ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: από τις χειρότερες πολιτείες της
Αµερικής για τo ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Οι νόµοι ψηφοφορίας τής πολιτείας τής Νέα Υόρκης είναι από
τούς χειρότερες στη χώρα: Η πολιτεία µας είναι 41η στην
συµµετοχή ψηφοφόρων. Σχεδόν 2 εκατοµµύρια πολίτες µε
δικαίωµα ψήφου δεν έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν. Σε
αντίθεση µε τις περισσότερες πολιτείες, δεν έχουµε την
πρόωρη ψηφοφορία σε οποιαδήποτε µορφή. Ακόµα και η
καταγραφή των ψηφοφόρων είναι δύσκολη. Πραγµατικά οι
νόµοι µας για ψηφοφορία είναι τόσο καταπιεστικοί που οι
Ρεπουµπλικάνοι τους χρησιµοποιούν για να καταστείλουν
το δικαίωµα ψήφου.
Όταν ρωτήθηκε γιατi συντόµευσε τη πρώιµη περίοδο της
ψηφοφορίας στο Οχάιο, ο Κυβερνήτης John Kasich είπε "Δεν ξέρω
γιατί τα βάζετε µε το Οχάιο. Γιατί δεν πάτε να τα βάλετε µε
τη Νέα Υόρκη;»
"ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: Ο Κυβερνήτης Cuomo και οι
Δηµοκρατικοί
νοµοθέτες
έχουν
προτείνει
µε
τούς
προϋπολογισµούς
τους
την
αυτόµατη
καταγραφή
των
ψηφοφόρων και έγκαιρη ψηφοφορία. Οι Ρεπουµπλικάνοι, µε
την υποστήριξη της IDC και τής Simcha Felder, απορρίπτουν αυτές
τις προτάσεις για την ενίσχυση της δηµοκρατίας µας. Δεν τούς
νοιάζει αν δεν µπορείτε να ψηφίσετε, γιατί χαµηλή
συµµετοχή είναι ο µόνος τρόπος που οι Ρεπουµπλικάνοι
µπορούν να κερδίσουν εκλογές.
Το IDC και η Simcha Felder επιτρέπουν στο Κόµµα τού Trump να
εµποδίζει την ψήφο των Νεοϋορκέζων!
Δεν µπορούµε να αφήσουµε να ξεφύγουν µε αυτό.

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το 2006, το Εφετείο τής πολιτείας διαπίστωσε ότι από έλλειψη
χρηµατοδότησης των σχολείων µας, η πολιτεία τής Νέας Υόρκης
παραβιάζει το συνταγµατικό δικαίωµα των µαθητών για
"σωστή βασική εκπαίδευση." ¨Εδωσε εντολή να δωθεί αύξηση
5,5 δισ $ για βελτίωση τής βασικής τους λειτουργίας, γνωστή ως
Foundation Aid, σε όλη την πολιτεία κατά τη διάρκεια τεσσάρων
ετών. Είναι τώρα 2017, και τα σχολεία µας ακόµα περιµένουν να
δούν αυτά τα χρήµατα.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: Οι Δηµοκρατικοί ζητούν αύξηση $
2,1 δισ δολαρίων για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη
χρηµατοδότηση των σχολείων µας για να εκπαιδεύσουµε τα

παιδιά µας. Οι Ρεπουµπλικάνοι, µε την υποστήριξη τού IDC και
τής Simcha Felder, προτείνουν µια αύξηση $960 εκατ και ο
Κυβερνήτης Cuomo θέλει αύξηση για µόνο $428 εκατ! Το IDC και οι
Ρεπουµπλικάνοι θέλουν επίσης να αλλάξει τη φόρµουλα για
τον υπολογισµό του Foundation Aid µε έναν τρόπο που θα
ξεγελάσει
ακόµα
παραπάνω
τις
φτωχότερες
και
πιο
στερηµένες περιοχές της πολιτείας.
Η Alliance for Quality Education, µια οµάδα πού υπερασπίζεται τη
βελτίωση του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος στην Νέα
Υόρκη, λέει «Το IDC υποστηρίζει την εκπαιδευτική πολιτική
τού Trump, η οποία περιλαµβάνει συνεχή υποχρηµατοδότηση
της δηµόσιας εκπαίδευσης για να χρηµατοδοτήσει σχολεία
charter και κουπόνια."
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΨΕΦΥΓΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΑ
Η Νέα Υόρκη και η Βόρεια Καρολίνα είναι οι µόνες δύο
πολιτείες που κρίνουν παιδιά 16 ετών ποινικά υπεύθυνους
σαν ενήλικες. Αυτό σηµαίνει ότι έφηβοι καταλήγουν σε
σωφρονιστικά ιδρύµατα ενηλίκων σαν το Riker’s Island και
δικάζονται σε ποινικό δικαστήριο ενηλίκων, συχνά µε
ποινικό µητρώο για όλη τους τη ζωή. Επιπλέον, νέοι που
κρατούνται σε φυλακές για ενήλικες είναι σε µεγαλύτερο
κίνδυνο να τραυµατιστούν ή να κακοποιηθούν σεξουαλικά
και έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να καταφύγουν σε
αυτοκτονία.
ΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:
Οι
Δηµοκρατικοί και ο
Κυβερνήτης Cuomo θέλουν να αυξήσουν το όριο ηλικίας για
ποινική ευθύνη στα 18 χρόνια και να µεταφέρουν τις δίκες
στο δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων. Επίσης το
σχέδιο
τής
Δηµοκρατικής
Συνέλευσης
προτείνει
ένα
πρόσθετο ποσόν $5 εκατοµµυρίων για να χρηµατοδοτήσει
αυτές τις αλλαγές και να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις για
τούς νέους. Η IDC λέει ότι υποστηρίζει το σχέδιο, αλλά στην
πραγµατικότητα
αντιγράφει
την
πρόταση
των
Ρεπουµπλικάνων και τής Simcha Felder.
Οι πράξεις µιλούν δυνατότερα από τις λέξεις: η IDC επιτρέπει
στο Κόµµα τού Trump να αναιρέσει την αύξηση τού ορίου ηλικίας,
έτσι ώστε ακόµα κι’ αν ένα νοµοσχέδιο περάσει µε αυτό το
όνοµα περάσει, δεν θα προστατεύσει παιδιά 16 και 17 ετών από
φυλάκιση µε ενήλικες, κακοποίηση, και υποτροπής . Γιατί να

