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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ MAJĄCĄ NA CELU ZWIĘKSZENIE
ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZASOBÓW DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Ustawa (S.00924/A.3331) wymaga, aby organy ścigania i prokuratury okręgowe
informowały ofiary handlu ludźmi o dostępności usług socjalnych i prawnych
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę, która wymaga, aby organy ścigania
i prokuratury okręgowe informowały ofiary handlu ludźmi o dostępności usług
socjalnych i prawnych. Po kontakcie z osobą, która w sposób uzasadniony wydaje się
być lub twierdzi, że jest ofiarą handlu ludźmi, pracownicy organów ścigania muszą
poinformować ofiarę o dostępności usług społecznych i prawnych specyficznych dla
przypadków handlu ludźmi. Agencja zaproponuje ofierze skontaktowanie jej z
odpowiednim usługodawcą, chyba że osoba ta odmówi skorzystania z usług.
„Handel ludźmi to globalna epidemia i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby
położyć kres tym okropnym przestępstwom tutaj, w stanie Nowy Jork.”, powiedziała
gubernator Hochul. „Nie wystarczy tylko wprowadzić przepisy zapobiegające handlowi
ludźmi – naszym priorytetem musi być wspieranie ocalałych i zapewnienie im pomocy
prawnej i socjalnej, której potrzebują, aby wyjść z tak tragicznego doświadczenia”.
Handel ludźmi jest powszechnym problemem w .Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy
władze stanu Nowy Jork przyjęły wiele ważnych środków mających na celu pomoc
ofiarom handlu ludźmi - takich jak podpisana w zeszłym miesiącu ustawa START, która
wzmocniła ochronę dla ofiar handlu ludźmi - ten projekt ustawy jest dalszym krokiem w
kierunku zapewnienia, że ofiary będą mogły szybko uzyskać dostęp do potrzebnych
usług społecznych i prawnych.
Senator, Jessica Ramos, powiedziała: „Czas, jaki jest potrzebny, aby osoba, która
przeżyła handel ludźmi, mogła uzyskać dostęp do niezbędnych zasobów – czy to
wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, mieszkania, czy opieki zdrowotnej – może
mieć ogromne znaczenie. Ustawa S249 zapewnia, że organy ścigania i prokuratorzy
okręgowi muszą traktować priorytetowo natychmiastowe potrzeby danej osoby i
skontaktować ją z osobą, która mówi w jej języku i przede wszystkim ma na względzie
jej dobro. Tego rodzaju holistyczne podejście, przewidziane przez Członka
Zgromadzenia, Hevesi, oraz mój projekt ustawy, pozwala na ukierunkowanie
najlepszych praktyk na opiekę i bezpieczeństwo, zamiast potencjalnego pogłębiania
traumy i strachu ocalałych”.

Czlonek Zgromadzenia, Andrew Hevesi, powiedział: „Jestem niezmiernie dumny, że
ta ustawa, która została jednogłośnie przyjęta przez Senat i Zgromadzenie, weszła w
życie. Zapewnienie ofiarom handlu ludźmi jak najszybszego dostępu do odpowiednich
usług socjalnych i prawnych ma kluczowe znaczenie. Jestem wdzięczny senator Ramos
za jej przywództwo w tej sprawie oraz gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy”.
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