
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

עד אין דעם ניו יארק ׳דעילי ניוז׳: באשולדיגט נישט  -אויב נאכנישט געזען: גאווערנער האוקול׳ס ָאּפ
 בעיל רעפארעם; פארבעסערט עס. 

  
  
עד ארטיקל דורך גאווערנער קעטי האוקול און  -היינט האט דער ניו יארק ׳דעילי ניוז׳ געדרוקט אן ָאּפ

אויף דער וויכטיגקייט פון געצילטע ענדערונגען אין אונזערע  ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין
עד ארטיקל קען מען געפונען אונטן, און קען  -דעם גאנצן ָאּפ געזעצן צו פארשטערקערן פובליק זיכערהייט.

  . דא אויך געזען ווערן ָאנליין
  

האט דער סטעיט לעגיסלאטור דורכגעפירט היסטארישע רעפארמען צו אונזערע בעיל געזעצן.   2019אין 
דער ציל פון די ענדערונגען איז געווען איבערצומאכן א סיסטעם אין וועלכע ראסע און צוטריט צו געלטער  

אפווארטן א  האבן אפטמאל באשטימט צי א באשולדיגטער וועט געהאלטן ווערן איינגעשפארט ביים 
טרייעל פראצעס. די אומ׳יושר׳דיגע תוצאות, וועלכע האבן אומפראפארציאנעל אפעקטירט שווארצע און  

ברוינע קאמיוניטיס, זענען נישט נאר פונדאמענטאלע אומרעכטן נאר זיי טוען אויך אונטערגראבן די  
 צוטרוי צו אונזער סיסטעם פון קרימינאלע יוסטיץ.  

  
די רעפארעמען זענען געווען ערפאלגרייך: ווייניגער ניו יארקער ווערן געהאלטן איינגעשפארט בלויז צוליב  

 צאלער. - נישט קענען באצאלן, און מיר האבן אינאיינוועגס געשפארט געלט פאר שטייער
  

אויפשטייג אין   פונדעסטוועגן, זינט דער געזעץ איז איינגעפירט געווארן האבן מיר געזען א פארדריסליכע
שיסערייען און מערדערייען. די דאטע צייגט אבער נישט אויף בעיל רעפארעם אלס די הויפט גורם: אין ניו  

יארק סיטי האט זיך קוים געענדערט דעם פראצענט פון מענטשן וועלכע ווערן ארעינד׳ט און  
ארעסטירט זינט בעיל  ארויסגעלאזט פאר רעוואלווער פארברעכנס און ווערן דערנאך ווידעראמאל 

פראצענט, לויט אן   27פראצענט בעפאר בעיל רעפארעם אויף   25רעפארעם איז אריין אין קראפט, פון 
אנאליז פון דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס. אינדרויסן פון ניו יארק סיטי  

 צענט.  פרא 22פראצענט אויף  20איז דער פראצענט געשטיגן פון 
  

ענליך צו דעם איז אז דער פראצענט שיסעריי ארעסטן אין ניו יארק סיטי אין וועלכע דער באשולדיגטער  
פראצענט,    25האט געהאט אן אפענע פארברעכן קלאגע האט זיך געהאלטן אויף יארן נאכאנאנד בערך 

, לויט  2021 פראצענט אין   28אויף   2019פראצענט אין    24כאטש עס איז אביסל געשטיגן פון  
 .  NYPDאינפארמאציע פון 

  
באשולדיגן בעיל רעפארעם פאר׳ן אויפשטייג אין געוואלדטאטן וועלכע שטעט איבער גאנץ אמעריקע 

האבן אויסצושטיין איז נישט יושר׳דיג און נישט געשטיצט דורך די פאקטן. דאס צו טון שטעלט איין דאס 
ווארשיינליך פיל מער באדייטנדע גורמים: איבערקערעניש  שטערן די אויפמערקזאמקייט פון וואס זענען  

