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צייכנט אפ דאס דורכפירן רעזאלוציע איינצושטעלן גלייכבארעכטיגקייט אין דער   גאווערנער האוקול
   ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אפגעצייכנט דאס דורכפירן א רעזאלוציע איינצושטעלן  
גלייכבארעכטיגקייט אין דער ניו יארק סטעיט קאנסטיטוציע, וועלכס וועט סאלידיזירן די רעכטן צו  

נישע  אבארציע צוטריט אין ניו יארק סטעיט. נאכ׳ן איינגעפירט ווערן, וועט דער ענדערונג צולייגן עט
אפשטאם, נאציאנאלע אפשטאם, עלטער, סַאביליטי און מין, אריינגערעכנט סעקסועלע שטימונג,  

דזשענדער אידענטיטעט, דזשענדער אויסדרוק, שווענגערשאפט, שווענגערשאפט תוצאות און פרוכפער 
ינאציע  באהאנדלונג און אויטאנאמיע צו עקזיסטירנדע באשיצונגען וועלכע דעקן דיסקרימ-געזונטהייט

לויט ראסע, הויט קאליר, רעליגיע אדער גלויבן. דאס פאלגט נאך דאס ארויסגעבן דורכ׳ן גאווערנער  
פריער היינט א פראקלאמאציע צוצולייגן דער רעזאלוציע צו דער אויסערגעווענטליכע סעסיע אגענדע,  

פעדעראלע  אין ליכט פון דער לעצטערער הויכער געריכט אנטשיידונג וועלכע האט אפגעשאפן 
 באשיצונגען פאר אבארציע.  

  
״אין בלויז איין וואך, האבן אמעריקאנער שוין אנגעהויבן צו זען און שפירן די שוידערליכע תוצאות פון  

אין ליכט פון דער פחדים׳דיגער הויכער געריכט אנטשיידונג אוועקצורייסן  דער ענדע פון ׳רָאו ווי. וועיד׳.
ארק סטעיט פרעצעדענטלאזע טריט צו איינשטעלן דער רעכט פאר אן  פרוכפער רעכטן, נעמט ניו י

״איך בין דאנקבאר צו  האט גאווערנער האוקול געזאגט. אבארציע אין אונזער סטעיט קאנסטיטוציע,״ 
וויכטיגער - פירן דער קריטיש-קוזינס און סּפיקער היעסטי פאר׳ן פאראויס-מאיאריטעט פירער סטוערט

וועגווייזיגע באשיצונגען פאר אבארציע פאציענטן און באזארגער.  -יף אונזער לאנד באשיצונג, בויענדיג או
פארשפרייטע ּפאלאריזאציע, ארבעט ניו יארק אויף איינצושטעלן דירעקט אין אונזער  -אין א צייט פון ווייט

אויס זיך קאנסטיטוציע אז אפגעזען וועמען איר ליבט, פון וואו איר קומט, אדער וויאזוי איר וועלט זיך  
 אויסצודרוקן, ווערט איר דא אויפגענומען מיט פרייד און מיר וועלן אייך באשיצן.״  

  
׳רָאו ווי. וועיד׳  ״דאס איבערקערן קאזינס האט געזאגט,-סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

האט קלאר געמאכט אז ניו יארק סטעיט מוז ווייטער זיך אויפשטעלן און זיין א נאציאנאלע פירער אויף צו  
אקטיוו איינשטעלן ברייטערע  -באשיצן פרויען און אינדיווידיועלע רעכטן. צוליב דעם טוען מיר פרא

ן פארזיכערן די קאנסטיטוציאנעלע רעכט צו אבארציע און  גלייכבארעכטיגקייט אונטער דעם געזעץ או
פארהיטונג אין ניו יארק. דאס איז א ריזיגע טריט פאראויס פאר אונזער סטעיט, אין  -שווענגערשאפט

דער צייט וואס אנדערע ציען זיך אויף צוריקצווועגס, און א וויכטיגע שטעלונג קעגן דער הויכער געריכט׳ס 
פירן -רעכטן. איך בין אומגעהויער שטאלץ אין אונזער קאנפערענץ פאר פאראויס אנפאלן אויף אונזערע

די היסטארישע ענדערונגען צו אונזער קאנסטיטוציע, און איך דאנק סּפיקער היעסטי און גאווערנער  
 האוקול פאר זייער צוזאמארבעט אין זען דאס דורכצופירן.״ 

  
״דער הויכער געריכט איז באגאנגען א פעלער קעגן  אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 

פרויען, און באגאנגען א פעלער אין באשיצן די רעכטן פון אמעריקאנער. אבער ניו יארק וועט דאס נישט  



טון. דריי יאר צוריק האבן מיר איינגעשטעלט אין געזעץ די באשיצונגען פון ׳רָאו ווי. וועיד׳, און היינט 
עם פראצעס פון איינשטעלן די באשיצונגען פאר פרויען׳ס פרוכפער געזונטהייט  האבן מיר אנגעהויבן ד

אין אונזער סטעיט קאנסטיטוציע. די אסעמבלי   —און גלייכע רעכטן פאר אלע ניו יארקער  —
מאיאריטעט אינאיינעם מיט דער גאווערנער און אונזערע צוזאמארבעטער אין דעם סענאט וועלן נישט  

קער זאלן האבן זייערע רעכטן אוועקגעריסן. מיר וועלן ווייטער קעמפן צו ציען ניו יארק  צולאזן אז ניו יאר
 אויף פאראויס און נישט אויף צוריקצווועגס.״  

  
״ניו יארקער וועלן ווייטער צוריק קעמפן קעגן די באמיאונגען   סענאטארקע ליז קרוגער האט געזאגט,

