SIAN BERRY
ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2016
Η Sian Berry είναι η υποψήφια του Green Party (Πράσινοι) για Δήμαρχος
του Λονδίνου στις εκλογές της 5ης Μαΐου 2016.
Η Sian είναι Δημοτική Σύμβουλος στο δήμο του Camden και ήταν υποψήφια
για Δήμαρχος του Λονδίνου το 2008. Στις τελευταίες τοπικές εκλογές το
Green Party ήρθε τρίτο, ξεπερνώντας τους Lib Dems και το UKIP.
Ως μέλος της εκστρατείας για τις μεταφορές, η Sian κατάφερε να
εξασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από την κυβέρνηση για έργα
οικολογικών μεταφορών σε όλη τη χώρα. Στα πλαίσια του Camden
αντιστάθηκε στις περικοπές εργατικών κατοικιών στο Kings Cross και
έπεισε όλα τα κόμματα του Δημοτικού Συμβουλίου να δημιουργήσουν
ένα ταμείο αξίας £1 εκατομμυρίου ώστε να αναιρεθεί το κλείσιμο των
κοινωτικών κέντρων και βιβλιοθηκών του δήμου.
Η Sian δεσμεύεται να:
l Δημιουργήσει πραγματικά οικονομικά προσιτές κατοικίες, να

προστατέψει τις εργατικές κατοικίες και να ιδρύσει μια Ένωση
Ενοικιαστών Λονδίνου ώστε να βοηθήσει εκμεταλευμένους ενοίκους.
l Να εφαρμόσει πιο δίκαια μεταφορικά εισιτήρια για όλους, με πιο

φθηνά εισιτήρια για το μετρό και τα τρένα στα προάστια, λιγότερες
ζώνες και ισότιμα εισιτήρια μέχρι το 2025.
l Να δημιουργήσει ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ανανεώσιμη ενέργεια στο Λονδίνο.
l Να καθαρίσει όλα τα κομβικά σημεία παράνομης μόλυνσης του αέρα μέχρι το 2020 το αργότερο.

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες της Κοινοπολιτείας έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Εγγραφείτε για να
ψηφίσετε μέχρι τις 18 Απριλίου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.uk/register-to-vote .

ΨΗΦΙΣΤΕ GREEN ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Δύο εκλογές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στις 5 Μαΐου 2016 – οι εκλογές για Δήμαρχο του Λονδίνου και οι εκλογές για
τη Συνέλευση του Λονδίνου (London Assembly).
Η Συνέλευση κρατά τον Δήμαρχο του Λονδίνου υπόλογο και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του.
Όποιον και αν ψηφίζετε για Δήμαρχο, με ποιούς θέλετε να συνεργάζεται ο Δήμαρχος;
Ψηφίστε Green στο πορτοκαλί ψηφοδέλτιο για να εκλεγούν περισσότερα Πράσινα μέλη στη
Συνέλευση, ώστε όποιος και να εκλεγεί Δήμαρχος, να είναι υπόλογος για τα θέματα κατοικιών,
μεταφορών, μόλυνσης του αέρα και αστυνόμευσης.
Η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται βάση ενός συστήματος δίκαιας ψηφοφορίας, οπότε κάθε ψήφος
μετράει. Καμία ψήφος δεν πάει χαμένη.
Η ψήφος σας έχει δύναμη. Στις τελευταίες εκλογές, το Green Party χρειαζόντα μόνο 1% της
ψήφου ακόμα για να εκλέξει και τρίτο μέλος στη Συνέλευση. Ψηφίστε Green Party στο πορτοκαλί
ψηφοδέλτιο και θα εκλέξετε περισσότερα Πράσινα μέλη στη Συνέλευση.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ONLINE ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
GOV.UK/register-to-vote ‘Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΣ
Προωθείται από τη John Street για λογαριασμό της Sian Berry και τους υποψηφίους του London Green Party.
Διεύθυνση επικοινωνίας: Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT

