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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WYBÓR SENATORA BRIANA BENJAMINA NA
STANOWISKO ZASTĘPCY GUBERNATORA
Senator Benjamin i gubernator Hochul wspólnie pracowali nad kluczowymi
kwestiami, w tym nad zakończeniem epidemii opioidowej, wspieraniem firm z
sektora MWBE i reformami prawa wyborczego
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj wybór Briana Benjamina na stanowisko
zastępcy gubernatora. Senator Benjamin i gubernator Hochul dotychczas
współpracowali nad kilkoma kluczowymi kwestiami, w tym zwalczaniem epidemii
opioidów i wspieraniem programów leczenia uzależnień, zapewnianiem pomocy
przedsiębiorcom w ramach stanowego programu dla firm będących własnością
mniejszości narodowych i kobiet (MWBE) oraz ułatwianiem głosowania
Nowojorczykom.
Senator Benjamin dotychczas pełnił funkcję senatora stanu Nowy Jork z okręgu 30,
obejmującego dzielnice Harlem, East Harlem i Upper West Side, był przewodniczącym
senackiej Komisji Przychodów i Budżetu oraz starszym doradcą lidera ds. większości
parlamentarnej, gdzie wyróżnił się jako główny działacz na rzecz reformy wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych i przystępnych cenowo mieszkań. Senator
Benjamin nadal jest mocno zaangażowany w życie swojej społeczności w dzielnicy
Harlem.
„Wierzę, że sprawowanie rządów opiera się na wspólnej pracy. Praca zespołowa to
podstawa skutecznego przywództwa, a jej znaczenie jest ważniejsze teraz niż
kiedykolwiek wcześniej, gdy stawiamy czoła najpilniejszym problemom, z jakim musi
mierzyć się stan”, powiedziała gubernator Hochul. „Do pracy w mojej administracji
zamierzam zatrudnić najlepszych i najzdolniejszych ludzi, którzy podzielają moje
wartości ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców tego stanu i będą wywiązywać się z
powierzonych im zadań, w tym również najnowszego członka, senatora Briana
Benjamina, który zgodził się pełnić funkcję mojego zastępcy. Przed nami tak wiele do
zrobienia i jestem wdzięczna, że mogę go mieć u swego boku, gdy będziemy
realizować naszą wizję bezpieczniejszego, zdrowszego i sprawiedliwszego Nowego
Jorku.”
„Pragnę podziękować gubernator Hochul za powierzenie mi tego niesamowitego
zaszczytu pełnienia funkcji zastępcy gubernatora u jej boku,” powiedział senator
Benjamin. „Gubernator Hochul jest nastawiona na współpracę, upewniając się, że głos

każdej osoby jest uwzględniony podczas obrad i podobnie jak ja, jest ona zorientowana
na wsłuchiwanie się w potrzeby Nowojorczyków i wspieranie lokalnych liderów. Mamy
długą historię współpracy, dzięki czemu możemy natychmiast przystąpić do działania i
poprowadzić Nowy Jork przez ten trudny moment w historii.”
Wielebny Al Sharpton, założyciel i prezes organizacji National Action Network
(NAN), powiedział, „Nowy Jork został zbudowany na fundamencie różnorodności,
niezależnie o takich czynników jak doświadczenie życiowe, rasa, czy pochodzenie, a
dzięki przywództwu gubernator Hochul - wraz z wyborem Briana Benjamina na
kolejnego zastępcę gubernatora naszego stanu - to właśnie ten fundament już stał się
filarem jej administracji. Senator Benjamin zasłynął z rozwiązywania problemów, które
zbyt wielu pracującym rodzinom uniemożliwiają zmianę swojej sytuacji, począwszy od
jego wczesnej pracy jako lider społeczności na rzecz budowy przystępnych cenowo
mieszkań w dzielnicy Harlem, po swoją działalność jako wieloletni członek organizacji
NAN, do objęcia stanowiska senatora dążącego do rozwiązania problemów
zagrażających zdrowiu i dobremu samopoczuciu Nowojorczyków, takich jak kryzys
opioidowy. To fantastyczny wybór i z niecierpliwością czekam, aby wesprzeć zarówno
gubernator Hochul, jak i senatora Benjamina w rozpoczęciu tego kolejnego rozdziału w
historii Nowego Jorku.”
