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NA CZEŚĆ OBCHODÓW TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI O OSOBACH 

TRANSPŁCIOWYCH GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWY CHRONIĄCE 
SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+  

  
Ustawa S.674/A.459 dotyczy uchylania wyroków skazujących za przestępstwa 

popełnione w związku z byciem ofiarą handlu ludźmi na tle seksualnym, handlu 
ludźmi do pracy i zmuszania do prostytucji  

  
Ustawa S.5325/A.6193 wymaga od przedsiębiorstw użyteczności publicznej, aby 

pozwoliły klientom używać ich preferowanego imienia i zaimków  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś w LGBT Community Center ustawę mającą 
na celu rozszerzenie ochrony dla społeczności LGBTQ+ i osób, które były ofiarami 
handlu ludźmi na tle seksualnym. Ustawa START Act dotyczy uchylania wyroków 
skazujących za przestępstwa popełnione w związku z byciem ofiarą handlu ludźmi na 
tle seksualnym, handlu ludźmi do pracy oraz zmuszania do prostytucji. Projekt ustawy 
S.5325/A.6193 wymaga, aby przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pozwoliły 
klientom na używanie ich preferowanego imienia i zaimków.  
  
„Będąc świadkami ataków na prawa i ochronę osób LGBTQ+ w całym kraju, władze 
stanu Nowy Jork po raz kolejny deklarują, że jest to stan dla wszystkich – taki, w 
którym nie dochodzi do niepotrzebnej kryminalizacji ofiar i w którym nasze 
społeczności osób transpłciowych, niebinarnych i niezgodnych ze swoją płcią są 
wspierane” – powiedziała gubernator Hochul. „Moja administracja jest 
zaangażowana w zapewnienie równości i bezpieczeństwa dla wszystkich, a władze 
stanu Nowy Jork mogą przewodzić w tych działaniach dzięki pracy naszych 
niestrudzonych orędowników i partnerów w legislaturze”. Razem będziemy 
kontynuować budowanie stanu, który jest przyjazny dla wszystkich”.  
  
Ustawa S.674/A.459, tzw. START Act, zwiększa ochronę ofiar handlu na tle 
seksualnym, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji i handlu ludźmi, którzy zostali 
skazani za szereg przestępstw w wyniku takiego procederu lub zmuszania do niego. 
To prawodawstwo opiera się na uchwalonej w 2010 r. ustawie w stanie Nowy Jork, 
pozwalającej ofiarom handlu ludźmi na uchylenie wyroków skazujących związanych z 
prostytucją, które były bezpośrednio związane z ich wiktymizacją.  
  



Senator, Jessica Ramos, powiedziała: „Podczas Narodowego Tygodnia 
Świadomości o Osobach Transpłciowych (National Transgender Awareness Week), 
idea zwiększania świadomości na temat strukturalnych wyzwań doświadczanych przez 
osoby transpłciowe i niezgodne ze swoją płcią w stanie Nowy Jork nie może być 
jedynie gestem. Musimy wprowadzać przepisy w sposób, który honoruje i chroni ich 
prawa jako członków naszej społeczności. Ustawa START Act zapewnia osobom 
ocalałym z procederu handlu ludźmi nowy start, na który zasługują – zmniejszając 
bariery w zatrudnieniu, poprawiając dostęp do odpowiednich prawnych środków 
imigracyjnych i pomagając przerwać cykle traumy tysiącom ocalałych w całym naszym 
stanie”.  
  

Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Osoby, które doświadczyły 
handlu ludźmi nie są przestępcami. Ludzie zniewoleni przez handlarzy nie powinni 
ponosić ciężaru wyroków za przestępstwa, do których popełnienia zostali zmuszeni. 
Ustawa z 2010 r. w stanie Nowy Jork była pierwszą w kraju i stała się krajowym 
wzorem. Teraz, dzięki gubernator Hochul, więcej osób ocalałych w wyniku handlu 
ludźmi może budować produktywne życie i być chronionych przed deportacją za 
wcześniejsze wyroki. Dziękuję sponsorowi z ramienia Senatu, Jessice Ramos, 
marszałkowi Zgromadzenia, Carlowi Heastie, oraz wielu orędownikom za pomoc w 
doprowadzeniu do podpisania tej ważnej ustawy o prawach człowieka”.  
  
