
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

- גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו באשיצן די זיכערהייט פון געליטענע פון שטוב
    געוואלדטאטן

    
    געוואלדטאט-פארבאט דיסקרימינירן קעגן געליטענע פון שטוב  (S.8417B/A.9601B)  לעגיסלאציע 

    
  

-לעגיסלאציע צו באהיטן געליטענע פון שטובגאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן 
פארברייטערט באשיצונגען פאר   (S.8417B/A.9601B)  געוואלדטאט פון דיסקרימינאציע. לעגיסלאציע

קרבנות פון שטוב געוואלדטאטן אויף אזעלכע ערטער פון דיסקרימינאציע וועלכע זענען פריער נישט  
ובליק איינריכטונגען. דורך אונטערשרייבן די דאזיגע  געווען גאראנטירט, ווי צ.ב.ש. הָאוזינג און פ

לעגיסלאציע האט גאווערנער האוקול עררייכט א הויפט לעגיסלאטיווע ציל וואס זי האט אנגעטראגן אין  
 ׳סטעיט ָאוו דע סטעיט׳.   2022איר 

    
באזירטע  -רייסנדע אויפשטייגן אין שטוב און דזשענדער-״די פאנדעמיע האט געפירט צו הארץ

האט גאווערנער האוקול  געוואלדטאטן, און ניו יארק מוז זיך האלטן פעסט צו באשיצן איבערלעבער,״ 
״זינט דאן ווען איך האב געהאלפן מיין מאמען עפענען א היים פאר איבערלעבער פון  געזאגט.

וויכטיגע ציל צו טון אלצדינג אין מיין -מעסטיק ווייָאלענס׳ האב איך עס געמאכט א פערזענליכע הויפט׳דאָ 
יכולת צו שטיין מיט איבערלעבער און זיי צו שטיצן. איך שטאלציר מיך אונטערצושרייבן די לעגיסלאציע, א  

באקומען די סערוויסעס אין וויכטיגע טריט צו פארזיכערן אז איבערלעבער קענען זיכערערהייט -קריטיש
 וועלכע זיי נייטיגן זיך אן קיין מורא פאר דיסקרימינאציע אדער נקמה שריטן.״ 

      
  דער  צו צוטריט פארבעסערן און געזעץ רעכטן מענטשן אונטער׳ן  דעקונג פארברייטערן וועט  ביל דער

  פארבאטן דורך אלדטאטןגעוו שטוב פון געליטענע פאר  פראצעס אנקלאג  רעכט  מענטשן פון דיוויזיע
- אנטי יארק׳ס  ניו דורך געדעקט תחום יעדן אין געוואלדטאטן  שטוב פון קרבנות קעגן דיסקרימינאציע
   איינריכטונגען. פובליק און בילדונג הָאוזינג, אריינגערעכנט געזעץ, דיסקרימינאציע

  
פריער זענען קרבנות פון שטוב געוואלדטאטן נאר געווען באשיצט אלס אן אפגעהיטענע קלאס אונטער די 

באשעפטיגונג איז אבער נישט דער  באשעפטיגונג פראוויזיעס פון דעם מענטשן רעכט געזעץ.
די איינציגסטער געביט אין וועלכן א קרבן קען אויסשטיין דיסקרימינאציע, און דאס מאכט נייטיג  

פארברייטערן צו אנדערע געביטן ווי צ.ב.ש. הָאוזינג און פובליק איינריכטונגען , און ווייטער איינצופירן א  
אינפארמירטער און קולטורעל אפרופנדער בליק צו ניו יארק  -געשטימטער, טראומא -איבערלעבער

 סטעיט׳ס אפרוף צו איבערלעבער.  
    

דיסקרימינאציע געזעץ אין דעם לאנד, און ניו  -עלטסטער אנטיניו יארק׳ס מענטשן רעכט געזעץ איז דער 
- יארק איז אויך געווען דער ערשטער סטעיט צו שאפן א קביעות׳דיגער אגענטור אויף צו אינפארסירן אנטי

דיסקרימינאציע געזעצן. דער ביל היינט אונטערגעשריבן דורכ׳ן גאווערנער שפיגלט אפ ניו יארק סטעיט׳ס  



לאסנקייט צו פארברייטערן די מענטשן רעכט געזעץ׳ס באשיצונגען און פארזיכערן אז אנגייענדע אנטש
 יעדע ניו יארקער קען וואוינען פריי פון דיסקרימינאציע.  

