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GUBERNATOR HOCHUL ŚWIĘTUJE PRZYJĘCIE REZOLUCJI O WPISANIU 
RÓWNYCH PRAW DO KONSTYTUCJI STANU NOWY JORK  

  
  
Gubernator Kathy Hochul świętowała dzisiaj przyjęcie uchwały o wpisaniu równych 
praw do konstytucji stanu Nowy Jork, co ugruntuje prawo do dostępu do aborcji na 
terenie stanu. Po wejściu w życie poprawka doda pochodzenie etniczne, narodowe, 
wiek, niepełnosprawność i płeć, w tym orientację seksualną, tożsamość płciową, 
ekspresję płciową, ciążę, wyniki ciąży oraz zdrowie reprodukcyjne i autonomię do 
istniejących środków ochronnych, które obecnie obejmują dyskryminację ze względu 
na rasę, kolor skóry, religię lub wyznanie. Jest to efektem wydania przez gubernator w 
dniu dzisiejszym proklamacji, aby dodać ten wniosek do porządku obrad podczas sesji 
nadzwyczajnej, w świetle ostatniej decyzji Sądu Najwyższego, która usunęła federalną 
ochronę dla aborcji.  
  
„W ciągu zaledwie tygodnia Amerykanie zaczęli już widzieć i odczuwać negatywne 
konsekwencje zakończenia obowiązywania orzeczenia w sprawie Roe przeciwko 
Wade. W świetle drastycznej decyzji Sądu Najwyższego o odebraniu praw 
reprodukcyjnych, władze stanu Nowy Jork podejmują bezprecedensowy krok w 
kierunku skodyfikowania prawa do aborcji w naszej konstytucji stanowej”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Jestem wdzięczna liderce większości, Stewart-Cousins, i 
przewodniczącemu Heastie za przeforsowanie tego narzędzia ochrony, bazując na 
naszej wiodącej w kraju ochronie pacjentek i podmiotów świadczących usługi 
aborcyjne. W dobie ogromnej polaryzacji, stan Nowy Jork pracuje nad zapisaniem w 
naszej konstytucji, że bez względu na to, kogo ktoś kocha, skąd pochodzi i jak 
decyduje się wyrażać siebie, jest tu mile widziany i będzie tu chroniony”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Odejście od 
orzeczenia w sprawie Roe przeciw Wade sprawiło, że stało się jasne, że stan Nowy 
Jork musi nadal być krajowym liderem w ochronie kobiet i praw jednostek. Dlatego 
aktywnie kodyfikujemy szersze równe prawa i zapewniamy konstytucyjne prawo do 
aborcji i antykoncepcji w stanie Nowy Jork. Gdy inni się cofają pod względem 
prawodawstwa, jest to ogromny krok naprzód dla naszego stanu, a także ważne 
stanowisko wobec ataków Sądu Najwyższego na nasze prawa. Jestem niesamowicie 
dumna z postawy członków naszego organu i tego, że udało nam się wprowadzić te 
historyczne zmiany do naszej konstytucji oraz dziękuję przewodniczącemu Heastie i 
gubernator Hochul za ich współpracę w doprowadzeniu tej sprawy do końca”.  



  
Przewodniczący Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Sąd Najwyższy zawiódł 
kobiety i nie ochronił praw Amerykanów. Ale władze stanu Nowy Jork stanęły na 
wysokości zadania. Trzy lata temu skodyfikowaliśmy ochronę praw kobiet w świetle 
orzeczenia w sprawie Roe przeciw Wade, a dziś rozpoczęliśmy proces wpisywania 
ochrony zdrowia reprodukcyjnego kobiet – i równych praw dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork – do naszej stanowej konstytucji. Członkowie 
większości w Zgromadzeniu wraz z gubernator i naszymi partnerami w Senacie nie 
pozwolą, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork zostali pozbawieni swoich praw. Będziemy 
nadal walczyć o to, aby stan Nowy Jork był progresywny, a nie cofał się”.  
  
