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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE PRAWIE 25 MLN USD NA 
WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJACH NON-PROFIT  

  
Finansowanie zostało przyznane w ramach 43 milionów USD dotacji stanowych i 

pomoże ono 362 organizacjom oraz wesprze 872 projekty mające na celu 
ochronę społeczności przed przestępstwami z nienawiści  

  
Policja stanowa i Wydział Praw Człowieka wprowadzają nowy formularz 

internetowy ułatwiający zgłaszanie przestępstw z nienawiści oraz wspólnie 
tworzą reklamę społeczną  

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w 
Battery Park City, przyznanie dodatkowych 25 mln USD na pomoc organizacjom non-
profit w poprawie bezpieczeństwa swoich obiektów, aby lepiej chronić osoby narażone 
na przestępstwa z nienawiści lub ataki z powodu ich ideologii, przekonań lub 
prowadzonej misji. Środki są dostępne dla organizacji, które wcześniej nie otrzymały 
funduszy stanowych na ten cel, i bazują na prawie 43 milionach USD przyznanych 
dzisiaj 362 organizacjom non-profit, aby pomóc wzmocnić ich infrastrukturę 
bezpieczeństwa oraz zwiększyć gotowość w razie potencjalnych ataków na tle 
nienawiści.  
  
„Z samej swojej natury, przestępstwa z nienawiści uderzają w serce naszych 
demokratycznych wartości i grożą podważeniem samych założeń naszego 
społeczeństwa”, powiedziała Gubernator Hochul. „Pomagając tym organizacjom 
non-profit chronić się przed tymi tchórzliwymi aktami przemocy, nadal traktujemy 
bezpieczeństwo publiczne jako najwyższy priorytet. Bigoteria i nienawiść nie mają 
miejsca w naszym stanie, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić 
narażone na takie ataki osoby przed tymi, którzy rzucą się na nich z powodu ich 
ideologii, przekonań lub misji”.  
  
W sumie z funduszy stanowych wsparte zostaną 872 projekty w całym stanie. Projekty 
te zwiększą bezpieczeństwo w domach kultury, szkołach, muzeach i na półkoloniach.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj również rozszerzenie internetowego formularza 
zgłoszeniowego, który umożliwi mieszkańcom zgłaszanie incydentów na tle uprzedzeń 
i nienawiści, do których dochodzi w stanie Nowy Jork. Nowy internetowy formularz 
zgłoszeniowy zwiększa możliwości gromadzenia danych i wzmacnia wysiłki stanu w 
zakresie śledzenia i reagowania na akty nienawiści i dyskryminacji.  
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Ogłoszenie to pojawia się w momencie, gdy w całym stanie nadal dochodzi do 
incydentów na tle nienawiści i uprzedzeń, z których wiele wymierzonych jest w 
społeczność żydowską, azjatycką lub przeciwko mieszkańcom wysp Pacyfiku. Choć 
liczba przestępstw z nienawiści zgłaszanych policji w stanie stanowi niewielki ułamek 
ogólnej liczby przestępstw, incydenty te są znaczące, ponieważ wzbudzają strach w 
szerszej społeczności ofiary.  
  
Tej jesieni, Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS) będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie w 
łącznej kwocie 25 mln USD, co, zgodnie z przewidywaniami, pozwoli sfinansować 
około 500 projektów w całym stanie. Organizacje non-profit, które wcześniej otrzymały 
dotacje, mogą ubiegać się o nowe dotacje na wzmocnienie bezpieczeństwa w różnych 
obiektach.  
  
DCJS będzie przyjmować wnioski do 50 000 USD na jeden obiekt; każda kwalifikująca 
się organizacja może złożyć do trzech wniosków na maksymalną kwotę 150 000 USD. 
Ponadto, osoby, które padły ofiarą przestępstw z nienawiści mogą otrzymać 
bezpośrednie wsparcie, takie jak doradztwo, pomoc prawna, planowanie 
bezpieczeństwa, rzecznictwo, schronienie w nagłych wypadkach i transport, z sieci 212 
programów pomocy ofiarom, finansowanych przez Stanowe Biuro ds. Pomocy 
Ofiarom (State Office of Victim Services).  
  
