2016 LONDRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN
SIAN BERRY
Sian Berry 5 Mayıs 2016’da da Londra’da yapılacak olan belediye
başkanlık seçimlerinde Green Parti’nin adayı.
Sian, Camden belediye meclisi üyesidir ve 2008’de Londra Belediye
başkanlığı için yarışmıştır. En son yapılan Londra seçimlerinde Green Party,
Lib Dems ve UKIP’i geçerek üçüncü olmuştur.
Ulaşım konusunda çalışmaları olan Sian, ülke çapında çevreci ulaşım
projeleri için hükümetten yüzlerce milyon para tahsis etmeyi başardı.
Camden bölgesinde, Kings Cross’da, belediye ev yardımı kesintilerine
karşı mücadele etti ve belediyede temsil edilen bütün partileri, toplum
merkezleri ve kütüphanelerin kapanmasını engellemek için kullanılmak
üzere £1 milyonluk fon oluşturmaya ikna etti.

Sian;
l Gerçekci, uygun fiyatlı evlerin yapımını sağlayacak, belediye evlerini ve

binalarını koruyacak, istismar edilen bağımsız kiracıları korumak için bir
Londra Kiracılar Birliği kuracak.
l Londra’nın dış zon bölgelerinin yeraltı ve yerüstü tren ücretlerini indirecek,

toplam zonların sayısını azaltıp, 2025’e kadar ulaşım ücretlerini dondurarak
herkes için adil ulaşım ücretleri sağlayacak.
l Londra için yenilenebilir enerji üreten ve kar amacı gütmeyen bir enerji firması kuracak.
l Hava kiriliğinin yasadışı sınırın üstüne çıktığı bütün noktalar, en geç 2020 yılına kadar kirlilikten arındırılacak.

Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin vatandaşları bu seçimlerde oy kullanabilir.
18 Nisan Pazartesi gününden önce www.gov.uk/register-to-vote adresinden seçmen kütüğüne kayıt olunuz.

TURUNCU KAĞITTA GREEN PARTİ’YE OY VERİNİZ
5 Mayıs 2016 günü iki tane seçim olacaktır – Londra Belediye başkanlık seçimleri ve Londra Belediye Meclis
üyesi seçimleri.
Londra Belediye Meclisi, Londra Belediye başkanını denetler ve onların bütçesini belirler.
Belediye başkanı seçimlerinde kime oy verdiğiniz değil, belediye başkanının kiminle
çalıştığı önemlidir.
Turuncu oy pusulasında Green Parti’ye oy verin ki; belediye başkanını, barınma, ulaşım, hava kirliliğinin
önlenmesi ve yönetmeliğin uygulanması konularında denetleyebilecek daha fazla Green Partili belediye
meclisine girebilsin. Seçim adil bir oy verme sistemi üzerinden yürütülür, bu yüzden her oy sayılır.

Oyunuz güçlüdür. Geçen seçimlerde, Yeşillerin üçüncü belediye meclis üyesini çıkarmasına sadece
yaklaşık 1% lik bir fark kalmıştı. Turuncu oy pusulasında Green Parti’ye oy verin böylece daha çok
Yeşilleri belediye meclis üyeliğine seçtirin.

BÜTÜN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU ÜYESİ ÜLKELERİN VATANDAŞLARI BU
SEÇİMLERDE OY KULLANABİLİR. SEÇMEN KÜTÜĞÜNE www.gov.uk/register-to-vote İNTERNET ADRESİNDEN VEYA YEREL
BELEDİYENİZE BAŞVURARAK KAYIT OLUNUZ.
John Street tarafından Kalkınma Evi, 56-64 Leonard Sokağı, Londra, EC2A 4LT’de Sian Berry ve Londra Green Party adayları adına hazırlanmıştır.