Ustawa S.5325/A.6193 zapewnia odbiorcom usług użyteczności publicznej prawo do 
zwracania się do nich używając ich preferowanego imienia i zaimków poprzez 
zobowiązanie przedsiębiorstw użyteczności publicznej, gmin, przedsiębiorstw 
wodociągowych i dostawców usług telefonicznych do tego, aby ich klienci mogli 
używać preferowanego przez nich imienia i zaimków.  
  

Senator, Brad Hoylman, powiedział, „To prawodawstwo to wspaniały sposób na 
uznanie przez gubernator Hochul znaczenia Tygodnia Świadomości o Osobach 
Transpłciowych poprzez podpisanie naszej ustawy (S.5325/A.6193) wymagającej od 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm telefonicznych w stanie Nowy Jork 
używania preferowanych imion i zaimków swoich klientów. Nikt nie powinien cierpieć z 
powodu upokorzenia, jakim jest używanie „martwego imienia” lub niezatwierdzonego 
czy też niezgodnego z jej tożsamością płciową. Biorąc pod uwagę to, że rok 2021 był 
najbardziej śmiercionośnym rokiem dla osób transpłciowych i niebinarnych od czasu, 
gdy organizacja Human Rights Campaign zaczęła rejestrować te dane, nasze nowe 
prawo stanowi ważny sygnał wsparcia dla ponad 78 000 osób transpłciowych i 
niebinarnych w całym stanie Nowy Jork. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul, a 
także dla przewodniczącej Stewart-Cousins, członkini Zgromadzenia, González-Rojas, 
oraz moich kolegów w obu izbach za ich poparcie dla tej ustawy i poszanowanie praw i 
godności osób transpłciowych w stanie Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Jessica Gonzalez-Rojas, powiedziała: „W czasie, gdy 
jesteśmy świadkami rekordowej liczby morderstw osób transpłciowych, zwłaszcza 
kobiet, oraz gdy w innych stanach w całym kraju wprowadzane i uchwalane są ustawy 
skierowanie przeciwko osobom LGBT, władze stanu Nowy Jork muszą objąć 



przywództwo i przeciwstawić się tej nienawiści. Jestem dumna, że mogę być 
sponsorem ustawy, która zapewni, że osoby transpłciowe będą szanowane przez 
korporacje użyteczności publicznej prowadząc działalność gospodarczą w naszym 
stanie. Pragnę podziękować marszałkowi Heastie za jego poparcie dla tej ustawy, 
orędownikom za pomoc w jej rozwoju w Albany oraz gubernator Hochul za jej 
podpisanie. Podczas Tygodniu Świadomości o Osobach Transpłciowych przejdźmy od 
świadomości do działania. Droga społeczności osób transpłciowych, pamiętajcie, że 
macie we mnie sojusznika, bo jesteście ważni. Życie osób transpłciowych ma 
znaczenie”.  
  

Reprezentant, Jerrold Nadler, powiedział: „Składam wyrazy uznania dla gubernator 
Hochul za podpisanie tych rozsądnych przepisów ochronnych w formie ustawy. Te 
ustawy stanowią ważny postęp w kierunku bardziej sprawiedliwego i równościowego 
stanu Nowy Jork, wymagając od przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
odpowiedniego traktowania osób transpłciowych i niezgodnych ze swoją płcią oraz 
pomagając przerwać cykl traumy i nadużyć ofiar handlu ludźmi poprzez ułatwienie 
oczyszczenia z zarzutów wyroków związanych z handlem ludźmi”.  

  

Reprezentant, Ritchie Torres, powiedział: „Przyjęcie tego pakietu ustaw jeszcze 
bardziej ugruntowuje pozycję władz stanu Nowy Jork jako krajowego lidera w 
zapewnianiu społeczności LGBTQ ochrony oraz traktowania jej z godnością i 
szacunkiem. Ponieważ w naszym kraju obserwujemy wzrost liczby przestępstw 
wynikających z nienawiści, szczególnie wobec osób transpłciowych, władze każdego 
szczebla powinny uchwalać prawa przeciwdziałające przemocy i chroniące nasze 
wrażliwe społeczności. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za podjęcie działań 
mających na celu uwzględnienie ochrony osób LGBTQ w prawie stanowym i dalsze 
umocnienie pozycji stanu Nowy Jork jako bezpiecznej przystani dla wszystkich”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Deborah J. Glick, powiedziała: „Podpisując te ważne 
ustawy, gubernator Hochul potwierdza zaangażowanie władz stanu Nowy Jork na 
rzecz godności, szacunku i prawa do drugiej szansy w życiu. Dziękuję jej i moim 
kolegom za to, że stanęli w obronie osób transpłciowych i niezgodnych ze swoja płcią 
oraz za zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim ofiarom handlu ludźmi”.  
  
