Rzeczy o których należy wiedzieć

Ochrona przed dyskryminacją
lub molestowaniem w miejscach
publicznych ze względu na
tożsamość lub ekspresję płciową
Antydyskryminacyjne Prawo Stanu New Jersey (LAD) zakazuje dyskryminacji i nękania w
miejscach dostosowania publicznego (które są miejscami publicznie dostępnymi, takimi jak
przedsiębiorstwa, restauracje, szkoły, obozy letnie, szpitale, gabinety lekarskie i agencje rządowe)
na podstawie rzeczywistej lub postrzeganej tożsamości lub ekspresji płciowej, w tym bycia lub
postrzegania jako osoba transpłciowa, niebinarna lub nieodnajdująca się w binarnym systemie płci.
LAD zabrania on publicznemu dostosowaniu odmawiania pełnego lub równego dostosowania,
korzyści, udogodnień, przywilejów lub usług w oparciu o tożsamość lub ekspresję płciową. Innymi
słowy, dostosowanie publiczne nie może traktować kogoś inaczej lub odmawiać przyjęcia, traktowania
lub świadczenia usług osobom z powodu transpłciowości, niebinarności lub nieodnajdywania się w
binarnym systemie płci. Na przykład szpital lub gabinet lekarski nie mogą odmówić opieki lub opóźnić
leczenia potencjalnych pacjentów tylko dlatego, że są transseksualni. Ponadto szpital, który przydziela
pokoje na podstawie płci, musi to robić zgodnie z tożsamością lub ekspresją płciową danej osoby.
LAD zabrania również miejscom dostosowania publicznego dopuszczania do nękania klientów,
studentów, patronów lub pacjentów ze względu na ich tożsamość lub ekspresję płciową w sposób,
który tworzy wrogie środowisko. Przykładowo, kierownictwo szkoły nie może odmówić podjęcia
działań, jeśli wie lub powinno wiedzieć, że uczeń był wielokrotnie nękany, obrażany lub przezywany
przez kolegów z klasy za bycie osobą transseksualną.
LAD wymaga traktowania osób zgodnie z ich tożsamością płciową. Osobom transpłciowym należy
zezwolić między innymi na korzystanie z łazienki lub szatni zgodnie z ich tożsamością lub ekspresją
płciową. Takie osoby mają również prawo do bycia nazywanym wybranym przez siebie imieniem,
tytułem lub zaimkiem. Nie muszą one przedstawiać żadnych konkretnych „dowodów” dotyczących
płci, aby móc korzystać z tych praw.
Miejsce publicznego dostosowania nie może przeprowadzać działań odwetowych wobec osób za
korzystanie lub usiłowanie korzystania z tych lub jakichkolwiek innych praw w ramach LAD.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, odwiedź stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń pod numer 1.833.NJDCR4U
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