Przyznane i ogłoszone dzisiaj fundusze w wysokości 43 mln USD są zarządzane przez 
Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services). Prawie 30 mln USD przeznaczono na 
wsparcie 608 projektów w ramach Programu ochrony społeczności przed 
przestępstwami z nienawiści (Securing Communities Against Hate Crimes), a około 13 
mln USD na wsparcie 264 projektów w ramach tego samego programu realizowanego 
w szkołach niepublicznych i na półkoloniach przed przestępstwami z nienawiści 
(Securing Communities Against Hate Crimes for Nonpublic Schools and Day Camps 
Program).  
  
Utworzony w 2017 r. program Programu ochrony społeczności przed przestępstwami z 
nienawiści zapewnia finansowanie wzmocnienia środków bezpieczeństwa i 
zapobieganie przestępstwom z nienawiści wobec prowadzonych przez organizacje 
typu non-profit świetlic, domów kultury i muzeów, które mogą być narażone na 
niebezpieczeństwo ze względu na swoją ideologię, przekonania lub misję. Od 
początku istnienia programu wsparcie z funduszy stanowych otrzymało ponad 500 
takich projektów, na łączną kwotę 25 mln USD.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy są ofiarami incydentów na tle nienawiści lub 
uprzedzeń, lub którzy są świadkami takich incydentów, mogą skorzystać z nowego 
formularza internetowego, aby przekazać szczegółowe informacje o incydencie do 
stanowej Grupy Zadaniowej ds. Przestępstw z Nienawiści (Hate Crimes Task Force). 
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza są monitorowane przez Policję Stanu Nowy 
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Jork (New York State Police) oraz Wydział Praw Człowieka Stanu Nowy Jork (New 
York State Division of Human Rights), które mogą podjąć dalsze działania w celu 
ustalenia, czy doszło do przestępstwa lub aktu dyskryminacji naruszającego 
postanowienia przyjętej w stanie Nowy Jork Ustawy o prawach człowieka (New York 
State Human Rights Law).  
  
Zaktualizowany formularz pozwala zbierać informacje o miejscu, czasie i charakterze 
incydentu, jak również o podejrzewanej motywacji. Osoby korzystające z formularza 
mają również możliwość dostarczenia dodatkowych informacji, w tym zdjęć, filmów lub 
dokumentów związanych z incydentem. Stara wersja internetowego formularza 
zgłoszeniowego Grupy Zadaniowej ds. Przestępstw z Nienawiści nie gromadziła 
standardowego zestawu danych o każdym incydencie, a nowy formularz pozwoli jej na 
stworzenie bardziej kompleksowego obrazu incydentów na tle nienawiści i uprzedzeń 
w stanie Nowy Jork.  
  
Nowy formularz jest dostępny na urządzeniach mobilnych i jest dostępny w języku 
angielskim, jak również w dziesięciu językach, które są objęte niedawno przyjętą, 
rozszerzoną ogólnostanową polityką dostępu językowego: arabskim, bengalskim, 
chińskim, kreolskim haitańskim, włoskim, koreańskim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim 
i jidysz.  
  
Komisarz stanowego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratunkowych, Patrick A. Murphy, powiedział: „Stan Nowy Jork jest znany z tego, że 
przyjmuje i promuje różnorodność, jednak są osoby i grupy, które nadal zagrażają 
różnym organizacjom ze względu na ich kulturę i przekonania. Fundusze te pozwolą 
organizacjom non-profit na zabezpieczenie ich obiektów i zwiększenie 
bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie przed przestępstwami z nienawiści”.  
  
Nadinspektor Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Przestępstwa 
związane z uprzedzeniami i dyskryminacją nie są mile widziane w stanie Nowy Jork i 
nie będą tolerowane. Bezpieczeństwo osób, którym służymy, jest naszym głównym 
priorytetem. Dzięki temu finansowaniu będziemy wspólnie pracować nad ochroną tych, 
którzy są najbardziej bezbronni i narażeni na tego typu przestępstwa. Chcemy 
przypomnieć społeczeństwu, że policja stanowa będzie prowadzić dochodzenie, w 
pełnym zakresie prawa, w stosunku do każdego, kto atakuje osobę lub grupę ze 
względu na jej przekonania”.  
  
