RE-ELECT JEAN LAMBERT
Vote Green in the European
elections 22 May
Ως Green Party, θα αλλάξουμε την
οικονομία μας να βάλουμε μπροστά τους
ανθρώπους.
• Θα κάνουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να
πληρώνουν τους φόρους τους και να δίνουν στο
προσωπικό τους αξιοπρεπείς μισθούς
• Θα επενδύσουμε σε καινούγιες θέσεις
εργασίας ώστε οι νέοι να έχουν ένα μέλλον.
• Θα κάνουμε τις τράπεζες να εργάζονται για
την κοινότητα και να στηρίζουν τις μικρές
επιχειρήσεις
• Θα βάλουμε τέρμα στις επιδοτήσεις ορυκτών
καυσίμων, θα επενδύσουμε σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
• Θα πούμε όχι στις εμπορικές συμφωνίες που
είναι επιζήμιες
την

Η Jean Lambert, λέει, «είμαι υπερήφανη που
είμαι
ευρωβουλευτής
του
Λονδίνου
και
εκπροσωπώ αυτήν την ποικιλόμορφη και
ζωντανή πόλη.

• Προώθηση της ισότητας, αντιμετώπιση του
μίσους.
• Αντιμετώπιση της φτώχειας και μείωση των
ανισοτήτων
•
Προστασία
των
δημοσίων
υπηρεσιών,
υπεράσπισει του NHS
• Παροχή φροντίδας για όσους την χρειάζονται
και για όσους την παρέχουν

«Είμαι υπερήφανη που είμαι ευρωβουλευτής
των Πρασίνων, διότι οι Πράσινοι κάνουν τη
διαφορά. Θέτοντας ανώτατο όριο στα μπόνους
των τραπεζιτών, κερδίζοντας αλλαγές στην
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, φέρνοντας στο
συγουρία και στήριξη στη Νεολαία που αναζητεί
εργασία,
και
οι
Πράσινοι
εργάζονται
διασυνοριακά για το κοινό καλό."

θα προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και
τα ζώα.

Η Jean ζει στο Ανατολικό Λονδίνο και ήταν
δάσκαλα
πρίν
εκλεγεί
στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Θα προωθήσουμε την ισότητα
προστασία των δικαιωμάτων σας.

και

• Θα καθαρίσουμε την μολυσμένη ατμόσφαιρα
και θα προστατέυσουμε της φύσης
• Θα ενεργοποιηθούμε εναντίον της κλιματικής
αλλαγής, προστασία από τις πλημμύρες
• Τέρμα στην σπατάλη ενέργειας και πολύτιμων
πόρων
• Παροχή υγιηνής τροφής που εμπνέει
εμπιστοσήνη και παραμένει προσιτή
• Υπεράσπιση των ζώων από το μίσος και την
εκμετάλλευση
Ψηφίστε GREEN PARTY.
Η ψήφος σας μετράει! Το εκλογικό σύστημα
στην Μεγάλη Βρετανία για τις ευρωεκλογές είναι
αναλογικό, έτσι κάθε ψήφος θα μετράει στις 22
Μαΐου.
Promoted by Laura Davenport on behalf of London
Region Green Party European election candidate list
both at 56-64 Leonard St, London. EC2A 4LT.

Οι Πράσινοι θέλουν μια
Ευρώπη - μια Ευρώπη που:

διαφορετική

• Προστατεύουν τον άνθρωπο και αντιστέκεται
στα κατεστημένα συμφέροντα
•
Πρωτοπορουν
στην
αντιμετώπιση
της
κλιματικής αλλαγής
• Είναι πρωταθλητές στα ανθρώπινα δικαιώματα
και προωθούν το δίκαιο εμπόριο (fair trade)
• Δίνουν αξία στους ανθρώπους για αυτό που
είναι, απ' όπου και αν προέρχονται.