µην περάσουν τη Δηµοκρατική πρόταση για αύξηση του ορίου
ηλικίας που περιλαµβάνει τα ισχυρότερα µέτρα προστασίας
για τα παιδιά;
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΨΕΦΥΓΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Ποιό είναι το IDC;
Η Ανεξάρτητη Δηµοκρατική Οµάδα (Independent Democratic Conference; IDC) υπό την ηγεσία του πολιτειακού γερουσιαστή Jeff Klein από το
Bronx - είναι µια οµάδα αποστατών γερουσιαστών τής Νέας Υόρκης
που πήραν το αξίωµά τους σαν Δηµοκράτικοί αλλά έχουν κάνει
ένα "συνασπισµό πλειοψηφίας" µε τους Ρπουµπλικάνους,
δίνοντάς
τους
τον
έλεγχο
της
Γερουσίας.
Η
οµάδα
περιλαµβάνει: Marisol Alcantara (Manhattan), Tony Avella (Queens), David Carlucci
(Rockland), Jesse Hamilton, (Brooklyn), Jeff Klein (Bronx), Jose Peralta (Queens), Diane Savino (Staten
Island) and David Valesky (Syracuse area).

Οι IDC παίρνουν προσωπικά ωφελήµατα µε αντάλλαγµα την
ενίσχυση
των
Ρεπουµπλικάνων,
όπως
καλύτερο
χώρο
γραφείων, περισσότερο προσωπικό και περισσότερους
υπολογιστές. Παίρνουν επίσης παροχές για την περιοχή τους,
µε συνέποια λιγότερες παροχές για την υπόλοιπη πολιτεία.

Ποιά είναι η Simcha Felder;
Μία
γερουσιαστής
από
το
Brooklyn
που
κατεβαίνει
µε
διακηρύξεις
Δηµοκρατικές,
Ρεπουµπλικάνικες
ή
Συντηρητικές και συνεδριάζει µε τούς Ρεπουµπλικάνους
για να κερδίσει περισσότερα για την περιοχή του.

Οι Ρεπουµπλικάνοι τής Γερουσίας αγαπούν τον
Donald Trump
Είναι 100% anti-choice and anti-LGBT. Προωθούν νοµοθεσία κατά των
µεταναστών που βλάπτει ολόκληρες κοινότητες.

Το IDC δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ πραγµατική επιρροή για να
προωθήσει προοδευτικά νοµοσχέδια
Όπως ο ντροπιασµένος πρώην ηγέτης τής Ρεπουµπλικάνικης
Πλειοψηφία στη Γερουσία Dean Skelos δήλωσε σχετικά µε την IDC:
«[Jeff Klein] θα είναι συν-ηγέτης τού συνασπισµού, που δεν
σηµαίνει τίποτα. Εγώ θα είµαι πρόεδρος της Γερουσίας, θα
είµαι ο ηγέτης της πλειοψηφίας, θα ελέγχω τα πάντα. Θα
ελέγχω ποιος είναι σε κάθε επιτροπή, τι νοµοσχέδια θα

έρχονται για συζήτηση, τον προϋπολογισµό--τα πάντα." Δεν
υπάρχει λόγος να σκεφτούµε ότι αυτό το καθεστώς έχει
αλλάξει µε τον τρέχοντα ηγέτη τής Ρεπουµπλικάνικης
Πλειοψηφίας στη Γερουσία John Flanagan.
Έχοντας δώσει τον έλεγχο τής Γερουσίας τής Νέας Υόρκης στους
Ρεπουµπλικάνους, η IDC και η Simcha Felder τούς επιτρέπει να
µπλοκάρουν:
●
●
●
●
●
●
●
●

DREAM Act που θα παρέχει βοήθεια για δίδακτρα στα
παιδιά των µεταναστών χωρίς χαρτιά
NYS Liberty Act που θα παρέχει προστασία σε µετανάστες,
κάνοντας την Πολιτεία τής ΝΥ ΄Ασυλο
Reproductive Health Act που θα καθιερώσει Roe v. Wade σαν νόµο τής
Νέας Υόρκης
GENDA
πού
θα
προστατεύει
LGBT
Νεοϋορκέζους
από
διακρίσεις
Voting
Reform
(Μεταρρύθµιση
δικαιωµάτων
ψήφου)
συµπεριλαµβανοµένης της πρόωρης ψηφοφορίας και την
αυτόµατη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Criminal Justice Reform (Μεταρρύθµιση Ποινικής Δικαιοσύνης)
που συµπεριλαµβάνει "αύξηση του ορίου ηλικίας"
Campaign
Finance
Reform
(Μεταρρύθµιση
της
Χρηµατικής
Διαχείρησης Πολιτικής ) και Μεταρρύθµιση Ηθών για να
καθαρίσει τη διαφθορά στο Albany
New York Health Act (Πράξη Υγειονοµικής Περίθαλψης Νέας
Υόρκης) για την εφαρµογή Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών
στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης

