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Londra’nın YENİ BİR BAŞLANGICA İHTİYACI var
“Londra dünyanın en yeşil ve geleceğe
en iyi şekilde hazırlanmış şehri olabilir.
Bunu Yeşil bir Belediye Başkanıyla
başarabiliriz.”
Londralılar tam da şu an yeni bir başlangıç istiyor.
Herkese farkındalık kazandıran ve güvenli bir
geleceğe hazırlayan yeni bir dönem. Bir sonraki nesle
gururla bırakabileceğimiz bir gelecek.

Sian Berry ve Caroline Russell Londra Belediye
Meclisinin Yeşil Üyeleri olarak son beş yıldır yoğun
çalışmalar gerçekleştirerek sizleri temsil etmekteler.

Düşük gelir grubundan insanlar zorlu mücadeleler
içerisindeler ve gençlik hizmetlerimiz ödenek
kesintilerinden ötürü zorluklar yaşıyor.

Kriz öncesindeki çalışmalarında bile vatandaşlarımız
ve kampanyacılarımızla yaptığımız çalışmalarda büyük
sorunlar ortaya konmuştu.

Koronavirüs, sistemlerimizdeki başlıca eksiklikleri
gözler önüne serdi. Ancak bu sistemler değiştirilebilir.

Kiracılarımız zor durumda, evsizlik artışta, trafik
kötüleşmekte, kadınlar ve azınlıklar ön yargı ve
adalet sistemi sebebiyle her gün zarar görmekteler.

Bir şeyler daha farklı olabilir. Belediye Başkanlığı ve
Belediye Meclisi adaylığı bulunan Yeşil adaylarınızın
Londra’yı dönüştürmeye yönelik planları var.

YEŞİLLER PARTİSİNİN BAŞLICA
POLİTİKALARI
Londra ile ilgili politikalarımız tüm şehirden destek
kazanıyor.

HERKESİN HAKKINA SAYGI
GÖSTERME GÖREVİ
Yeşiller insanların ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaları için onları
destekleyecek. Yapacaklarımız:
 Hareket özgürlüğünü ve AB vatandaşlarının haklarını desteklemek,
göçmenler ve mültecileri hedef alan düşmanca çevre politikalarının
sonlandırılması için mücadele etmek.
 Irkçılığı ve cinsiyetçiliği sonlandırmayı, LGBTIQA+ vatandaşların
haklarını desteklemeyi, genç ve yaşlı Londralıları desteklemeyi ve engelli
Londralıların karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen, şehir
çapında bir misyon oluşturmak.
 Polis kuvvetlerini geri çekerek, onları sorumlu tutarak, yüz tanıma
kullanımını sonlandırarak, üst arama prosedürlerini geri çekerek temel
hak ve özgürlükleri korumak.

EKONOMİMİZİ DÖNÜŞTÜRME MİSYONU
Gerçek anlamda yeşil bir düzelme için Yeşil bir Belediye Başkanı tek
seçenek. Yapacaklarımız:
 Uygun kiralar alınması konusunda istikrar sağlayarak caddelerimizin ve
küçük işletmelerimizin koruyucusu olmak.
 Yerel olarak ihtiyacımız olan mal ve hizmetlerin daha fazlasının üretilmesi,
yeniden kullanılması ve onarılması için yeşil iş imkânları yaratmak.
 İşçilere Londra özelinde saatlik 14 £ seviyesinde yeni bir Asgari Ücret
sunarak onları desteklemek, işverenlerin esnek ve aile dostu standartlara
uymasını sağlamak.
 Gençlerin iş ve sanat yaşantılarına hızlı şekilde başlayabilmelerine
yardımcı olmak için Yaratıcı Bağımsızlık Desteği adında düzenli bir gelir
sağlama denemesi yaparak önlerini açmak.

