
 
Do natychmiastowej publikacji: 13.10.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL I BURMISTRZ DE BLASIO OGŁASZAJĄ POROZUMIENIE 
W SPRAWIE PRZENIESIENIA OSADZONYCH KOBIET I OSÓB 

TRANSPŁCIOWYCH Z WIĘZIENIA RIKERS  
  

Ponad 200 kobiet i osób transpłciowych ma zostać przeniesionych z więzienia 
Rikers Island do zakładów stanowych  

  
Ostatnie działania zwiększają całkowitą liczbę więźniów przeniesionych z 

więzienia Rikers do aresztów stanowych do ponad 350 osób  
  

W dniu dzisiejszym, w celu rozwiązania bieżącej sytuacji panującej w więzieniu Rikers 
Island, gubernator Kathy Hochul, we współpracy z burmistrzem Billem de Blasio, 
ogłosiła porozumienie między władzami stanu i miasta Nowy Jork w sprawie 
przeniesienia niemal wszystkich kobiet i osób o tożsamości transseksualnej 
osadzonych obecnie w więzieniu Rikers Island do dwóch obiektów prowadzonych 
przez władze stanowe w Bedford Hills, w hrabstwie Westchester, Bedford Hills 
Correctional Facility (Bedford) i Taconic Correctional Facility (Taconic), oba są 
zarządzane przez Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego stanu Nowy 
Jork (Department od Corrections and Community Supervision, DOCCS).  
  
To porozumienie o tymczasowym przeniesieniu około 230 osób do zakładów 
stanowych opiera się na niedawnym podpisaniu przez gubernator Hochul ustawy „Less 
is More”, która przyczyni się do zapobiegania niepotrzebnym zatrzymaniom w 
więzieniu Rikers, a także na rozporządzeniu wykonawczym gubernator, które 
rozszerzyło zdalne przesłuchania dla więźniów i ostatecznie pomoże zmniejszyć ilość 
czasu, jaki więźniowie muszą spędzić w więzieniu Rikers.  
   
„Sytuacja w więzieniu na Rikers Island jest poważna i złożona, dlatego wymaga 
odważnych działań na wszystkich szczeblach władzy, aby doprowadzić do zmian”, 
powiedziała gubernator Kathy Hochul. „Jestem szczególnie podbudowana, że 
władze stanowe mogą pomóc niektórym z najbardziej narażonych grup społecznych 
przebywających w więzieniu Rikers. Dziś z dumą ogłaszam porozumienie władz 
stanowych z władzami miasta w sprawie tymczasowego przeniesienia większości z 
tych grup poza więzienie Rikers do bezpieczniejszych obiektów stanowych i dziękuję 
władzom miasta za partnerstwo w tym ważnym przedsięwzięciu. Działania te pomogą 
złagodzić problemy kadrowe, ograniczenia pojemności i poprawić bezpieczeństwo 
kilkuset więźniów do czasu, gdy miasto będzie w stanie zidentyfikować i wdrożyć 



trwałe rozwiązanie, które przyniesie sprawiedliwość sytuacji panującej w więzieniu 
Rikers.”  
   
„Władze stanu Nowy Jork są zobowiązane do stworzenia bardziej sprawiedliwego, 
humanitarnego systemu sprawiedliwość”, powiedział burmistrz Bill de Blasio. 
„Jestem dumny, że mogę pracować z gubernator Hochul nad tą inicjatywą, która 
zapewni ważną poprawę sytuacji w więzieniu Rikers. Nasze działania reformatorskie w 
więzieniu na Rikers Island przyniosły zachęcające postępy, a nasze plany dotyczące 
więzień w dzielnicach posuwają się naprzód i w pełni przekształcą ten system – ale nic 
nie zastąpi natychmiastowego wsparcia ze strony naszych partnerów stanowych w tym 
krytycznym momencie.”  
   
Zgodnie z planem, który jest zatwierdzony na mocy sekcji 504 ustawy o poprawkach 
stanu Nowy Jork (New York State Correction Law), Departament Więziennictwa 
(Department of Corrections, DOC) w mieście Nowy Jork rozpocznie przenoszenie 
osadzonych do dwóch obiektów począwszy od tygodnia 18 października. Transfery 
będą odbywać się dwa razy w tygodniu, począwszy od 10 do 20 osób, które będą 
przenoszone podczas każdego transferu. Nie przewiduje się przeniesienia więźniów z 
oczekującymi na rozpatrzenie sprawami związanymi z imigracją.  
  
Wszyscy przeniesieni otrzymają takie same usługi, jakie świadczone są wszystkim 
osobom obecnie osadzonym w Bedford i Taconic, a przeniesieni zostaną włączeni do 
istniejących populacji w obu zakładach, z wyjątkiem tych, którzy obecnie przebywają w 
Zakładzie Specjalnego Traktowania (Special Consideration Unit, SCU) w Rikers; 
DOCCS zastosuje wobec tej populacji podobne warunki osadzenia i świadczenia usług 
w obu zakładach.  
  
