Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Брюс Херел (Bruce Harrell)
Назва кампанії: Брюс балотується за Сіетл (Bruce for
Seattle)
Веб-сайт кампанії: BruceForSeattle.com
Посада в міській адміністрації: Мер
Номер телефону кампанії: (206) 486-0377
Вступне слово від кандидата:
Я балотуюся на посаду мера, щоб об’єднати Сієтл
навколо наших спільних цінностей, якими є можливості,
залучення та справедливість. Разом ми візьмемося за
вирішення важливої задачі, якою є криза безпритульності, поведемо малий бізнес та родини
Сієтла до економічного оздоровлення та запровадимо реформи поліцейської служби, які
змінять культуру забезпечення правопорядку, а не лише
практичні підходи, щоб УСІ родини відчували себе в безпеці.
Вихований у робочій родині представників різних рас, я все своє життя жив та працював у
Сієтлі. Я люблю це місто — його сьогодення та його перспективи. У складі Міської ради я
працював, щоб зруйнувати перешкоди на шляху до успіху — приймав перші закони міста
Сієтл, що мали на меті боротьбу з упередженістю поліції, брав участь у кампанії за заборону
питання про минулі судимості в анкетах кандидатів на посади, аби протидіяти дискримінації
на робочому місті, виступав за посилення підтримки дітлахів із родин чорношкірих,
кольорових осіб та представників корінного населення (BIPOC) у державних школах.
Я почав кампанію, маючи реальні плани щодо вирішення найактуальніших питань, що
стоять перед Сієтлом – я приділятиму увагу таким проблемам, як зміна клімату, зменшення
насильства з застосуванням вогнепальної зброї, розширення медичних послуг для ВСІХ
мешканців Сієтла та інвестування в громадський транспорт та транспортну інфраструктуру.
Наша передвиборча кампанія пишається унікальною підтримкою більшості різнобарвної
коаліції, чим будь-яка інша кандидатура на посаду мера, зокрема з боку лідерів чорношкірої
спільноти та спільноти азійських американців, колишнього губернатора Гері Лока (Gary
Locke), колишнього мера Норм Райс (Norm Rice), захисників громадянських прав на
активістів за реформування поліцейської служби, а також наших сусідів із усього Сієтла.
Ваша підтримка для мене – велика честь.

Цей кандидат бере участь у Програмі ваучерів демократії.
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Вступне слово кандидатів
Ім’я кандидата: Лорена Гонзалез
Назва кампанії: Лорена балотується за Сіетл
Вебсайт кампанії: www.Lorenaforseattle.com
Посада в міській адміністрації: Мер
Номер телефону кампанії: 206.651.5668
Знайомство з кандидатом:
Я – приклад першого покоління американців, що
народилися й виросли у родині фермерів-мігрантів у
Центральному Вашингтоні. Ще з дитинства Сіетл став
моєю мрією, і я присвятила себе цьому місту: проклала свій
шлях через коледж, отримала диплом юриста в Університеті Сіетла, стала адвокатом з
цивільних прав і створила тут свою сім'ю.
Я балотувалась до міської ради й узялась до роботи, об’єднуючи людей аби затвердити
положення про оплачувану сімейну відпустку, розширення прав на дошкільну освіту й прав
ЛГБТК, захист жертв сексуального насильства, виборчі реформи та допомогу під час
пандемії для робітників та малого бізнесу.
Сіетл стоїть на визначальному перехресті, і зараз настав час сміливих прогресивних дій, які
долають статус-кво і прокладають шлях до спільного процвітання Сіетла разом. У Сіетлі, де
наша сила в різномаїтті, всі види бізнесів можуть зростати, а робочі місця – забезпечити
прожитковий мінімум. Сіетл очолює світ у захисті кліматичних умов, має безпечне й
доступне житло для всіх своїх жителів і трансформує кримінальне правосуддя та громадську
безпеку аби досягти цього значущого моменту щодо громадянських прав.
Цей кандидат бере участь у Програмі демократичних ваучерів (Democracy Voucher
Program).
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Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Енн Девісон
Назва кампанії: Сусіди за Енн
Веб-сайт кампанії: https://www.neighborsforann.com/
Посада в міській адміністрації: Міський прокурор
Номер телефону кампанії: 206-775-8838
Вступне слово від кандидата:
Я балотуюся на посаду міського прокурора Сіeтла, тому що
наше місто повинно погодитися, що воно не забезпечує
потреби найбільш уразливого населення, а також основних
функцій захисту здоров'я та безпеки.
У 2008 році ходити до будівлі суду в центрі міста було
безпечним. Hа час, коли у мене народилася друга дитина в
2011 році, наші вулиці стали небезпечними. Тепер працівникам суду та присяжним кажуть
не використовувати головний вхід, тому що це небезпечно. Те ж саме можна сказати щодо
багатьох наших околиць.
Мої діти почали задавати питання про те, чому люди живуть поряд з дорогами Сіeтла в
важких умовах, менш гуманних, ніж у таборі біженців ООН, де я працювала з людьми, які
втікли від громадянської війни. Навіть наші діти знають, що відбувається в нашому місті, не
правильно.