Członek Zgromadzenia, Danny O'Donnell, powiedział: „Każdego dnia osoby 
transpłciowe walczą o uznanie ich istnienia – przez rząd, rodziny i środowisko, w 
którym żyją. Jestem dumny, że władze naszego stanu ponownie podejmują działania i 
stawiają sprawę jasno: osoby transpłciowe w stanie Nowy Jork zasługują na to, by być 
postrzegane takimi, jakimi są. Od ustawy o uznaniu płci (Gender Recognition Act), 
przez uchylenie zakazu spacerowania będąc osobą transpłciową, po dzisiejsze 
projekty ustaw, można stwierdzić, że władze stanu Nowy Jork są liderem i zapewniają, 
że osoby transpłciowe, niebinarne i niezgodne ze swoją płcią otrzymują prawa i 
poszanowanie godności, na które zasługują. Jestem wdzięczny za niezłomne 
orędownictwo gubernator Hochul na rzecz praw osób LGBTQ oraz za wspieranie 
wartości naszego stanu poprzez podpisanie ustaw, które chronią osoby transpłciowe 
przed dalszymi przejawami nienawiści i prześladowania. Wszystkie te wydarzenia, 



które mają miejsce podczas Tygodnia Świadomości o Osobach Transpłciowych, 
ponownie potwierdzają zaangażowanie władz stanu Nowy Jork w przestrzeganie praw 
człowieka”.  
  
Prezydent dzielnicy Manhattan, Gale A. Brewer, powiedziała: „Jako prezydent 
dzielnicy, w której narodził się nowoczesny ruch na rzecz praw osób LGBTQ, wiem, że 
dzisiejsze podpisanie ustawy przez gubernator Hochul przybliża nasz stan do bardziej 
sprawiedliwego i równościowego miejsca, w którym każdy z nas może wieść godne 
życie. Dziękuję gubernator Hochul za zapewnienie, że przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej będą zobowiązane do umożliwienia klientom używania ich preferowanego 
imienia i zaimków oraz za ochronę poufności zapisów postępowań sądowych 
dotyczących ofiar handlu ludźmi w celach pracowniczych i seksualnych”.  
  
Członkini-elekt Rady, Lynn Schulman, powiedziała: „Jestem zaszczycona, że mogę 
dziś stanąć u boku gubernator Hochul, aby pomóc przywrócić godność naszej 
społeczności osób transpłciowych. Ten nowy przepis w prawie o usługach publicznych 
(Public Service Law) zobowiąże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do 
traktowania mieszkańców stanu Nowy Jork, a zwłaszcza osób transpłciowych, z 
szacunkiem, na jaki zasługują. Teraz klienci będą mogli używać swoich preferowanych 
imion i zaimków przy korzystaniu z codziennych usług. Stan Nowy Jork jest lepszym 
miejscem, kiedy chronimy i bierzemy pod uwagę wszystkich. Ponadto ustawa Start Act 
będzie chronić osoby, które doświadczyły handlu ludźmi, dlatego wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za przywództwo w jej uchwaleniu. Dzięki niej zwiększy się nasze 
bezpieczeństwo publiczne, ponieważ nie będzie można karać osób wykorzystywanych 
w wyniku handlu ludźmi. Zapewni ona również ochronę poufnych informacji osób 
ocalałych przed ograniczeniem ich zdolności do odbudowania swojego życia”.  
  
Członek-elekt Rady, Chi Ossé, powiedział: „Cieszę się, że mogę poprzeć 
ustawodawstwo, które uznaje znaczenie równości płci i dostępu do niej, a także prawo, 
które broni życia i możliwości ofiar handlu na tle seksualnym. Zawsze będę w pełni 
popierać ustawodawstwo, które przybliża nas do budowania sprawiedliwego i 
empatycznego społeczeństwa dla naszych najbardziej zmarginalizowanych 
społeczności”.  
  
