
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/17/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט וויכטיגע שריט צו פארבעסערן די גערעכטיגקייט און זיכערהייט אין  
  סיטי טורמעס

  
שרייבט אונטער די 'ווייניגער איז מער' קאמיוניטי אויפזיכט און אנולירונג רעפארם געזעץ  

(S.1144A/A.5576A); 191   מענטשן וועלן באלד באפרייט ווערן האבנדיג אויסגעדינט זייערע
  אורטיילן אונטער 'ווייניגער איז מער' סטאנדארטן

  
ערלויבן ארעסטאנטן צו  אנאנסירט אפמאך מיט טורמע דעפארטמענט און מיט סיטי צו  

מענטשן פער טאג פאר צום   40; דאטראנספערירט ווערן פון רייקערס איילענד צו סטעיט טורמע 
  טעג וועלן טראנספערירט ווערן 90טעג פאראורטיילט צו א מינימום פון   5ווייניגסטנס  

  
סערן די גערעכטיגקייט און זיכערהייט גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט שריט צו פארבע 

אין סיטי טורמעס. די גאווערנאר האט אונטערגעשריבן די 'ווייניגער איז מער' געזעץ 
(S.1144A/A.5576A וועלכע טוישט די סטאנדארט פון באווייזן און געוויסע אנדערע פראצעדורן ווען )

עס קומט צו באשטימען אויב די קאמיוניטי אויפזיכט פון א מענטש וואס איז אויף ּפעראל זאל אנולירט  
מיט די טורמע דעפארטמענט   אן אפמאךווערן. גאוווערנאר האוקאל האט אויך אנאנסירט  

(Department of Corrections  און מיטן סיטי צו ערלויבן ארעסטאנטן וועלכע זענען פאראורטיילט )
ערס איילענד צו ניו יארק  געווארן פאר צום ווייניגסטנס ניינציג טעג צו טראנספערירט ווערן פון רייק

  סטעיט טורמעס.
  

"עס קומט זיך פאר ניו יארקע בירגער וועלכע זענען אויף ּפעראל די רעכט צוריק זיך איינצוגלידערן אין די 
צוריק איינשפארן מענטשן אויף ּפעראל פאר טעכנישע   –געזעלשאפט מיט אונזער שטיצע און רעספעקט 

האט געווארנאר האוקאל  עלפט נישט אונזערע קאמיוניטיס", פארלעצונגען פארכאפט זיי און ה
  –"אויך פאר ניו יארקער וועלכע דינען יעצט אויס אורטיילן אין טורמעס קומט זיך אונזע שטיצע געזאגט.

עס איז נישטא קיין שום גערעכטיגקייט אין שלעכט באהאנדלען ניו יארקע ארעסטאנטן. כאטש דאס איז  
עס פעהלט זיך אויס פיל מער ארבעט אין צוזאמענארבעט צווישן אלע שטאפלען פון בלויז איין טריט, און 

רעגירונג, בין איך שטאלץ צו נעמען די שריט צו פארמערן די זיכערהייט אין סיטי טורמעס, נישט בלויז 
פאר די ארעסטאנטן, נאר אויך פאר די איינגעשטעלטע וועלכע ארבעטן אן אויפהער צו אויפהאלטן  

  יעס."אפעראצ

  
  שרייבט אונטער און פירט איין 'ווייניגער איז מער' געזעץ

  

די 'ווייניגער איז מער' געזעץ ציהלט צו זיכער מאכן אז די דעפארטמענט פון טורמע און קאמיוניטי  
( נוצן אויס  Department of Corrections and Community Supervision, DOCCSאויפזיכט ) 

און זייערע מיטלען צו העלפן מענטשן פארענדיגן מיט הצלחה זייער תקופה פון קאמיוניטי אויפזיכט 
  ארעסט אדער אויפזיכט. DOCCSפארמיידן פון זיי צוריק אנצוקומען צו 
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ארעסטירונגען ערלויבט ניו יארק סטעיט צו נוצן אירע באגרעניצטע מיטלען אויף  -פארמיידן די ווידער
אמת'דיג הארבע ּפעראל פארלעצונגען. דאס שטופט פאראויס בעסערע קאמיוניטי זיכערהייט און  

