חוקי הבחירות במדינת ניו יורק הם בין הגרועים בארצות הברית
חוקי הבחירות במדינת ניו יורק הם בין הגרועים בארצות הברית :ניו יורק מדורגת במקום ה 41בשיעור ההצבעה בבחירות .כמעט
 2מיליון אזרחים בגיל ההצבעה לא רשומים להצביע בקלפי .בניגוד לרוב המדינות האחרות ,אין אפשרות להצביע מוקדם ,וקשה
אפילו להרשם כדי להצביע .לאמיתו של דבר חוקי ההצבעה שלנו כל כך מפגרים אחרי מדינות אחרות שהרפובליקנים משתמשים
בהם כדי לקדם את דיכוי הבוחר .כאשר מושל ג'ון קייסיק של אוהיו נשאל על הפחתת תקופת ההצבעה המוקדמת במדינתו הוא
אמר :׳מדוע אוהיו זוכה לביקורת כאשר חוקי הבחירות גרועים יותר במדינת ניו יורק.
חייבים לדעת :המושל קואומו והדמוקרטים בבית המחוקקים במדינת ניו יורק הציעו רישום בוחר אוטומטי בהצבעה מוקדמת
בתקציב שלהם .הרפובליקנים ,בתמיכת ה IDCושמחה פלדר ,מתנגדים להצעות האלה שיכולות לחזק את הדמוקרטיה שלנו .לא
אכפת להם אם אתה לא יכול להצביע ,כי שיעור הצבעה נמוך מגדיל את היצוג של הרפובליקאים בבתי הנבחרים.
ה IDCואיתם שמחה פלדר עוזרים למפלגה של טראמפ למנוע מאזרחי ניו יורק את הזכות להצביע!
המצב עגום ואנחנו לא יכולים להשאר אדישים.

מה זה ה?IDC
הכנס העצמאי הדמוקרטי ) ,(IDCבראשות סנטור מהברונקס ג'ף קליין ,קבוצה של סנטורים של מדינת ניו יורק שנבחרו למעמדם
כחברי המפלגה הדמוקרטית אבל הם מתישרים בדעותיהם עם סנטורים רפובליקנים .עקב זה הם מרשים לשליטה של
הרפובליקנים בסנאט .הם כוללים מריסול אלקנטרה )מנהטן(; טוני אבללה )קווינס(; דוד קלוצ'י )רוקלנד(; ג'סי המילטון )ברוקלין(;
חוסה פרלטה )קווינס(; דיאנה סבינו )סטטן איילנד(; דוד ולסקי )מחוז סירקיוז(.
ה IDCמקבלים תרומה פוליטית בגלל ההסכם העם הרפובליקנים בדרך אישית ,לדוגמא שטחי משרדים טובים יותר ,תקציבי צוות
גדולים יותר ומחשבים נוספים .הם גם מקבלים הקצאות למחוזות שלהם וכך הם גורמים להמשך של חלוקת ממון בלתי מספיקה
לשאר המדינה.

מי הוא שמחה פלדר?
סנטור של מחוז ברוקלין .הוא מנהל מהמפלגה הדמוקרטית ,הרפובליקנית והקונסרבטיבית ,ומכנס ועידה מפלגתית עם
הרפובליקאים כדי להרוויח יותר משאבים למחוז שלו.

הרפובליקאים בסנאט אוהבים את דונלד טראמפ
כולם ,%100 ,הם נגד הזכויות לבחירה אישית בקשר הפלה מלאכותית ונגד הזכויות של להט"ב.

חוסר ל IDCהשפעה כדי להשיג חקיקה מתקדמת
כמו דיקן סקלוס ,המנהיג הרפלוקני המבויש של הרוב בסנאט בעבר אמר על ה ]"IDC:ג 'ף קליין[ יהיה מנהיג שיתוף קואליציה,
ובאמת אין ערך למשרה הזאת .אני עומד להיות נשיא הסנאט ,אני גם עומד להיות מנהיג הרוב ,אני עומד לשלוט בכל דבר .אני הולך
לשלוט מי יהיה בועדות ,מה היא החקיקה שתגיעה להצבעה והתקציב לכל ".אין סיבה לחשוב שהסדר הזה השתנה עם כוחו של
מנהיג הרב הרפובליקני בסנאט שהוא ג'ון פלאנגן.
האמת נתמה להאמר שעל ידי מתן השליט הבידי הרפובליקנים לסנאט של מדינת ניו יורק ,ה IDCושמחה פלדר הדבר יאפשר להם
לחסום:
●
●
●
●
●
●
●
●

