Rzeczy o których należy wiedzieć

Ochrona przed molestowaniem seksualnym
w miejscach publicznego dostosowania
zgodnie z prawem stanu New Jersey
Antydyskryminacyjne Prawo Stanu New Jersey (LAD) zakazuje molestowania seksualnego, formy
dyskryminacji ze względu na płeć, w miejscu dostosowania publicznego. Miejsca dostosowania publicznego to
miejsca publicznie dostępne, w tym między innymi szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa, restauracje, obozy letnie,
budynki rządowe i szpitale.
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. Molestowanie seksualne jest niezgodne z
prawem, niezależnie od tego, czy jest popełniane przez pracownika obiektu użyteczności publicznej, takiego jak
profesor uniwersytecki lub lekarz, czy też znajomego użytkownika obiektu użyteczności publicznej, takiego jak
inny uczeń lub klient w sklepie.
Zasadniczo istnieją dwa rodzaje molestowania seksualnego: quid pro quo i wrogie środowisko. Molestowanie
quid pro quo ma miejsce wtedy, gdy korzyść (taka jak lepsza ocena lub zniżka w sklepie detalicznym) jest
uwarunkowana przysługami seksualnymi lub gdy grozi komuś niekorzystne działanie (takie jak odłączenie od
sponsorowanego przez szkołę zespołu sportowego lub odmowa opieki medycznej), w przypadku odmowy
zapłaty w formie seksualnej. Wrogie środowisko pracy występuje, gdy jest się narażonym na niepożądane
nękanie ze względu na płeć, które jest wystarczająco dotkliwe lub wszechobecne, aby stworzyć środowisko,
które jest zastraszające, wrogie lub obraźliwe.
Miejsce dostosowania publicznego musi podjąć działania w celu zaprzestania molestowania seksualnego,
jeśli wie lub powinno wiedzieć o nim. Na przykład Twoja szkoła musi działać, jeśli zgłosisz, że inni uczniowie
umieścili obraźliwą wiadomość nacechowaną seksualnie na Twojej szafce, a szpital musi działać, jeśli wie, że
lekarz poddaje pacjentów niechcianemu dotykowi seksualnemu.
Miejsce dostosowania publicznego 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. Na przykład restauracja nie
może wyrzucić Cię za złożenie skargi na molestowanie seksualne przez kelnerów, a nauczyciel nie może ukarać
Cię za zgłoszenie molestowania seksualnego popełnionego przez innego ucznia.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, odwiedź stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń pod numer 1.833.NJDCR4U
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