Członkini-elekt Rady, Tiffany Cabán, powiedziała: „Dekryminalizacja jest ważną 
kwestią dla osób LGBT, ponieważ przybliża nas do uczłowieczenia wszystkich 
ocalałych z opresyjnych systemów. Jako przyszła kolorowa radna o odmiennej 
orientacji seksualnej, mam dziś zaszczyt przyłączyć się do orędowników ustawy, aby 
osiągnąć ten cel. Niezależnie od tego, czy dotyczy to ocalałych ofiar zmuszania do 
pracy i handlu ludźmi, czy osób transpłciowych, które są krzywdzone przez nasze 
instytucje – musimy kontynuować tworzenie prawodawstwa mającego na celu 
poszanowanie ludzkiej godności. Jest to jeszcze bardziej znaczące podczas Tygodnia 
Świadomości o Osobach Transpłciowych, kiedy solidaryzujemy się z osobami 
transpłciowymi, niezgodnymi ze swoją płcią i niebinarnymi, doświadczającymi 
rekordowej liczby aktów przemocy. Dlatego dziękuję pani gubernator za podpisanie 



tych ustaw i z niecierpliwością czekam na współpracę z nią, moimi kolegami z Rady, 
legislaturą stanową i jej orędownikami, aby osiągnąć ten i kolejne cele”.  
  
Dyrektor wykonawcza stowarzyszenia Sanctuary for Families, wielebna Judy 
Harris Kluger, powiedziała: „Dzisiaj, wraz z naszymi partnerami koalicyjnymi i 
osobami ocalałymi w całym stanie Nowy Jork, świętujemy podpisanie przez gubernator 
Hochul ustawy START Act. Zbyt długo osoby, które doświadczyły handlu ludźmi, 
zmagają się z problemem odbudowy swojego życia ze względu na utrzymujące się 
wyroki skazujące ja za przestępstwa popełnione w wyniku ich 
wykorzystywania. Uchylenie wszystkich tych wyroków jest decydującym krokiem w 
kierunku zapewnienia osobom ocalałym długotrwałego bezpieczeństwa i możliwości 
odbudowy ich życia. Przedstawiciele stowarzyszenie Sanctuary for Families gratulują 
gubernator Hochul i sponsorom ustawy, senatorowi Ramosowi i członkowi 
Zgromadzenia Gottfriedowi, za ich przywództwo. Jesteśmy głęboko wdzięczni 
członkom Legislatury stanu Nowy Jork za wspieranie ocalałych w ich drodze do 
autonomii i wolności od nadużyć”.  
  
Współprzewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Orędowników Osób 
Transpłciowych (National Trans Bar Association), Kristen Browde, powiedziała: 
„Podpisując dzisiaj te ustawy, gubernator Hochul kontynuuje utrzymanie pozycji lidera 
dla stanu Nowy Jork w zakresie ochrony i poszanowania wszystkich jego obywateli, 
gwarantując, że władze stanu zrobią wszystko, co w ich mocy, aby promować i 
zachęcać do równości w każdym aspekcie życia, nigdy nie obwiniając ofiar, które 
zostały zmuszone do znalezienia się w najtrudniejszych okolicznościach nie z własnej 
winy. Jako transpłciowa mieszkanka stanu Nowy Jork jestem zarówno dumna, jak i 
wdzięczna za zdecydowane poparcie gubernator i cieszę się na współpracę z nią, by 
kontynuować tę pracę”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji New York Civil Liberties Union, Donna 
Lieberman, powiedziała: „Osoby, które przeżyły handel ludźmi należy wspierać, a nie 
kryminalizować. Jednakże przez ostatnią dekadę przepisy naszego stanu pozostawiały 
niektóre ocalałe osoby uwikłane w nasz system prawa karnego za przestępstwa, do 
których popełnienia zostały zmuszone przez swoich handlarzy. Nie ma w tym ani 
godności, ani sprawiedliwości. Dzięki podpisaniu ustawy START Act władze naszego 
stanu mogą teraz umożliwić osobom ocalałym zniesienie barier w znalezieniu 
zatrudnienia, mieszkalnictwie i edukacji, które pozostają na całe życie, a także chronić 
osoby ocalałe nieposiadające obywatelstwa, dla których skazanie za przestępstwo 
może mieć druzgocące konsekwencje imigracyjne, w tym deportację i rozdzielenie 
rodziny. Teraz stan Nowy Jork może przedkładać stabilność nad stygmatyzację”.  
  
