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 גאווערנער האוקול שרייבט אונטער ערוואקסענע איבערלעבער געזעץ 
  

באפולמעכטיגט איבערלעבער פון סעקס פארברעכנס וועלכע האבן פאסירט ווען זיי זענען געווען  
 אויף איינצוגעבן א קלאגע אפגעזען ווען די בא׳עוולה׳ן האט פאסירט   18איבער די עלטער פון 

  
 יאר צוריקקוק פענצטער הייבט זיך אן זעקס מאנאט פונ׳ם אונטערשרייבן - איין

  
  

 גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן דער ערוואקסענע איבערלעבער געזעץ
(S.66A/A.648A )יעריגע צוריקוק פענצטער פאר איבערלעבער פון סעקסועלע אנפאל  -, צו שאפן אן איין

יאר אויף אנצוקלאגן זייערע בא׳עוולה׳ער אפגעזען ווען   18וואס האט פאסירט ווען זיי זענען געווען איבער 
 די אביוז האט פאסירט.  

  
ר לענגאויס ניו יארק צו ניצן זייערע  ״היינט נעמען מיר א וויכטיגע טריט אין באפולמעכטיגן איבערלעבע

״דער קאמף   האט גאווערנער האוקול געזאגט.שטימעס און האלטן זייערע אביוזער פאראנטווארטליך,״ 
קעגן סעקסועלע אנפאל פאדערט פון אונז צו אנערקענען די ווירקונג פון טראומא אינערהאלב אונזער  

די לעגיסלאציע, וועלכע איז א טייל פון אונזער  איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן  יוסטיץ סיסטעם.
געמיינזאמע פאראנטווארטליכקייט צו באשיצן איינער דעם צווייטן און שאפן אן ענוויירָאנמענט וואס מאכט  
איבערלעבער זיך שפירן זיכער. טראצדעם וואס אונזער ארבעט איז נאכנישט פערטיג, הייבט זיך אן דאס  

יט אונזער פעאיגקייט צו ברענגען די פארברעכער פון די געמיינע שריטן צו  אויסראטן סעקסועלע אנפאל מ
    יוסטיץ און די לעגיסלאציע איז א היסטאריש טריט פאראויס.״

  

יעריגע  -, האט ניו יארק דורכגעפירט דעם קינד געליטענע געזעץ, וועלכס שאפט אן איין2019אין 
ט סעקסועלע אביוז אויף איינצוגעבן פאדערונגען  צוריקקוק פענצטער פאר איבערלעבער פון קינדהיי

 וועלכע וואלטן אנדערש געווען צוריקגעהאלטן דורך דער שטאטוט פון באגרעניצונג.  
  

  באפולמעכטיגן  וועט געזעץ איבערלעבער ערוואקסענע די געזעץ, געליטענע קינד דעם צו ענליך
- איין דער  .18 די איבער  געווען זענען זיי ן ווע פאסירט האבן וועלכע פארברעכנס סעקס פון איבערלעבער

  פאר ערמעגליכן  וועט  און אונטערשרייבן פון  חדשים זעקס אנהויבן  זיך וועט פענצטער  עריגעי
  נעמען עס קען איבערלעבער, פילע  פאר באגרעניצונג. פון שטאטוט די  אפגעזען אנצוקלאגן איבערלעבער

  אן קעגן יוסטיץ זוכן צו  גרייט זיך שפירן און אנפאל לעסעקסוע פון טראומא די פון  היילן צו זיך יארן
   בושה. אדער שריטן נקמה פון מורא שפירן  מעגליך בשעת׳ן אביוזער,

  
יאר פאר ערוואקסענע    20, האט ניו יארק אויסגעצויגן דעם שטאטוט פון באגרעניצונג אויף 2019אין 

וועלכע געבן איין ציווילע קלאגעס פאר א געקליבענע צאל סעקס פארברעכנס. די לעגיסלאציע וועט אבער  
 נאר אפעקטירן נייע פעלער און נישט אויף צוריק.  

  



״אויף צו לאנג, האט אונזער   קאזינס האט געזאגט,-א סטוערטסענאט מאיאריטעט פירער אנדרע
לעגאלע מאנשאפט געפעלט צו טון וואס איז ריכטיג פאר ערוואקסענע איבערלעבער און זיי אפגעהאלטן  

פון באקומען ווירקליכע יוסטיץ. עס נעמט צייט אפירצוקומען, איבערהויפט וועט מען שטייט אויס די  
נטדעקונגען. מיט דעם ערוואקסענע איבערלעבער געזעץ, זאגן מיר אז מיר  טראומא וועלכס באגלייט א

גלייבן אייך און אז עס קומט זיך אייך פאראנטווארטליכקייט. די מאכטפולע לעגיסלאציע איז די ערשטע  
פון פילע טריט צו בעסער שטיצן איבערלעבער פון סעקסועלע אביוז און פארזיכערן אז די געמיינע  

יען נישט אומבאשטראפט. איך וויל ספעציעל לויבן דעם סענאט ספאנסירער, סענאטאר  פארברעכנס גי
ברעד הוילמען, פאר זיינע אומערמידליכע, אדוואקאטיר ארבעט און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר  

 עס אונטערשרייבן אלס געזעץ.״  
  

-עבער געזעץ איז קריטיש״דער ערוואקסענע איבערלאסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 
וויכטיג צו פארזיכערן אז יעדער איבערלעבער פון סעקסועלע אביוז קען האבן זייער טאג אין געריכט און  

שפירן עטוואס יוסטיץ. די לעגיסלאציע בויט אויף אונזער פריערדיגע ארבעט צו ליפערן יוסטיץ צו  
ארע מעסעדזש אז פארברעכער וועלן  איבערלעבער פון קינדהייט סעקסועלע אביוז און שיקט א קל

מיטגליד לינדע ראזענטאל פאר איר -געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך. איך וויל אויך דאנקען אסעמבלי
אומוואקלדיגע שטיצע פאר איבערלעבער און אומערמידליכע באמיאונגען צו זען די לעגיסלאציע  

 געברענגט צו דעם גאווערנער׳ס טישל.״  
  

, ״זיגרייך! היינט איז א היסטארישער מאמענט פאר ברעד הוילמען האט געזאגטסטעיט סענאטאר 
איבערלעבער יוסטיץ אין ניו יארק סטעיט. מיט גאווערנער האוקול׳ס אונטערשריפט אויף אונזערע  

ערוואקסענע איבערלעבער געזעץ, שיקן מיר א מאכטפולע מעסעדזש צו סעקסועלע אביוז איבערלעבער:  
מיר וואלטן נישט דא געווען אן די קוראזש פון אייער פעסטקייט וואס האט אייך געטריבן   מיר הערן אייך!

מיטצוטיילן אייערע טיף פערזענליכע געשיכטעס איבער די סעקסועלע אביוז וואס האט איבערגעקערט 
יבער׳ן  אייערע לעבנס און ערמעגליכט דורכגעפירן דעם לעגיסלאטיוון פעקל. ענדליך, וועלן געריכט טירן א

גאנצן סטעיט ברייט געעפנט ווערן כדי אז איר זאלט קענען זיך קעגנשטעלן אייערע אביוזער און זוכן די  
יוסטיץ וואס איז אויף צו לאנג צוריקגעהאלטן געווארן פון אייך. צו די פארברעכער וועלכע האבן שוין  

ן באגרעניצונג, איר ווייסט ווער  קורצע שטאטוט פו -צענדליגע יארן בענעפיטירט פון ניו יארק׳ס שטרענג
איר זענט. דער ערוואקסענע איבערלעבער געזעץ וועט אייך ברענגען יוסטיץ און מאכן ניו יארק א מער  
- זיכערע פלאץ פאר יעדן. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול, סענאט מאיאריטעט פירער סטוערט

דעם סטעיט סענאט און אסעמבלי, עטליכע פון וועלכע  קוזינס, סּפיקער היעסטי, און מיינע קאלעגעס אין 
 זענען אליין סעקסועל בא׳עוולה׳עט געווארן.״  

  
״אפגעזען אייער עלטער, סעקסועלע אנפאל   מיטגליד לינדע ראזענטאל האט געזאגט,-אסעמבלי

ן  שעדיגט אייך טיף טיף, און עס נעמט די מערהייט פון איבערלעבער אסאך צייט צו פראצעסירן או 
איבערקומען די טראומא. מער צייט ווי ניו יארק געזעץ ערלויבט איצט. איצט אז דער ערוואקסענע  

איבערלעבער געזעץ איז ענדליך געזעץ, וועלן די טירן פון יוסטיץ ברייט געעפנט ווערן און אומצאליגע  
קעגן זייערע  איבערלעבער וועלן האבן א געלעגנהייט צו פארכאפן יוסטיץ דורך איינגעבן א קעיס 

וועט   ASAבא׳עוולה׳ער, און די אינסטיטוציעס וועלכע האבן זיי באשיצט, אין דעם ציווילן געריכט. דער 
אויך פארזיכערן אז אנפאלער וועלכע האבן זיך באהאלטן אונטער ניו יארק׳ס שוואכע געזעצן וועלן  