  
״דיסקרימינאציע קעגן געליטענע און   סטעיט סענאטארקע ראקסענע פערסאוד האט געזאגט,

כיג די מניעות וועלכע זיי האבן אויסצושטיין אין פא-איבערלעבער פון שטוב געוואלדטאטן פארערגערט פיל
זיך ערהוילן און צוריקבויען זייערע לעבנס. איך שטאלציר מיך צו ארבעטן מיט גאווערנער האוקול אין 
איינפירן אין געזעץ די באשיצונגען קעגן דיסקרימינאציע אין הָאוזינג, קרעדיט, פובליק איינריכטונגען,  

ן אנדערע געביטן אין וועלכע איבערלעבער מאכן מיט אומ׳יושר׳דיגע  בילדונגס אינסטאנצן, או
מיטגליד ניקי לוקעס פאר אפירברענגען די  -שוועריגקייטן. איך בין אויך דאנקבאר מיין קאלעגע אסעמבלי

גאר וויכטיגע לעגיסלאציע. קיין שום ניו יארקער זאל נישט דארפן אויסשטיין דיסקרימינאציע אלס א קרבן  
 געוואלדטאט.״  -בערלעבער פון שטובאדער אי

     
״קרבנות פון שטוב געוואלדטאטן שטייען אויס א ריי מיטגליד ניקי לוקעס האט געזאגט, -אסעמבלי 

שטרויכלונגען אבער צו באקעמפן דיסקרימינאציע טאר נישט זיין איינע פון זיי. דער ביל גיבט אויך צו  
עכט געזעץ, וועלכס האט, באפאר די לעגיסלאציע, נאר באשיצונגען פאר קרבנות אונטער דעם מענטשן ר

באשיצט קרבנות קעגן באשעפטיגונג דיסקרימינאציע. דער ביל רעכנט אויך אריין באשיצונג אין ערטער  
ארבעטשאפט פראגראמען, פובליק -ארויסגעהאלפענע הָאוזינג, פריוואטע הָאוזינג, אויסשול-פון פובליק

פראפעסיאנעלן און אנדערע געביטן. איך בין באגייסטערט אז די איינריכטונגען, ריעל עסטעיט 
לעגיסלאציע איז דורכגעפירט געווארן בפה אחד, מיט שטימען פאר׳ן ביל סיי פון רעפוליקאנער און סיי פון 

וויכטיגן  -דעמאקראטן. אין גלייכן בין איך אויך באגייסטערט אז גאווערנער האוקול האט געמאכט א הויפט
 ונטערשרייבן אזוי גיך דעם ביל.״  ציל דאס א

  
שטוב געוואלדטאט איז אן ערנסט נושא וועלכע הונדערטער טויזנטער ניו יארקער האבן אויסצושטיין, 

געוואלדטאט באפעלן פון באשיצונג ארויסגעגעבן -שטוב 165,577, זענען געווען 2020בפרט פרויען. אין 
(. OPDVגעוואלדטאט ) -ט אפיס פאר אפהאלטן שטובאין ניו יארק סטעיט, לויט די ניו יארק סטעי

פאנדעמיע זענען די פראבלעמען נאך ערגער געווארן, מיט די צאל פון די וועלכע    19-דורכאויס דער קָאוויד
 פראצענט.   45האבן אנגעקלינגען ביים ניו יארק סטעיט האטליין געשטיגן מיט באלד 

  
  2023יאר -יעריגן דורכגעפירטן פינאנץ-די לעגיסלאציע בויט אויפ׳ן גאווערנער׳ס אויפטוענגען פון דעם היי

געוואלדטאט און -מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר שטוב 90בודזשעט, אריינגערעכנט באלד 
ליעס. דער  סעקסועלע אנפאל פארמיידונגס פראגראמען און הילף פאר איבערלעבער און זייערע פאמי

מיליאן דאלער פאר׳ן ׳אפיס פאר געליטענע סערוויסעס׳ צו שטיצן  14.4גאווערנער האט אויך באשטימט 
סערוויס באזארגער פאר געליטענע און ערלויבן פאר די פראגראמען וועלכע זיי טוען אנבאטן ווייטער 

אין פינאנצירונג פונ׳ם  טראץ באדייטנדע פארלוסטן —אנצוגיין מיט אפעראציעס אן קיין שטערונגען 
 ׳פעדעראלע געליטענע פון פארברעכנס געזעץ׳. 

     
###     
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