Dyrektor ds. spraw rządowych w projekcie na rzecz osób wykonujących pracę 
seksualną w Miejskim Centrum Sprawiedliwości, Andy Bowen, powiedział: „Wraz 
z podpisaniem przez gubernator Hochul ustawy START Act, osoby pracujące przy 
projekcie na rzecz osób wykonujących pracę seksualną (Sex Workers Project) w 
Miejskim Centrum Sprawiedliwości (Urban Justice Center) składają najszczerzej 
podziękowania gubernator oraz sponsorom: senator Jessice Ramos i członkowi 



Zgromadzenia Richardowi Gottfriedowi, za zapewnienie tak dużej liczbie naszych 
obecnych i przeszłych klientów większej nadziei na przyszłość. Oddajemy cześć 
osobom ocalałym i niezłomnym orędownikom, którzy przez tak wiele lat dążyli do 
rozszerzenia ochrony wprowadzonej przez ustawę START Act. Teraz możemy 
rozpocząć pracę nad uchyleniem wielu innych wyroków karnych dla osób, które 
doświadczyły handlu ludźmi w całym stanie Nowy Jork, a które zostały zmuszone do 
zaangażowania się w zachowania przestępcze, wykraczające poza zarzuty związane z 
pracą seksualną, które były jedynymi wyrokami kwalifikującymi się do uchylenia przed 
uchwaleniem ustawy START Act. Po wprowadzeniu w życie programu ustawy START 
Act, będziemy świadkami wielu rodzajów uzdrowienia”.  
  
Prokurator generalna ds. praktyk obrony karnej w stowarzyszeniu The Legal Aid 
Society, Tina Luongo, powiedziała: „Przedstawiciele projektu interwencyjnego w 
sprawie wykorzystywania (Exploitation Intervention Project) stowarzyszenia The Legal 
Aid Society z niecierpliwością czekają na wprowadzenie tej ustawy w życie, ponieważ 
mamy wielu klientów, którzy od dziesiątków lat czekają na tę niezwykle ważną pomoc. 
Przyłączamy się do nich w świętowaniu uchwalenia tej ustawy i dziękujemy im za 
determinację oraz odwagę w mówieniu o jej znaczeniu. W imieniu naszych klientów 
dziękujemy gubernator Hochul za dzisiejsze podpisanie ustawy START Act”.  
  
Starsza adwokat w projekcie na rzecz obrony kobiet w organizacji Brooklyn 
Defender Services, Jillian Modzeleski, powiedziała: „Organizacja Brooklyn 
Defender Services jest wdzięczna gubernator Hochul za podpisanie dziś ustawy 
START Act. Wprowadzając tę ustawę, władze stanu Nowy Jork podjęły decydujący 
krok w kierunku odwrócenia negatywnych skutków kryminalizacji osób, które 
doświadczyły handlu ludźmi. Jako obrońcy publiczni, jesteśmy w pełni świadomi, jak 
szkodliwe są finansowe, edukacyjne, mieszkaniowe i imigracyjne konsekwencje wpisu 
do rejestru karnego i jesteśmy dumni z tego, że w tej kampanii możemy stać u boku 
osób ocalałych. Uchwalenie tej krytycznej ustawy nie byłoby możliwe bez przywództwa 
osób, które doświadczyły handlu ludźmi, i które przez dziesięciolecia walczyły o 
wykreślenie ich z rejestru karnego oraz o stworzenie drogi dla innych, aby mogli zrobić 
to samo. Dziękujemy senator Jessice Ramos i członkowi Zgromadzenia Richardowi 
Gottfreidowi za to, że są niezłomnymi orędownikami ustawy o pomocy dla ofiar handlu 
ludźmi”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji NEW Pride Agenda, Elisa Crespo, powiedziała: 
„Dziś władze stanu Nowy Jork wysyłają silny sygnał do przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, gmin, przedsiębiorstw wodociągowych i firm telefonicznych, że muszą one 
zwracać się do swoich klientów odpowiednio, z pełną konsekwencją. Ustawa o 
uwzględnianiu tożsamości płciowej w przedsiębiorstwach usług użyteczności 
publicznej (Affirming Gender-Identities in Utilities Act) zapewni poszanowanie 
preferowanych przez konsumentów i klientów imion i zaimków. To mały, ale potężny 
gest, który znacznie wpływa na życie ludzi z TGNC”.  
  