Zakład w Bedford oferuje edukację akademicką, szkolenia zawodowe, usługi 
przejściowe, usługi wolontariatu, usługi związane z alkoholem i używaniem substancji, 
w tym leczenie wspomagane medycznie (Medicaid Assisted Treatment, MAT), 
programowanie na poziomie college'u, trening zastępowania agresji, usługi związane z 
traumą, uzależnieniami, zdrowiem psychicznym i powrotem do zdrowia (Trauma, 
Addiction, Mental Health and Recovery, TAMAR), programowanie zachowań 
poznawczych w oparciu o płeć oraz żłobek. Placówka posiada regionalną jednostkę 
medyczną, a DOCCS i Stanowy Urząd Zdrowia Psychicznego (State Office of Mental 
Health) wspólnie prowadzą dwie jednostki leczenia zdrowia psychicznego z pobytem 
zamkniętym, jednostkę zajmującą się terapią zachowań oraz jednostkę opieki 
bezpośredniej. Taconic również oferuje podobne możliwości programowe. Ponadto 
wszystkie osoby, które obecnie otrzymują hormonalną terapię zastępczą w więzieniu 
Rikers, będą nadal otrzymywać ją w placówkach Westchester.  
 
Po przybyciu do któregokolwiek z zakładów każdy osadzony zostanie poddany różnym 
ocenom, w tym pod kątem zdrowia medycznego i psychicznego, a także potrzeb 
akademickich, zawodowych i związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych. Po zidentyfikowaniu potrzeb każdej osoby, zostanie ona skierowana 
do Komitetu Programowego zakładu w celu przydzielenia jej programu lub 



pracy. Komitet składa się z przewodniczącego, którym zazwyczaj jest koordynator ds. 
resocjalizacji przestępców objętych nadzorem, innych pracowników programu, a także 
przedstawiciela służb ochrony każdego zakładu.  
  
DOC zapewni codzienny transport z miasta Nowy Jork do zakładów dla członków 
rodzin i bliskich osób zatrzymanych, począwszy od piątku, 22 października. Po jednym 
miejscu odbioru w Bronksie, na Manhattanie, w Queens i na Brooklynie. Autobusy 
będą odbierać osoby odwiedzające z każdego miejsca dwa razy dziennie. W 
nadchodzącym tygodniu Departament Więziennictwa ogłosi na swojej stronie 
internetowej dodatkowe szczegóły dotyczące dokładnych lokalizacji i godzin.  
  

Biorąc pod uwagę tymczasowy charakter tego przeniesienia, gubernator Hochul 
powierzyła pełniącemu obowiązki komisarza DOCCS, Anthony'emu J. Annucciemu, 
zadanie doradzania miastu w zakresie podejścia do rozwiązań długoterminowych. 
Komisarz i jego zespół będą również współpracować z adwokatami w ramach tego 
procesu, i będą nadal wspierać pracę całej społeczności adwokackiej w 
identyfikowaniu alternatyw dla uwięzienia przed zatrzymaniem.  

  
W ubiegłym miesiącu gubernator Hochul podpisała ustawę S.1144A/A.5576A, znaną 
również jako „Less is More”. Ustawa ta zmodyfikowała standardy dowodowe i 
ograniczyła czas, przez jaki dana osoba może być ponownie uwięziona, a także inne 
procedury decydujące o tym, czy należy odwołać nadzór społeczny osoby 
przebywającej na zwolnieniu warunkowym. Ustawa „Less is More” ma na celu 
zapewnienie, że Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego skoncentruje 
swoje zasoby na pomocy osobom, które pomyślnie zakończą nadzór społeczny i 
unikną w przyszłości powrotu do aresztu lub nadzoru DOCCS. Do tej pory, 239 osób 
zostało zwolnionych z więzienia Rikers w wyniku wprowadzenia tej ustawy.  
   
Gubernator Hochul ogłosiła wcześniej zawarcie porozumienia z DOCCS w NYS i 
władzami miasta, aby umożliwić przeniesienie z więzienia Rikers Island do zakładów w 
stanie Nowy Jork osób skazanych na co najmniej dziewięćdziesiąt 
dni. Łącznie 143 osadzonych mężczyzn zostało przeniesionych z Rikers do zakładów 
na terenie stanu Nowy Jork.  
  

Władze miasta podjęły liczne działania w celu rozwiązania sytuacji w więzieniu Rikers. 
Otworzono nowy punkt przyjęć, w tym dwie kliniki, oraz przyspieszono proces przyjęć, 
aby zapewnić szybkie i właściwe zakwaterowanie. Dodatkowo władze miasta 
przyspieszyły instalację nowych drzwi do cel w celu poprawy bezpieczeństwa, 
sprowadziły dodatkowe służby sprzątające w celu poprawy warunków, a także 
rozszerzyły program dla osób przebywających w areszcie, aby pomóc im 
zaangażować się i zredukować przemoc. Ponadto władze miasta zwiększyły 
odpowiedzialność pracowników, którzy nie stawiają się w pracy, stworzyły większy 
nadzór nad procesem zgłaszania zachorowań oraz motywują pracowników, którzy 
wykonują ciężką pracę poprzez wypłacanie premii i wsparcie na wyspie.  
  

###  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf
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