GÜCÜMÜ PAYLAŞMA SÖZÜ
Yeşiller, insanları güçlendirmenin gerekliliğine inanıyor.
Yapacaklarımız:
 Karar süreçlerine tüm kesimlerden insanların katılmasını sağlayarak,
Londralıların, Belediye Başkanının bütçesi dâhil olmak üzere kendilerini
etkileyen politikalar üzerinde gerçek bir gücünün olmasını sağlamak.
 Hükûmetten daha fazla yetki alarak aynı İskoçya ve Galler’de olduğu gibi
vergiler, Ulusal Sağlık Sistemi, eğitim, yargı, konut ve çevre politikaları
konularında daha fazla söz sahibi olmak.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ŞEHİR İÇİN
HAREKETE GEÇELİM
Hedefimiz, şehrimizdeki herkesin güvende olmasını sağlamak.
Yapacaklarımız:
 Şiddeti önlemek ve cinayet vakalarını sıfıra indirmek için net hedefler
belirlemek, kadınlara yönelik şiddeti sona erdirecek gerçekçi önlemlere
yatırım yapmak ve gençlerin başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler
sunmak.
 Ruh sağlığına en az fiziksel sağlık kadar önem verilmesini sağlayacak
girişimlerde bulunmak. Daha fazla yeşil alan açacak ve Londralıların
birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olacağız.
 Hız sınırlarını düşürerek ve trafik polisliğine yatırım yaparak yolların
gerçek anlamda güvenli olmasını sağlayacağız.
 Tüm Londra’yı kapsayacak şekilde ultra düşük emisyon bölgesi
oluşturarak temiz havaya kavuşmak ve trafiği azaltmak için çalışmalar
yapacak, yeşil otobüslere yatırım yapacağız.

DÜNYANIN EN YEŞİL ŞEHRİNİ
TASARLAYACAĞIZ

LONDRA’NIN ULAŞIMI İÇİN
TEMİZ BİR PLAN

Geleceğimizi ancak Yeşil bir Belediye Başkanına emanet edebiliriz.
Yapacaklarımız:

Yeşiller ulaşımın herkes için kolay olmasını istiyor. Yapacaklarımız:

 2030’dan önce iklim ve ekoloji konularındaki acil sorunları çözmek için
doğru hedefleri belirleyecek ve bu doğrultuda tüm vatandaşlarımızla iş
birliği yapacağız.
 Yeşil alanları koruyacak, böcek ilacı kullanımını sonlandıracak, şehirdeki
ağaçlık ve sulak alanları ıslah edecek, yeni parklar ve daha yeşil caddeler
tasarlayacağız.
 Yeşil enerji ve yeni iş kollarına daha fazla yatırım yapacak, yakıt kıtlığını
azaltacak yeni fonlar oluşturarak evlerin daha iyi ısınmasını sağlayacağız.

 Trafiği azaltmak ve Silvertown Yolu Tünelini iptal etmek; bunun yerine
sağlıklı caddelere, yürüyüş ve bisiklet yollarına, daha iyi otobüslere ve
yeni toplu taşıma ağlarına yatırım yapmak.
 Toplu taşıma ücretlerini standartlaştırmak ve metroyla raylı taşıma için
otobüslerde olduğu gibi tek bir bölge oluşturarak Londra dışında oturan
herkesin yolculuk için daha az harcama yapmasını sağlamak.
 Sağlıklı, trafiksiz caddeler için daha fazla yatırım yapmak;
mahallelerimizin daha sessiz, güvenli ve bağlı olmasını sağlamak.

KONUT KONUSUNDA YENİ BİR
YAKLAŞIM
Fikirlerimiz, herkesin kendine uygun, güvenli bir ev bulmasına
yardımcı olacak. Yapacaklarımız:
 Living Rent’teki temel hizmet çalışanlarına konut sağlamak amacıyla yeni
yatırımlar yaparak ve kooperatifler ile toplu konutlara daha fazla destek
olarak Londralıların hizmetine daha fazla ev sunmak.
 Daha fazla sakine yıkım kararı aleyhine oy verme gücü sunarak sosyal
konut kaybını önlemek ve yerel bölgelerdeki insanların yeni evler için
kendi planlarını yapabilmelerini sağlayacak şekilde bir Halk Alanları
Komisyonu kurmak.
 Hakları iyileştirmek ve pandemi sürecinde biriken kira borçlarını iptal
etmek amacıyla kiracılarla çalışarak evsizliği önlemek.
 Kiralar çok yüksek ve eşitsizliği daha kötü hâle getirmekte. Yeşil Belediye
Başkanınız Londra’daki kiraların kontrol altına alınması sağlanana dek
Hükûmeti zorlamaya devam edecek.

Londra BELEDİYE Başkanı Adayınız Sian Berry
Sian, Londra Belediye Meclisi Üyesi ve 2016’daki son
Belediye Başkanlığı seçiminde üçüncü sırayı elde
ederek diğer tüm adaylardan daha fazla sayıda ikinci
tercih Belediye Başkanı oyu kazandı.
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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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