  פאר פאמיליעס. גערעכטיגקייט

  

אין צוגאב, מיט דעם וואס די גאווערנאר האט אונטערגעשריבן די 'ווייניגער איז מער' געזעץ, אין די גייסט  
יעצט איבערקוקן די יעצטיגע ּפעראל פארלעצער און זי וועט ארבעטן   DOCCSפון די נייע געזעץ, טוט די  

מענטשן וועלכע וועלן זיך מער נישט פארדינען   191צוזאמען מיט סיטי בעאמטע באלד צו באפרייען ביז  
  צו זיין אין טורמע.

  

  אפמאך מיט ניו יארק סיטי
  

רבעט צוזאמען מיט ניו יארק סיטי צו  די דעפארטמענט פון טורמע און קאמיוניטי אויפזיכט האט געא
וועלכע וועט ערלויבן הונדערטע 'דעפיניט' )וואס א ּפעראל באורד קען   אויסנוצן אן עקזיסטירנדע געזעץ

נישט טוישן( פאראורטיילטע ארעסטאנטן, אזעלכע וועלכע זענען פאראורטיילט געווארן צום ווייניגסטנס  
איין טאג אבער ווייניגער פון איין יאר, צו טראנספערירט ווערן פון רייקערס איילענד צו סטעיט טורמעס 

  טורמעס. DOCCSזיי וועלן אויסדינען די איבריגע פון זייערע אורטיילן אין  וואו

  
גאווערנאר האוקאל טוט אויך אנווייזן אז פערציג מענטשן וועלכע זענען פאראורטיילט געווארן פאר צום  

עיט ווייניגסטנס ניינציג טעג זאלן אוועקגעשיקט ווערן פון רייקערס איילענד יעדן טאג צו ניו יארק סט
טורמעס פאר די קומענדיגע פינף טעג. דאס וועט אנגיין אויף א רעגלמעסיגע אופן פאר די וועלכע זענען  

  בארעכטיגט.
  

-"ניו יארק ארעסטירט מער מענטשן פאר נישט סענאטאר דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט, 
קרימינאלע 'טעכנישע' פארלעצונגען פון ּפעראל פון סיי וועלכע סטעיט אינעם לאנד. גאווערנאר האוקאל  

אונטערשרייבנדיג די 'ווייניגער איז מער' געזעץ היינט מיינט אז טויזנטע ניו יארקער וועלן קענען לעבן  
אונזער ּפעראל סיסטעם. מאסן   –ן אין די רעדל פון אומגערעכטיגקייט זייער לעבנס אן כסדר אריינפאל

ארעסטירונגען טוט נישט נאר שעדיגן פריוואטע מענטשן און זייערע פאמיליעס, נאר עס לאזט איבער א  
טערמיניגע, נעגאטיווע השפעה אויף גאנצע קאמיוניטיס. דאס איינפירונג פון 'ווייניגער איז מער' -לאנג

א פאזיטיווע טריט, וועלכע מיר פייערן. קוקנדיג אויף די פרעצעדענטלאזע מענטשן רעטן  איז זייער
קריזיס ביי די טורמעס אויף רייקערס איילענד און ביי אנדערע טורמעסס אין ניו יארק, זעהען מיר אז מיר 

צו האבן נאך מער ארבעט צו טוהן. מיר מוזן אויך אונטערנעמען לעגיסלאטיווע שריט ווייטער 
טראנספארמירן די ּפעראל סיסטעם און צוריקצודרייען די שרעקליכע חורבן פון מאסן ארעסטירונגען 

  האבן אויף קאמיוניטיס איבער אונזער גאנצע סטעיט."
  