Dr Hazel N. Dukes, prezes NAACP New York State Conference, powiedział: „Brian
Benjamin, wraz z rozpoczęciem od swojej pracy na rzecz walki z kryzysem opioidowym,
a skończywszy na działaniach mających na celu wspieranie rozwoju firm należących do
mniejszości narodowych i kobiet, przez całą swoją karierę skupia się na kwestiach,
które mają wpływ na codzienne życie Nowojorczyków. W ciągu zaledwie kilku dni,
gubernator Hochul wyznaczyła kierunek rozwoju Nowego Jorku na drodze do sukcesu,
a ten wybór tylko jeszcze bardziej go ugruntowuje. Jestem bardzo podekscytowany
rozpoczęciem pracy w biurze administracyjnym gubernatora, aby Nowy Jork mógł iść
naprzód i składam najszczersze gratulacje senatorowi Benjaminowi.”
Senator Benjamin dorastał w dzielnicy Harlem - jego matka pochodzi z Karaibów i
przybyła do tego kraju w poszukiwaniu nowych możliwości. Pomimo, że jego rodzice nie
posiadali wyższego wykształcenia, udało im się znaleźć dobrze płatną pracę w
związkach zawodowych, co pozwoliło im zapewnić senatorowi Benjaminowi i jego
rodzeństwu wychowanie na poziomie klasy średniej. Po ukończeniu szkoły średniej w
Nowym Jorku, senator Benjamin postanowił zdobyć wykształcenie, o którym marzyli
jego rodzice, uzyskując tytuł licencjata na kierunku polityka publiczna na Brown
University oraz tytuł MBA w Harvard Business School.
Następnie powrócił do dzielnicy Harlem, by budować przystępne cenowo mieszkania,
tworząc ponad tysiąc ekologicznie zrównoważonych, przystępnych cenowo mieszkań w
ramach programu MWBE i jednocześnie pomagając młodym ludziom rozwijać
umiejętności zawodowe, zapewniając im dobrą pracę w budownictwie poprzez
programy dla młodzieży.

W swojej lokalnej społeczności senator Benjamin pracował nad zachowaniem
charakteru dzielnicy Harlem i pomagał w utrzymaniu jej przystępnych cen. Od czasu
uruchomienia programu mentorskiego w 2013 roku pomógł niezliczonym młodym
ludziom z Harlem's Wadleigh High School osiągnąć lepszą przyszłość i jest dumny z
tego, że może pełnić funkcję wybranego przez absolwentów członka zarządu Brown
University. Senator Benjamin jest również aktywnym członkiem historycznego kościoła
First Corinthian Baptist Church w dzielnicy Harlem.
W czasie swojej pracy w Senacie stanu Nowy Jork, senator Benjamin z powodzeniem
doprowadził do wycofania stanowych publicznych funduszy emerytalnych z prywatnych
więzień w 2018 r., a w następnym roku wprowadził ustawę zakazującą bankom
państwowym tego typu inwestycji, przyczyniając się do wywarcia presji na Bank of
America w celu zakończenia powiązań instytucji z firmami Geo Group i Core
Civic. Propozycja senatora Benjamina, aby utrzymać przystępne cenowo mieszkania
objęte kontrolą czynszów, była częścią historycznej ustawy o ochronie lokatorów
(Tenant Protection Act of 2019), największego od dziesięcioleci rozszerzenia praw
lokatorów. W swojej pierwszej kadencji, służył jako członek rankingowy Senackiej
Komisji Służby Cywilnej i Emerytur, gdzie dążył do obrony publicznych emerytur ciężko
pracujących urzędników państwowych, takich jak jego rodzice, zapewniając
jednocześnie, że pieniądze przeznaczone na emerytury są inwestowane w sposób,
który odzwierciedla wartości Nowego Jorku.
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