Czy glosowanie na sedziow jest
wazne?
Oczywiscie! Decyzje sedziow moga
miec bezposredni i dlugotrway
wplyw na nasze codzienne zycie, np.
dom, szkolnictwo, opieka
zdrowotna, praca, dyskryminacja,
prawa czlowieka, bezpieczenstwo,
itd. Dlatego jest bardzo wazne aby
decyzje naszych sedziow byly
sprawiedliwe. Sedziowie musza znac
prawo oraz byc bez politycznych i
ekonomicznych afiliacji. Glosowanie
na kompetentnych sedziow
naprawde chroni sady dla nas
wszystkich!

312.988.6564
Info@VoteForJudges.org

Glosuj na
Kompetent
nych
Sedziow i
Chron
Nasze Sady

Co to jest VoteforJudges.org?
Voteforjudges.org jest programem
zorganizowanym przez Chicago
Appleseed Fund for Justice,
bezpartyjna grupe, wspomagana
przez niedochodowe organizacje aby
poinformowac glosujacych
o nadchodzacych wyborach sedziow.
W stanie Illinois, ludzie glosuja na
sedziow 2‐go listopada podczas
wyborow Prezydenta i czlonkow do
U.S. Senate. Ponad 69 osob ubiega sie
o stanowisko sedziego w powiacie
Cook; wiekszosc znich ubiega sie o
retencje. Poprzez czytanie tej
broszurki oraz odwiedzenie naszej
strony internetowej, mozesz uzyskac
wiecej informacji na temat
kandydatow na sedziow.
Informacje o Chicago Appleseed
Fund for Justice (CAFFJ)
Jest to organizacja, ktora brzez
badania, szkolenie i rzecznictwo
stara sie osiagnac podstawowe
reformy poprzez zaadresowanie
praw i praktyk dotyczacych
spolecznej sprawiedliwosci oraz
efektownosci rzadowej, np.
sprawiedliwe systemy kryminalne i
sprawiedliwy dostep do instytucji
finansowych. Wiecej informacji
mozna uzyskac na stronie
internetowej
www.ChicagoAppleseed.org lub pod
numerem telefonu: 312.988.6565

Co to sa wybory retencyjne?
W Illinois, sedziowie sluza przez okres
szesciu lat, nastepnie musza byc ponownie
wybrani przez spoleczenstwo w
wyborach. Sedzia musi otrzymac najmniej
60% glosow aby byc ponownie wybrany.
Skoro sedziowie ubiegajacy sie o retencje
maja rekord swoich osiagniec jako
sedziowie, ludzie glosujacy moga poczytac
o ich osiagnieciach. Adwokaci oraz grupy
prawnicze otrzymuja informacje na temat
kazdego sedziego i maja prawo
zadecydowac czy dany sedzia ma prawo
ubiegac sie o retencje.
Dlaczego powinienem glosowac na
sedziow?
Decyzje sedziow maja szeroki zakres, od
decyzji o opiece nad dzieckiem,
az po decyzje poszerzenia O'Hare. Decyzje
sedziow maja wplyw na nasze zycie przez
dlugi okres czasu. Glosowanie na
obiektywnych sedziow ktorym mozemy
zaufac jest nasza odpowiedzialnoscia.
Czasami to moze oznaczac, ze sedziowie
podejma kontrowersyjna decyzje. Musimy
zaufac, ze sedziowie moga podejmowac
sluszne decyzje bez zadnych politycznych
lub ekonomicznych wplywow.
Dlatego tez jest to bardzo wazne aby
glosowac na kompetentnych sedziow.

Skad pochadza te informacje
informacje?
Grupy prawnicze oceniaja sedziow,
biorac pod uwage ich
doswiadczenie oraz temperament i
wydaja opinie na temat kwalifikacji
kazdego kandydata na sedziego.
Czy ja jestem wstanie to wszystko
pamietac w dzien wyborow?
Przed wyborami, lokalne gazety
(Chicago Tribune, Chicago
SunTimes, Daily Southtown,
Daily Herlad i inne) opublikuja opis
kandydatow na sedziow wydany
przez grupy prawnicze.
Mozesz wziasc ten opis ze soba w
dzien glosowania. Po wiecej
informacji na temat sedziow,
jak rowniez procesu glosowania,
odwiedz nasza strone internetowa
www.VoteForJudges.org