"פאר צו לאנג האבן מענטשן אויף ּפעראל געלעבט  אסעמבלי מעמבער דעיוויד וועפרין האט געזאגט, 
עצונג, ווי צום ביישפיל זיין שפעט פאר די צייט ווען זיי דארפן זיין  אין פארכט אז א טעכנישע פארל

אינדערהיים ביינאכט, וועט זיי צוריקשיקן אין טורמע. מיר אלע ווייסן אז אומפאראויסגעזעהענע זאכן  
געשעהן. יעדער איינער וואס וואוינט אין ניו יארק ווייסט אז סָאבוועיס און באסעס קענען קומען שפעט  

קרימינאלע טענישע ּפעראל פארלעצונג זאלט נישט זיין א -אכן א מענטש פארשפעטיגן. א נישטאון מ
סיבה פאר פאמיליעס צו אפגעזונדערט ווערן פון זייערע באליבטע. די 'ווייניגער איז מער' געזעץ וועט 

עט זיי גיבן א העלפן לייגן א סוף צו די שטראפנדע אויפפירונג פון צוריק איינשפארן מענטשן, און עס וו
טשאנס זיך צוריק איינצוגלידערן אין זייערע קאמיוניטיס. אלץ טשעיר פון די אסעמבלי קאמיטע אויף  

טורמעס האב איך געארבעט פילע יארן אויף די געזעץ. איך בין שטאלץ צו מיטהאלטן די גאר נויטיגע  
גיסלאטיווע פירערשאפט, די  אונטערשרייבונג היינט. איך דאנק די סּפאנסארס פון די געזעץ, די לע

  גאווערנאר און די אדוואקאטן פאר זייערע אומערמדיליכע ארבעט אויף די געזעץ."
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  דַאנע ליבערמאן, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק ציווילע ליבערטיס יּוניאן האט געזאגט,
זאל אריבערגיין די  "עס איז שוין פון לאנג צייט אז ניו יארק'ס פארצייטישע ּפעראל סיסטעם

פאררעכטונגען וואס זענען אזוי דרינגנד צו ברענגען אן ענדע צו די נקמה'דיגע, דיסקרימינירנדע און  
קרימינאלע טעכנישע  -אוממענטשליכע טאהט פון איינשפארן מענטשן וואס זענען אויף ּפעראל פאר נישט

טעכנישע פארלעצונגען, באגרעניצן   זאכן. ניו יארק מוז אויפהערן איינשפארן מענטשן פאר לויטערע
שטראפן פאר אנדערע פארלעצונגען, ברענגען אן ענדע צו די איינפירונג צו אויטאמאטיש איינזעצן 

מענטשן בעפאר ּפעראל פארלעצונג געהערן און אזוי אויך גיבן פאר מענטשן וועלכע ווערן באשולדיגט  
מיר   עהער בעפאר א ריכטער אן פארשפעטיגונג.מיטן פארלעצן ּפעראל א רעכט צו באקומען א שנעלע ג

זענען באגייסטערט צו זעהן ווי גאווערנאר האוקאל הערט זיך צו צו מענטשן אויף ּפעראל, זייערע  
פאמיליעס און די וועלכע גייען אריבער א מענטשן רעכטן קריזיס אויף רייקערס ממש אין די צייט ווען מיר 

סיטי און סטעיט וועלן יעצט אונטערנעמען באלדיגע שריט צו רעדוצירן רעדן, און מיר האפן אז ניו יארק 
  אומיושר אין אונזער צובראכענע קרימינאלע לעגאלע סיסטעם." 