Senator Liz Krueger powiedziała: „Niepokojący wzrost liczby przestępstw z 
nienawiści, który obserwujemy w naszym mieście, stanie i kraju w ciągu ostatnich kilku 
lat, niszczy tkankę, która łączy nasze zróżnicowane społeczeństwo. W pluralistycznej 
demokracji nie ma miejsca na przemoc wobec tych, którzy się od nas różnią. Dziękuję 
Gubernator Hochul za zapewnienie dodatkowego wsparcia dla organizacji typu non-
profit, które są zagrożone, oraz za zajęcie stanowiska wobec rosnącej fali nienawiści”.  
  

Senator Toby Ann Stavisky powiedziała: „Wolność do bezpiecznego praktykowania 
religii jest jednym z podstawowych filarów naszego kraju. Tę wolność należy chronić, 



zwłaszcza w odpowiedzi na wszechobecne kampanie dezinformacyjne, wzrost liczby 
przestępstw z nienawiści i antysemityzmu, który jest plagą naszego społeczeństwa. 
Chcę podziękować Gubernator Hochul za uruchomienie tego ważnego finansowania, 
aby zainteresowane organizacje mogły zapewnić sobie ochronę przed groźbami 
wynikającymi z nienawiści”.  

  

Członkini Zgromadzenia, Nily Rozic, powiedziała: „Ponieważ stały wzrost 
antysemityzmu w stanie Nowy Jork przerodził się w falę nienawiści, nie możemy nic nie 
robić. Doceniam Gubernator Hochul za podjęcie kroków mających na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w stanie Nowy Jork. 
Nowe fundusze na zapewnienie bezpieczeństwa i ulepszony formularz zgłoszeniowy 
przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork. 
Będziemy kontynuować działania, dopóki dla wszystkich nie będzie oczywiste, że stan 
Nowy Jork nie będzie tolerował nienawiści”.  
  
Prezes organizacji UJA-Federation of New York, Eric S. Goldstein, powiedział: 
„UJA-Federation of New York aktywnie działa, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo i 
ochronę tysiącom żydowskich instytucji. Ale sama filantropia nie jest w stanie poradzić 
sobie z obecnym wyzwaniem, dlatego jesteśmy głęboko wdzięczni za uruchomiony 
przez władze stanu Nowy Jork program dotacji na podniesienie bezpieczeństwa 
organizacji typu non-profit. Dziękujemy pani Gubernator Hochul i władzom stanu za 
ogłoszenie programu grantowego o wartości 25 mln USD, który znacząco poprawi 
dobrostan i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor ds. publicznych związku wyznaniowego Orthodox Union, Maury 
Litwack, powiedział: „Dzisiejsze działania Gubernator Hochul pokazują jej niezłomne i 
silne zaangażowanie w walkę z nienawiścią w całym stanie Nowy Jork. Z 
zadowoleniem przyjmujemy przyznanie środków na bezpieczeństwo oraz dodatkowe 
dotacje, które pomogą chronić rodziny, społeczności i instytucje w stanie Nowy Jork”.  
  
Dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych w rzymskokatolickiej diecezji Brooklyn, 
Vincent LeVien, powiedział: „Rzymskokatolicka diecezja Brooklyn popiera to 
finansowanie, tak aby pomóc chronić wszystkie szkoły parafialne i domy modlitwy. 
Stoimy ramię w ramię ze wszystkimi wyznaniami, aby mieć pewność, że szkoły 
parafialne i miejsca kultu są bezpieczne”.  
 

Wydział Praw Człowieka i Policja Stanowa również połączyły siły, aby wyprodukować 
nową reklamę społeczną, która zostanie opublikowana na kilku platformach mediów 
społecznościowych agencji stanowych oraz na ich stronach internetowych.  
  

