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Ang ASIAN PACIFIC AMERICAN NETWORK OF OREGON (APANO) ay isang 
organisasyon sa buong estado, na pinagsamahan ng mga Asyano at mga 
tao ng Isla Pasipiko upang maabot ang katarungang panlipunan. Ginagamit 
namin ang aming mga kolektibong kalakasan upang isulong ang katarungan 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon, pag-oorganisa, at pagsuporta 
ng aming mga komunidad.

Ang Asian Pacifi c American Network of Oregon (APANO) 
ay dedikado sa paglikha ng mabuting kinabukasan 
para sa ating mga pamilya at komunidad.

Kahit na hindi ka pwedeng bumoto, pwede ka pang mag-impluwensiya!
• Pukawin at turuan ang mga taong pwedeng bumoto.
• Ibigay itong papel sa iyong kapamilya, simbahan, kapit-bahay, at kaibigan.
• Sumulat ng letra sa inyong lokal na diyaryo tungkol sa mga paksa na mahalaga sa inyo.

Sa nakaraan, lumaban kami para maprotektahan ang 
kalusugan ng mga tao dito sa Oregon, nung sinuporta 
namin ang Measure 101 at nung isinulat at ipinasa 
ang Reproductive Health Equity Act (RHEA). Tumulong 
kami na maghalal ng mga taong may kulay sa buong 
Oregon, katulad ni Jackie Leung para sa Salem City 
Council at si Susheela Jayapal para sa Multnomah 
County Commissioner, (N/NE Portland).  Ang ating 
kabataan (ALLY) ay tumulong sa pagsulat para 
maipasa sa mga eskuela sa buong estado na ituro 
ang pag-aral ng ibang etniko. Mahalaga ang aming 
prinsipyo. Kami ay mga tagataguyod, nag-oorganisa 
kami, at nag-tayo ng malakas na pulitika para sa mga 
Amerikanong Asyan at taong Isla Pasipika dito sa 
Oregon.  Naniniwala kami na lahat ng mga pamilya 
ay may karapatan, na mapansin, at kayamanan na 
kailangan nilang sumagana.
Ngayong Noviembre, ang mga taong kontra sa 
imigrante, kontra sa pagpili, at kontra sa demokrasya 
ay may gustong ibago ang prinsipyo ng Oregon, 
at gustong ilagay sa panganib ang ating pamilya 
at komunidad.  Humihiling kami na ibahagi ninyo 
ang inyong mga boses sa aming misyon. Ang boto 
ng mga Asian Americans at Pacifi c Islanders (AAPI) 
ay lilikha ng pagbabago. Merong tayong 250,000 
na mga taong AAPI at bumibilis nang lumalaki ang 
grupo natin dito sa Oregon. Kung bumoto kayo, 

ipakikita natin na tayo ay taong-Oregon, na gustong 
pasiglahin at mamuhunan sa ating komunidad at 
ating kinabukasan.
Tulungan ninyo kaming lumaban para sa: Murang 
pabahay. Karapatan at kalayaan na gumawa ng mga 
desisyon para sa ating mga katawan. Pilitin ang mga 
taong na may mataas na sahod na magbayad ng mas 
maraming pera. Panatilihin magkasama ang ating 
mga pamilya. At para sa malinis na kapaligiran para 
sa mga taong na apektado ng polusyon at pagbabago 
ng klima. May pagkakataon tayo na bumoto sa mga 
paksang ito ngayong Noviembre para masuporta 
natin ang mga pinuno na gumagawa ng desisyon na 
nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay.
Pag-bumoto tayo, gumagawa tayo ng desisyon 
para sa kinabukasan ng Oregon.  Mahalaga ang 
boto at boses ninyo.

Paano kung hindi ako pwedeng bumoto?

ANO ANG APANO?



Mga Pamamaraan sa Buong Estadong Balota

 
Direktang sinukat ng measure na ito ang 
mga komunidad ng may kulay at ang halos 
15% ng di-dokumentado na populasyon na 
AAPI sa ating estado.

 
Ang susog na ito ay sumasalakay sa mga 
kababaihan, mga taong nagdadalang-tao, 
at ang mga tao sa mga planong pangkalu-
sugan sa pamamagitan ng pagkuha ng 
access sa mga serbisyong reproductive na 
kalusugan, kabilang ang pagpapalaglag.