  
טשארדזש פון די קרימינאלע דיפענס ּפרעקטיס ביי די ליגעל עיד  -אין - טינע לּואנגא, אטוירני

"מיט אביסל טינט פון א פענע טוט ניו יארק ענדליך איבערמישן א בלאט אויף  סָאוסייעטי האט געזאגט,
פאר צענדליגע  די רשעות'דיגע ּפעראל אנולירונג סיסטעם וואס האט גורם געווען צו מאסן ארעסטירונגען 

אויב וועט עס באלד איינגעפירט ווערן דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון  –די געזעץ  יארן.
וועט ברענגען א קריטישע פארגרינגערונג צו די אנגייענדע מענטשן   –טורמע און קאמיוניטי אויפזיכט 

ג פון איבער צוויי הונדערט  רעכטן קריזיס ביי רייקערס איילענד דורכן פארזיכערן דאס באפרייאונ
קרימינאלע, טעכנישע ּפעראל פארלעצונגען. די  -מענטשן וועלכע ווערן יעצט געהאלטן דארט פאר נישט

ליגעל עיד סָאוסייעטי לויבט גאווערנאר קעטי האוקאל און די לעגיסלאטור פארן דורכפירן די קריטישע 
  געזעץ וואס וועט פשוטו כמשמעו ראטעווען לעבנס."

  
העריגאן, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון פרויען'ס קאמיוניטי גערעכטיגקייט פארבאנד  - שעראן ווייט

(Women's Community Justice Association ,האט געזאגט )  דאס איז א היסטארישע"
פאסירונג שטייענדיג ביים אונטערשרייבן די 'ווייניגער איז מער' געזעץ. מיר באדאנקען די נייע גאווערנאר  

קעטי האוקאל פארן אנערקענען די וויכטיגקייט פון די געזעץ און אויף וויפיל לעבנס עס וועט האבן א  
יסן פון די אוממענטשליכע סיסטעם. דאס איז די אנהויב השפעה צום גוטן פון אינעווייניג און פון אינדרו

פון טוישן די צורה און וועג פון מענטשן'ס לעבנס. אזויפיל מער ארבעט דארף געטוהן ווערן, אבער מיר  
  הויבן אן מיטן אנערקענען אז 'ווייניגער איז מער'!!!!!!!"

  
ק רעליגיעזע שריט צענטער פון רעפארם לי ווינקעלמאן, פעלד איינהייט ארגאניזירער פון די ניו יאר

( האט  New York Religious Action Center of Reform Judaism, RACאידישקייט ) 
טוט באעהרן גאווערנאר האוקאל פארן אונטערשרייבן די 'ווייניגער איז מער'  RAC-NY" געזאגט,

געזעץ, א נייע געזעץ וואס טראנספארמירט ניו יארק'ס ּפעראל סיסטעם וואס איז געווען ביז היינט די 
ערגסטע אינעם לאנד. רעפארמער אידן איבער די גאנצע סטעיט האבן געארבעט שווער צו אויפטרייבן  

אז  —אר די 'ווייניגער איז מער' געזעץ וויבאלד עס באהויפטעט די אידישע פרינציפ פון תשובה שטיצע פ
יעדער קען ארומדרייען זייער לעבן. די 'ווייניגער איז מער' געזעץ וועט פארמערן ראסישע גערעכטיגקייט 

ינשפארן געלט פאר  אין ניו יארק'ס קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם, פארשטערקערן פובליק זיכערהייט און אי
  די סטעיט."

  
ניו יארק סטעיט קאונסיל פון קירכעס    דער הויכווירדיגער ּפיטער קּוק, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די 

"די ניו יארק סטעיט קאונסיל פון קירכעס באדאנקט גאווערנאר קעטי האוקאל פארן האט געזאגט, 
צו לאנג האבן פילע פאריגע ניו יארקע ארעסטאנטן  אונטערשרייבן די 'ווייניגער איז מער' געזעץ. פאר  

געווען געדראעט פון ווידער איינגעזעצט ווערן פאר גארנישט אויב זיי פארפעלן די צייט ווען זיי דארפן זיין 
אינדערהיים אדער אן אּפוינטמענט בשעת'ן זיין אויף ּפעראל. ּפעראל איז נישט א ביוראקראטישע שפיל  

פארשווערן פאר מענטשן וויפיל מיר קענען זיך צו באנייען. ּפעראל איז געמאכט צו   פון 'קעטש' וואו מיר



