Bronx-wide Platform (City-Level)
The Bronx-wide Platform is the next phase of the People's Platform, which was released this past spring. While the People’s
Platform outlined systemic, federal policies, we are now working to develop city-level priorities. This fall, we will be reaching
out to community members across the borough to get your input and feedback before we release the nal platform in January
2021.

Criminal Justice

The Economy

Education
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• Abolish Mass Incarceration
and The Criminalization of
Black and Brown New Yorkers
• Defund the Police
• Invest in Communities
• Invest in Alternatives to
Incarceration and Remove
Barriers for Returning Citizens

• Invest in Redlined and
Marginalized Communities

• Dismantle the School to
Prison Pipeline

• Support Community and
Cooperative Finance and
Finance as a Public Good

• Implement Diversified,
Culturally Competent, and
Holistic Education

• Invest in Cooperative
Projects and Institutions that
Build Economic Democracy

• Provide Equitable Funding to
Address Educational
Disparities and Support Access
to Higher Education and
Career Readiness

Electoral/Voting

Energy & The Environment

Health
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• Invest in Community Owned
Alternative Sustainable and
Renewable Energy

• Support Full Democratic
Participation of All NYC
Residents

• Support Clean Air Quality &
Transportation Infrastructure
• Advance and Track City-wide
Energy Efficiency Standards
• Mitigate Climate Change through
Comprehensive Planning and
Community Decision-making
Structures
• Invest in Green Jobs Targeted to
Low-income Communities of Color

• Ensure all NYC Residents Have
Access to Free, Quality
Community-based Health and
Mental Health Services that
is Trauma-Informed
• Expand and Further Invest in
Harm Reduction Programs to
Support Individuals Suffering from
Drug or Alcohol Addiction
• Invest in Comprehensive Health
Education in Public Schools,
including
Sexual Health
• Support Comprehensive Food

Housing & Land Use

Immigration
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• Provide Permanent, Safe, and
Quality Housing For All New
Yorkers
• Implement Development
without Displacement

• Ensure NYC is a True
Sanctuary City

• Invest in NYCHA and Its
Residents
• Support Community / Tenant
Ownership

This draft platform was co-created by the Bronx-wide Leadership Team, which consists of: the Bronx Cooperative Development Initiative, Bronx Bethany Church of the Nazarene, Laal, Laborers Local 79, Mekong
NYC, Mothers on the Move, the Northwest Community and Clergy Coalition, THE POINT CDC, and WHEDco

স ওয়াইড

াটফম (শহর পযােয়)

গত বসে
হওয়া িপপলস াটফেমর পরবত ধাপ িহেসেবই
স ওয়াইড াটফম আ
কাশ কেরেছ । িপপলস াটফম যমন িনয়মতাি ক
ফডােরল নীিত িলর পেরখা িবন াস কেরেছ, ক তমিন আমরা শহর-পযােয়র অ গন িবষয় েলা িনধািরত করার কাজ করিছ। এই াটফেমর
িবষয় েলা চড়া ভােব কােশর আেগ
েসর অিধবাসী িহেসেব আমরা আপনােদর মতামত এবং িতি য়া জানেত ত াশী ।

অপরাধস

ীয় ন ায়িবচার

অথনীিত
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· গণ-কারাবাস িবলু ি এবং কৃ
বাদািম িনউইয়ক বাসীেদর
অপরাধীকরণ ব করা

ও

· পু িলেশর আিথক অনু দান কমােনা
· সা

দািয়ক উ য়েন িবিনেয়াগ

· কারাবােসর িবক
েণায়েন
িবেনােয়াগ করা ও নাগিরকেদর
কারা ত াবাসেনর পথ সু গ ম করা

ভাট

িশ

দান

· ঝুঁ িকপূ ণ ও
িবিনেয়াগ

াি ক স

3
দায় িলেত

· জন ােথ স দায় এবং
সমবায়িভি ক আিথক সহায়তা

দান

· অথৈনিতক গণত গড়ার উপেযাগী
সমবায় ক এবং িত ােন
িবিনেয়াগ

ালানী এবং পিরেবশ
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· সকল িনউইয়ক বাসী সকেলর
গণতাি ক অংশ হণেক সমথন
করা

· বায়ু দূ ষ ণ িবেরাধী অবকাঠােমা সমথন করা
য়াশীল

· ল থেক কারাগার পাইপলাইন
িবেলাপ করা
· সাং িতকভােব উপযু
এবং হািলি ক িশ ার

বিচ ময়
েয়াগ

· িশ াগত বষম মাকােবলা এবং
উ িশ া ও চাকু িরর অিধকাের
উপযু তহিবল সরবরাহ এবং
পূ ণ সমথন দান

া
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· গা মািলকানাধীন িবক
টকসই এবং
নবায়নেযাগ
ালািনেত িবিনেয়াগ করা

· শহর জু েড় পিরেবশ ি
স সারণ

া

ালািন

· পিরেবশ িবপযয় িতেরাধ জলবায়ু
পিরবতন াস করেত সাম ক িস া
কাঠােমা িবন াস করা

· িনউইয়ক বাসীর জন িবনামূ েল , উ ত
মােনর গা িভি ক শারীিরকএবং মানিসক
া েসবার সু েযাগ িনি ত করা
· মাদকাসি িনরামেয় ভ েভাগীেদর
সাহায
কে িবিনেয়াগ ও স সারণ

হেণর

· িন -আেয়র সংখ ালঘু স াদােয়র জন
দূ ষ ণমু পিরেবশ
ে কমসং ােন
িবিনেয়াগ করা

· পাবিলক ল েলােত যৗন া
উপযু
া িশ ায় িবিনেয়াগ

· উপযু খাদ নীিত সমথন, দূ ষ ণমু
পিরেবশ এবং ান িনধারেণ িবিনেয়াগ

আবাসন ও জিম ব বহার

অিভবাসন
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· সকল িনউইয়ক বাসীর জন ায়ী,
িনরাপদ এবং উ ত মােনর আবাসন
সরবরাহ করা
· িবনা ানচ িতেত উ য়ন বা বায়ন
করা
· এনওয়াইএইচিসএ এবং এর
বািস ােদর কল ােণ িবিনেয়াগ

সহ

· িনউইয়ক শহরেক এক
যথাথ অভয় ল শহর িহেসেব
িনি তকরণ

· গাি মািলকানা / ভাড়া য়া
মািলকানার িত পূ ণ সমথন দান
করা

এই খসড়া

াটফম

স-ওয়াইড িলডারিশপ

ম সহ-িনমাণ কেরেছ। এেত অংশ িনেয়েছ :
স সমবায় উ য়ন উেদ াগ, নাজািরেনর
স বথািন চাচ, লাল, লবারাস লাকাল ৭৯, মকং এনওয়াইিস, মাদাস অন দ া মুভ, নথ-ওেয়
এবং ারিজ কায়ািলশন, িদ পেয় িসিডিস, এবং ডাি উএইচইিডেকা

কিমউিন