Я забезпечу збалансоване керівництво, яке буде розумнимнад злочином: ініціативним, a не
реактивним. Я буду керівником, готовим до співпраці, що приносить співчуття, прагне до
прогресу та встановлює робочі відносини у нашому місті та регіоні, щоб відновити
громадську безпеку.
Закріплюючи цей критичний зв'язок охорони здоров'я та безпеки, ми починаємо бачити
покращення життєздатності нашого міста. З вашим голосом ми можемо створити
безпечніше, більш співчутливе місто для всіх.
Цей кандидат бере участь у Democracy Voucher Program (Програмі ваучерів демократії).
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Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Ніколь Томас-Кеннеді
Назва кампанії: NTK4Justice
Вебсайт кампанії: https://ntk4justice.com/
Посада в міській адміністрації: Міський прокурор
Номер телефону кампанії:
Вступне слово від кандидата:
Сіeтл готовий до нового плану справедливості та громадської
безпеки; кінця криміналізації бідності та інвалідності та
реінвестування у здорових громадах для всіх. Нам потрібен міський
прокурор, який розуміє, що покарання дрібних злочинів лише
дестабілізує тих, хто найбільше постраждав від нерівності Сіeтла.
Покарання не зробило наші громади безпечнішими, але місто витрачає мільйони щороку,
переслідуючи наших безхатченків, чорношкірих, бідних членів громади та інвалідів. Настав
час зміни.
Нам потрібен різкий відворот від реактивних та каральних моделей минулого десятиліття.
Замість того, щоб витрачати гроші на переслідування людей за систематичні невдачі, я
зосереджуся на судовому процесі, який дозволить Сіeтлу захищати та підвищити здоров'я,
безпеку, навколишнє середовище та загальне благополуччя людей. Я буду боротися за права
орендарів та працівників, доступне житло, а також за те, щоб відійти від використання
горючих копалин.
Сіeтл буде безпечнішим, коли ми зупинимо дестабілізацію наших найбільш уразливих
мешканців через масові арешти та ув'язнення. Як міський прокурор, я знищу систему, яка,
як ми знаємо, не працює. Ми можемо закінчити масове ув'язнення, а замість цього
забезпечити основні потреби людини. При цьому ми побудуємо критичну основу, необхідну
для створення справжнього правосуддя та справжньої безпеки для всіх мешканців Сіeтла.
Цей кандидат бере участь у Democracy Voucher Program (Програмі ваучерів демократії).
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Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Кеннет Вілсон
Назва кампанії: Кен на посаду 8 Міської Ради Сіeтла
Веб-сайт кампанії: KenForCouncil8.com
Посада в міській адміністрації: Посада 8 Міської Ради
Сіeтла
Номер телефону кампанії: 206-637-4994
Вступне слово від кандидата:
Рада веде в неправильному напрямку. Нинішні політики не
можуть знайти рішення проти зростаючої безпритульності,
невдалих доріг та інфраструктури та закритих підприємств.
Я прошу ваш голос, щоб привести розумні рішення для
заміни поточного неправильного управління.
З розчаруванням я спостерігав, як центр міста став беззаконним, збільшилася кількість
дзвінків до служби 911, хороший начальник поліції був змушений піти у відставку, а
Західний Сіeтл був відключений від міста через погане обслуговування та постійні помилки
в адміністрації цінної інфраструктури. Наші проблеми безхатченків стали екстремальними і
залишилися без підтримки, тоді як парки та школи стали притулком для залежних людей та
людей із психічними вадами. З кожною новою будівлею ми втрачаєм критичні дерева з
розвиненою кроною/старі дерева, а також доступне орендне житло було замінено
недоступними будинками, створюючи напругу на існуючу каналізацію.
Я мешканець Сіeтла протягом 28 років, моя дружина та дві доньки народилися тут. Я
дипломований інженер-проектувальник мостів (PE SE) зі своїм власним малим інженерним
бізнесом з 2005 року. Як ваш член Ради, я буду сильно спиратися на свій аналітичний,
інженерний та 30-річний досвід роботи над транспортними та інфраструктурними
проектами, щоб призвести раціональні рішення та контроль за прогресом до дій Ради. У
мене є досвід, необхідний для відновлення Сіeтла до міста, який ми хочемо.
Цей кандидат не бере участь в Програмі ваучерів демократії (Democracy Voucher Program).
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Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Teresa Mosqueda
Назва кампанії: Народ за Teresa
Сайт кампанії: TeamTeresa.org
Міська посада: Посада 8 Міської Ради Сіетла
Номер телефону кампанії:
Знайомство з кандидатом:
Я балотуюсь на повторне обрання, бо наше місто
знаходиться на роздоріжжі. У тих з нас, хто працює, живе та
відвідує Сіетл, є набагато більше спільного, ніж
громадський підрозділ змушує нас вірити. Під час моєї
роботи в Раді я об’єднала різноманітні коаліції, щоб вжити важливі політичні зміни. Від
прийняття Білля про права домашніх працівників до прогресивного плану доходів
JumpStart в Сіетлі, об’єднавши малоймовірних союзників, зосереджених на спільній
потребі, ми закотили рукави і рухаємось до Сіетла, що відображає наші спільні цінності.
