
 

Szablon artykułu Komisji ds. Sprawiedliwości Rasowej do biuletynu dla partnerów 

 

Czy wiesz, że na odwrocie karty do głosowania w listopadzie będą trzy pytania dotyczące sprawiedliwości rasowej, 

na które można zagłosować? Nasi członkowie powinni wiedzieć, że Komisja ds. Sprawiedliwości Rasowej NYC 

zaproponowała trzy zmiany w Statucie Miasta Nowy Jork, czyli konstytucji naszego miasta. Celem każdej z tych 

propozycji jest nadanie równości zasadniczego znaczenia w działaniach władz miasta. Chcemy Cię zapoznać z tymi 

zmianami, aby umożliwić podjęcie decyzji o przyszłości miasta w listopadzie. 

Na odwrocie karty do głosowania znajdą się następujące pytania: 

• Dodanie deklaracji wartości mających przyświecać władzom miasta — przyjęcie tej preambuły 

wprowadziłoby do podstaw prawnych miasta wizję sprawiedliwego miasta równych praw dla wszystkich 

nowojorczyków i wymaganie, aby miejscy urzędnicy kierowali się tymi wartościami podczas pełnienia 

obowiązków. Oznaczałoby też uznanie krzywd z przeszłości i konieczność ich naprawienia. 

• Ustanowienie Planu, Komisji i Biura ds. Równości Rasowej — przyjęcie tej propozycji spowodowałoby 

utworzenie biura burmistrza, które musiałoby współpracować ze wszystkimi urzędami miasta nad tworzeniem 

planów równości rasowej i publikować dane z pomiarów nierówności. Powstałaby również niezależna komisja 

wnosząca do tego procesu punkty widzenia społeczności oraz rozliczalność.  

• Zmierzenie rzeczywistych kosztów utrzymania — ta propozycja wymaga od władz miasta 

monitorowania i publikowania rzeczywistych kosztów zaspokajania najważniejszych potrzeb 

mieszkańców miasta Nowy Jork, w tym zakwaterowania, wyżywienia, opieki nad dziećmi, transportu 

i innych niezbędnych wydatków. Rzeczywiste koszty utrzymania byłyby nowym wskaźnikiem 

koncentrującym się nie na ubóstwie, tylko na faktycznych wydatkach wymaganych do godnego życia 

i prosperowania w Mieście. 

Po raz pierwszy w historii nowojorczycy będą mieli okazję głosować bezpośrednio na propozycje dotyczące 

sprawiedliwości rasowej w przepisach. Także po raz pierwszy w kraju Komisja ds. Statutu zaproponowała takie zmiany. 

Jesteśmy zobowiązani do edukowania nowojorczyków w tych ważnych kwestiach. Komisja ds. Sprawiedliwości Rasowej 

dokłada szczególnych starań, by dotrzeć w różnych językach do społeczności, których przedstawiciele niezbyt często 

głosują nad propozycjami. Ty również możesz dziś pomóc, informując o tych pytaniach sąsiadów, znajomych i członków 

rodziny. 

Masz prawo decydować o przyszłości naszego miasta. Przedterminowe głosowanie rozpoczyna się 29 

października, a dzień wyborów to 8 listopada. Więcej informacji o pytaniach do poddania pod głosowanie można 

uzyskać w witrynie internetowej Komisji ds. Sprawiedliwości Rasowej pod adresem nyc.gov/racialjustice. Jeżeli 

chcesz pomóc, odwiedź stronę „Take Action” (Podejmij działanie).  
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