העלפן מענטשן פארבעסערן זייערע לעבנס דורכן זיי גיבן אן אויסגעפלאסטערטע וועג זיך צוריק צו  
פאראייניגן מיט זייערע פאמיליעס, באקומען אן ארבעט, זיך פארזיכערן א דאך איבערן קאפ און 

ערן צו זייערע קאמיוניטיס. 'ווייניגער איז מער' וועט פארזיכערן אז ּפעראל איז באזירט אויף די  ביישטיי
אידיאל פון היילונג אנשטאט אויף א פרינציפ פון נקמה. מיר זענען אזוי דאנקבאר פאר די פירערשאפט  

נדזשאמין,  פון דער געוועזענער סטעיט סענאטאר און יעצטיגע ליוטענאנט גאווערנאר, ברייען בע
אסעמבלי פרוי פערע סופראנט פארעסט און אזויפיל אנדערע לעגיסלאטארן צו פארזיכערן אז די 

'ווייניגער איז מער' געזעץ גייט אריבער אין די סענאט און אסעמבלי, און אויך פאר גאווערנאר האוקאל  
  פארן האבן די קוראזש און מיטגעפיל עס צו אונטערשרייבן."

  
( האט  Fortune Societyפון די גליק געזעלשאפט ) CEOידזש, פרעזידענט און דזשָאוען ּפע

"מיר זענען גאר דאנקאבאר אז גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער די 'ווייניגער איז מער' געזאגט, 
מיר, ביי די גליק געזעלשאפט, האבן צוגעקוקט וואו די אומשטענדן אויף רייקערס איילענד זענען   געזעץ.

די מענטשן וועלכע זענען איינגעשפארט דארט ליידן אזויפיל אזש טייל    געווארן מער און מער סכנות'דיג.
ראסטיש פארבעסערט  די אומשטענדן אויף רייקערס איילענד דארפן ד   פון זיי האבן זיך גענומען די לעבן.

ווי נאר עס גייט אריין אין קראפט, וועט 'ווייניגער איז   ווערן ביז רייקערס ווערט אינגאנצן פארשלאסן. 
מער' פארמיידן מענטשן וועלכע ווערן באשולדיגט מיטן ברעכן ּפעראל'ס טעכנישע כללים פון 

סכנות'דיג און טאטאל  איינגעשפארט ווערן אונטער אומשטענדן וועלכע זענען אכזריות'דיג, 
מיר אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן   אומבארעכטיגט צוליב די באשולדיגונגען קעגן זיי.

  עס וועט ראטעווען לעבנס, פשוטו כמשמעו." אונטערשרייבן די געזעץ.
  

 Unchainedעקזעקיוטיוו דירעקטאר פון - גרונדער און קא- דערעק סינגעלטערי, קא
"עס איז א נייע טאג אין ניו יארק! די 'ווייניגער איז מער' קאמיוניטי   געזאגט: )אויפגעקייטלט(, האט 

אויפזיכט אנולירונג רעפארם געזעץ איז די גרעסטע ּפעראל רעפארם געזעץ וואס איז אריבערגעפירט  
עצן  געווארן אין די היסטאריע פון אונזער פאלק. ניו יארק וועט מער נישט האבן די פלעק פון ווידער איינז 

קרימינאלע, טעכנישע פארלעצונגען פון סיי וועלכע אנדערע סטעיט. אנשטאט  -מער מענטשן פאר נישט
דעם וועט אונזער ּפעראל סיסטעם באלוינען הצלחות און נישט באשטראפן שוועריגקייטן. דאס איז א זיג  

גרופעס איבער   300פאר ראסישע גערעכטיגקייט און א זיג פאר עקאנאמישע גערעכטיגקייט. מער פון 
די גאנצע סטעיט און צענדליגע פובליק בעאמטע פון די גאנצע פאליטישע ספעקטרום האבן געשיקט א  

