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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWĄ PROCEDURĘ ONLINE DLA
MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK, UMOŻLIWIAJĄCĄ WYBÓR ZNAKU „X”
JAKO OZNACZENIA PŁCI W PRAWIE JAZDY LUB DOWODZIE TOŻSAMOŚCI
Zmiana danych w prawie jazdy lub dowodzie tożsamości nie wymaga już
osobistej wizyty w Departamencie Pojazdów Silnikowych
Jest to kolejny krok w stronę równości praw społeczności LGBTQ+
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że osoby posiadające wydane w stanie
Nowy Jork prawo jazdy, pozwolenie na podjęcie nauki lub dokument tożsamości
niebędący prawem jazdy mogą skorzystać z nowej procedury online, która umożliwia
wybór „X” jako oznaczenia płci, bez osobistej wizyty w biurze Departamentu Pojazdów
Silnikowych (Department of Motor Vehicles, DMV). Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą
na stronie internetowej DMV zmienić oznaczenie płci na „X”, co przyspieszy i ułatwi
uzyskanie dokumentu odpowiadającego ich prawdziwej tożsamości płciowej.
„Z radością ogłaszam tę historyczną zmianę, która oznacza kolejne zwycięstwo w
naszej walce o zapewnienie równości i szacunku dla społeczności LGBTQ+” –
powiedziała gubernator Hochul. „Podejmujemy działania, aby każda osoba w stanie
Nowy Jork czuła się mile widziana i odpowiednio reprezentowana oraz aby mogła żyć
w zgodzie z prawdą, niezależnie od swojej tożsamości czy ekspresji płciowej. Moja
administracja konsekwentnie realizuje tę wizję, umożliwiając mieszkańcom uzyskanie
dokumentów tożsamości reprezentujących ich prawdziwą osobowość, aby stan Nowy
Jork był miejscem, gdzie ceniona jest wartość człowieka, miłość i przynależność”.
Zmiana ta jest następstwem ogłoszenia przez gubernator Hochul w maju, że
mieszkańcy będą mieli możliwość modyfikacji oznaczenia płci w swoim prawie jazdy,
pozwoleniu na podjęcie nauki lub innym dowodzie tożsamości we wszystkich biurach
DMV na terenie całego stanu Nowy Jork. Osoby, które po raz pierwszy składają
wniosek o dowód tożsamości, mogą wybrać „X” jako oznaczenie płci podczas wizyty w
DMV. Można to zrobić, wypełniając wniosek o wydanie zezwolenia, prawa jazdy lub
innego dowodu tożsamości (MV-44).
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych, Mark J.F. Schroeder, powiedział:
„Cieszymy się, że nasi klienci mogą teraz poufnie i bez obawy przed osądzaniem

zmienić dane w prawie jazdy lub dowodzie tożsamości zgodnie ze swoimi odczuciami.
Jedna mała litera może mieć ogromny wpływ na życie człowieka, a my możemy dziś
dać tę szansę niebinarnym mieszkańcom stanu Nowy Jork”.
Ogłoszona dziś nowa procedura online to kolejny krok w stronę równości praw
społeczności LGBTQ+. Gubernator Hochul przyczyniła się również do znaczących
postępów w walce o równe prawa osób LGBTQ+ w ramach tegorocznego budżetu. W
uchwalonym budżecie przewidziano 13,5 mln USD dla Departamentu Zdrowia na
wsparcie społeczności LGBTQ+ oraz ponad dwukrotne zwiększenie rocznych funduszy
na usługi zdrowotne i humanitarne dla osób LGBTQ+.
Ponadto w budżecie zawarto przełomowe przepisy zobowiązujące agencje stanowe do
zapewnienia osobom fizycznym możliwości oznaczenia swojej płci lub orientacji
seksualnej jako niebinarnej za pomocą litery „X” na wszystkich formularzach
stanowych, w których gromadzone są informacje o płci lub orientacji seksualnej.
Agencje są również zobowiązane do uwzględnienia tej informacji w gromadzonych
przez nie danych. Uchwalony budżet umożliwia również osobom transpłciowym w
stanie Nowy Jork zmianę imion lub oznaczeń płci w aktach małżeństwa bez
pozostawiania na nich swoich dotychczasowych imion.
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