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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE STANOWEJ INFOLINII DS.
MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO W MIEJSCU PRACY
Bezpłatna i poufna infolinia będzie udzielać porad prawnych osobom
doświadczającym molestowania seksualnego w miejscu pracy
Dzwoniąc pod numer 1-800-HARASS-3, mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą
porozmawiać z pracującymi pro bono adwokatami w sprawach dotyczących
molestowania seksualnego
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś uruchomienie stanowej infolinii 1-800-HARASS3 (1-800-427-2773), służącej do zgłaszania przypadków molestowania seksualnego w
miejscu pracy. Poufna infolinia będzie obsługiwana przez Wydział Praw Człowieka
Stanu Nowy Jork i umożliwi osobom, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym w
pracy, kontakt z doświadczonymi adwokatami pracującymi pro bono, którzy udzielą im
porady.
„Każdy pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z ochrony przed
molestowaniem seksualnym” – powiedziała gubernator Hochul. „Stan Nowy Jork
podjął działania, aby miejsca pracy były bardziej bezpieczne oraz oparte na szacunku i
współpracy. Będziemy zawsze wspierać ofiary i walczyć z plagą molestowania
seksualnego”.
„Molestowanie seksualne jest poniżające i w niektórych przypadkach przerażające, a
ofiary często mają poczucie bezradności” – powiedział wicegubernator Antonio
Delgado. „Nowa infolinia będzie miejscem, w którym ofiary molestowania seksualnego
w miejscu pracy będą mogły uzyskać pomoc i wsparcie prawne”.
W marcu gubernator Hochul podpisała akt prawny nakazujący wydziałowi uruchomienie
tej infolinii, jak również wzmocnienie środków ochrony przed odwetem dla ofiar
dyskryminacji. Stanowił on również, że wszyscy pracodawcy publiczni podlegają
Ustawie o prawach człowieka. W ramach tej inicjatywy pracownicy będą mogli uzyskać
bezpłatne porady, które pomogą im poradzić sobie ze złożonymi kwestiami
molestowania seksualnego. Wydział ściśle współpracował z nowojorskim oddziałem
National Employment Lawyers Association of NY, New York State Bar Association i

innymi stowarzyszeniami adwokackimi w celu rekrutacji adwokatów-wolontariuszy,
którzy bezpłatnie wezmą udział w tym przedsięwzięciu.
Komisarz Wydziału Praw Człowieka, Maria L. Imperial, powiedziała: „Molestowanie
seksualne ma destrukcyjny wpływ na psychikę i trudno jest stawić mu czoła w
pojedynkę. Dołożymy starań, aby każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork mógł w pełni
korzystać ze swoich praw i środków ochronnych wynikających z Ustawy o prawach
człowieka”.
Nowy Jork jest pierwszym stanem w kraju, który uchwalił Ustawę o prawach człowieka
(Human Rights Law), dającą każdemu obywatelowi „równe szanse na pełne i
produktywne życie”. W ramach egzekwowania Ustawy o prawach człowieka Wydział
Praw Człowieka Stanu Nowy Jork zajmuje się walką z dyskryminacją,
zadośćuczynieniem za niesprawiedliwości, a także promowaniem równych szans,
dostępu i godności. Osoby chcące złożyć skargę mogą odwiedzić stronę internetową
wydziału pod adresem https://dhr.ny.gov.
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