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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PROGRAM POTWIERDZENIA PRAWA DO 
ABORCJI W NOWYM JORKU; POPIERA SENATORA GILLIBRANDA W WALCE O 

PRAWA REPRODUKCYJNE  
  

W odpowiedzi na ustawy antyaborcyjne w Teksasie i w całym kraju pani 
gubernator Hochul podejmuje agresywne działania, aby umocnić pozycję stanu 
Nowy Jork jako bezpiecznej przystani dla osób poszukujących opieki aborcyjnej  

  
Agencje stanowe będą współpracować z zainteresowanymi stronami w celu 

rozpoczęcia publicznej kampanii informacyjnej – w tym opracowania ustawy o 
prawach pacjenta – aby pomagać mieszkańcom Nowego Jorku w poznawaniu 

swoich praw  
  

Departament Zdrowia opracuje i szeroko rozpowszechni wytyczne 
świadczeniodawców oraz edukację w zakresie opieki aborcyjnej oraz 

zaktualizuje przepisy, aby aborcje farmakologiczne były bardziej dostępne za 
pośrednictwem telemedycyny  

  
Nakłania Facebooka do przekazywania informacji i podejmowania działań w celu 

zwalczania dezinformacji na temat aborcji w Internecie  
  

W odpowiedzi na ustawy antyaborcyjne w Teksasie i w całym kraju pani gubernator 
Hochul zapowiedziała dzisiaj program agresywnych działań w kierunku umocnienia 
pozycji stanu Nowy Jork jako bezpiecznej przystani dla kobiet poszukujących opieki 
aborcyjnej. Do gubernator Hochul dołączyła senator Kirsten Gillibrand, aby przedstawić 
ich wspólne wysiłki w walce o prawa reprodukcyjne. W ramach tych działań pani 
gubernator kieruje agencje stanowe do koordynowania ogólnokrajowej publicznej 
kampanii informacyjnej, w tym opracowania ustawy o prawach pacjenta, we 
współpracy z zainteresowanymi stronami. Ta kampania pomoże kobietom w poznaniu 
ich praw i zyskaniu ochrony prawnej oraz zapewni, że te informacje będą dostępne i 
szeroko rozpowszechnione. Pani Gubernator nakazała także Departamentowi Zdrowia 
podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i szerokiego 
rozpowszechniania nowoczesnych i kompleksowych wytycznych dla 
świadczeniodawców na temat prawa do świadczenia opieki aborcyjnej oraz 
zapewnienia aktualizacji istniejących przepisów, tak aby aborcja farmakologiczna była 
łatwiej dostępna podczas wizyt telemedycznych.  
  



„Dostęp do aborcji jest w Nowym Jorku bezpieczny – prawa tych, którzy chcą 
skorzystać z usług aborcyjnych, będą tu zawsze chronione” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Ten plan potwierdzi, że w naszym stanie liderzy tacy jak senator Gillibrand 
będą walczyć na poziomie krajowym. Kobietom w Teksasie chcę powiedzieć, że 
jestem z nimi. Wolność jest tutaj i wita Was z otwartymi ramionami”.  
  
Uznając, że uwaga poświęcona problemom aborcji może zwiększyć 
prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się dezinformacji, gubernator napisała 
również list do Facebooka, wzywając firmę do przekazywania informacji na temat 
wszelkich bieżących działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
dezinformacji o aborcji w Internecie oraz do podjęcia nowych działań w celu 
zwalczania dezinformacji na temat praw aborcyjnych, przepisów i dostępności.  
  

Senator Gillibrand powiedziała: „Podstawowym prawem człowieka jest posiadanie 
kontroli nad własnym ciałem i własną przyszłością. Lecz to prawo jest zagrożone 
każdego dnia. Niedawno ustanowione prawo w Teksasie – i odmowa zablokowania go 
przez Sąd Najwyższy – jest niebezpieczne i niepokojące. To prawo jest nie tylko 
nieuzasadnione, lecz także niekonstytucyjne. Na poziomie federalnym musimy uchwalić 
ustawę o ochronie zdrowia kobiet (Women’s Health Protection Act), która stworzyłaby 
federalną ochronę przed stanowymi restrykcjami, które nie chronią zdrowia kobiet i 
ingerują w osobiste podejmowanie decyzji. W Nowym Jorku mamy na szczęście 
gubernatora, który rozumie podstawowe prawa reprodukcyjne i broni ich. Jestem 
gotowa wesprzeć wysiłki pani gubernator Hochul, aby zapewnić świadczeniodawcom, 
pacjentkom i mieszkańcom Nowego Jorku najlepsze informacje na temat opieki 
aborcyjnej oraz środki, które pozwolą im uzyskać taką opiekę, jakiej potrzebują”.  