ער א לאנג פארשפעטיגטע  שיקט א סיגנאל איב ASAענדליך זען יוסטיץ. און, דאס דורכפירן דעם 
ענדערונגע אין ניו יארק׳ס געזעץ, א נייטיגע צוריקבאלאנסירונג פון די וואגשאלן פון יוסטיץ און פארזיכערן  

אז איבערלעבער זענען באשיצט. עס מיר א כבוד צו ארבעטן מיט א גרופע איבערלעבער אן קיין מורא  
עיעג נאך יוסטיץ. די דרייסטע איבערלעבער זענען וועלכע זענען געווען אומערמידליך אין זייער נאכג

געווען די הארץ אן נשמה פון אונזער באוועגונג, און עס איז פאר זייערטוועגן וואס איך האב געקעמפט.  
גאנץ ניו יארק איז זיי שולדיג א ריזיגן חוב פון דאנקבארשאפט. איך בין דאנקבאר מיינע קאלעגעס אין  

לי און סּפיקער קַארל היעסטי פאר זיין פירערשאפט. און צו גאווערנער  דעם ניו יארק סטעיט אסעמב



האוקול פאר׳ן נישט פארשווענדן די צייט אין אונטערשרייבן דעם ערוואקסענע איבערלעבער אקט אלס  
געזעץ. איבערלעבער האבן געווארט שוין גענוג לאנג, און עס איז העכסט צייט אז זיי זעען אז יוסטיץ טוט  

 ן. היינט וועלן זיי דאס זען.״ אויספיר
  

דער ערוואקסענע איבערלעבער אקט בויט אויף גאווערנער האוקול׳ס שטאנדהאפטיגע און אנגייענדע  
געוואלדטאט. פריער  -אנטשלאסנקייט צו באשיצן און שטיצן איבערלעבער פון סעקסועלע אנפאל און שטוב

געוואלדטאט און  -מיליאן דאלער פאר שטוב 24באלד  אנאנסירטדאס יאר, האט דער גאווערנער 
געוואלדטאט -שטוב 83מיליאן דאלער פאר  16סעקסועלע אנפאל פראגראמען, אריינגערעכנט 

רעיפ קריזיס צענטערס און סעקסועלע  50מיליאן דאלער פאר  7.6ערטער און -פראגראמען און שוץ
 אנפאל פראגראמען. 

  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע הילף וואס  21.4 אויסגעמאלדןעצטנס גאווערנער האוקול האט אויך ל

-געוואלדטאט סערוויס באזארגער צו העלפן איבערלעבער צאלן פאר די קורץ-ווערט געניצט פאר שטוב
 טערמיניגע הוצאות פארבינדן מיט זיך אריבערציען, אריינגערעכנט רענט, יוטיליטיס און פארריכטונגען.  

  
לעגיסלאציע וועלכע פארברייטערט   אונטערגעשריבןר דעם חודש האט גאווערנער האוקול פריע

באשיצונגען פאר קרבנות פון שטוב געוואלדטאטן אויף אזעלכע ערטער פון דיסקרימינאציע וועלכע זענען  
 פריער נישט געווען גאראנטירט, ווי צ.ב.ש. הָאוזינג און פובליק איינריכטונגען.  

  
דעם ניו יארק סטעיט קאאליציע קעגן סעקסועלע אנפאל דזשאען זאנאני   עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון

״סעקסועלע אנפאל איבערלעבער דארפן אפטמאל האבן צייט בעפאר זיי זענען גרייט   האט געזאגט,
אפירצוקומען. דער ערוואקסענע איבערלעבער אקט טוט אנבאטן א פענצטער פון געלעגנהייט פאר  

בא׳עוולה׳ער פאראנטווארטליך. דאס קען זיין א וויכטיגער טייל פון   איבערלעבער צו האלטן זייערע
 איבערלעבער׳ס היילונג.״  

  
געוואלדטאט קאני ניעל  -עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם ניו יארק סטעיט קאאליציע קעגן שטוב

עבער  פארברעכנס איז א לאנגע רייזע, און איבערל-״זיך היילן פון סעקסועלע געוואלד האט געזאגט,
קומען מעגליך נישט אפיר אויף עטליכע יארן. א מאיאריטעט איבערלעבער קענען זייערע אביוזער און זיי  
קענען זיין אומוויליג צו באריכטן אינצידענטן צוליב מורא פאר נקמה שריטן אדער אז עס וועט אנטפלעקט 