'ווייניגער איז מער'. מיר זענען דאנקבאר פאר   —ווידערהאלנדע מעסעדזש אז ווען עס קומט צו ּפעראל 
גאווערנאר בענדזשאמען פארן גאווערנאר האוקאל פארן אונטערשרייבן די געזעץ, און פאר ליוטענאנט  

דורכפירן די געזעץ אין די סענאט בעפארן אננעמען זיין נייע פאזיציע, און אזוי אויך פאר אסעמבלי 
 קוקט ארויס צו זעהן די געזעץ איינגעפירט שנעלערהייט."  Unchainedפארעסט. -מעמבער סופראנט

 
קעניאטא מוזַאני, דירעקטאר פון ארגאניזירונג ביי די קאטאל צענטער פאר יושר, געזונט און  

"דאס   ( האט געזאגט:Katal Center for Equity, Health, and Justiceגערעכטיגקייט )
# )ווייניגער איז מער( געזעץ איז א ריזיגע טריט פאראויס, נישט נאר  LessIsMoreNYאונטערשרייבן די 

ניו יארק, נאר אויך פאר די גאנצע לאנד, וויבאלד די געזעץ איז א מוסטער פון קלוגע ּפעראל   פאר
וועלכע האבן געליטן פון צובראכענע   רעפארם. צענדליגע טויזנטע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס

ו מצליח זיין. ּפעראל כללים וועלן אנשטאט דעם געגעבן ווערן די טשאנס און די שטיצע וואס זיי דארפן צ
און איינמאל דורכגעפירט וועט די געזעץ אונז ברענגען נאך איין טריט נאענטער צו פארמאכן רייקערס 

איילענד איינמאל פאר אלעמאל. די קאמף איז אנגעפירט געווארן דורך מענטשן אויפן שטח וועלכע  
עסטירונגען, און עס וואלט  זענען באטראפן געווארן דורך סיסטעמאטישע ראסיזם, ּפעראל און מאסן אר 

נישט געקענט געוואונען ווערן אן זיי. מיר באדאנקען גאווערנאר האוקאל פאר איר פירערשאפט מיטן 
אונטערשרייבן די געזעץ. און מיר דאנקען די הויפט געזעץ סּפאנסארס, געוועזענער סטעיט סענאטאר  

- ון אסעמבלי מעמבער פערע שופראנטאון יעצטיגע ליוטענאנט גאווערנאר, ברייען בענדזשאמען, א
פארעסט, פאר זייער פירערשאפט וואס האט אונז געברענגט אהער היינט. מיט 'ווייניגער איז מער' יעצט  



און מיט איר שטאב פאר א   אונטערגעשריבן, זענען מיר גרייט צו ארבעטן מיט גאווערנאר האוקאל
  שנעלע און ווירקזאמע איינפירונג."

  

( האט  A Little Piece of Lightדַאנע הילטאן, גרונדער פון א קליינע שטיקל ליכטיגקייט ) 
"איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל'ס פירערשאפט אין קרימינאלע יוסטיץ רעפארם און  געזאגט: 

אירע שנעלע שריט וועלכע אנערקענען די יסודות'דיגע מענטשן רעכטן און כבוד הבריות. איך בין 
זענען פילע טויזנטע ניו   –איך בין זיכער  –אגייסטערט אז די היינטיגע טאג איז אנגעקומען, אזוי ווי ב

איז יעצט א   LessIsMoreNYיארקער וועלכע וועלן צוריק זיך איינגלידערן אין די געזעלשאפט וויבאלד 
ריגל פאר קליינע   געזעץ. עס איז א זיג פאר די פרויען וועלכע האבן מיטגעמאכט אונטער שלאס און

ּפעראל טעותים, באזונדערס פרויען פון מינאריטעט קאמיוניטיס וועלכע זענען באטראפן געווארן  
אומיושר'דיגערהייט. עס איז א זיג פאר זייערע פאמיליעס, פאר זייערע קאמיוניטיס, פאר געזעלשאפט.  