  

Przedstawicielka Carolyn B. Maloney powiedziała: „Niepodjęcie przez Sąd 
Najwyższy działań zmierzających do zablokowania drakońskiej teksańskiej ustawy SB 
8 odbierającej prawo wyboru stoi w sprzeczności z dziesięcioleciami precedensu i 
stanowi poważny cios dla konstytucyjnego prawa Amerykanów do aborcji. Ustawa SB 
8 czyni nielegalnym przerwanie ciąży w prawie wszystkich okolicznościach po szóstym 
tygodniu, zanim większość osób w ogóle wie, że jest w ciąży. To druzgocące 
orzeczenie Sądu Najwyższego będzie mieć największy wpływ na czarnych, rdzennych 
i kolorowych mieszkańców oraz na osoby o niższych dochodach, które często nie mają 
takiego samego dostępu do opieki zdrowotnej lub możliwości podróżowania poza 
granice stanu, aby uzyskać dostęp do aborcji. Izba zagłosowała już za uchyleniem 
poprawki Hyde’a i musimy przyjąć ustawę o ochronie zdrowia kobiet. Jestem dumna, 
że w Nowym Jorku mamy taką panią gubernator jak Kathy Hochul. Wiem, że będzie 
ona pracować każdego dnia, aby chronić prawa reprodukcyjne nowojorczyków”.  
  
Przewodniczący większości w Senacie Nowego Jorku, Andrea Stewart-Cousins, 
powiedziała: „W Nowym Jorku pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi chronić prawo kobiet 
do wyboru i dostępu do wysokiej jakości opieki reprodukcyjnej. Chcę podziękować pani 
gubernator Hochul i wszystkim partnerom zaangażowanym w tę kampanię za 
wzmacnianie wiadomości, że w Nowym Jorku będziemy nadal stać na straży praw 
reprodukcyjnych kobiet. Dzięki tej kampanii mówimy, że w Nowym Jorku zdrowie 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


kobiet ma znaczenie, decyzje kobiet mają znaczenie, a prawa reprodukcyjne 
WSZYSTKICH nowojorczyków i przyjezdnych są chronione”.  
  
Senator Liz Krueger, współprzewodnicząca Bipartisan Pro-Choice Legislative 
Caucus powiedziała: „Przez wiele lat, zanim uchwaliliśmy ustawę o zdrowiu 
reprodukcyjnym (Reproductive Health Act) w Nowym Jorku, przeciwnicy wyboru mówili 
nam, że jest to niepotrzebne, ponieważ Sąd Najwyższy nigdy nie obali werdyktu w 
sprawie Roe przeciwko Wade. A jednak jesteśmy tutaj: zaledwie dwa lata po 
uchwaleniu ustawy RHA sąd pełen radykalnych ekstremistów podtrzymał rażąco 
niekonstytucyjne prawo republikanów z Teksasu dotyczące przymusowego rodzenia. 
Przeciwnicy wolności w sferze reprodukcji dali jasno do zrozumienia, że nie odpuszczą 
swoich ataków na kobiety, dlatego my też nie możemy. Dziękuję pani gubernator 
Hochul za zajęcie zdecydowanego stanowiska w obronie praw kobiet i rodzin do 
podejmowania własnych decyzji związanych z reprodukcją bez ingerencji rządu”.  
  
Członkini zgromadzenia Deborah J. Glick powiedziała: „Drakoński zakaz aborcji w 
Teksasie jest głęboko niepokojący, ale nie jest zaskakujący. Mimo tego, że większość 
Amerykanów popiera prawo ciężarnej do wyboru, ekstremiści zakazujący wyboru nadal 
próbują podważać nasze konstytucyjne prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w 
zakresie reprodukcji, w tym aborcji. Niestrudzenie pracowałam na rzecz ochrony i 
umocnienia praw reprodukcyjnych i jestem dumna z tego, że przewodziłam działaniom 
na rzecz kodyfikacji w sprawie Roe przeciwko Wade w prawie stanowym Nowego 
Jorku w ustawie o zdrowiu reprodukcyjnym właśnie na taką ewentualność. Haniebne 
prawo Teksasu pokazuje nam, dlaczego musimy wciąż walczyć o ochronę naszego 
prawa do wyboru”.  
  
