SIAN BERRY
JIBO ŞAREDARIYA LONDONÊ YA 2016
Sian Berry namzetê şaredariya Londonê ya hilbijartinên 5ê
Gulan 2016´ an e.
Sian encûmena şaredariya Camdenê ye û 2008´an de jî namzeta
şarederiya Londonê bû. Di hilbijartinên dawî yên Londonê de
Partiya Keskan(Green) bû sêyemîn û Lîberalên Demoqrat û UKIP
li paş xwe hişt.
Wekî têkoşera transportê, Sian ji hikûmetê bi sedan milyon jibo
transpoteke kesk qezenc kirine. Li Camdenê li dijî qûtkirinên
malên sosyal li Kings Crossê têkoşiye, û hemû alî qane kirine ku
Şaredarî Milyonek Pound sermaye peyda bike jibo Navendên
civakî û pirtûkxane newin girtin
Sian dê:
l Malên sosyal ava bike, malên şaredariyê biparêze û saziya Yekîtiya

Kirêdaran ava bike da ku alîkariya kirêdarên rastî neheqiyê tên bike.

l Jibo bilêtên arzantir yên binerd û trênan jibo hemû kesî li

Londonê, bûhayên hindiktir li herêman heta 2025´an.

l Kompanyaya enerjiyê ya bê kar ya Londonê ava bike.
l Hemû deverên hewaya qirêjî heta herî dereng 2020´an paqij bike.

Hemû hemwelatiyên Yekitiya Ewropa û yên welatên Commonwealth dikarin dengên xwe di vê hilbijartinê de
bikarbînin. Berî 18 Nîsanê xwe bi rêya https://www.gov.uk/register-to-vote qeyd bikin.

DI KAXIZA MIŞMIŞÎ DE DENG BIDIN GREEN(KESK)
Di 5 Gulan 2016´an de du hilbijartin pêk tên – Yek jê jibo Şaredariya Londonê ye, yek jê jibo Meclîsa Şaredariya
Londonê ye.
Meclîsa Şaredariya Londonê hesabên Şaredarê/a Londonê digire û bûtçeya wan amade dike.
Ne girîng e hûn dengê xwe didin kê jibo şaredariya Londonê, yên ku Şaredar
bi wan re dixebite girîng e.
Di kaxiza dengdanê ya mişmişî de deng bidin Partiya Keskan (Green) da ku kî bibe Şaredar jî
da hejmara endamên Ji Partiya Keskan di meclîsê de zêdetir bibin û Şaredar di aliyê xaniyên
sosyal, qirêjiya hewayê û polîtîkayan de qontrol bikin.
Hilbijartin di bin sîstemeka adîl de tê pêkanîn da ku her deng cihê xwe bigire. Yek deng jî
vale naçe.
Dengê we pir girîng û xûrt e. Di hilbijartina dawî de bi %1 sêyemîn endamê meclîsê hat
wenda kirin. Di kaxiza mişmişî de dengê xwe bidin Partiya Keskan (Green) û hûn ê
bêhtir endamên Meclîsê hilbijêrin.

HEMÛ HEMWELATIYÊN YEKITIYA EWROPA Û YÊN WELATÊN COMMONWEALTH DIKARIN DENGÊN XWE DI VÊ
HILBIJARTINÊ DE BIKARBÎNIN. BI RÊYA GOV.UK/register-to-vote QEYD BIKIN AN JÎ BI ŞAREDARIYA XWE YA
HERÊMÎ RE BIKEVIN TÊKILIYÊ
Li ser navê Sian Berry û namzetên Partiya Keskan ji aliyê John Street ve. Hemû agahî li,

