אויף תיכף ארויסצוגעבן3/16/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע פעקל צו אדרעסירן באפאלערישקייט און
דיסקרימינאציע ביים ארבעטספלאץ
לעגיסלאציע ( )S.812B/A.2035Bשטעלט אוועק א קאנפידענציעלע האטליין פאר טענות פון
ארבעטספלאץ סעקסועלע באפאלערישקייט
לעגיסלאציע ( )S.3395B/A.2483Bרעכנט אריין די סטעיט און אלע פובליק ארבעטסגעבער צו זיין
אונטערגעווארפן דעם מענטשן רעכט געזעץ
לעגיסלאציע ( )S.5870/A.7101פארבאט דאס ארויסגעבן פערסאנאל רעקארדס אלס נקמה שריט
קעגן באשעפטיגטע
דערגאנצעט גאווערנער׳ס יושר'דיגקייט אגענדע ,אריינגערעכנט שאפן א קאונסיל אויף דזשענדער
יושר'דיגקייט און באשיצן פרוכפער צוטריט פאר יעדן
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן א לעגיסלאציע פעקל צו אדרעסירן ארבעטספלאץ
באפאלערישקייט און דיסקרימינאציע .לעגיסלאציע ( )S.812B/A.2035Bשטעלט אוועק א בחינם׳דיגע
קאנפידענציעלע האטליין פאר טענות פון ארבעטספלאץ סעקסועלע באפאלערישקייט .לעגיסלאציע
( )S.3395B/A.2483Bרעכנט אריין די סטעיט און אלע פובליק ארבעטסגעבער אלס אונטערגעווארפן די
באדינגונגען פון דעם מענטשן רעכט געזעץ .לעגיסלאציע ( )S.5870/A.7101פארבאט דאס ארויסגעבן
פערסאנאל דאטע אלס נקמה שריט קעגן ארבעטער .די לעגיסלאציע איז אונטערגעשריבן געווארן ביי א
פרויען׳ס היסטאריע מאנאט פייערונג מיט אקטיוויסטן פאר דזשענדער יושר'דיגקייט און פרויען׳ס רעכטן.
״פון ערשטן טאג ,איז עס געווען איינע פון מיינע הויפט פריאריטעטן אויסצורוימען אלבאני ,ענדערן א
קולטור פון באפאלערישקייט און בא׳עוולה׳ן ,און פארזיכערן זיכערע און רעספעקטפולע ארבעטס-
פלעצער,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״יעדער האט די רעכט צו ארבעטספלאץ פריי פון
אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע און באפאלערישקייט ,און איך וועל קיינמאל נישט אויפהערן קעמפן פאר
דזשענדער גלייכקייט .כאטש עס איז נאך דא פיל ארבעט צו טון ,בין איך שטאלץ פון די שריטן וואס מיר
נעמען צו שטיצן זיכערהייט ,עהרע ,און רעספעקט פאר אלע ניו יארקער.״
אדרעסירן סעקסועלע באפאלערישקייט איז טייל פון גאווערנער האוקול׳ס גלייכקייט אגענדע ,וועלכע
רעכנט אריין דאס שאפן פון א קאונסיל אויף דזשענדער גלייכקייט ,מאסנאמען צו באשיצן צוטריט צו
פרוכפער געזונטהייט סערוויסעס ,אריינגערעכנט אבארציע באהאנדלונג און בעפאר-געבוירן און
קימפעטארין אויפפאסונג ,מער שטיצע פאר מינאריטעט און פרויען-באזיצטע ביזנעסער (,)MWBE
אינוועסטירונגען אין טשיילד-קעיר צוטריט ,און א פלאן צו ברענגען בחינם׳דיגע טשיילד-קעיר צו יעדן

 SUNYקאמפוס .די גאווערנער רופט אויך אויפ׳ן לעגיסלאטור דורכצופירן די גלייכבארעכטיגקייט
אמענדמענט אין דער סעסיע.
