שען בארי
לראש עירית לונדון 2016
שואן בארי היא מועמדת המפלגה הירוקה לראש עירית לונדון בבחירות אשר יתקיימו
ביום  5במאי .2016
שואן היא חברת מועצה מקומית בקאמדן ,והייתה מועמדת לראש עירית לונדון
בבחירות בשנת  .2008בבחירות האחרונות בלונדון המפלגה הירוקה היגיעה למקום
השלישי ,ונצחו את המפלגה הליברל דמוקרטי וגם את מפלגת .UKIP
בתור פעילה למען שיפורים במערכות תחבורה ,שואן הצליחה לגייס מאות מיליוני
לירות לטובת תוכניות תחבורה ירוקות ברחבי המדינה .בקאמדן היא התנגדה
לקיצוצים בדיור ציבורי בקינגס קרוס ,ועוד שכנעה את כל המפלגות במועצה להקים
קרן בסך מיליון לירות למנוע סגירת מרכזים קהילתיים וספריות ציבוריות.
שואן מבטיחה:
 lלייצר דיור במחירים סבירים באמת ,להגן על שכונות דיור ציבוריות ,ולהקים אגודה של
שוכרי דיור בלונדון על מנת להגן על שוכרים מנוצלים.
 lלקבוע מחירי תחבורה ציבורית הוגנים יותר לכולם ,עם מחירים זולים יותר ברכבת וברכבת
תחתית לאזורי הפריפריה ,עם פחות אזורי מחירים ,ואזור מחירים אחיד לכל לונדון עד .2025
 lלהקים חברה ללא כוונת רווח ליצירת אנרגיה מתחדשת ללונדון.
 lלהבטיח ניקוי של כל מוקדי זיהום אוויר לא חוקי ,לא מאוחר מ.2020-
כל אזרחי מדינות האיגוד האירופאי ,וכמו כן כל אזרחי מדינות חבר העמים ראשיים לבחור בבחירות אלו.
תרשמו לבחור לפני יום ב’  18באפריל באתר האינטרנט https://www.gov.uk/register-to-vote:

תצביעו ירוק בטופס הכתום
ביום  5במאי  2016יתקיימו שתי בהירות :בחירות לראש עירית לונדון וגם בחירות לאסיפה של לונדון.
חברי האסיפה משגיחים על ראש העיר ודורשים ממנו דין וחשבון ,וגם קובעים את התקציב של ראש העיר
ללא קשר למי שאתם מצביעים עבורו לראש העיר ,יש חשיבות רבה למי שאיתם יעבוד ראש העיר.
תצביעו ירוק בטופס ההצבעה הכתום על מנת לבחור בנציגי המפלגה הירוקה לאסיפה ,לבקש מראש העיר ,יהיה מי שיהיה,
לתת דין וחשבון בנושאי דיור ,תחבורה ,זיהום אווירי ,ושיטור ברחבי לונדון.
הבחירות לאסיפת לונדון מתקיימות בשיטה הוגנת (שיטה יחסית) כך שכל קול נספר .אין “בזבוז” של קולות.
הקול שלך בעל ערך חשוב .בבחירות האחרונות שני נציגי המפלגה הירוקה נבחרו לאסיפה ,ותוספת של עוד  1%בקולות היה
יכול להוסיף נציג שלישי .תצביעו ירוק בטופס ההצבעה הכתום על מנת לבחור יותר נציגים מהמפלגה הירוקה לאסיפה של לונדון.

כל אזרחי מדינות האיגוד האירופאי ,וכמו כן כל אזרחי מדינות חבר העמים ראשיים לבחור בבחירות אלו.
תרשמו לבחור באתר האינטרנט https://www.gov.uk/register-to-vote :או לחילופין בפניה למועצה מקומית שלך.
הוצא לאור ע’’י ג’ון סטרייט בשם שואן בארי ומועמדי המפלגה הירוקה בלונדון ,כולם בכתובתDevelopment House, 56-64 Leonard Street, London, EC2A 4LT :

