக� கியமோன, ்போக� குவரத� து இல� லோத ததருக� கள� , அனமதியோன, 
போதுகோப� போன, ்மலும�  இனணக� கப� பட� ட சுற� றுப� புறங� களுக� கு முதலீட� னட 
அதிகரித� தல� .

உலகின் பசுளேயான நகரே்ளே 
நாங்கள் உருவாக்குமவாே்
எங்கள் எதிர்காலே்திற்கு கிரீன் மேயளர ேட்டுமே நே்பலாே். நாங்கள் 
இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � 2030-க� கு முன� னர�  கோலநினல மற� றும�  சுற� றுெ� சூழல�  அவெரநினலனயத�  தீர� க� க 
ெரியோன இலக� குகனள நிர� ணயித� தல� , அவற� னற அனடய எங� கள�  குடிமக� கள�  
அனனவருடனும�  இனணந� து பணியோற� று்வோம� .

 � பசுனமயோன இடங� கனளப�  போதுகோத� தல� , பூெ� சிக� தகோல� லிகனளப�  
பயன� படுத� துவனத நிறுத� துதல� , நகரம�  முழுவதும�  கோடுகனளயும�  
ஈரநிலங� கனளயும�  ்மம� படுத� துதல� , புதிய பூங� கோக� கள�  மற� றும�  பசுனமயோன 
ததருக� கனள உருவோக� குதல�  

 � தவப� பமோன வீடுகள�  மற� றும�  எரிதபோருள�  வறுனமனய குனறக� க புதிய 
நிதியுதவியுடன�  பசுனம ஆற� றல�  மற� றும�  புதிய ்வனலகளில�  அதிக முதலீடு 
தெய� தல� .



குடியிருப்பிற்கான புதிய 
மயாசளன
எங்கள் மயாசளனகள் அளனவருே் ஒரு சரியான, பாதுகாப்பான வீட்ளடக் 
கண்டறிய உேவுே். நாங்கள் இவற்ளறச் பசய்மவாே்:

 � குடியிருப� பு வோடனகக� கு முக� கிய ததோழிலோளர� களுக� கோன வீடுகனளப�  
தபறுவதற� கோன புதிய முதலீட� னடயும� , கூட� டுறவு மற� றும�  ெமூகம�  
தனலனமயிலோன வீட� டுவெதிக� கு கூடுதல�  ஆதரனவயும�  தகோண� டு, 
லண� டன� வோசிகளின�  கட� டுப� போட� டின�  கீழ�  அதிகமோன வீடுகனளக�  தகோண� டு 
வருதல� . 

 � குடியிருப� புகனள இடிப� பதற� கு எதிரோக வோக� களிக� கும�  அதிகோரத� னத அதிகக�  
குடியிருப� போளர� களுக� கு வழங� குவதன�  மூலம�  கவுன� சில�  குடியிருப� பு 
இழப� னபத�  தடுத� தல� , உள� ளூர�  மக� கள�  ஆனணயத� னத அனமத� தல� , இதனோல�  
உள� ளூர�  பகுதிகளில�  உள� ள மக� கள�  புதிய வீடுகளுக� கோன திட� டங� கனள 
உருவோக� க முடியும� .

 � உரினமகனள ்மம� படுத� துவதற� கும� , ததோற� று்நோய� களின�  ்போது அதிகரித� த 
வோடனகக�  கடன� கனள ரத� து தெய� வதற� கும�  வோடனகதோரர� களுடன�  
இனணந� து பணியோற� றுவதன�  மூலம�  வீடற� ற நினலனய இல� லோமல�  தெய� தல� . 

 � வோடனக மிக அதிகமோகியுள� ளது மற� றும�  ெமத� துவமின� னமனய 
்மோெமோக� குகிறது. லண� டனில�  வோடனகக�  கட� டுப� போடுகனள நிர� ணயிக� கும�  
அதிகோரத� னத நோம�  தவல� லும�  வனர ஒரு கிரீன�  ்மயர�  அரெோங� கத� னத 
வலியுறுத� துவனத நிறுத� த மோட� டோர� .
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சியன�  ஒரு லண� டன�  அெம� ப� ளி உறுப� பினர�  மற� றும�  2016 
ஆம�  ஆண� டில�  நடந� த ்தர� தலில�  மூன� றோவது இடத� னத 
தவன� றோர� , இதில�  அவர�  மற� ற எந� த ்வட� போளனரக�  
கோட� டிலும�  அதிகமோன இரண� டோவது விருப� ப ்மயருக� கோன 
வோக� குகனளப�  தபற� றோர� .

சியன் கூறுவது: "என் வாழ்நாள் முழுவதிலுே் நான் ஒரு 
லண்டன் வாசியாக இருந்துவருகிமறன், மேலுே் நான் 
எப்பபாழுதுமே ஒரு ேனியார் வாடளகயாளராகமவ 
இருந்துவருகிமறன். மோசோன வீட்டு 
உரிளேயாளர்கள், உளடந்ே குழாய்கள் ேற்றுே் அதிக 
வாடளக மபான்றவற்றின் விரக்திளய முேல் நிளலயில் 
நான் அனுபவிே்துள்மளன்."

"அசே்ப்ளிக்குே் மேர்ந்பேடுப்பேற்கு முன்பு, 
சுற்றுச்சூழளலப் பாதுகாப்பேற்குே், சிறந்ே 
மபாக்குவரே்து மசளவகளுக்காக அதிகளவு புதிய 
நிதிளயப் பபறுவேற்குே் நாடு முழுவதுே் உள்ள 
சமூகங்களுடன் இளணந்து பணியாற்றிமனன்."

"நான் உங்களுக்கு நிளறய பசய்துள்மளன், மேலுே் 
உங்களுக்குே் உங்கள் நகரே்திற்குே் உங்கள் கிரீன் 
மேயராக மசளவ புரியே் ேயாராக இருக்கிமறன்."

"கிரீன் கட்சியில் அன்றாட ேக்கமள அரசியல்வாதிகளாக 
ோறிய காண்பீர்கள், ஏபனன்றால் நாங்கள் வாழுே் 
இடங்கள், நேது எதிர்காலே் ேற்றுே் நேது அண்ளட 
நாடுகளளப் பற்றி நாங்கள் ஆழ்ந்ே அக்களற 
பகாண்டுள்மளாே்." 

"எங்கள் குடிேக்கள் சரியானளே ஆேரிப்பவர்கள் 
யார் என்று அவர்கள் நே்பக்கூடிய நபர்களுக்காக 
கூக்குரலிடுகிறார்கள்." 

"மேயருக்கான உங்கள் முேல் மேர்வாக என்ளனே் 
மேர்வு பசய்வமோடு, இந்ேே் மேர்ேலில் உங்களது 
அளனே்து வாக்குச் சீட்டுகளிலுே் எங்களின் 
கடினோக உளழக்கின்ற அசே்ப்ளி மவட்பாளர்களுக்கு 
வாக்களிக்க முடியுே்."

சியன் பபர்ரி - லண்டன் மேயருக்கான உங்கள் மவட்பாளர்
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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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6 மே வியாழக்கிழளே அன்று சியன் பபர்ரி 
ேற்றுே் பச்ளச கட்சிக்கு மூன்று வாக்குகளளப் 
பயன்படுே்துங்கள் 