טן אויף עיקר׳דיגע רעכטן. איך בין שטאלץ געווען זיך  פון הויכן געריכט צוריקצודרייען די פארשרי
אנצושליסן מיט דער גאווערנער און מיינע לעגיסלאטיווע קאלעגעס אין נעמען שריטן צו פארזיכערן די 

שטערקסטע באשיצונג פאר אבארציע און אנדערע פרוכפער באהאנדלונג דורך איינשטעלן די רעכטן אין  
ר, דאס פארברייטערן די געדעקטע גרופעס אין די גלייכע רעכטן אונזער קאנסטיטוציע. וואס מע

פראוויזיעס פון אונזער קאנסטיטוציע וועט געבן ניו יארק די מערסט ארומנעמיגע קאנסטיטוציאנעלע  
 דיסקרימינאציע באשיצונג פון סיי וועלכן סטעיט אין דעם לאנד.״  -אנטי

  
ווען מיר האבן אנגעהויבן דעם היסטארישן קאמף ״ מיטגליד רעבעקא סירייט האט געזאגט,-אסעמבלי 

דורך אפירברענגען א גלייכבארעכטיגקייט ענדערונג צו דער ניו יארק קאנסטיטוציע, זענען מיר 
געשטאנען אויף די איקסלען פון פרויען סופראזשיסטן און ציווילע רעכטן פירער פון פילע פריערדיגע  

וערנער האוקול, סּפיקער היעסטי, אסעמבלי און סענאט  דורות. מיט די אנגייענדע שטיצע פון גאו
קאלעגעס און פילצאליגע שתדלנים זענען מיר נאענטער ווי סיי ווען פריער אוועקצושטעלן א פרוי׳ס 

רעכט צו וועלן פאר זיך און גלייכבארעכטיגקייט באשיצונגען קעגן דיסקרימינאציע אין די וויכטיגסטע  
סטעיט. דאס שיינענדע ליכט פון ניו יארק סטעיט׳ס פירערשאפט וועט געזעץ דאקומענט פון אונזער 

 אויפלייכטן די קאלעמוטנע טעג פון דער הויכער געריכט פון די פאראייניגטע שטאטן.״  
  

נאכפאלגנדיג דאס באדייטנדע ערשטע דורכפיר, וועט די רעזאלוציע דארפן נאכאמאל דורכגעפירט ווערן 
 וע סעסיע בעפאר עס וועט גיין צו וויילער פאר ענדגילטיגער באוויליגונג.  אין די קומענדע לעגיסלאטיו

  
א  די אקציע בויט אויף ניו יארק סטעיט׳ס פירערשאפט אין באשיצן אבארציע צוטריט. דאס נעמט אריין 

, אויפגעזען דורך דער  מיליאן דאלערדיגע ׳אבארציע באזארגער שטיצע פָאנד׳ 25וועגווייזיגע -לאנד
סטעיט העלט דעפארטמענט, אויף צו פארברייטערן פעאיגקייטן און פארזיכערן צוטריט פאר פאציענטן  

מיליאן דאלער פאר פרוכפער געזונטהייט  10וועלכע זוכן אבארציע באהאנדלונג אין ניו יארק, ווי אויך 
פטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס צענטערס אויף צו באקומען זיכערהייט סובווענצן דורך דער א

 נייטיגע באהאנדלונג.  -צו העלפן פארזיכערן די זיכערהייט פון די באזארגער וועלכע שטעלן צו די העכסט
  

דורכגעפירט דורך   בילן׳דיגע פעקל-גאווערנער האוקול האט אונטערגעשריבן אן ארומנעמיגער, זעקס 
דער לעגיסלאטור צו ווייטער באשיצן, אפהיטן און שטערקער מאכן אבארציע רעכטן פאר פאציענטן און 

ער אין ניו יארק. די לעגיסלאציע נעמט ספעציפישע שריטן צו אדרעסירן א ברייטע ריי לעגאלע  באזארג
זארגן, אריינגערעכנט דאס אוועקשטעלן א ׳אורזאך פאר אקציע׳ פאר אומגעזעצליך שטערן באשיצטע  

רעכטן און דאס ארייננעמען אבארציע באזארגער און פאציענטן אין דעם אדרעס קאנפידענציעליטעט  
אויפפאסונג  -פראגראם. די נייע בילן פארבאטן אויך דאס ברענגען אומאויפפיר קלאגעס קעגן געזונטהייט

פראקטיצירער פאר׳ן צושטעלן פרוכפער סערוויסעס צו פאציענטן וועלכע וואוינען אין סטעיטס וואו 
ינשורענס  אומאויפפיר א-אזעלכע סערוויסעס זענען נישט לעגאל און צו פארבאטן פון מעדיצינישע

פירמעס פון נעמען אומגינציגע שריטן קעגן אן אבארציע באזארגער וועלכע באזארגט לעגאלע  
 אויפפאסונג.  
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וועיד׳, האט די   אין צוגאב, באלד נאך דער אנטשיידונג פון הויכער געריכט איבערצוקערן ׳רָאו ווי. 
אויף   קאמפייןפובליק בילדונג  פלאטפארמע, באצאלטע -גאווערנער אויפגעשטעלט א מאכטפולע, מולטי

ווייסן אז אין ניו יארק סטעיט בלייבט  —און אלע אמעריקאנער  —זיכער צו מאכן אז ניו יארקער 
-יברייטער קאמפיין נעמט אריין מולט-אבארציע זיכער, לעגאל און צוטריטליך, שטענדיג. דער סטעיט

וועבזייטל, וועלכע באזארגט אן איינציגע דעסטינאציע   נייעפלאטפארמע רעקלאמירונג באמיאונגען און א  
מיטלען און באצאלונג אפציעס אין ניו  -פאר אינפארמאציע איבער אבארציע רעכטן, באזארגער, שטיצע 

 יארק.  
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