SIAN BERRY
FOR LONDON MAYOR 2016
Sian Berry a Zöld Párt jelőltje a London polgármesteri választásokon, amelyekre
2016 május 5-en kerül sor.
Sian jelenleg London Camden nevezetű részén önkormányzati képviselő.
Már 2008-ban is indult a londoni polgármesteri választásokon. Az utolsó
londoni választásokon a Zöld Párt a harmadik legtöbb szavazatot kapta,
legyőzve a liberális demokratákat és a UKIP Pártot is.
A közlekedéssel kapcsolatos érdekképviseleti kampányai során Sian több
százezer fontot nyert a kormánytol, amellyel különboző Zöld tömegközlekedési
projekteket inditottak országszerte. Camdenben pedig Sian a szociális lakások
megszüntetése ellen harcolt. Továbbá Sian rávette a helyi önkormányzatot
hogy egy 1 millió font értékü alapitványt hozzan létre amely segitségével
a közósségi központok és a könyvtárok fenn tudják tartani magukat.
Sian igérete az hogy:
l Igazán megfizethető lakásokat fog létrehozni, a szociális lakásalapot meg

fogja védni és létre fogja hozni London Lakásberlők Egyesuletét, amely
a bérlőknek segit majd elkerülni és szembeszállni a kizsákmányolo privát
bérleti rendszerrel.
l Esélyegyenloségért harcol majd a tömegközlekedésben, ugyhogy 2025-ig

ólcsobbak lesznek a metro és vonatjegyek, kevesebb zónákra fog oszlani
a londoni tömegközlekedés és a jegyárak egyetemesek lesznek.
l Egy nonprofit megújuló energia céget hoz majd létre Londonban.
l Minden tőle telhetőt megtesz azért hogy az illegális légszennyezési foltok eltünjenek 2020-ig.

Ezeken a választásokon az Europai Unió és a Commonwealth minden országábol származó állampolgárok vehetnek részt. Regisztrálni
április 18, hetfőig lehetséges a kovetkező honlapon https://www.gov.uk/register-to-vote.

SZAVAZZANAK ZÖLDRE A NARANCSSARGA SZAVAZÓCÉDULAN
Május 5-én két választásra is sor kerűl – a londoni polgármesteri választásokra és a londoni gyülekezeti választásokra.
London Gyülekezetének az a feladata hogy London Polgármesterét vonja felelősségre és a koltségvetését jováhagyja.
Akarkire szavaz majd a polgármesteri választásokon, megfontolta-e már azt hogy a polgármester kivel fog
közremükodni és hogy Ön ezt be tudja folyásolni?
Szavazzón a Zöldekkel a narancssárga szavazócédulan hogy több Zöld Párthoz tartozó gyülekezeti képviselő
keruljön be akik a polgármestert felelösségre tudjak vonni a lakhatosággal, közlekedéssel, levegőszennyezéssel és
rendfenntartással kapcsolatban.
Ezek a választások egy igazságos választási módszert alkalmaznak, ezért minden szavazat fontos. Egyetlenegy
szavazat sem megy kárban.
Az Ön szavazata erővel és hatással bir. Az utolsó választásokon a Zöld Pártnak csak 1% hiányzótt ahhoz hogy
egy harmadik gyülekezeti tagja lehessen Londonban. Szavazzón a Zöldekre a narancssárga szavazócédulán
hogy több Zöld gyülekezeti képviselőnk legyen.

EZEKEN A VÁLASZTÁSOKON AZ EUROPAI UNIO ÉS A COMMONWEALTH MINDEN ORSZÁGÁBOL SZARMAZÓ ÁLLAMPOLGÁROK
VEHETNEK RÉSZT. REGISZTRÁLJON INTERNETEN KERÉSZTUL A GOV.UK/register-to-vote HONLAPON VAGY VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
A HELYI ÖNKORMÁNYZATTAL.
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