SIAN BERRY
FOR LONDON MAYOR 2016
Sian Berry candidează pentru Partidul Verde la funcția de Primar al
Londrei in alegerile din 5 mai 2016.
Sian este consilier local in Camden. A candidat la funcția de Primar al
Londrei și in 2008. La ultimele alegeri din Londra, Partidul Verde s-a situat
pe locul trei, înaintea partidelor Liberal- Democrat și a UKIP.
Prin campaniile sale pentru transportul sustenabil, Sian a câștigat sute
de milioane de lire de la guvern pentru diferite proiecte de transport
verde din toată țara. In Camden, ea s-a opus măsurilor de desființare
a locuințelor sociale din Kings Cross și a convins toate partidele
reprezentate în consiliu să creeze un fond de 1 milion de lire pentru
împiedicarea închiderii centrelor comunitare și a bibliotecilor.
In următoarea perioadă Sian:
l Va crea locuințe cu adevarat accesibile, va proteja cartierele sociale și va

infiinta Uniunea Chiriașilor din Londra pentu a-i ajuta pe toți chiriașii care
sunt exploatați de proprietarii de locuințe.
l Până in 2025 va crea prețuri mai accesibile la transportul public, cu

bilete mai ieftine pentru metrou și trenurile din afara Londrei, mai puține
zone și prețuri unice.
l Va crea pentru o companie non-profit de energie regenerabilă în Londra.
l Va face tot posibilul ca sursele ilegale de poluare sa fie eradicate cel târziu până in 2020.

În aceste alegeri pot vota toți cetatenii din Uniunea Europeană și din Commonwealth. Înscrieri pentru vot se fac până luni
18 aprilie pe adresa https://www.gov.uk/register-to-vote

VOTAȚI VERDE PE BULETINUL DE VOT PORTOCALIU
Pe data de 5 mai 2016 vor avea loc două alegeri – ealegerile pentru Primarul Londrei și iar alegerile pentru Consiliul Londrei.
Consiliul trage la răspundere Primarul Londrei și decide asupra bugetului acestuia.
Indiferent pentru cine votați in alegerile pentru Primar, v-ati gândit cu cine doriți să lucreze acesta?
Votați cu Verzii pe buletinul portocaliu pentru a alege cât mai mulți membri in Consiliu și astfel a-l
determina pe Primar sa se ocupe de locuințe, transport, poluarea atmosferică și poliție.
Alegerile au loc printr-un sistem corect astfel ca fiecare vot conteaza. Nici un vot nu este inutil.
Votul vostru are puterea de a aduce schimbare. La ultimele alegeri Verzii au fost doar la 1% distantă
de a reuși să aibă trei membri in Consiliu. Votați verde pe buletinul de vot portocaliu și veți alege
mai mulți membri Verzi în Consiliu.

ÎN ACESTE ALEGERI POT VOTA TOȚI CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE ȘI COMMONWEALTH-ului. ÎNSCRIEȚI-VĂ ONLINE LA GOV.
UK/register-to-vote SAU CONTACTAȚI CONSILIUL LOCAL DIN ZONA ÎN CARE LOCUIȚI
Promoted by John Street on behalf of Sian Berry and London Green Party candidates, all at Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT.