Członkini Zgromadzenia Rodneyse Bichotte Hermelyn, przyszła przewodnicząca 
Grupy Zadaniowej Zgromadzenia Stanu Nowy Jork ds. Kobiet, powiedziała: „Nie 
możemy pozwolić, aby opresyjne i godzące w kobiety zakazy wobec naszych ciał 
przenikały do naszego stanu lub narodu. Trzeba powstrzymać realizowane przez GOP 
pozbawianie kobiet w Teksasie praw. Musimy chronić kobiety przed bezczynnością 
trybunału, która może zagrozić naszym prawom reprodukcyjnym wszędzie. Jestem 
wdzięczna pani gubernator Kathy Hochul i pani senator Gillibrand za zajęcie 
stanowiska i gwarantowanie, że nasza opieka zdrowotna w stanie Nowy Jork nigdy nie 
ucierpi na skutek tych archaicznych przepisów”.  
  
Członkini Zgromadzenia Kimberly Jean-Pierre, przewodnicząca Grupy 
Ustawodawczej Kobiet, powiedziała: „Nie popełnijmy błędu, drakońskie nowe prawo 
antyaborcyjne stanu Teksas to niekonstytucyjny atak na prawa reprodukcyjne kobiet w 
całym naszym kraju. W Nowym Jorku zawsze będziemy bronić prawa kobiet do 
podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, a pod 
przewodnictwem pani gubernator Hochul wiem, że nasz stan będzie wciąż bezpieczną 
przystanią dla kobiet i ich dostępu do opieki w obliczu tego odrażającego ataku na 
nasze podstawowe prawa do wolności reprodukcyjnej”.  
  



Członkini Zgromadzenia Karines Reyes, współprzewodnicząca Dwupartyjnej 
Grupy Ustawodawczej Pro-Choice, powiedziała: „Niedawno uchwalony w Teksasie 
zakaz aborcji jest całkowicie godny potępienia. Prawo kobiety do aborcji jest właśnie 
tym – prawem – i w Nowym Jorku zawsze będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, 
aby chronić prawo kobiety do wyboru. Dziękuję pani gubernator Hochul za podjęcie 
stanowczych działań mających na celu potwierdzenie praw do aborcji w Nowym Jorku i 
zagwarantowania, że każda kobieta w Nowym Jorku zna swoje prawa”.  
  
Prezydent Okręgu Manhattan Gale A. Brewer powiedziała: „Podczas gdy inne stany 
rozprawiają się z prawami reprodukcyjnymi za pomocą niepotrzebnych i ekstremalnych 
przepisów, tutaj, w stanie Nowy Jork, gubernator Kathy Hochul podejmuje działania, 
aby zapewnić, że pozostaniemy przylądkiem nadziei. Wszystkie aspekty zdrowia 
reprodukcyjnego, w tym aborcja, muszą być legalne, bezpieczne, dostępne i 
przystępne cenowo. Właśnie to stanowisko ma promować dzisiejsze oświadczenie 
pani gubernator Hochul”.  
  

Robin Chappelle Golston, Prezes i Dyrektor Generalna Planned Parenthood 
Empire State Acts, powiedziała: „Nie ulega wątpliwości – podejmowane są działania 
na skalę narodową, aby zniszczyć dostęp do aborcji w tym kraju, i musimy być tak 
samo agresywni, aby rozszerzyć reprodukcyjną opiekę zdrowotną. To nasz moment, 
aby nie tylko utrzymać linię w sprawie dostępu do aborcji w Nowym Jorku, ale 
odważnie ją rozwijać. Każdy zasługuje na wolność do sprawowania kontroli nad 
własnym ciałem, podejmowania osobistych decyzji i kształtowania własnej przyszłości. 
Chcę podziękować pani gubernator Hochul za jej współdzielone i niezachwiane 
zaangażowanie w tę wizję oraz za kroki, które podejmuje, aby zapewnić, że Nowy Jork 
pozostanie przystanią gwarantującą wolność i dostęp dla wszystkich”.  
  
Donna Lieberman, Dyrektor Wykonawcza Nowojorskiej Unii Swobód 
Obywatelskich (New York Civil Liberties Union), powiedziała: „Zrobiliśmy to 
wcześniej i zrobimy to ponownie: Nowy Jork otworzy swoje drzwi dla osób 
potrzebujących aborcji i przeciwstawi się każdemu stanowi, który stawia opór wolności 
reprodukcyjnej. W obliczu rażąco niekonstytucyjnych ataków Teksasu na dostęp do 
aborcji pochwalamy zdecydowane działania pani gubernator Hochul, która we 
współpracy z ekspertami i zainteresowanymi stronami chce zapewnić, że Nowy Jork 
jest stanem, w którym wszyscy potrzebujący opieki aborcyjnej będą mogli znaleźć 
schronienie. Nie pozwolimy ani Teksasowi, ani żadnemu innemu stanowi, który 
spróbuje pójść w jego ślady, cofnąć czasu”.  
  