יאר אין בעדפארד הילס,   27רמע פאר און א זיג פאר מיר פערזענליך. אלץ א פרוי וואס איז געווען אין טו
און וואס האט פארברענגט צייט אין רייקערס איילענד, ווייס איך וואספארא שלעכטע פלאץ עס איז. מיט  
צען טויטפעלער אין די לעצטע ניין חודשים, איז עס געווארן א פובליק זיכערהייט און געזונטהייט קריזיס. 

זענען נישט געשטארבן  –כאטש טראגיש   –לכע זענען געשטארבן די היינטיגע טאג אנערקענט אז די ווע
שטעלט אוועק א פרעצעדענט. אבער עס איז נאך דא מער וואס דארף   LessIsMoreNY אומזיסט.

געטוהן ווערן. מיר מוזן יעצט העלפן די פרויען טרעפן האוזינג, זיך צוריק איינגלידערן אין די  
  —ן מיט זייערע פאמיליעס און קאמיוניטיס, און איבער אלס ארבעטסקראפט, זיך צוריק פאראייניג
  אנערקענען זייער פולע פאטענציאל."

 
('ס Columbia Justice Labקענדרא ברעדנער, דירעקטאר פון קאלאמביע יוסטיץ לעב )

"מיר אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן אונטערשרייבן די ּפרָאובעישען און ּפעראל פראיעקטן: 
געזעץ, און מיר באדאנקען די ביל סּפאנסארס, ליוטענאנט גאווערנאר ברייען בענדזשאמען און אסעמבלי  

פארעסט, פארן פארשלאגן און דורכפירן די געזעץ. מיר זענען שטאלץ צו  - מעמבער פערע סופראנט 
ן פירער און אדוואקאטן, וועלכע זענען אליינס דירעקט באטראפן געווארן,  האבן געשטאנען ביי די זייט פו

פאר די מער פון צוויי יאר וואס עס האט גענומען צו זעהן די זיג. 'ווייניגער איז מער' איז וואויל די 
מערסטע בראווע און ברייטע אויפזיכט רעפארם אונטערנעמונג אין די היסטאריע פון די פאלק. דאס קען  

פן אויספלאסטערן א וועג פאר עכטע גערעכטיגקייט פאר פילע טויזנטע מענטשן, פאמיליעס און  העל
קאמיוניטיס איבער די גאנצע סטעיט. דורכן מאכן ּפעראל אויפזיכט מער יושר'דיג, ווייניגער שעדליך און 

דע צו ניו יארק  אראפגעהאלטן דורך יושר'דיגע כללים, וועט 'ווייניגער איז מער' העלפן ברענגען אן ענ 
סטעיט'ס מאסן אויפזיכט און מאסן ארעסטירונג קריזיסן און עס וועט אונז ברענגען איין טריט נאענטער  

  צו ראסישע גערעכטיגקייט און יושר אין די קרימינאלע לעגאלע סיסטעם."

  
"גאווערנאר האוקאל טוט  טשיעף ריכטער דזשאנעטען ליפמאן האט געזאגט,  NYSגעוועזענע 

נטערנעמען א קריטישע ערשטע טריט אין די ריכטונג פון א מיינונגספולע און זיכערע באפרייאונג פון  או
ארעסטאנטן דורכן אונטערשרייבן די 'ווייניגער איז מער' געזעץ. די געזעץ האט די פאטענציאל צו  

רנדיג באלד  מיר האפן צו זעהן די געזעץ ווע באדייטנד רעדוצירן די צאל ארעסטאנטן אין רייקערס.
איינגעפירט צו העלפן אדרעסירן די דרינגנדע צושטאנד אין רייקערס. מיר מוזן אויך ווייטער  

אונטערנעמען שריט שנעלערהייט און זיכערערהייט צו פארמאכן רייקערס, וועלכע איז ווייטער א  
  שאנדפולע פלעק אויף אונזער סיטי."
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