Założycielka organizacji Trans Equity Consulting oraz występująca gościnnie w 
serialu „Pose”, Cecilia Gentili, powiedziała: „Podpisanie ustawy START Act zmieni 



życie tak wielu osób, które zostały skazane za aresztowanie w warunkach handlu 
ludźmi. Pozwoli im to ruszyć dalej ze swoim życiem i zbudować przyszłość, o jakiej 
marzą. Jako osoba, która doświadczyła handlu ludźmi, jestem pełna uznania dla 
wsparcia gubernator Hochul”.  
  
Założycielka i dyrektor generalna organizacji Translatinx Network, Cristina 
Herrera, powiedziała: „Tak jak zawsze – stan Nowy Jork pozostaje latarnią nadziei i 
bezpieczeństwa dla członków społeczności osób transpłciowych. Składam wyrazy 
uznania dla gubernator Kathy Hochul za jej nieustające zaangażowanie w ochronę 
praw wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Princess Janae Place, Jevon Martin, 
powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za dostrzeżenie osób, które doświadczyły 
handlu ludźmi i pomoc w im odzyskaniu kontroli nad władnym życiem. Używanie 
prawidłowych zaimków jest niezbędne do potwierdzenia tożsamości danej osoby. 
Poszanowanie jej tożsamości płciowej to wyraz tego, że postzregasz ją taką, jaka jest”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Callen-Lorde Community Health Center, 
Wendy Stark, powiedziała: „Dobrostan i komfort życia zależy w równym stopniu od 
pełnego dostępu do kompetentnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej, jak i od rządu i 
społeczeństwa, które ceni, wspiera i chroni ludzi. Organizacja Callen-Lorde docenia 
gubernator Hochul za podpisanie tego istotnego pakietu ustaw – START ACT, które 
przyczynią się do rozszerzenia i poprawy przepisów dotyczących zwolnień z 
odpowiedzialności karnej dla osób, które doświadczyły handlu ludźmi, jak również 
ustawodawstwa, które wymaga od przedsiębiorstw użyteczności publicznej, aby 
używać nazwy klienta i zaimka – zgodnie z prawem. Każdy z nich na swój sposób 
przyczyni się do zwiększenia widoczności i afirmacji naszych społeczności w każdym 
aspekcie życia”.  
  
Melissa Broudo, adwokat z organizacji SOAR Institute, która złożyła wniosek i 
wygrała pierwszą w historii stanu (i kraju) sprawę o uchylenie wyroku 
skazującego, powiedziała, powiedziała: „Jesteśmy niezwykle wdzięczni gubernator 
Hochul za podpisanie ustawy START Act, która umożliwi osobom ocalałym z handlu 
ludźmi oczyszczenie swoich rejestrów z wyroków, które były wynikiem ich 
wykorzystywania. Jako osoba, która reprezentuje ocalałych w ramach obowiązującego 
prawa, oczywistym jest, że konieczne było wprowadzenie bardziej kompletnego środka 
zaradczego, który pozwoliłby im w pełni powrócić do normalnego życia. To pozwoli 
również na przywrócenie władzom stanu NY pozycji lidera w rzecznictwie dla osób, 
które doświadczyły handlu ludźmi”.  
  
Przedstawiciele programu przeciwdziałania handlowi ludźmi z organizacji Safe 
Horizon, powiedzieli: „Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za podpisanie 
ustawy START Act. Ten projekt ustawy jest wymiernym rezultatem wieloletnich starań 
osób, które doświadczyły przemocy oraz ich orędowników, aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy system prawny. Nawet po wyzwoleniu się z sideł handlu ludźmi, nasi 
klienci są dręczeni przez pozostającą w ich aktach karnych przeszłość i nie mogą w 



żaden znaczący sposób ruszyć do przodu, aby zapewnić sobie zasiłek imigracyjny, 
zatrudnienie, mieszkanie lub inne świadczenia. Możliwości osób, które doświadczyły 
handlu ludźmi, w zakresie oczyszczenia swojej historii karnej z przestępstw, do których 
popełnienia zostały zmuszone, są dla nich szansą na odzyskanie godności i 
niezależności, a także na rozwój z nową nadzieją i poczuciem bezpieczeństwa. 
Dziękujemy członkowi Zgromadzenia, Richardowi Gottfriedowi, i senator Jessice 
Ramos za ich przemyślane przywództwo i niezachwiane wsparcie dla tego krytycznego 
ustawodawstwa”.  
  