/DREAM Actפיתוח ,הקלה וחינוך לקטינים זרים ,לספק סיוע שכר לימוד לילדים של מהגרים לא מתועדים
 /NYS Liberty Actהחוק לזכותם לשם הגנת המהגרים על ידי הפיכת מדינת נוי יורק למקלט לפליטים
/Reproductive Health Actחוק בריאות והפריה ,לחזק ולהפוך את החוק של רוה נגד וייד ) (Roe v.s Wadeלחוק בתוך
מדינת ניו יורק
/GENDAהבעת מין של האדם ללא האפליה כדי להגן על להט"ב בניו יורק
הצבעה רפורמית כוללת הצבעה מוקדמת ורישום הבוחרים האוטומטי
הרפורמה הפלילית כוללת "הגדלת הגיל לנאשמים"
רפורמות מימון ורפורמות אתיקה כדי למנוע שחיתות באלבני
חוק לבטוח רפואי בניו יורק כדי לספק למי שמשלם היחיד ביטוח רפואי במדינת ניו יורק

"אל תשפטו בני נוער כמבוגרים" ) (Raise the Ageוההתיחסות להם לפי גילם הצעיר
ניו יורק וצפון קרוליינה הן שתי המדינות היחידות שבהן גיל האחריות ההפליל מתחיל בגיל 16ולכן בני נוער נשלחים לכלא מבוגרים כמו לאי
רייקר ונשפטים בבית המשפט הפלילי למבוגרים ,וכתוצאה מכך הרשומות הפליליות נשארות לכל חייהם .בנוסף ,נוער ששוכן במתקנים
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הכנס העצמאי הדמוקרטי ) ,(IDCבראשות סנטור מהברונקס ג'ף קליין ,קבוצה של סנטורים של מדינת ניו יורק שנבחרו למעמדם
כחברי המפלגה הדמוקרטית אבל הם מתישרים בדעותיהם עם סנטורים רפובליקנים .עקב זה הם מרשים לשליטה של
הרפובליקנים בסנאט .הם כוללים מריסול אלקנטרה )מנהטן(; טוני אבללה )קווינס(; דוד קלוצ'י )רוקלנד(; ג'סי המילטון )ברוקלין(;
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לשאר המדינה.

מי הוא שמחה פלדר?
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הרפובליקאים כדי להרוויח יותר משאבים למחוז שלו.
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אל תרשה להמשך חלוקת ממון בלתי מספיקה בבתי ספר בנוי יורק
ב 2006בית משפט קבע שבקשה לחלוקת הממון היא בלתי מספיקה לבתי הספר שלנו ,מדינת ניו יורק הפרה את הזכות
החוקתית של התלמידים "לחינוך יעיל ובסיסי ".בתי הספר צוו לקבל  5.5מיליארד דולר במשך  4שנים בתוכנית מדינית שנקראת
סיוע בסיסי .השנה היא  2017ובתי הספר שלנו עדיין מחכים לקבלת הכסף מהקרן;.
חייבים לדעת :פוליטיקאים מהמפלגה הדמוקרטית מבקשים בנוסף  2.1מיליארד דולר כדי להבטיח לבתי הספר שלנו מספיק
ממון וכדי לחנך את הילדים שלנו .הרפובליקנים ,בתמיכת ה IDCושמחה פלדר ,מציעים גידול הסכום בגודל של רק  960מיליון
דולר ,והמושל קומו רק רוצה לגייס  438מיליון דולר! ה IDCוהרפובליקנים גם רוצים לשנות את הנוסחה לחישוב קרן הסיוע בדרך
שמרמה אזורים עניים ונזקקים יותר בעיר ניו יורק ומחוץ לעיר נוי יורק.
הברית למען חינוך איכותי ) ,(Alliance for Quality Educationקבוצת תמיכה לשיפור מערכת החינוך הציבורית של ניו יורק,
אומרת שה IDCתומכת במדיניות החינוך של טראמפ ,שכוללת את המשך החוסר בחינוך הציבורי לשם הזרמת הכספים לביתי
ספר של צ'רטר ולו ָאוֶּצ'רים לביתי הספר".
המצב עגום ואנחנו לא יכולים להשאר אדישים.
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