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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער געזעץ פארזיכערנדיג אז איבערגעמאכטע גרעניצן פון קאונטי
דיסטריקטס ווערן געמאכט יושר'דיג און אויף אן אומפארטייאישע און נישט-דיסקרימינירנדע אופן
געזעץ ( )S.5160-B/A.229cפארלאנגט אז איבערגעמאכטע קאונטי דיסטריקט גרעניצן זאלן
נאכפאלגן געוויסע אנווייזונגען פארלאנגענדיג אז די גרעניצן זאלן געצויגן ווערן אזוי אז זיי זאלן
בערך גלייך אין באפעלקערונג ,איינע נעבן די אנדערע און נישט פלאנירט צו בייגן באפעלקערונגען
כדי צו גיבן אן אויבערהאנט פאר א געוויסע בעאמטער אדער פארטיי
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט גאווערנער קעטי אונטערגעשריבן געזעצן ()S.5160-B/A.229c
ענדערנדיג טייל  34פון די מוניציפאלע היים כללים געזעץ ( )municipal home rule law , MHRLצו
מחייב זיין – אפגעזעהן פון סיי וועלכע לאקאלע געזעצן וועלכע זאגן פארקערט – אז מסדר זיין פונדאסניי
דיסטריקטס פון מיטגלידער פון לאקאלע לעגיסלאטיווע קערפערשאפטן זאל זיין קודם כל
אונטערגעווארפן אונטער סטעיט און פעדעראלע קאנסיטיטוציאנאלע פאדערונגען וועלכע פארזיכערן
גלייכקייט און אויסגעהאלטנקייט ,און ווידערהאלנדיג די פרינציפ אז די שטימע פון יעדע מענטש האט
גלייכע ווערט.
נאכפאלגנדיג א געריכט באשלוס אין  1991זענען פארשידענע באמיאונגען געמאכט געווארן צו ענדערן די
סטאנדארטן אונטער וועלכע לעגיסלאטיווע גרעניצן ווערן געצויגן .קאונטי רעגירונגען האבן אין די
פארגאנגענהייט צופיל מאל פרובירט צו מאניפולירן די דיסטריקטס כדי צו באקומען א פאליטישע
אויבערהאנט פאר די פארטיי וועלכע איז געווען אויפן בענקל .די געזעץ וועט זיכער מאכן אז די אויפפירונג
קומט צו אן ענדע ,און עס וועט שטופן פאר יושר'דיגע און אומפארטייאישע גרעניצן באזירט אויף
ספעציפישע אנווייזונגען וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט די קאנסטיטוציע .נאכן אונטערשרייבן די געזעץ,
מוזן גרעניצן געצויגן ווערן אויף אן אופן וואס מאכט זיכער:
• אז דיסטריקטס זענען גלייך אין די גרויסקייט פון באפעלקערונג — וויפיל עס איז פראקטיש;
• אז דיסטריקט גרעניצן ווערן נישט געצויגן מיט די כוונה צו גורם זיין אז ראסישע אדער שפראך
מינאריטעט גרופעס זאלן נישט קענען האבן גלייכע געלעגנהייטן צו אנטיילנעמען אין די
פאליטישע פראצעדור;
• אז דיסטריקטס באשטייען פון טעריטאריע איינס נעבן די אנדערע — אן לעכער;
• אז דיסטריקט גרעניצן ווערן נישט געצויגן כדי צו געבן אן אויבערהאנט פאר סיי וועלכער
בעאמטער וועלכער איז אויפן בענקל אדער פאר סיי וועלכע פארטיי אדער קאנדידאט; און
• אז די גרעניצן ווערן געצויגן צו בעסער מאכן די סדר און גלאטקייט פון וואלן.
"אין די צייט ווען מענטשן מיט שלעכטע כוונות איבערן לאנד ארבעטן צו פארקלענערן די פובליק צוטרוי
אין אונזערע וואלן אינסטיטוציעס ,איז די וויכטיגקייט פון האבן קלארע און גלייכע כללים צו באשטימען
פאליטישע פארטרעטונג קיינמאל נישט געווען מער קריטיש" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .די
געזעץ וועט פארזיכערן אז אונזער גאנצע סטעיט ווערט געפירט דורך די כללים וועלכע קומען דירעקט פון

די פעדעראלע און סטעיט קאנסטיטוציעס און פארזיכערן די רעכט צו גלייכע באטייליגונג אין אונזער
פאליטישע פראצעדור".