Camille A. Clare, MD, MPH, CPE, FACOG, Przewodnicząca ACOG District II, 
powiedziała: „W czasie ogólnokrajowych ataków na reprodukcyjną opiekę zdrowotną 
kobiet American College of Obstetricians and Gynecologists, District II z dumą stoi po 
stronie pani gubernator Hochul w jej działaniach nastawionych na priorytetowe 
traktowanie dostępu do kompleksowych usług aborcyjnych. Aborcja jest opieką 
zdrowotną i ACOG District II wspiera i podnosi na duchu kobiety poszukujące usług 
aborcyjnych oraz pracowników medycznych, którzy je świadczą. Stan Nowy Jork musi 
stać się bezpieczną przystanią dla każdego, kto szuka opieki aborcyjnej, a nasi lekarze 



oczekują współpracy z panią gubernator i Departamentem Zdrowia w zakresie 
zapewnienia kompleksowego i przejrzystego systemu opieki aborcyjnej w Nowym Jorku”.  
  
Andrea Miller, Prezes Narodowego Instytutu Funduszu Działań na rzecz Zdrowia 
Reprodukcyjnego (National Institute for Reproductive Health Action Fund), 
powiedziała: „Teksas uchwalił najbardziej ekstremalny zakaz aborcji w kraju, prowadząc 
do punktu kryzysowego w sferze dostępu do aborcji. Fundusz NIRH Action Fund naciska 
w każdym stanie i mieście, w którym tylko może, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do 
opieki aborcyjnej, ponieważ każdy, kto potrzebuje opieki, powinien otrzymać ją z 
poczuciem wsparcia, godności i bez strachu. Pochwalamy panią gubernator Hochul za 
podejmowanie odważnych działań zmierzających do zapewnienia, że stan Nowy Jork 
zrobi wszystko, co tylko możliwe, aby zapewnić dostęp do opieki wszystkim 
nowojorczykom i wszystkim tym, którzy przyjeżdżają tu, aby uzyskać opiekę. Zachęcamy 
gubernatorów i ustawodawców we wszystkich stanach do pójścia w jej ślady”.  

  
Plan zapewnienia prawa do aborcji w stanie Nowy Jork  
W celu zapewnienia prawa do aborcji w stanie Nowy Jork Departament Zdrowia 
opracuje stronę internetową dotyczącą świadczenia opieki aborcyjnej, wraz z Kartą 
praw pacjenta. Będzie ona zawierać informacje na temat opieki aborcyjnej w stanie 
Nowy Jork, praw pacjentek do opieki aborcyjnej w stanie Nowy Jork oraz linki do stron, 
na których można znaleźć świadczeniodawców oferujących usługi aborcyjne.  
  
Departament Zdrowia (DOH) zwoła grupę ekspertów w celu opracowania i wydania 
dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące świadczenia usług aborcyjnych w 
stanie Nowy Jork. Będzie to obejmować współpracę z American College of 
Obstetricians & Gynecologists, National Abortion Federation, National Institute for 
Reproductive Health, Planned Parenthood Empire State Acts, New York Civil Liberties 
Union i świadczeniodawcami usług klinicznych z doświadczeniem w opiece aborcyjnej. 
Webinarium na temat wytycznych i rozważań klinicznych będzie otwarte dla 
dostawców w całym stanie Nowy Jork. Zostanie ono zarejestrowane i udostępnione na 
stronie internetowej DOH.  
  
Wskazówki dla indywidualnych świadczeniodawców w ramach ustawy o zdrowiu 
reprodukcyjnym (Reproductive Health Act)  

Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork opracuje wytyczne z naciskiem na wyjaśnienie 
pełnego zakresu swobody poszczególnych świadczeniodawców w ramach ustawy o 
zdrowiu reprodukcyjnym oraz definicji terminu „początek ciąży” w odniesieniu do opieki 
aborcyjnej. Wytyczne dotyczące aborcji w stanie Nowy Jork zostaną udostępnione 
wszystkim dostawcom usług klinicznych w stanie Nowy Jork, którzy mogą 
przeprowadzać aborcję w tym stanie, za pośrednictwem systemu Health Commerce.  
  
Aktualizacje przepisów  
Departament Zdrowia wprowadzi aktualizacje przepisów, w tym umożliwi świadczenie 
usług za pośrednictwem telemedycyny. Te aktualizacje zapewnią, że aborcja 
farmakologiczna będzie łatwiej dostępna podczas wizyt telemedycznych, a celem jest 
uczynienie jej opcją niezależnie od pandemii.  
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