SIAN BERRY

BURMISTRZEM LONDYNU 2016
Sian Berry to kandydatka na burmistrza Londynu z ramienia Green
Party w głosowaniu, które odbędzie się 5 maja 2016 roku.
Sian jest radną Camden i w 2008 roku startowała już w wyborach
na burmistrza Londynu. Green Party była wówczas trzecia
oraz pokonała partie Lib Dem i UKIP.
Sian zagwarantowała wielomilionowe dotacje rządowe na rozwój
ekologicznych projektów komunikacyjnych w całym kraju. Jako
radna Camden Sian sprzeciwiała się ograniczaniu funduszy
na mieszkania komunalne w Kings Cross; przekonała także partie
w radzie gminy, by wygospodarować milion funtów dotacji na
ratowanie przed zamknięciem domów kultury i bibliotek.
Sian pragnie:
wspierać budowanie tanich domów, chronić osiedla komunalne
i powołać związek London Renters Union, który będzie dbał
o prawa lokatorów;
l

zająć się cenami biletów komunikacji miejskiej, obniżyć je dla osób
dojeżdżających spoza Londynu, do 2025 roku ograniczyć liczbę stref
i ceny stałych przejazdów;
l

l

stworzyć w Londynie niezarobkowe przedsiębiorstwo energii odnawialnej;

l

sprawić, by wszystkie niezgodne z prawem punkty zanieczyszczenia powietrza zostały oczyszczone najpóźniej do 2020 r.;

W tych wyborach wszyscy obywatele Unii Europejskiej i Wspólnoty mają prawo głosu.
Rejestracja na https://www.gov.uk/register-to-vote jest możliwa do poniedziałku 18 kwietnia.

GŁOSUJ NA GREEN NA POMARAŃCZOWYM FORMULARZU
5 maja 2016 r. głosować będziemy na burmistrza Londynu i kandydatów do Zgromadzenia London Assembly.
Zgromadzenie London Assembly kontroluje burmistrza Londynu oraz ustala budżet.
Wybierz swojego kandydata na burmistrza Londynu i zastanów się,
z kim powinien dzielić swoje obowiązki.
Głosuj na Green na pomarańczowym formularzu, spraw by w Zgromadzeniu zasiadło
więcej przedstawicieli tej partii. Będą oni pilnować, by nowy burmistrz zajmował się sprawami
gospodarki mieszkaniowej, komunikacji miejskiej oraz środowiskiem.
Wybory są realizowane w systemie pojedynczego głosu przechodniego i każdy się liczy.
Żaden głos się nie zmarnuje.
Twój udział jest ważny. Podczas ostatnich wyborów partii Green zabrakło zaledwie
1% głosów, by wybrać trzeciego przedstawiciela. Głosuj na partię Green na pomarańczowym formularzu i wybierz więcej Zielonych członków Zgromadzenia.
W TYCH WYBORACH WSZYSCY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ I WSPÓLNOTY
MAJĄ PRAWO GŁOSU. ZAREJESTRUJ SIĘ NA GOV.UK/register-to-vote
LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM SAMORZĄDEM
Druk na zlecenie biura prasowego John Street Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT. W imieniu Sian Berry oraz London Green Party.