דורכאויס די יארן זינט די געזעץ איז צום ערשט ארויפגעברענגט געווארן אויפן טיש אין  ,2002האבן די
אנגענומענע סטאנדארטן לויט וועלכע דאס איבערמאכן דיסטריקט גרעניצן זיך געטוישט .די געזעץ
ענדערט די פאדערונגען פון  MHRLטייל  ,)a) (13) (a()1(10און לייגט ארויף די פאדערונגען אויך אויף
טשאַ רטער קאונטיס דורכן צולייגן די זעלבע פאדערונגען צו טייל  34פון  MHRLוועלכע דעקט די
טשאַ רטער קאונטיס .עטליכע פון די סטאנדארטן וועלכע זענען אריינגעלייגט געווארן אין די געזעץ זענען
געווען טייל פון די  2014ענדערונג פון די ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע וועלכע האט באשטימט
סטאנדארטן פארן מאכן נייע גרעניצן פון קאנגרעס און סטעיט לעגיסלאטיווע דיסטריקטס .דורכן צולייגן די
סטאנדארטן צו די  ,MHRLוועלן זיי אויך אנגיין פאר דאס איבערמאכן גרעניצן פון קאונטי לעגיסלאטיווע
דיסטריקטס .די ענדערונגען וועלכע זענען אהערגעשטעלט געווארן אין די געזעץ וועלן פארברייטערן
אנגענומענע סטאנדארטן צו פארטרעטן אלע מענטשן פון ניו יארק.
סענאטאר דזשעימס סקּופיס האט געזאגט" ,פאר איינוואוינער וועלכע וואוינען אין טשאַ רטער קאונטיס
וועלכע מאכן זייערע אייגענע געזעצן – אזוי ווי די דריי קאונטיס וועם איך פארטרעט – איז די געזעץ א
באדייטנדע טריט אין די ריכטונג פון זיכער מאכן אז די ווילן פון די פובליק ווערט געהיטן דורכן ארויפלייגן
סטאנדארטן אויף וויאזוי לעגיסלאטיווע דיסטריקט גרעניצן ווערן געצויגן .איך וויל באדאנקען אסעמבלי
מיטגלידערין ּפאולין פאר איר שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו דעם נושא – א באמיאונג וועלכע
קאכט זיך שוין פאר צען יאר – און איך טוה אפלאדירן די גאווערנאר פארן אונטערשרייבן די קריטישע
רעפארם פונקט אין צייט פאר די איינמאל-אין-צען-יאריגע איבערשרייבונג פון גרעניצן פראצעדור".
אסעמבלי מיטגלידערין עימי ּפאולין האט געזאגט" ,יושר'דיגע איבערמאכונג פון דיסטריקט גרעניצן איז
ביי די יסוד פון דעמאקראטיע .דורכן פארלאנגען פון אלע קאונטיס אין ניו יארק צו אויספאלגן א רייע
סטאנדארטן פאר יושר'דיגע איבערמאכונג פון דיסטריקט גרעניצן ,האלט די געזעץ קאמיוניטיס וואס
האבן געוויסע אינטערעסן גאנץ ,עס באשיצט מינאריטעט וויילונג רעכטן און עס גיבט איינוואוינער א
קלארע ,איינצלנער פארטרעטער צו שתל'ן פאר זייער וועגן .א דאנק אייך ,גאווערנאר האוקאל ,פארן
אונטערשרייבן די נויטיגע געזעץ פאר וועלכע מיר קעמפן שוין אזוי לאנג .וויילער איבער ניו יארק סטעיט
קענען יעצט זיין רואיג אז זייערע שטימעס וועלן נישט פארווישט ווערן דורכן ציהען אומיושר'דיגע
לעגיסלאטיווע דיסטריקטס".
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