זיי וועלן געהאלטן ווערן שולדיג,  ווערן גאר פערזענליכע איינצלהייטן. זיי קענען מעגליך זיך שפירן אז 
באשמוצט, אדער וועלן נישט גענומען ווערן ערנסט. עס איז אויך פאראן א קלארע שייכות צווישן  

געוואלדטאט, וויבאלד די מערהייט פון איבערלעבער וועלכע זענען פיזיש  -סעקסועלע אנפאל און שטוב
אויך האבן געשפירט סעקסועלע אנפאל דורך  באפאלן געווארן דורך אן אינטימליכע באקאנטע אנטדעקן

דעם זעלבן באפאלער. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און מיטגלידער פון די לעגיסלאטור פאר׳ן  
אויפהאלטן ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן איבערלעבער דורך פארברייטערן דער שטאטוט פון  

 זויפיל איבער אונזער סטעיט.״  באגרעניצונג און צושטעלן מהלכים פאר יוסטיץ צו א
  

״געוויסע פון די העכסטע פרופיל   מאדעל עלייענס עקזעקיוטיוו דירעקטאר סערע זיף האט געזאגט,
ווי דזשעפרי עפסטיין און הארווי   —באוועגונג האט אויפגעדעקט  metoo#בא׳עוולה׳ער וואס דער  

ג איינגעשטעלטע ארבעטסקראפט צוליב די  האבן געלאקערט אויף מאדעלקעס; אן אייגנארטי —עפסטיין 
באפאלערישע לעיבָאר סטרוקטור וואס לאזט איבער יונגע פרויען און מיידלעך איינגעשפארט אין א רעדל  
פון חובות און אנגעוויזנקייט. דער ערוואקסענער איבערלעבער אקט וועט האפנטליך באזארגן א וועג זיך  

ע פאראנטווארטליכקייט פאר די אינדוסטריע אין אלגעמיין. דער  צו היילן פאר מענטשן ווי אויך נייטיג
מאדעל עלייענס איז גאר שטאלץ פון אונזער מיטגלידער אדוואקאטן און איבערלעבער וועלכע האבן  

געקעמפט צו מאכן דעם טאג א ווירקליכקייט, און מיר זענען דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר איר  
 געשווינדע שריטן.״  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nearly-24-million-federal-funding-domestic-violence-and-sexual&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XTpfUG34Ee1dPjDhj4NlyGOTTVd1AtqiQvA1D1l8bGw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-64-million-aid-struggling-families-and-survivors-domestic-violence&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrcv3n92tA77ImnfLb1V7DN8%2FGyKDK7%2FXQdc8oRv990%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-protecting-victims-domestic-violence&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7027d8f5e2e34a41857008da3da76093%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890086337815544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=isYAtUXBBPAHhqeAlUu99wGnCuu7qLqw%2Bm2DVKSK350%3D&reserved=0


  
CEO  ,״די אלגעמיינע מאכט פון איבערלעבער איז  פון ׳סעיף הָארייזען׳ ליז ראבערטס האט געזאגט

איינע פון די מעכטיגסטע כוחות וואס איך האב זיך אמאל אנגעשטויסן. דער ערוואקסענע איבערלעבער 
אקט צייגט אויף די מאכט. איך בין דאנקבאר צו יעדן איבערלעבער וועלכע האט דערציילט זייער  

מאכער, און וועלכע האבן געניצט זייערע שטימעס  געשיכטע, וועלכע האבן זיך געטראפן מיט א געזעץ
אויף סָאושעל מידיע אדער אין סיי וועלכע אנדערע אופן. מיר וואלטן נישט דא געווען אן זיי. א דאנק אייך  

גאווערנער האוקול און דעם לעגיסלאטור פאר׳ן אויסהערן איבערלעבער, און זיי מאכן א העכסע 
 מהלך צו יוסטיץ.״  פריאריטעט און זיי געבן נאך א 

  
דער פאנדעישען פאר איבערלעבער פון אביוז עקזעקיוטיוו דירעקטאר מערי עלען א׳לאפלין האט 

  CVAהאט גענומען א טייל פןו די צייט וואס עס נעמט פאר  ASA״דאס דורכפירן דעם  געזאגט,
ן אויף דאס וואס איז ריכטיג.  דורכצופירן. עס איז גוט צו וויסן אז לעגיסלאטארן הערן אויס און נעמען שריט 

איצט איז צייט פאר די בא׳עוולה׳ער צו שפירן די רויע אומבאהאלפנקייט וואס איבערלעבער האבן 
 געשפירט.״  

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק סיטי עלייענס קעגן סעקסועלע אנפאל עמילי מיילס האט 

