Rzeczy o których należy wiedzieć

Ochrona przed molestowaniem
seksualnym w miejscu zamieszkania
zgodnie z prawem stanu New Jersey
Antydyskryminacyjne Prawo Stanu New Jersey (LAD) zakazuje molestowania seksualnego, formy
dyskryminacji ze względu na płeć, w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że masz prawo do bycia wolnym od
molestowania seksualnego bez względu na to, gdzie mieszkasz (także w mieszkaniu socjalnym, prywatnym
lub własnościowym) lub w jaki sposób opłacasz czynsz (np. jeśli korzystasz w voucherów na pomoc w
wynajmie).
Molestowanie seksualne może obejmować molestowanie słowne, takie jak nieprzyzwoity język lub
poniżające komentarze, molestowanie fizyczne, takie jak niepożądane dotykanie, lub molestowanie
wizualne, takie jak wyświetlanie pornograficznych obrazów, kreskówek lub rysunków.
Istnieją dwa rodzaje bezprawnego molestowania seksualnego:“quid pro quo” i wrogie środowisko.
Molestowanie Quid pro quo ma miejsce wtedy, gdy korzyść jest uwarunkowana przysługami seksualnymi
lub gdy grozi Ci niekorzystne działanie, jeśli odmówisz zapłaty w formie seksualnej. Jednym z przykładów
jest zarządca budynku domagający się seksu lub przysług seksualnych jako warunku dokonywania
napraw w Twoim mieszkaniu. Wrogie środowisko występuje, gdy najemca jest narażony na poważne lub
wszechobecne molestowanie seksualne, które tworzy zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko
mieszkaniowe. Obejmuje to na przykład właściciela nieruchomości wielokrotnie sugerującego seksualnie
komentarze na temat Twojego ciała lub ubrania.
Podmiot świadczący usługi mieszkaniowe musi podjąć działania mające na celu zaprzestanie takiego
molestowania, jeśli wie lub powinien o nim wiedzieć. Jest tak niezależnie od tego, czy molestowanie jest
dokonywane przez pracowników lub agentów dostawcy usług mieszkaniowych, pośredników w obrocie
nieruchomościami, czy w pewnych okolicznościach współnajemców.
Podmiot świadczący usługi mieszkaniowe nie może przeprowadzać działań odwetowych wobec osób
za sprzeciwianie się molestowaniu seksualnemu, składanie skarg dotyczących molestowania seksualnego
lub za korzystanie lub usiłowanie korzystania z jakichkolwiek innych praw w ramach LAD. Oznacza to na
przykład, że podmiot świadczący usługi mieszkaniowe nie może eksmitować ani grozić skierowaniem Cię
do organów imigracyjnych za zgłoszenie przez Ciebie molestowania seksualnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, odwiedź stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń pod numer 1.833.NJDCR4U

02/24/21