לעגיסלאציע  S.812B/A.2035Bוועט פאדערן פון דער דיוויזיע פון מענטשן רעכטן אוועקצושטעלן א
בחינם׳דיגע קאנפידענציעלע האטליין פאר קלאגעס פון ארבעטספלאץ סעקסועלע
באפאלערישקייט .פילע געליטענע פון ארבעטספלאץ סעקסועלע באפאלערישקייט זענען אומפעאיג
אויסצוניצן זייערע לעגאלע רעכטן ווייל זיי ווייסן נישט וואס זייערע רעכטן .די פונקציע פון דעם האטליין
וועט זיין צו פארבינדן קלאגער מיט ערפארענע ּפרא-באנא לויערס וועלכע וועלן העלפן זיי מאכן
באוואוסטזיניג איבער זייערע לעגאלע רעכטן און זיי ראטן אויף די פרטים פון זייערע אינדיווידיועלע
קעיסעס.
לעגיסלאציע  S.3395B/A.2483Bמאכט קלאר אז דער סטעיט ווערט פאררעכענט אלס אן
ארבעטסגעבער פאר סיי ווער עס דינט אין די עקזעקיוטיוו ,יורידישע ,און לעגיסלאטיווע צווייגן —
אריינגערעכנט די שטאב מיטגלידער פון ערוויילטע באאמטע אדער ריכטער — און אונטערגעווארפן צו די
באדינגונגען פון דעם מענטשן רעכטן געזעץ .די דאזיגע לעגיסלאציע וועט קלאר מאכן אז דער סטעיט
וועט נישט אויסמיידן אחריות פאר באפאלערישקייט פון פובליק באשעפטיגטע און פארזיכערן אז ניו
יארק׳ס ברייט-ארומנעמיגע אנטי-באפאלערישקייט רעגולאציעס באשיצן סיי פובליק און סיי פריוואטע
באשעפטיגטע.
לעגיסלאציע  S.5870/A.7101שטעלט אוועק אז דאס ארויסגעבן פערסאנאל דאטע אויף צו מאכן
אומבאגלייבט געליטענע פון ארבעטספלאץ דיסקרימינאציע ווערט גערעכנט אלס א נקמה שריט אונטער׳ן
מענטשן רעכטן געזעץ .די מענטשן רעכטן געזעץ פארבאט אויסדריקליך אלע פארעמעס פון נקמה שריטן
קעגן קלאגער .די לעגיסלאציע מאכט קלאר אז דאס ארויסגעבן פערסאנאל רעקארד ווערט גערעכנט אלס
נקמה שריטן אויסער וואו עס איז נויטיג אויף אויסצופאלגן אן אויספארשונג .דער ביל גיבט אויך מער
צוגאנגען פאר געליטענע פון אומגעזעצליכע נקמה שריטן אונטער דער נייער פראוויזיע דורך ערמעגליכן
פאר זיי אריינצוגעבן א קלאגע מיט׳ן אטוירני גענעראל וועלכער קען דערנאך אנהייבן א פראצעדור אין
סטעיט הויכע געריכט.
סטעיט סענאטארקע אלעסאנדרא ביאדזשי האט געזאגט ,״אויף די שפירן פון פאריגעס יאר׳ס
פארקומענישן ,האבן ניו יארקער קלאר געמאכט אז זיי שטייען מיט איבערלעבער פון סעקסועלע
באפאלערישקייט און וועלן נישט טאלערירן קיין שום פעלער אין האלטן באלעסטיגער פאראנטווארטליך
אין דעם ארבעטספלאץ .עס איז די פליכט פון דעם לעגיסלאטור צו בויען אויף די מאמענטום און איינפירן
לעגיסלאציע וואס וועט באשיצן ארבעטער איבער אלע סעקטארן צו שאפן א זיכערע ניו יארק פריי פון
באפאלערישקייט .אלס די ספאנסירער פון  ,S.812Bוועלכס שטעלט אוועק א קאנפידענציעלע טאל-פרי
האטליין פאר קלאגער פון ארבעטספלאץ סעקסועלע באפאלערישקייט ,שטאלציר איך מיך צו זען דעם
ביל אונטערגעשריבן אלס געזעץ ,און ווייטער פארשטערקערן ניו יארק׳ס סעקסועלע באפאלערישקייט
באשיצונגען .היינט פארזיכערן מיר אז אלע סעקסועלע באפאלערישקייט איבערלעבער האבן די