Gideon Taylor, Dyrektor Generalny JCRC w Nowym Jorku, powiedział: „Rada 
Stosunków Społeczności Żydowskiej (JCRC) w Nowym Jorku jest głęboko wdzięczna 
Gubernator Kathy Hochul za jej wysiłki na rzecz przyznania grantów na Program 
ochrony społeczności przed przestępstwami z nienawiści. Wreszcie setki organizacji, 
które złożyły swoje wnioski wiosną 2020 roku, mogą wykorzystać te fundusze na 
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modernizację sprzętu, planowanie i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Co 
najważniejsze, modernizacja pomoże chronić tysiące mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Rabin Yeruchim Silber, Dyrektor Agudath Israel of America ds. relacji z rządem, 
powiedział: „Agudath Israel od dawna stoi na czele walki z antysemityzmem i 
wszelkimi przejawami nienawiści. Doceniamy Gubernator Hochul za jej dzisiejsze 
zdecydowane działania. Fundusze te, przy Bożej pomocy, znacznie ułatwią nam 
ochronę naszych narażonych na ataki instytucji”.  
  
Scott Richman, Dyrektor organizacji zapobiegającej zniesławieniu Anti-
Defamation League NY/NJ, powiedział: „Byliśmy zachwyceni, że mogliśmy być 
obecni na dzisiejszym wystąpieniu Gubernator Hochul w Muzeum Dziedzictwa 
Żydowskiego. Zapowiedziane przez Gubernator zwiększenie funduszy na ochronę 
organizacji non-profit przed przestępstwami z nienawiści oraz system zgłaszania 
przestępstw z nienawiści to niezbędne kroki dla stanu Nowy Jork w zapewnieniu, że 
stanie się on regionem wolnym od nienawiści – #NoPlaceforHate. Z niecierpliwością 
czekamy na współpracę z Gubernator Hochul i innymi interesariuszami w zakresie 
inicjatyw bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów związanych ze zgłaszaniem 
incydentów”.  
  
Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, osoba popełnia przestępstwo z nienawiści, gdy 
popełnia określony czyn niedozwolony, wybierając ofiarę ze względu na postrzeganie 
lub przekonanie o jej rasie, kolorze skóry, pochodzeniu narodowym, przodkach, płci, 
religii, praktykach religijnych, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej, lub 
gdy popełnia określone przestępstwa ze względu na takie postrzeganie lub 
przekonania. Przestępstwa z nienawiści mogą być popełniane przeciwko osobom, 
grupom osób, własności publicznej lub prywatnej.  

  
Przyjęta w stanie Nowy Jork Ustawa o prawach człowieka – najstarsza ustawa 
antydyskryminacyjna w kraju – zakazuje dyskryminacji w instytucjach zajmującym się 
zatrudnieniem, mieszkalnictwem, lokalami publicznymi, kredytami i innymi obszarami 
publicznymi ze względu na wiek, rasę, pochodzenie narodowe, płeć, orientację 
seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, stan cywilny, niepełnosprawność, status 
wojskowy, legalne źródło dochodu i inne określone klasy. Ustawa o prawach człowieka 
jest egzekwowana przez Wydział Praw Człowieka Stanu Nowy Jork.  
  
W ciągu ostatniego roku w stanie Nowy Jork i w całym kraju nastąpił gwałtowny wzrost 
liczby incydentów na tle nienawiści i uprzedzeń, których ofiarami byli Azjaci i 
mieszkańcy wysp Pacyfiku. W jednym z ostatnich raportów, od momentu wybuchu 
pandemii COVID-19 w marcu 2020 r., udokumentowano prawie 4000 incydentów w 
całym kraju.  
  
W marcu 2021 r. wirtualne forum publiczne zorganizowane przez Wydział Praw 
Człowieka zgromadziło liderów społeczności, którzy dyskutowali o skutkach tych 
ataków w całym stanie. Budżet uchwalony na rok 2022, podpisany w kwietniu 2021 



roku, zawierał miliony USD na wsparcie organizacji społecznych walczących z 
dyskryminacją Azjatów i mieszkańców wysp Pacyfiku.  
  
Dla mieszkańców stanu Nowy Jork dostępna jest również infolinia, 1-877-NO-HATE-
NY, gdzie można zgłosić przestępstwo z nienawiści lub przekazać informacje o 
potencjalnym ataku na tle uprzedzeń. Inne przypadki uprzedzeń lub dyskryminacji 
można zgłosić na stronie Wydziału Praw Człowieka stanu Nowy Jork tutaj, zadzwonić 
pod numer 1-888-392-3644 lub wysłać SMS o treści HATE pod numer 81336. Jeśli 
obawiasz się o swoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych osób, natychmiast 
zadzwoń pod numer 911.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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