Senator Liz Krueger powiedziała: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork będą nadal walczyć 
z działaniami Sądu Najwyższego, który ma na celu odwrócenie postępu w zakresie 
podstawowych praw. Z dumą przyłączyłam się do gubernator i moich kolegów z 
legislatury, aby zapewnić najsilniejszą ochronę prawa do aborcji i innych świadczeń w 
zakresie zdrowia reprodukcyjnego poprzez wpisanie tych praw do naszej konstytucji. 
Co więcej, rozszerzenie grup objętych zapisami o równych prawach w naszej 
konstytucji da stanowi Nowy Jork najbardziej wszechstronną konstytucyjną ochronę 
antydyskryminacyjną spośród wszystkich stanów w kraju”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Rebecca Seawright, powiedziała: „Kiedy rozpoczęliśmy tę 
historyczną walkę, wprowadzając poprawkę o równości do konstytucji stanu Nowy 
Jork, bazowaliśmy na osiągnięciach sufrażystek i liderów praw obywatelskich wielu 
przeszłych pokoleń. Dzięki nieustającemu wsparciu gubernator Hochul, 
przewodniczącego Heastie, kolegów ze Zgromadzenia i senatu oraz licznych 
popleczników, jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek, aby zapisać prawo kobiety do wyboru i 
równościową ochronę przed dyskryminacją w najważniejszym dokumencie rządzącym 
prawem naszego stanu. Jasne światło dochodzące ze stanu Nowy Jork będzie świecić 
przez ciemne, ponure dni po decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych”.  
  
Po tym doniosłym pierwszym przyjęciu tego aktu prawnego, ustawa będzie musiała 
zostać ponownie przyjęta w następnej sesji legislacyjnej, zanim trafi do wyborców w 
celu ostatecznego zatwierdzenia.  
  
Ta inicjatywa opiera się na przywództwie stanu Nowy Jork w ochronie prawa do 
aborcji. Obejmuje to utworzenie wiodącego w skali kraju Funduszu Wsparcia 
Ośrodków Aborcyjnych (Abortion Provider Support Fund) o wartości 25 mln USD, który 
będzie nadzorowany przez stanowy Departament Zdrowia (State Department of 
Health), i który ma na celu zwiększenie możliwości i zapewnienie dostępu pacjentkom 
poszukującym pomocy aborcyjnej w stanie Nowy Jork, a także zapewnienie 10 mln 
USD dla ośrodków zdrowia reprodukcyjnego, aby uzyskać dostęp do dotacji Wydziału 
Służb Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice Services), których celem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa świadczeniodawcom oferującym takie usługi.  
  
Gubernator Hochul podpisała kompleksowy pakiet sześciu ustaw, które mają na celu 
dalsze zachowanie, ochronę i wzmocnienie praw aborcyjnych pacjentek i 
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świadczeniodawców w stanie Nowy Jork. Ustawa podejmuje konkretne działania w 
celu rozwiązania różnych problemów prawnych, w tym ustanowienia podstawy prawnej 
dla bezprawnej ingerencji w prawa chronione oraz objęcia świadczeniodawców i 
pacjentów aborcyjnych Programem Poufności Adresów (Address Confidentiality 
Program). Nowe ustawy zabraniają również stawiania zarzutów lekarzom świadczącym 
usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego pacjentkom zamieszkałym w stanach, w 
których takie usługi są nielegalne, oraz uniemożliwiają firmom ubezpieczeniowym 
podejmowanie działań przeciwko aborcjonistom, którzy świadczą usługi legalnie.  
  
Dodatkowo, natychmiast po decyzji Sądu Najwyższego o oddaleniu orzecznictwa w 
sprawie Roe przeciwko Wade, gubernator Hochul zainicjowała szeroko zakrojoną, 
wieloplatformową, płatną kampanię edukacyjną, której celem jest uświadomienie 
mieszkańcom stanu Nowy Jorkom i wszystkim Amerykanom, że w stanie Nowy Jork 
aborcja pozostaje bezpieczna, legalna i zawsze dostępna. Ogólnostanowa kampania 
obejmuje wieloplatformowe działania reklamowe oraz nową stronę internetową, na 
której można znaleźć informacje na temat praw aborcyjnych, świadczeniodawców, 
wsparcia i możliwości w zakresie płatności w stanie Nowy Jork.  
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