פון דער פאנדעמיע, די צוטריטליכקייט צו אומלעגאלע ביקסן, אן אויפשטייג אין אקטיוויטעטן פון ׳גענגס׳,  
 אויף אויסצורעכענען בלויז עטליכע.   —קלענערע צאלן ארעסטן און א צוריקגעשטאנענע געריכט סיסטעם 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nydailynews.com%2Fopinion%2Fny-oped-bail-reform-hochul-benjamin-bail-reform-20220323-do5im3lfzrd2lfhfmlsbc6mpte-story.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfa59ee1ff1f54e8c269608da0cee568c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637836515041771957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jo2D3bxlqUZ9Ocy0HwmXtLU7gf44snr0673CbEVlWpQ%3D&reserved=0


  
אויך נישט אז דער בעיל געזעץ ווי עס שטייט איצט איז אן קיין שום חסרון. ווען איינע  דאס מיינט אבער 

פון פיר מענטשן ארעסטירט פאר רעוואלווער פארברעכנס ווערט דערנאך ווידעראמאל ארעסטירט, צייגט  
יל פארברעכער ראטעס זענען געווען א דורכפאל בעפאר בע-אז מיר האבן נישט גענוג געטון. די ווידער

 רעפארעם, און זיי בלייבן א דורכפאל היינט.  
  

מיר זענען אנטשלאסן צו באשיצן די פארשריטן וועלכע מיר האבן געמאכט צו א מער יושר׳דיגן  
קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם. אבער דאס איז נישט קיין סתירה מיט מאכן דורכגעטראכטע, מעסיגע 

 ענדערונגען צו אונזערע געזעצן וועלכע עס וועט שטערקער מאכן פובליק זיכערהייט. 
  

פארברעכער. אויב באגייט עמיצער א צווייטן  -רפן מיר אדרעסירן דעם פראבלעם פון ווידערצום ערשט דא
אדער דריטן פארברעכן בשעת׳ן זיין ארויסגעלאזט בעפאר זייער טרייעל פראצעס, דארפן באאמטע זיין  

ונג  צו געבן א ׳דעסק ערשיינ — ווי עס טרעפט זיך אפט   —פעאיג צו ארעסטירן און נישט זיין באצוימט 
טיקעט׳. און גראדע, האסע פארברעכנס דארפן אויך פארלאנגען ארעסט, נישט בלויז א ׳דעסק ערשיינונג  

אפילו אויב דער   — פארברעכער, דארפן ריכטער קענען באשטימען בעיל -טיקעט׳. און פאר ווידער
 פארברעכן וועט נישט זיין איצט בארעכטיגט פאר בעיל. 

  
ליכן פאר ריכטער צו באשטימען בעיל אין אלע פעלער פון רעוואלווער  צווייטנס, דארפן מיר ערמעג

א   — פארברעכנס, אריינגערעכנט ווען אומלעגאלע רעוואלווערס ווערן פארקויפט צו מינדעריעריגע 
 פארברעך וועלכע איז, אויסטערליש, נישט בארעכטיגט איצט פאר בעיל.  

  
ברעכנס דארפן מיר ערמעגליכן פאר ריכטער צו  פאר-צום לעצט, פאר געוואלדטאט און רעוואלווער

פראצעס באדינגונגען באזירט אויף קאנקרעטע  -באשטימען שטרענגערע און מער איינצוימענדע בעפאר
פראצעס ארעסט זיין באזירט בלויז  -תנאים. אויפ׳ן מאמענט, מוזן אלע באשלוסן איבער בעיל און בעפאר

דן נויטיג אויף צו פארזיכערן אז דער באשולדיגטער קומט  אויף די ״וויינגסטע באצוימענדע״ אומשטענ
געוואלדטאט פעלער, האט שוין דער לעגיסלאטור געגעבן פאר ריכטער  -צוריק צום געריכט. אין שטוב

געווער  -מער גורמים צו נעמען אין באטראכט )ווי למשל צי דער באשולדיגטער האט פריערדיגע פייער
 אן ׳ָארדער ָאוו ּפרָאטעקשען׳(. פארברעכנס אדער פריער פארלעצט 