 
Pinahihintulan ng 
measure na ito na ang 
mga pampublikong 
dolyares ay mas 
episyenteng magasta 
para bumuo ng mas 
abot-kayang pabahay sa 
estado.

 
Pinahihintulutan 
ang mga lungsod at 
county na gumamit ng 
bonds para pondohan 
ang abot-kayang 
pabahay sa mga hindi-
pamahalaang entidad.

Oo sa Measure 102

 
Ang pag-amyendang 
ito ay hindi kailangan at 
mapanganib. Nagdarag-
dag ito ng permanen-
teng break sa malawak 
na saklaw ng mga nego-
syo, at gumagawa ng na-
kalilinlang na kahulugan 
ng “mga grocery”.

 
Pinagbabawal ang 
buwis sa estado at lokal 
sa mga korporasyon 
na nagtitinda at nagdi-
distribute ng “mga 
grocery”, ayon sa 
kahulugan ng mga 
korporasyon.

Hindi sa Measure 103

 
Ang measure ito ay  
hahadlang sa kakayah-
an ng pamahalaan na 
tumugon sa mga pan-
gangailangan ng komu-
nidad at bawasan ang 
kita na nagpopondo sa 
mga serbisyo at pro-
grama na inaasahan ng 
aming mga komunidad 
ng AAPI.

 
Kailangan ng 3/5 na 
lehislatibong mayorya 
para sa alinmang mga 
bill na “nagpapataas sa 
kita”.

 
Inaalis ang kalagayan ng sanctuary ng 
Oregon, inaalis ang batas na pumipigil 
sa paggamit ng mga mapagkukunan 
ng estado/lokal na tagapagpatupad ng 
batas upang ipatupad ang mga peder-
al na batas sa imigrasyon.

Hindi sa Measure 104

 
Binabago ang Konstitusyon ng Oregon 
upang ipagbawal ang paggamit ng mga 
pondo ng publiko nang direkta o hindi di-
rekta (mga plano sa kalusugan at seguro) 
upang bayaran ang pagpapalaglag.

Hindi sa Measure 105 Hindi sa Measure 106

✔ ✗

✗ ✗

✗



Ang AAPI at iba pang mga komunidad 
ng may kulay ay madami sa mga pangu-
nahing lugar sa Metro na rehiyon at mas 
madaling mabiktima ng gentrifi cation, 
pagtaas ng mga renta at gastos sa pamu-
muhay, kawalan ng tirahan at muling 
pagpapaunlad.

Humaharap ang AAPI at mga imigranteng 
komunidad sa maraming hadlang sa pagbe-
benepisyo mula sa mga programa ng renew-
able energy at tabaho sa pamumuhay na 
sahod, lalo na sa berdeng ekonomiya. Tinu-
tugunan ng measure na ito ang pangangail-
angan sa mga trabaho at pagkilos sa klima.

Aalisin ng pag-amyendang ito ang mga 
may malaking perang interes mula sa 
pulitika at mababawasan ang halaga ng 
pagtakbo sa puwesto. Nakakatulong itong 
alisin ang mga pinansiyal na hadlang at 
pinapatas ang laruan para sa AAPI, mga ta-
ong may kular at mga taong mababa ang 
kita na tumakbo para sa puwesto.

Inaaprubahan ang $652.8 milyong bond 
para pondohan ang konstruksiyon at 
pamumuhunan ng abot-kayang pabahay 
para sa 17,000-25,000 tao sa Metro 
na rehiyon.
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Mga Pamamaraan sa Lokal na Balota

Nililimita ang mga kontribusyon at 
gastusin sa pampulitikang kampanya 
sa mga halalan ng kandidato, at 
nangangailangan ng mga ad na 
pampulitika para ibunyag ang mga 
pangunahing nagpopondo.

Inaatasan ang mga retail na kompa-
nyang kumikita ng mahigit sa $1 bilyon 
sa buong bansa at $500,000 sa lokal para 
magbayad ng karagdagang singil ng 1%. 
Ang pagpopondo ay pumupunta sa mga 
proyekto sa malinis na enerhiya at pagsa-
sanay sa trabaho na nagbibigay prayori-
dad sa mga komunidad ng may kulay na 
mababa ang kita.

Oo sa 
Measure 
26-199

✔Oo sa 
Measure 
26-200

Oo sa 
Measure 
26-201
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Ang mensahe ng programang ito ay hatid sa iyo ng APANO Communities United Fund, isang 501c3 nonprofi t na organisasyon.