וערנער האוקול היינט בשעת זי שרייבט אונטער די  ״מיר שטאלצירן זיך צו שטיין מיט גאו געזאגט,
וויכטיגע לעגיסלאציע וואס וועט ענדליך ערלויבן פאר אלע איבערלעבער פון סעקסועלע  -קריטיש

געוואלדטאט, אפגעזען זייער עלטער, צו קענען זוכן יוסטיץ פון די מענטשן און אינסטיטוציעס וועלכע  
זיי די פאראנטווארטליכקייט פאר די שאדנס וואס זיי האבן האבן אויף צו לאנג צוריקגעהאלטן פון 

פאראורזאכט. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר שטיצע און די געשווינדע אונטערשרייבן די  
מיטגליד ראזענטאל און סענאטאר הוילמען פאר זייער אומוואקלדיגע  -לעגיסלאציע, אסעמבלי

וועלכע האבן שוין יארן דרייסטערהייט זיך געלאזט הערן  אדוואקאטיר ארבעט, און די איבערלעבער 
 זייערע שטימעס.״  

  
היינט האט גאווערנער  דאנע הילטאן האט געזאגט, ״ CEO׳א ליטל ּפיעס ָאוו לייט׳ גרונדער און 

האוקול אונטערגעשריבן דער ערוואקסענע איבערלעבער אקט אלס געזעץ, געעפנט מער צוגאנגען פאר  
כן יוסטיץ דורך באזארגן נאך אן אויפריכטונג מיטל פאר ערוואקסענע איבערלעבער פון  יחידים נאכצוזו

סעקסועלע אנפאל. ׳א ליטל ּפיעס ָאוו לייט׳ איז אנטשלאסן צו עלימינירן די שוידערליכע מניעות צו געזונט  
ן ווידער  און זיכערהייט, אויף אויסצוראטן אומ׳רחמנות׳דיגע און קאפריזישע ּפָאליסיס וועלכע טוע
ערטער און נאך.  -בא׳עוולה׳ען איבערלעבער, פירן צו העכערע ריזיקע פון ווערן ארעסטירט, דאס פעלן שוץ

איז א נייטיגע און באדייטנדע טריט צו עררייכן דער ווירקליכקייט און שאפן א   ASAדאס דורכפירן דעם 
 מער זיכערע, מער יושר׳דיגער ניו יארק.״  

  
״דער ערוואקסענע איבערלעבער   אקאט מעריסע האכסטעטער האט געזאגט,איבערלעבער און אדוו

אקט איז א ריזיגער געווינס פאר איבערלעבער, איבערהויפט אין א צייט ווען פרויען׳ס קערפערליכע  
אויטאנאמיע איז אונטער אטאקע. איך בין אויסערגעווענטליך דאנקבאר צו גאווערנער האוקול און סענאט 

רערשאפט פאר׳ן מאכן ניו יארק א נאציאנאלע פירער אויף איבערלעבער רעכטן. דער  און אסעמבלי פי
ערוואקסענע איבערלעבער אקט איז אויף צו געבן מענטשן א שטימע אין וויאזוי זיי קלויבן זיך צו היילן פון  

ן פאר ציווילע  די שאדן געטון געווארן צו זיי. צי אן איבערלעבער ניצט אויס איר רעכט נאכצוגיין אירע רעכט
יוסטיץ אונטער דעם געזעץ צי נישט איז אינגאנצן זייער אייגענעם ברירה. פונדעסטוועגן לייגן מיר צוריק  

די מאכט אין די הענט פון איבערלעבער. דאס איז וואס איז מאכט אויס די מערסטע. דאס איז די  
ארהארטעווען א קולטור פון  מעסעדזש וואס דאס שיקט פאר די יחידים און אינסטיטוציעס וועלכע פ

 סעקסועלע אנפאל.״ 
  



״עס איז נישט מעגליך זיך אויפצושטעלן  איבערלעבער און אדוואקאט דרּו דיקסאן האט געזאגט, 
פולקאם אין דער וועלט ווען איר באהאלט אייער אייגענער ווארהייט אויף צו מאכן פלאץ פאר אייער  

וועט    ASAא ריזיגער היסטארישער מאמענט. דער  בא׳עוולה׳ערס ליגנד, און דערפאר איז דאס
באפולמעכטיגן איבערלעבער פאר זייערע געשיכטעס געהערט צו ווערן, איבערגעקוקט, און ענדליך, סוף  
כל סוף, אנערקענט. איך בין ווירקליך איבערגעוואויגן מיט דאנקבארשאפט היינט, ווייל אזויפיל מענטשן  

 אויף דער פריי.״   וועלן היינט ארויסגעלאזט ווערן
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