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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול שרייבט אונטער סעיפטי ּפעקעדזש לעגיסלאציע
לעגיסלאציע ( )S.623/A.2206שטעלט אוועק א טעסק-פארס צו אויספארשן די ווירקונגען פון
סייּבערּ-בוליאינג אין ניו יארק סטעיט און פאטענציעלע מאסנאמען צו אדרעסירן אזעלכע ווירקונגען
לעגיסלאציע ( )S.2956A/A.324פארברייטערט די באדייט פון דער פארברעכן פון באצווינגונג אין
די צווייטע דעגרי צו אריינרעכענען די פראדוקציע אדער אויסטיילונג פון אינטימליכע בילדער
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א ּפעקעדזש פון לעגיסלאציע פארבינדן צו אנליין
זיכערהייט .לעגיסלאציע ( )S.623/A.2206שטעלט אוועק א טעסק-פארס צו עקספלארירן די ווירקונגען
פון סייּבערּ-בוליאינג אין ניו יארק סטעיט און פאטענציעלע מאסנאמען צו אדרעסירן אזעלכע ווירקונגען.
לעגיסלאציע ( )S.2956A/A.324פארברייטערט די באדייט פון דער פארברעך פון באצווינגען אין די
צווייטע דעגרי אריינצורעכענען די פראדוקציע אדער אויסטיילונג פון נאקעטע בילדער.
"עס נישט דא עפעס וויכטיגער ווי האלטן זיכער אונזערע קאמיוניטיס ,און אזוי ווי טעכנאלאגיע גייט
פאראויס ,איז העכסט-נייטיג אז ניו יארק האט שטארקע געזעצן צו באשיצן ניו יארקער פון אנליין
רדיפות ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן די בילס אלס געזעץ כדי
אז ניו יארקער קענען זיין רואיג אז זיי קענען פארברענגען אנליין אין א מער זיכערע ,געזונטערע
סביבה".
לעגיסלאציע  2206.S.623/Aשאפט א טעסק פארס צו עקספלארירן און אדרעסירן די איינפלוסן פון
סייּבערּ-בוליאינג .דער טעסק-פארס וועט באשטימען ווי ווייט פארשפרייט עס איז סייּבערּ-בוליאינג ,מאכן
רעקאמענדאציעס אויף וויאזוי עס צו פארמיידן ,און אידענטיפיצירן די וועגן אין וועלכע די קען גיבן מיטלען
אין ארויסהעלפן ערוואקסענע און קינדער וועלכע זענען געליטענע פון אזעלכע ּבוליאינג ,אריינגערעכנט
קינדער וואס מאכן מיט ּבוליאינג אינדרויסן פון א סקול פלאץ.
לעגיסלאציע  324.S.2956A/Aפארברייטערט די באדייט פון באצווינגונג אריינצורעכענען די פראדוקציע
און אויסטיילונג פון אינטימליכע בילדער .דער אמענדמענט וועט האלטן פאראנטווארטליך אונטער דער
געזעץ אזעלכע מענטשן וועלכע באצווינגען אן אנדערן מענטש צו פראדוצירן אדער אויסטיילן אינטימליכע
בילדער אונטער׳ן דראונג פון פיזישע אדער גייסטישע שאדן.
סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט" ,אביוזערס מוזן געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך ,און אזוי ווי
טעכנאלאגיע אנטוויקלט זיך אזוי מוזן זיך אויך אנטוויקלען אונזערע געזעצן .דורך אונטערשרייבן די
לעגיסלאציע טוהט גאווערנער האקול אונז העלפן האלטן זיכער אונזער אינטערנעט און פריי פון
באצווינגונג פאר אלע באניצער ,איבערהויפט פאר אומבאשיצטע מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי ווי
מינדעריעריגע".