Kinatawan ng Estado
HD 22
Si Teresa ang unang Latina, na 
katutubong babaeng nahalal sa Oregon 
House of Representatives, kinakatawan 
ang Woodburn & North Salem. Bilang 
anak na babae ng mga migranteng 
mambubukid, patuloy niyang 
ipaglalaban ang dagdag na access sa 
mas mataas na edukasyon bilang daan 
sa pag-angat sa mga komunidad na  
may kulay.

Gobernador ng Oregon
Buwong Estado
Bilang Gobernador, nagtrabaho si Kate 
para mapataas ang pinakamababang 
sahod sa estado, garantiyahan ang bayad 
na sick leave, at bawasan ang matrikula sa 
kolehiyo. Siya ang unang gobernador sa 
bansa na kumilos sa malinis na enerhiya, 
tinatapos ang paggamit ng coal power. 
Tumulong si Gob. Brown na maipasa 
ang K-12 na komprehensibong etnikong 
pag-aaral, extended na pangkalusugang 
insurance sa lahat ng mga bata at nilikha 
ang pinakaprogresibong reproductive 
health na equity na batas sa bansa.

Konseho ng Lungsod
Portland
Si Jo Ann ay dating mambabatas ng estado 
at matagalang aktibista sa komunidad 
na kilala sa nakaraan niyang trabahi 
bilang Presidente ng Portland NAACP. 
Kapag nahalal, si Jo Ann ang magiging 
kauna-unahang kababaihang may kulay 
na mahahalal sa Portland City Council. 
Pinagmamalaki siyang inendorso ng APANO 
noong Mayo 2018, noong nanalo siya ng 
47% ng boto.

Kinatawan ng Estado
HD 51
Si Janelle ay anak na babae ng mga guro 
na naninilwala na unahin ang edukasyon. 
Siya rin ay may-ari ng maliit na negosyo na 
nagbigay sa mga empleyado niya ng mga 
scholarship para isulong ang edukasyon 
nila at propesyonal na kaunlaran. Bilang 
mambabatas, sinuportahan ni Janelle ang 
pagpapataas sa pinakamababang sahod 
at pagpapatulad ng bayad na sick leave.

SLATE NG KANDIDATO

KATE BROWN TERESA ALONSO LEON

JO ANN HARDESTY JANELLE BYNUM



Kinatawan ng Estado
HD 37

Si Rachel ay isang nurse na ilang 
taong nagtrabaho na naninilbihan sa 
pinakamahihinang miyembro ng ating 
komunidad. Siya ay hinihimok ng mga 
taon ng karanasan sa pamumuhay 
upang magtaguyod para sa abot-kayang 
pangangalagang pangkalusugan, mga 
sistema ng pampublikong edukasyon, 
at pagpapabuti ng transportasyon at 
imprastraktura. 

Senador ng Estado
SD 19
Si Rob ay isang miyembro ng Senate 
Committee on Human Services at sa 
Senate Committee Judiciary. Bilang 
senador, tumulong siyang ipasa 
ang batas ng proteksyon ng baril at 
itinaas ang pinakamababang sahod. 
Naniniwala si Rob sa pagpapatupad ng 
patakaran gamit ang isang equity lens, 
na may mga prayoridad sa pagsuporta 
sa mga pamilyang nagtatrabaho 
sa pamamagitan ng edukasyon at 
kaligtasan ng mag-aaral, mga trabaho sa 
malinis na enerhiya, at pangkalahatang 
pangangalagang pangkalusugan. 

Kinatawan ng Estado
HD 46
Si Alissa ang namumuno sa House 
Committee sa Human Services and 
Housing at miyembro ng House 
Health Care Committee at House Early 
Childhood at Family Support Committee. 
Siya ay nakatuon sa pagsasara ng 
mga pagkakaiba sa lahi at kasarian sa 
pamamagitan ng abot-kayang pabahay, 
reporma sa kita, at dagdag na access sa 
mga serbisyo sa kalusugan at pantao.

Ang mensahe ng programang ito ay hatid sa iyo ng APANO, isang 501c4 nonprofi t na organisasyon.

RACHEL PRUSAK ROB WAGNER

ALISSA KENY-GUYER

SLATE NG KANDIDATO


