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TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ LONDON

LONDON CẦN MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
“London có thể trở thành thành phố xanh nhất trên 

thế giới, thành phố đã được chuẩn bị tốt nhất cho 
tương lai. Và chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó 

với Thị trưởng Xanh mới.”

Ngay bây giờ, người dân London đang rất cần một khởi đầu mới.   
Một sự phục hồi để vực dậy tất cả mọi người và tạo ra một tương 
lai an toàn. Tương lai mà chúng ta có thể truyền lại cho thế hệ sau 
cùng với niềm tự hào. 

Sian Berry và Caroline Russell đã làm việc mỗi ngày trong suốt năm 
năm qua để đại diện cho bạn với tư cách là Thành viên Hội đồng 
London Xanh.

Thậm chí trước khi khủng hoảng diễn ra, quá trình làm việc của họ 
với người dân và các nhà vận động đã làm bộc lộ ra nhiều vấn đề lớn.

Những người thuê nhà đang phải đắm chìm trong tình trạng tuyệt 
vọng, tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng, giao thông ngày 
càng đông đúc, và phụ nữ cũng như người dân tộc thiểu số phải 
chịu tổn hại mỗi ngày bởi định kiến và hệ thống tư pháp hình sự. 

Những người có thu nhập thấp nhất đang gặp phải khó khăn, và 
các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên đang bị sa sút bởi các quyết 
định cắt giảm. 

Vi-rút corona đã làm bộc lộ một vài lỗ hổng tồi tệ nhất trong các 
hệ thống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi các hệ 
thống này.

Mọi thứ có thể trở nên khác biệt, và các ứng cử viên Đảng Xanh cho 
chức Thị trưởng và Hội đồng có các kế hoạch để thay đổi London. 



NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG 
QUYỀN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Đảng Xanh sẽ hỗ trợ để tất cả mọi người có một cuộc sống không có phân biệt đối 
xử. Chúng tôi sẽ:

 � Ủng hộ quyền tự do đi lại, quyền của công dân EU và đấu tranh để chấm dứt mọi chính 
sách môi trường thù địch nhắm vào người di cư và người tị nạn.

 � Tạo ra một nhiệm vụ trên toàn thành phố nhằm chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và 
phân biệt giới tính, ủng hộ các quyền của công dân là người đồng tính, người song tính, 
người chuyển giới, người liên giới tính, người dị tính, người vô tính và người có giới tính 
khác (LGBTIQA+), người trẻ tuổi và cao tuổi ở London, đồng thời phá bỏ những rào cản 
mà người mắc khuyết tật ở London phải đối mặt.  

 � Bảo vệ quyền tự do công dân bằng cách giảm các quyền hạn của cảnh sát, buộc họ chịu 
trách nhiệm, ngừng sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt và giảm thiểu sự gia tăng 
sử dụng quyền dừng và khám xét. 

NHIỆM VỤ BIẾN ĐỔI
NỀN KINH TẾ
Thị trưởng Xanh là lựa chọn duy nhất cho sự phục hồi xanh thực sự. Chúng tôi sẽ:

 � Trở thành nhà vô địch của các đại lộ và các doanh nghiệp nhỏ, xây dựng khả năng phục 
hồi với giá thuê nhà phải chăng. 

 � Tạo ra các công việc xanh để sản xuất, tái sử dụng và sửa chữa nhiều hơn các mặt hàng 
và dịch vụ mà chúng ta cần tại địa phương.

 � Hỗ trợ người lao động với Mức lương Đủ sống ở London mới là £14 một giờ và các tiêu 
chuẩn linh hoạt, thân thiện với gia đình để người sử dụng lao động có thể đáp ứng.

 � Mở ra các cơ hội cho những người trẻ tuổi với việc thử nghiệm Phụ cấp Tự chủ Sáng 
tạo - một khoản thu nhập thường xuyên để giúp khởi nghiệp trong kinh doanh và nghệ 
thuật.

CÁC CHÍNH SÁCH THEN CHỐT 
CỦA ĐẢNG XANH
Chính sách của chúng tôi cho London đang giành được sự ủng hộ 
trên khắp thành phố.



HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT THÀNH PHỐ 
AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH
Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong thành phố. 
Chúng tôi sẽ:

 �  Đặt mục tiêu rõ ràng để ngăn chặn bạo lực và đưa các vụ giết người xuống mức 0, đầu 
tư vào công tác phòng chống thực sự để ngăn chặn bạo lực với phụ nữ, và các dịch vụ 
cho thanh thiếu niên giúp họ phát triển.

 � Nỗ lực hơn để hỗ trợ có được sức khỏe tâm thần tốt, nâng tầm quan trọng của sức khỏe 
tâm thần lên ngang bằng với sức khỏe thể chất. Chúng tôi sẽ mở thêm nhiều không 
gian xanh và giúp người dân London kết nối với nhau trong các cộng đồng của mình.

 � Làm cho các con đường trở nên thực sự an toàn, bằng cách giảm giới hạn tốc độ và đầu 
tư vào việc kiểm soát đường bộ.

 � Đạt được bầu không khí sạch, với vùng phát thải cực thấp bao phủ toàn bộ Luân Đôn, 
đồng thời nỗ lực cắt giảm lưu lượng giao thông và đầu tư vào xe buýt xanh. 

LỜI HỨA CHIA SẺ QUYỀN LỰC
Đảng Xanh tin tưởng vào việc trao quyền lực vào tay người dân. Chúng tôi sẽ:

 � Đưa nhiều tiếng nói đa dạng hơn vào việc ra quyết định, để nhiều người dân London có 
quyền lực thực sự đối với các chính sách ảnh hưởng đến họ, bao gồm cả ngân sách của 
Thị trưởng.