סענאטאר טאַ ד קאַ מינסקי האט געזאגט" ,סייּבערּ-בוליאינג איז אן ערנסטע נושא איבער׳ן גאנצן
סטעיט — און מיר דארפן האבן א פלאן עס אפצושטעלן .אדאנק גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן
מיין ּביל וועלכס וועט נישט נאר שאפן א טעסק-פארס צו שטודירן דער אנשרעקונג צו אונזערע
יוגנטליכע ,נאר עס וועט אויך העלפן אויפקומען מיט לייזונגען צו העלפן דעם קריזיס ,וועלכס האט
געפלאגט צופיל מענטשן פון יעדן עלטער לענגאויס לאנג איילענד און דער סטעיט אלס א כלל".
אסעמבלי-מיטגליד דידי בארעט האט געזאגט" ,סייּבערּ-בוליאינג ווייסט נישט פון קיין געאגראפישע,
עטנישע ,ראסיעלע ,סאציעלע ,אדער פאליטישע גרעניצן ,די צושטערערישע ווירקונג עס האט געהאט
אויף יוגנטליכע האט פחדים׳דיג זיך געהעכערט אין לויף פון דער פאנדעמיע אזוי ווי יעדער האט
פארברענגט מער צייט אנליין .איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ּביל ,איבערהויפט
בשעת נאציאנאלע ּבוליאינג אפהאלט מאנאט ,כדי מיר זאלן קענען צוריקדרייען דער חורבנות-ברענגנדע
ריכטונג מיט שטיצע און געהעכערטע באוואוסטזיניגקייט".
אסעמבלי-מיטגליד קענעט זעבראווסקי האט געזאגט" ,סעקסועלע-באצווינגונגען איז א טיף
באאומרוענדער פארברעך ,אין וועלכן עמיצער ,דורך באצווינגונג שריטן ,מאניפולירט אן אנדערן מענטש
אויף צו שאפן די אינטימליכע בילדער וועלכע ווערן אפטמאל געניצט צו ווייטער פירן די פארברעכערישע
אקטיוויטעטן .צוליב דאס אויספעלן פון קלארקייט אין דער שטראף געזעץ ,ווערן די סארט פארברעכנס
אפטמאל נישט פראקורירט ,וועלכס לאזט נישט איבער קיין אפשרעק מיטל פאר די פארברעכער פון די
גרויליגע פארברעכנס .די לעגיסלאציע פארמאכט דער לופ-האול דורך אויסדרוקליך ארויסזאגן אז דער
באצווינגונג געזעץ רעכנט אריין די פראדוקציע אדער אויסטיילונג פון אינטימליכע בילדער .איך וויל
דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די באדייטנדע לעגיסלאציע אלס געזעץ".
דזשעניפער בעקער ,געהילף לעגאלע דירעקטאר און סיניאר אטוירני פאר לעגאלע מאמענטום האט
געזאגט" ,סעקסועלע באצווינגונג און עקסטארשען איז א וואקסנדע פארם פון אביוז ,וועלכס
פארשפרייט זיך מיט די צוטריטריכקייט און וואוקס פון טעכנאלאגיע און סאושעל מעדיע .קרימינאליזירן
באצווינגענע סעקסועלע אינטימליכע בילדער איז נאך א טריט פאראויס דורך ניו יארק סטעיט און מיר
האפן אז אנדערע סטעיטס וועלן נאכמאכן דעם מוסטער .פילע פון די געליטענע פון סעקסועלע
באצווינגען — אומפראפארציענעל יונגע פרויען — ווערן געצילט אנליין און באצווינגען צו שאפן און שיקן
סעקסועלע בילדער ,וועלכע קענען זיין דער אנהויב פון א לאנגע ,שעדליכע רעדל פון אַ ּביוז .מענטשן אין
ניו יארק האבן א מיטל צו האלטן פארברעכער פאראנטווארטליך אדאנק גאווערנער האקול און די
באמיאונגען פון סענאטאר ברוק און אסעמבלי-מיטגליד זעבראווסקי".
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