Я присвятила свою кар’єру тому, щоб ніхто не залишався поза увагою чи покинутим. Я
надала підтримку працюючим сім'ям, жінкам, людям неєвропеоїдної раси, іммігрантам та
людям з найнижчою заробітною платою, щоб забезпечити вирішення нагальних питань
нашого міста. Завдяки вашій постійній підтримці ми можемо допомогти всім нашим
сусідам вийти з кризи COVID охорони здоров’я та економічного уповільнення, вирішити
проблеми безпритульності та доступного житла, створити більше можливостей для освіти
та догляду за дітьми, створити робочі місця з доброю заробітною платою та інвестувати в
нашу систему охорони здоров’я, транспорт та інфраструктуру. Дякую, що ви розглянули
можливість подарувати мені свої ваучери демократії - ваучер за ваучером, людина за
людиною, давайте побудуємо сильніший Сіетл.
Цей кандидат бере участь у Програмі демократичних ваучерів (Democracy Voucher
Program).
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Вступне слово кандидатів
Ім'я кандидата: Ніккіта Олівер (Nikkita Oliver) (вони/їм/їх)
Назва кампанії: «Ніккіта за людей» (Nikkita for the People)
Веб-сайт кампанії: www.nikkita4nine.com
Посада в міській адміністрації: Міська рада Сіетла
Посада 9
Номер телефону кампанії: (206) 712-2778
Вступне слово від кандидата:
Безпрецедентна криза вимагає прогресивних рішень і
дій. Найефективніші прогресивні рішення пропонують
ті, хто зазнав найбільшого впливу від криз, що нам загрожують.
Я – правозахисник, освітянин, митець, суспільний діяч і юрист. Я мешкаю в орендованому
житлі. Паралельно з навчанням у коледжі, на факультеті права та у середній школі я
працював. Я знаю, що таке відсутність постійного житла та ночівлі в автівці. Я пройшов
через побутове насильство, і я знаю, що таке потрапити у скрутне становище через
відсутність доступного житла, коли нема до кого звернутися. Я – директор некомерційної
організації, який починав свій шлях як постачальник базових послуг. У моїй адвокатській
практиці я підтримував клієнтам, яких виключали з навчальних закладів, виселяли та
дискримінували.
Я надавав допомогу під час становлення регіональних програм відновлювального
правосуддя (ВП) — креативної юстиції (Creative Justice). Я продовжую брати участь у
процесах впровадження програм ВП в окрузі Кінг (King County), зокрема працюю в таких
ініціативах, як громадська програма Restorative Community Pathways та центр для молоді
Youth Achievement Center (YAC) на платформі організацій Community Passageways та
Africatown Community Land Trust. Програма YAC надаватиме у спільне користування
безкоштовне та бюджетне житло та послуги для молоді у південно-східному Сієтлі.
Найголовніше, що робота, яку я роблю, заснована на моєму життєвому та професійному
досвіді, та робиться в та для найбільш постраждалих громад.
Цей кандидат бере участь у Програмі демократичних ваучерів (Democracy Voucher
Program).
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Вступне слово кандидатів
Ім’я кандидата: Сара Нельсон
Назва кампанії: Сара балотується на посаду в Міській
раді
Вебсайт кампанії: Saraforcitycouncil.com
Посада в міській адміністрації: Міська рада Сіетла
Посада 9
Номер телефону кампанії: (206) 910-8762
Знайомство з кандидатом:
Сіетл – неймовірне місто, якому поталанило. Ми
благословлені чудовими ресурсами та сусідами, що посправжньому піклуються один про одного. Але ми переживаємо важкі часи, і наше місто
не забезпечує навіть базових послуг. Я балотуюсь до міської ради, бо знаю, що ми можемо
покращити життя мешканців Сіетла, працюючи разом для досягнення вимірних
результатів.
Поки ми одужуємо від COVID, нам потрібні лідери, що зможуть відновити добробут в
наших кварталах. Як співзасновник малого сімейного бізнесу, я знаю, як створити основу
громади з самого початку. У броварні «Фремонт Брюінг» ми справедливо віддячуємо
нашим співробітникам, робимо свій внесок у громаду й спрямовуємо галузь до
тривалоздатності. На додаток – ми варимо чудове пиво!
Ми чули багато слів щодо безпритульних та основних послуг, але не бачили достатніх
результатів. Я завжди націлена на досягнення поставленої мети. Як консультант міської
ради з питань політики, я розробляла законодавства, що допомогло зробити Сіетл
національним лідером в галузі екологічної політики. Як ваш член Ради я полагоджу наші
дороги та мости, утримуватиму наші парки, зменшуватиму кількість людей, які
страждають через безпритульність, та відновлю довіру до міської влади.
Нашому місту вже час відновити забезпечення базових потреб і виконувати обіцяне.
Голосуйте за Сару Нельсон у Міській раді!
Цей кандидат не бере участь в Програмі демократичних ваучерів (Democracy Voucher
Program).
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