  
באשלוסן מוזן זיין באזירט אויף   — דאס איז נישט קיין סוביעקטיווע ״געפארפולקייט״ סטאנדארט

ספעציפישע, פאקטישע אומשטענדן. מיר דארפן אנווענדן דעם מוסטער, לויט וואס איז שוין אינ׳ם געזעץ  
 ערנסטע פארברעכנס.    פאר פארברעכנס, צי שטוב געוואלדטאטן צי אנדערע

  
די ענדערונגען וועלן פארבעסערן אונזערע געזעצן, אבער זיי וועלן נישט פלוצלינג צוריקדרייען דעם  

ארומנעמענדע צוגאנג. מיר העכערן שוין  -אויפשטייג אין געוואלדטאטן. דאס וועט פאדערן אן אלץ
באזירטע  -לווערס, שטיצן קאמיוניטיאונזערע באמיאונגען אפצושטעלן דער פלוס פון אומלעגאלע רעווא

מיטלען פאר ארטיגע געזעץ אינפארסירונג. און מיר וועלן  -געוואלדטאט שטערונגען, און פארמערן שטיצע
 ווייטער אינוועסטירן אין ווירקזאמע לייזונגען.  

  
זעץ צו  נאך א הויפט הינזיכט פון דער נושא איז גייסטישע געזונט. מיר טראגן אן ענדערונגען צום גע

בעסער ערמעגליכן גע׳לייסענס׳טע גייסטישע געזונט פראפעסיאנעלן צו ארבעטן געמיינזאם מיט קריזיס  
אינטערווענץ מאנשאפטן און פאליציי. אויפ׳ן זעלבן שניט דארפן מיר פארשטערקערן ״קענדרא׳ס געזעץ״  

יט ערנסטע גייסטישע קרענק צו גרינגער מאכן פאר ריכטער צו פאדערן פון אזעלכע וועלכע ראנגלען זיך מ
און שטעלן אין געפאר זיך זעלבסט אדער אנדערע אויף זיך צו באטייליגן אין געפאדערטע ָאוטּפעישענט  

מיטלען פאר מער  -באהאנדלונג. אינאיינעם מיט די פארשלאגן דארפן מיר באזארגן נאך הילפס



ינג, כדי אז קיינער ווערט נישט  באזירטע שפיטעלער און הָאוז-פסיכיאטארישע בעטן אין קאמיוניטי
 אוועקגעשיקט ווען זיי נויטיגן זיך אין הילף. 

  
מיר זאלן אויך גרינגער מאכן פאר מענטשן וועלכע זענען אפגעזעצן זייערע אורטיילן אויף צו קענען  
ערפאלגרייך זיך אומקערן אויף צוריק צו דער געזעלשאפט. צוליב דעם שטאלצירן מיר זיך צו האבן  

געפירט ״ווייניגער איז מער״ לעגיסלאציע, כדי אז מענטשן וועלכע ווערן נישט געהאלטן אין טורמע  איינ
פאר טעכנישע ּפערָאל פארלעצונגען, און צוליב דעם האבן מיר פארגעשלאגן דאס ערמעגליכן פאר  

יי קענען  מענטשן אין טורמע אנטיילצונעמען אין דעם סטעיט׳ס שטודיר קאסטן הילף פראגראם, כדי אז ז
 ארויסקומען פון טורמע מיט מער בילדונג און פעאיגקייטן ווי ביים אריינקומען. 

  
אלץ אינאיינעם וועלן די ענדערונגען ווייטער פארזעצן די ארבעט פון פארבעסערן אונזערע געזעצן,  

גענוי דאס וואס דער   —ּפָאליסיס און פירונגען צו מאכן אונזער סטעיט א מער יושר׳דיגן און זיכערן ארט  
רשפרעכן ווייטער צו  און אויף וועלכע מיר פא 2019לעגיסלאטור האט זיך אונטערגענומען צו טון אין 

 ארבעטן מיט זיי אינאיינעם. 
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