Ricardo C., ocalały z handlu ludźmi i orędownik ustawy START Act, powiedział: 
„Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to dzisiejsze wielkie 
zwycięstwo, które pozwoliło mi osiągnąć prawdziwy „świeży start” dzięki podpisaniu 
ustawy START Act. Dziękuję za wasze zaangażowanie wobec mnie i wszystkich ofiar 
handlu ludźmi, zarówno tych które są tutaj dzisiaj, jak i tych które odeszły na zawsze. 
Ustawa START Act zapewnia mi coś, czego nie przewidywała pierwotna ustawa – 
możliwość anulowania wszystkich moich wyroków związanych z handlem ludźmi. 
Podpisanie ustawy START Act, umożliwia mi uchylenie mojego ostatecznego wyroku 
skazującego, uwolnienie się od moich porywaczy i rozpoczęcie nowego rozdziałi, 
dzięki czemu mogę iść naprzód i być prawdziwie wolnym, bez zniewolenia w postaci 
rejestru karnego. Dziękuję wam za to, że jesteście prawdziwymi superbohaterami, 
którzy walczą o naszą wolność i zapewnienie nam prawdziwej ucieczki od 
emocjonalnej i fizycznej traumy oraz pamięci o tych, którzy kiedyś nas zniewolili. Ten 
dzień oznacza dla mnie nowy początek i bardziej optymistyczną przyszłość – 
niesamowitą przyszłość bez ograniczeń i barier, które kiedyś były mi narzucone. 
Jestem wolny od zmartwień i niepokoju, od ciągłego przypominania o tym, na co byłem 
narażony, jak byłem traktowany i co musiałem znosić. Od dziś nie będę już pamiętać o 
tej traumie, kiedy będę starać się o uzyskanie wyższego wykształcenia, podjęcie nowej 
ścieżki kariery, nowe możliwości, a nawet miejsce do życia. Dziękuję wam wszystkim 
za waszą niezachwianą determinację dzisiaj oraz składam wyrazy uznania dla 
gubernator Hochul za podpisanie ustawy START Act, która naprawdę mnie uwolniła, a 
jej uchwalenie pozwoli mi odnieść sukces w życiu”.  
  
Rosalinda, ocalała z handlu ludźmi, powiedziała: „Jestem transpłciową imigrantką i 
osobą ocalałą z procederu handlu ludźmi. Dziś jestem dumna z tego, że jestem 
obywatelką Stanów Zjednoczonych Ameryki i prowadzę satysfakcjonujące życie jako 
pracownik IT w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dzień, w którym złożyłam przysięgę 
obywatelską, był jednym z najbardziej podnoszących na duchu momentów w moim 
życiu. Nie zawsze jednak wszystko było łatwe. Jestem również osobą, która 
doświadczyła handlu ludźmi. Począwszy od okresu, gdy byłam nieletnia, brutalny 
mężczyzna handlował mną w celach seksualnych, w wyniku czego otrzymałam wyroki 
skazujące, które były związane z jego przestępstwami wobec mnie. Dzięki 
ustawodawstwu w stanie Nowy Jork umożliwiającemu obywatelom uchylenie wyroków 
skazujących za prostytucję, mogłam opowiedzieć swoją historię organom ścigania i 
odzyskać czystą kartotekę – z wyjątkiem jednego wyroku skazującego, który pozostał 
do dziś. Moi prawnicy powiedzieli mi, że zgodnie z prawem stanu Nowy Jork jako 
ofiara handlu ludźmi mogę uzyskać anulowanie innych wyroków skazujących, to 



ponieważ po jednym z moich aresztowań złożyłam inne zeznanie, aby jak najszybciej 
wyjść z więzienia, nie kwalifikuję się do anulowania tego wyroku. Oznaczało to, że 
podczas przesłuchania w sprawie uzyskania obywatelstwa musiałam wyjaśnić 
urzędnikowi, dlaczego zostałam skazana, przeżywając na nowo to upokorzenie i 
traumę. Nawet dziś, jako obywatelka Stanów Zjednoczonych, nadal czuję, że ten jeden 
wyrok skazujący jest swego rodzaju skazą na moim życiu, pozostałością po przemocy i 
traumie, której doświadczyłam w przeszłości. Możliwość uchylenia tego wyroku w 
trybie ustawy START Act oznaczałaby przywrócenie mojej godności i byłaby moim 
kolejnym krokiem w procesie uzdrawiania”.  
  
