SIAN BERRY
UNTUK WALI KOTA LONDON 2016
Sian Berry adalah calon dari Partai Hijau (Green Party) untuk Wali Kota
London, dalam pemilihan yang akan diadakan pada tanggal 5 Mei 2016.
Sian adalah anggota dewan di dewan administrasi Camden serta pernah
mencalonkan diri sebagai Wali Kota London pada tahun 2008. Dalam
pemilihan wali kota terakhir di London, Partai Hijau menduduki tempat
ketiga, mengalahkan Liberal Demokrat dan UKIP.
Sebagai pengkampanye isu-isu transportasi, Sian telah memenangkan ratusan
juta poundsterling dari pemerintah untuk proyek-proyek transportasi hijau
di seluruh bagian negara. Di Camden, ia mempermasalahkan pemotongan
anggaran perumahan sosial di Kings Cross, dan meyakinkan semua pihak di
Council (dewan pengurus) Camden untuk menyediakan dana £1 juta guna
menghentikan penutupan pusat-pusat komunitas dan perpustakaan.
Sian akan:
l Membangun rumah yang harganya benar-benar terjangkau, melindungi

perumahan yang disediakan council dan mendirikan Serikat Penyewa Rumah
London (London Renters Union) untuk membantu para penyewa rumah
swasta yang dieksploitasi.
l Mewujudkan biaya transportasi yang lebih adil bagi semua orang dengan

tiket tube dan kereta yang lebih murah untuk luar London, lebih sedikit zona
serta biaya yang rata pada tahun 2025.
l Menciptakan perusahaan energi terbarukan nirlaba London.
l Memastikan semua titik polusi udara ilegal dibersihkan selambat-lambatnya pada tahun 2020.

Semua warga Uni Eropa dan negara-negara Persemakmuran dapat memberikan suara dalam pemilihan ini.
Mendaftarlah untuk memberikan suara sebelum Senin 18 April di https://www.gov.uk/register-to-vote.

PILIH HIJAU DI KERTAS ORANYE
Pada tanggal 5 Mei 2016 akan ada dua pemilihan umum – pemilihan untuk Wali Kota London dan pemilihan untuk anggota
London Assembly (dewan kota London).
London Assembly adalah badan yang meminta pertanggunggugatan Wali Kota dan menetapkan anggaran
belanjanya.
Tidak penting siapa yang Anda pilih dalam pemilihan Wali Kota, yang penting adalah dengan
siapa Wali Kota bekerja.
Pilih Partai Hijau di kertas suara oranye untuk memilih lebih banyak anggota dewan dari Partai Hijau
untuk meminta pertanggunggugatan terhadap siapa pun yang menjadi Wali Kota dalam bidang perumahan,
transportasi, polusi udara serta pemolisian.
Pemilihan umum ini dilakukan dengan sistem pemberian suara yang adil, jadi semua suara masuk akan
dihitung. Tidak ada suara masuk yang akan disia-siakan.
Suara Anda sangat penting. Dalam pemilihan umum terakhir, Partai Hijau hanya kurang sekitar 1%
untuk bisa memilih anggota ketiga dalam Assembly. Pilih Partai Hijau di surat suara oranye dan Anda akan
memilih lebih banyak anggota Partai Hijau untuk duduk di Assembly.
SEMUA WARGA UNI EROPA DAN NEGARA-NEGARA PERSEMAKMURAN DAPAT MEMBERIKAN SUARA DALAM
PEMILIHAN INI. MENDAFTARLAH UNTUK MEMBERIKAN SUARA ONLINE DI GOV.UK/register-to-vote
ATAU DENGAN MENGHUBUNGI COUNCIL SETEMPAT ANDA
Dipromosikan oleh John Street atas nama Sian Berry dan para kandidat Partai Hijau London, di Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT.