מעגליכקייט צו זוכן יוסטיץ אפענערהייט בשעת מיר ארבעטן צו בויען א זיכערע ניו יארק פאר יעדן.״
סטעיט סענאטאר ענדרו גונארדעס האט געזאגט ,״פאר צענדליגע יארן ,האט אן איינגעגראבענע
קולטור פון בא׳עוולה׳ן און קארופציע געמאכט שטילשווייגן איבערלעבער פון סעקסועלע באפאלערישקייט
און דיסקרימינאציע .איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן די בילס און זיך צוהערן צו
די וועלכע ווילן הייבן זייער שטימע ,און צו פארזיכערן אז אלע ארבעטער זענען זיכער און באשיצט אין
זייער ארבעטס -פלעצער .דאס וואלט אוממעגליך געווען אן די פייערדיגע אקטיוויסטן און איבערלעבער
וועלכע האבן אריינגעלייגט אלע זייערע לעבנס-ערפארונגען אויף צו טון למעשה ,און האבן געקעמפט
פאר — און געווינען — ריזיגע באשיצונגען פאר אלע ניו יארקער.״

אסעמבלי-מיטגליד יוה-ליין ניוא האט געזאגט ,״אין  ,2019האבן איך און מיינע קאלעגעס און איך האב
דורכגעפירט היסטארישע סעקסועלע באפאלערישקייט באשיצונגען פאר אלע ניו יארקער ,אריינגערעכנט
דאס מאנדאטירן אז אלע ארבעטסגעבער האבן א סעקסועלע באפאלערישקייט ּפאליסי ,ארבעטער
טרענירונג און א קלארע קלאגע און אויספארשונג פראצעס וועלכס וועט בעסער באשיצן ניו יארקער פון
סיי וועלכע סארט באפאלערישקייט .מיט דאס דורכפירן מיינע בילס ,פארשליסט ניו יארק דעם לּוּפ-האול
וועלכס לאזט סטעיט באשעפטיגטע אויסגעשטעלט צו סעקסועלע באפאלערישקייט און שאפט א האטליין
וועלכס שטעלט צו פאר געליטענע פון סעקסועלע באפאלערישקייט מיט קריטיש-וויכטיגע הילפס-מיטלען
און לעגאלע שטיצע .איך שטאלציר מיך צו האבן ספאנסירט די בילס אין דער אסעמבלי און איך וויל
דאנקען גאווערנער האוקול ,סענאטאר גונארדעס ,סענאטאר ביאדזשי ,און די אדוואקאטיר גרופעס ,ווי
דער סעקסועלע באפאלערישקייט ארבעט גרופע ,וועלכע האבן דאס אלץ ערמעגליכט.״
אסעמבלי-מיטגליד דזשעסיקע גאנזאלעז-ראהאז האט געזאגט ,״קיין שום ניו יארקער ,קיין שום פרוי
זאל זיך קיינמאל טארן שרעקן איבער נקמה שריטן קעגן זיי פאר׳ן אפירקומען פאר ווערן געשעדיגט דורך
עמיצן אין דעם ארבעטספלאץ .מיט דאס אונטערשרייבן מיין ביל היינט ,שיקן מיר א שטארקע מעסעדזש
צו געליטענע און איבערלעבער לענגאויס ניו יארק סטעיט אז זיי שטייען נישט איינזאם און וועלן
אויסגעהערט ווערן ,און מיר וועלן זיי באשיצן .דאס צו טון במשך פרויען׳ס היסטאריע מאנאט איז
איבערהויפט באדייטנד ווייל מיר ווייסן אז שווארצע פרויען זענען אומפראפארציאנעל צווישן די פרויען
וועלכע געבן אריין סעקסועלע באפאלערישקייט קלאגעס און  1פון  3פרויען וועלכע געבן איין די קלאגעס
באריכטן אויך נקמה שריטן גענומען קעגן זיי .איך בין דאנקבאר צו האבן געארבעט מיט סענאטאר
גונארדעס אויף זיין ביל ,צו די אדוואקאטן פאר אונז העלפן דאס פאראויס-פירן ,און צו גאווערנער האוקול
פאר איר פירערשאפט אין עס אונטערשרייבן היינט אלס געזעץ.״
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