Pamela, ocalała z handlu ludźmi, powiedziała: „Kiedy dzisiaj usłyszałam, że ustawa 
START ACT zostanie wprowadzona w życie, zaczęłam się trząść i prawie upadłam na 
podłogę. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że moje życie może się zmienić na lepsze 
teraz, po 20 latach cierpienia. Dwadzieścia lat temu zostałam skazana za przestępstwo 
związane z narkotykami za coś, do czego byłam zmuszona, będąc pod kontrolą 
mojego handlarza. Myślałam, że będzie to jednorazowe oskarżenie, za które 
wykonałam prace społeczne i odbyłam 3-letni okres nadzoru kuratorskiego – nigdy nie 
opuściłam żadnego spotkania. Jednak czuję się tak, jakbym cały czas odbywała 20-
letni wyrok, ponieważ kiedy mój wniosek o wizę turystyczną został odrzucony – z 
powodu mojej przeszłości kryminalnej – czułam się tak, jakbym ponownie została 
ukarana. Zablokowano mi możliwość legalnej pracy, zapisania się do szkoły, płacenia 
podatków i towarzyszenia mojej mamie w podróżach. Wciąż cierpiałam za 
przestępstwa, które popełnił ktoś inny. Był to dla mnie ogromny ciężar, z którym nie 
mogłam nic zrobić, przez co czułam się smutna, przygnębiona i nie mogłam ruszyć do 
przodu. Teraz mam nadzieję, że będę mogła studiować, pracować i pomagać 
społeczności LGBTQ. Mam nadzieję, że będę mieć możliwość prowadzenia 
normalnego życia z moim mężem i robienia zwykłych rzeczy, takich jak podróżowanie 
czy adopcja dziecka przez osoby LGBTQ. Ta zmiana w prawie nie tylko pomoże mi 
wreszcie ruszyć do przodu, ale także wielu innym osobom takim jak ja, które były 
zmuszane rzeczy, których nie chciały robić”.  
  
Przedstawiciele Programu Wsparcia dla Osób Ocalałych prowadzonego przez 
Międzynarodowy Instytut w Buffalo, powiedzieli: „Jesteśmy wdzięczni gubernator 
Hochul za podpisanie ustawy, która zmieni życie osób pokrzywdzonych w wyniku 
handlu ludźmi na tle seksualnym i zmuszania do pracy w stanie Nowy Jork. Wiele 
osób, które tego doświadczyły, było przez cały okres wykorzystywania przenoszonych 
przez handlarzy z jednego hrabstwa do drugiego i przymuszanych do popełniania po 
drodze różnego rodzaju przestępstw. Ustawa ta umożliwi im równy dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości bez względu na to, jakiego rodzaju wyzysku doświadczyła osoba 
ocalała lub gdzie była wyzyskiwana, co zapewni jej lepszy dostęp do tego rodzaju 
pomocy”.  
  
Przedstawiciele organizacji Empowerment Collaborative of Long Island 
(ECLI/VIBES), powiedzieli: „Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za podpisanie 
ustawy START Act. Jest to niezbędna forma wsparcia, aby nie tylko utrzymać prawa 
osób ocalałych do prowadzenia normalnego życia i rozwoju pomimo ich przeszłych 



doświadczeń związanych z handlem ludźmi, ale także pokazuje, że władze stanu 
Nowy Jork ponownie stają po stronie osób ocalałych z handlu ludźmi. Dziękuję 
wszystkim ocalałym, którzy odważnie wypowiadali się na rzecz tego ustawodawstwa”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender 
Community Center, Glennda Testone, powiedziała: „Centrum jest zaangażowane w 
popieranie ustawodawstwa i polityki w stanie Nowy Jork, które wspierają potrzeby 
społeczności LGBTQ. Dziś gubernator Hochul pomaga zapewnić, że tożsamość osób 
transpłciowych i niezgodnych ze swoją płcią w stanie Nowy Jork będzie respektowana 
w większej liczbie obszarów ich codziennego życia. Ponadto podpisując ustawę 
START Act, gubernator sygnalizuje wszystkim osobom ocalałym z handlu ludźmi, że 
są kimś więcej niż tylko ofiarami okoliczności, z jakimi przyszło im się zmierzyć w 
przeszłości, co stanowi ważny krok w kierunku wyeliminowania stygmatyzacji i 
zniesienia barier, które mogli napotkać w dostępie do istotnych usług, takich jak 
mieszkania, zatrudnienie i innych świadczeń”.  
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