SIAN BERRY
TRANH CỬ THỊ TRƯỞNG LONDON 2016
Sian Berry là ứng cử viên Đảng Xanh cho chức thị trưởng thành phố
London, cuộc bầu cử ngày 5/5/2016.
Sian là nghị viên quận Camden đã tranh cử Thị trưởng London năm 2008.
Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, Đảng Xanh về thứ ba, đánh bại Đảng
Dân chủ Tự do và Đảng Độc lập Vương quốc Anh.
Với vai trò là nhà vận động giao thông, Sian đã dành được hàng trăm
triệu từ chính phủ cho các dự án vận tải xanh trên toàn quốc. Tại Camden,
bà phản đối việc cắt giảm nhà ở xã hội ở Kings Cross và thuyết phục tất
cả các Đảng trong Hội đồng quận thành lập quỹ 1 triệu bảng Anh để
chấm dứt việc đóng cửa các thư viện và trung tâm cộng đồng.
Sian cam kết:
l Tạo nhà ở giá thấp đúng nghĩa, bảo vệ tài sản hội đồng và thành lập
Liên hiệp Thuê nhà London giúp những cá nhân thuê nhà bị bóc lột.
l Cung cấp giao thông giá rẻ cho mọi người với giá vé tàu điện và

tàu điện ngầm giảm ở vùng London Ngoại, giảm số vùng và giá vé
duy nhất vào năm 2025.
l Thành lập một công ty tái tạo năng lượng phi lợi nhuận London.
l Đảm bảo tất cả những điểm nóng ô nhiễm không khí bất hợp pháp sẽ được làm sạch trước năm 2020.

Tất cả công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu và Khối Thịnh vượng Chung có thể tham gia bỏ phiếu.
Đăng ký trước ngày thứ 2, 18 tháng 4 tại https://www.gov.uk/registerto- vote .

BẦU PHIẾU CAM CHO ĐẢNG XANH
Có hai cuộc bầu cử diễn ra trong ngày 5/5/2016 – bầu Thị trưởng London và bầu Hội
đồng London.Hội đồng London dự thảo ngân sách và có quyền yêu cầu Thị trưởng giải trình.
Dù bạn chọn ai làm Thị trưởng trong cuộc bầu cử, những người làm việc cùng Thị trưởng hết
sức quan trọng.
Bầu phiếu cam cho Đảng Xanh để chọn thêm nhiều thành viên Hội đồng Xanh - bất kể ai sẽ là Thị
trưởng - để trông nom nhà ở, giao thông, ô nhiễm không khí và an ninh.
Cuộc bầu cử được diễn ra dưới một hệ thống bỏ phiếu công bằng, do đó mọi phiếu bầu đều
được tính. Không phiếu nào lãng phí.
Phiếu của bạn rất có quyền lực. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, Đảng Xanh chỉ vượt qua
khoảng 1% khi chọn thành viên thứ ba của Hội đồng. Bầu phiếu cam cho Đảng Xanh nghĩa là
bạn bầu thêm thành viên Xanh cho Hội đồng.

TẤT CẢ CÔNG DÂN LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG CÓ THỂ THAM GIA BỎ PHIẾU. ĐĂNG
KÝ BỎ PHIẾU ONLINE TẠI GOV.UK/register-to-vote HOẶC LIÊN HỆ VỚI HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG NƠI BẠN SỐNG.
John Street, vận động cho Sian Berry và các ứng cử viên Đảng Xanh, địa chỉ: Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT.

