SIAN BERRY
KWA MEYA WA LONDON 2016
Sian Berry ni mgombea wa Meya wa London kupitia chama cha Green,
kwa uchaguzi wa Mei, 5 2016.
Sian ni mjumbe wa Camden na aliwania kuwa Meya wa London
mnamo 2008. Katika uchaguzi huo uliopita, Chama cha Greens kilikuwa
nambari ya tatu, kikishindwa na vile vya Lib Dems na UKIP.
Kama mhamasishaji wa uchukuzi, Sian ameshinda mamia ya mamilioni
kutoka kwa serikali kwa miradi ya uchukuzi ya Green kwa nchi nzima.
Katika Camden, amepinga upunguzaji wa nyumba za kawaida katika
Kings Cross, na kuwarai wanachama wote walio katika mamlaka
watengeneze hazina ya £ milioni moja ilikuzuia kufungwa kwa vituo vya
jamii na maktaba.
Sian:
l Atatengeneza nyumba zilizorahisi, kutengeneza mamlaka ya mitaa na

kuunda Muungano wa Wakodeshaji ili kusaidia kupunguza wakodeshaji
wa kibinafsi.
Kuweka nauli nafuu kwa kila mtu aliye na tiketi ya tubi na reli ya kwenda
nje ya London, zoni chache na nauli sawa kufikia 2025.
l

l Atatengeneza kiwanda cha nguvu ya umeme ya London isiyokuwa ya kibiashara.
l Atahakikisha kuwa angalau maeneo yote ya uchafuzi wa hali ya hewa yanasafishwa kufikia 2020.

Wanainchi wote wa Umoja wa Ulaya na Majumuiya ya dola wanaweza kupiga kura katika uchaguzi huu. Jisajili
Ili upige kura kabla ya 18 Aprili kwenye tovuti ya https://www.gov.uk/register-to-vote.

PIGIA GREEN KWENYE KARATASI YA RANGI YA CHUNGWA
Kuna chaguzi mbili zitakazofanyika Mei 5 2016 – uchaguzi wa Meya wa London na uchaguzi wa Bunge la London.
Bunge la London linamhitaji Meya wa London kuajibika na kuunda bajeti yao.
Haijalishi unayempigia kura katika uchaguzi wa meya, anayefanya kazi na meya ndiye
muhimu.
Mpigie kura Green kwa kisanduku cha karatasi ya rangi ya chungwa ili kuchagua wanachama
zaidi wa bunge la Green waweze kuhifadhi meya ambaye atawajibika kwa ujenzi wa nyumba, uchukuzi,
uchafuzi wa hali ya hewa na kulinda..
Uchaguzi unafanywa kwa mfumo wa haki, kwa hivyo kila kura kina umuhimu. Hakuna kura
zitakazoharibiwa.
Kura yako ina umuhimu mkubwa sana. Kwa uchaguzi uliopita, wanachama wa Green
walikuwa karibu asilimia 1 pekee yake idadi ndogo mno ya kuchagua mwanachama wa bunge wa tatu.
Pigia kura Green kwenye karatasi ya rangi ya chungwa na utachagua wanachama wengine wa Bunge la Green.
WANAINCHI WOTE WA UMOJA WA ULAYA NA MAJUMUIYA YA DOLA WANAWEZA KUPIGA KURA KATIKA
UCHAGUZI HUU KWA KUJISAJILI MATANDAONI KWA GOV.UK/register-to-vote AU KWA KUWASILIANA NA
MAMALAKA YA ENEO LAKO
Imetangazwa na Barabara ya John kwa niaba ya Sian Berry na Wagombeaji wa chama cha Green, wote wakiwa Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT.