 � Nỗ lực hơn nhằm giành được quyền hạn từ Chính phủ để có tiếng nói trực tiếp về các 
chính sách thuế, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), giáo dục, tư pháp hình sự, nhà ở và môi 
trường - giống như ở Scotland và xứ Wales.



KẾ HOẠCH RÕ RÀNG ĐỂ 
LONDON LUÔN LƯU THÔNG
Đảng Xanh muốn giúp mọi người đi lại dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ:

 � Giảm lưu lượng giao thông và hủy bỏ dự án Hầm Đường Bộ Silvertown, thay vào đó đầu 
tư vào các tuyến phố lành mạnh, đường đi bộ, đường đạp xe, xe buýt tốt hơn và các kết 
nối giao thông công cộng mới.

 � Bình ổn giá vé và tạo ra một khu vực duy nhất cho đường ống và đường sắt, giống như 
những gì chúng ta có trên xe buýt, giúp mọi người ở ngoại ô Luân Đôn trả ít chi phí hơn 
cho việc đi lại.

 � Mở rộng quy mô đầu tư vào các đường phố lành mạnh, không có xe cộ qua lại để có các 
khu phố yên tĩnh, an toàn và kết nối hơn.

CHÚNG TÔI SẼ TẠO RA THÀNH PHỐ 
XANH NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
Chỉ có Thị trưởng Xanh mới đáng tin cậy cho tương lai của chúng ta. Chúng tôi sẽ:

 � Đặt ra các mục tiêu phù hợp để giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu và sinh thái 
trước năm 2030, và phối hợp cùng với tất cả người dân để đạt được các mục tiêu đó.

 � Bảo vệ các không gian xanh, ngừng sử dụng thuốc trừ sâu, cải thiện rừng và đất ngập 
nước trên toàn thành phố, đồng thời tạo ra các công viên mới và đường phố xanh hơn. 

 � Đầu tư nhiều hơn vào năng lượng xanh và việc làm mới, với những ngôi nhà ấm áp hơn 
và nguồn tài trợ mới để cắt giảm tình trạng nghèo đói.



TƯ DUY MỚI VỀ NHÀ Ở
Các ý tưởng của chúng tôi sẽ giúp mọi người tìm được ngôi nhà ổn định và an 
toàn. Chúng tôi sẽ:

 � Mang lại nhiều ngôi nhà hơn dưới sự kiểm soát của người dân London, với khoản đầu tư 
mới để mua nhà cho những người lao động chủ chốt với Giá thuê Nhà Phải chăng, và hỗ 
trợ nhiều hơn cho nhà ở do cộng đồng và hợp tác xã lãnh đạo. 

 � Ngăn chặn tình trạng mất nhà ở hội đồng bằng cách cho thêm nhiều cư dân quyền bỏ 
phiếu chống phá dỡ và thành lập Ủy ban Đất đai của Nhân dân để người dân trong các 
khu vực địa phương có thể tự lập kế hoạch cho những ngôi nhà mới.

 � Ngăn chặn tình trạng vô gia cư bằng cách làm việc với những người thuê nhà để cải 
thiện quyền và hủy bỏ các khoản nợ tiền thuê nhà đã tích lũy trong đại dịch. 

 � Giá thuê nhà quá cao đang khiến cho sự bất bình đẳng tồi tệ hơn. Thị trưởng Xanh sẽ 
không ngừng thúc ép Chính phủ cho đến khi chúng ta giành được quyền kiểm soát giá 
thuê nhà ở London.



Sian là Thành viên Hội đồng London và đã về thứ ba trong cuộc bầu 
cử Thị trưởng gần đây nhất vào năm 2016, nơi bà đã giành được nhiều 
phiếu bầu Thị trưởng yêu thích thứ hai hơn các ứng cử viên khác.

Bà Sian nói rằng: “Tôi đã luôn là người London trong suốt 
cuộc đời làm việc của mình, và trong suốt thời gian đó, tôi 
là người thuê nhà tư nhân. Tôi đã trực tiếp trải qua sự thất 
vọng đối với một chủ nhà tồi tệ, với đường ống nước bị hỏng 
và giá thuê nhà cao.” 

“Trước khi được bầu vào Hội đồng, tôi đã làm việc với các 
cộng đồng trên khắp đất nước để bảo vệ môi trường và 
giành được nguồn tài trợ lớn mới cho các dịch vụ giao thông 
tốt hơn.”

“Tôi đã hoàn thành rất nhiều việc và tôi sẵn sàng phục vụ 
bạn và thành phố của chúng ta với tư cách là Thị trưởng 
Xanh của bạn.”

“Trong Đảng Xanh, bạn sẽ thấy những người bình thường 
trở thành chính trị gia bởi chúng tôi quan tâm sâu sắc đến 
nơi chúng ta sống, tương lai và những người hàng xóm của 
chúng ta.”  

“Người dân đang rất cần những người mà họ có thể tin 
tưởng, những người sẽ đứng lên đấu tranh cho lẽ phải.”  

“Cùng với việc để tôi trở thành lựa chọn đầu tiên cho chức 
Thị trưởng, bạn có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên Hội 
đồng chăm chỉ của chúng tôi bằng tất cả các lá phiếu của 
bạn trong cuộc bầu cử này.”

SIAN BERRY - ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC THỊ TRƯỞNG LONDON
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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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