ШИАН БЕРРИ
ЗА КМЕТ НА ЛОНДОН 2016
Шиан Берри е кандидатът на Зелената Партия за кмет на Лондон на
предстоящите избори на 5 Май 2016.
Шиан е общински съветник в Камдън и участва в кметската надпревара
за Лондон през 2008. На последните кметски избори, Зелената партия
се класира трета, побеждавайки Либералните Демократи и Партията за
независимост на Обединеното кралство (ЮКИП).
Като участник в редица транспортни инициативи, досега Шиан е
спечелила държавно финансиране в размер на стотици милиони
лири за зелени транспортни проекти из цялата страна. В Камдън, тя
се противопостави на орязванията на бюджета за социални жилища
в района на Кингс Крос и убеди всички партии в общинския съвет да
създадат фонд в размер на един милион лири, с който да предотвратят
затварянето на обществени центрове и библиотеки.

Шиан ще:
l Създаде истински достъпни жилища, защити общинския жилищен

фонд и създаде Сдружение на Лондонските Наематели, който да помага
на експлоатирани частни наематели
l Осигури по-справедливи цени на транспортните услуги за всеки като

намали цените на билетите за метрото и влаковете за външен Лондон,
намали броя на зоните и въведе единични тарифи до 2025
l Създаде енергийна компания за възобновяема енергия с нестопанска цел
l Работи да изчисти всички незаконни източници на замърсяване на въздуха най-късно до 2020

Всички граждани на Европейския Съюз и Общността на Нациите имат право да гласуват на тези избори.
За да гласувате, се регистрирайте на този адрес преди 18 април (понеделник):
https://www.gov.uk/register-to-vote

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ НА ОРАНЖЕВАТА БЮЛЕТИНА
На 5 май 2016 ще има двойни избори: избори за кмет и избори за Лондонската Асамблея.
Лондонската Асамблея е орган, който контролира действията на кмета и определя бюджетът, с който
кметът разполага.
Независимо за кого ще гласувате на кметските избори, тези, с които кметът ще работи
са особено важни.
Гласувайте за Зелените на оранжевата бюлетина, за да има повече Зелени представители
в Асамблеята, които да съблюдават как кметът се справя във важни сфери като жилищния сектор,
транспортa, замърсяването на въздуха и обществения ред.
На тези избори всеки глас има значение. Няма пропилени гласове.

Твоят глас е важен. На последните избори, на Зелените не им достигна 1%, за да имат
трети представител в Асамблеята. Гласувайте за Зелените на оранжевата бюлетина,
за да има повече Зелени представители в Асамблеята.
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩНОСТТА НА НАЦИИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ.
МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ПО ДВА НАЧИНА: ОНЛАЙН НА
https://www.gov.uk/register-to-vote ИЛИ КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕСТНАТА СИ ОБЩИНА.
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