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  حدود البلدية بيع أو عرض رموز الكراهية  توقع تشريعاً يحظر على المؤسسات ضمن   الحاكم هوكول 
  

( يحظر على مناطق اإلطفاء، وإدارات اإلطفاء التطوعية، وإدارات الشرطة،  S .  4615-A  /A.5402-A التشريع )  
  والمناطق التعليمية من بيع أو عرض رموز الكراهية

  
( الذي يعدل القانون البلدي العام لحظر أي  S.4615-A / A.5402-Aالتشريع )  وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم

مؤسسة بلدية مثل مناطق اإلطفاء وإدارات اإلطفاء التطوعية وإدارات الشرطة والمناطق التعليمية من بيع رموز الكراهية أو 
 عرضها.  

  
في نيويورك لن يتم  "االرتفاع األخير والمثير لالشمئزاز في السلوك العنصري والمثير لالشمئزاز  قالت الحاكمة هوكول، 

التسامح معه أبًدا. رموز الكراهية ال فائدة منها سوى نشر الجهل والتحريض على العنف. بصفتنا من سكان نيويورك، يجب  
أن نظل متحدين ونكافح بنشاط من أجل القضاء على هذه المواقف، وهذا التشريع يدعم تلك الجهود. ال يوجد سبب لظهور  

ق، ناهيك عن الشرطة أو إدارة اإلطفاء المكلفة بحماية مجتمعهم. وبتوقيع هذا القانون اآلن، فإننا ال  رمز الكراهية على اإلطال
نتخلص من هذا السلوك المؤسف فحسب، بل نضمن أيًضا أن يشعر كل سكان نيويورك، بغض النظر عن خلفيتهم أو هويتهم  

   "، بالترحيب في مجتمعهم.
  

أحدهما حيث تم عرض علم الكونفدرالية على عربة   -ادثتين في لونغ آيالند العام الماضي تم تقديم هذا التشريع بعد وقوع ح
إطفاء أثناء استعراض، واثنان، عندما تم اكتشاف أن قسم مكافحة الحرائق في مقاطعة ناسو كان به علم الكونفدرالية 

والتي تحظر عرض رموز   2020يها في عام معروًضا في نافذتهم. القانون منقوش ويمتد لتشريعات مماثلة تم التوقيع عل
الكراهية أو أي صورة مماثلة على ممتلكات الوالية. يشمل مصطلح "الرموز"، على سبيل المثال ال الحصر، رموز التفوق 

 األبيض أو أيديولوجية النازيين الجدد أو علم المعارك الكونفدرالية.  
  

"مع تزايد الكراهية في جميع أنحاء العالم وفي مجتمعنا، أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى  قالت السناتور آنا كابالن،  
أن نتخذ إجراءات للقضاء عليها أينما وجدناها. قد تعتقد أنه من المنطقي أن الممتلكات المملوكة لدافعي الضرائب ال يمكن  

حتى اآلن. الملكية العامة    -ن في الكتب ينص على ذلك استخدامها كمنصة للكراهية، ولكن بشكل صادم لم يكن هناك قانو
ملك لنا جميعًا، وهذا اإلجراء ضروري لضمان عدم استخدام ممتلكاتنا العامة للترويج للكراهية. أنا ممتن للحاكمة كاثي  

ني ممتن لشراكتي مع  هوكول لتوقيع هذا اإلجراء ليصبح قانونًا ولقيادتها لضمان عدم وجود مكان للكراهية في واليتنا. كما أن
  عضو الجمعية مايكل سوالجيس بشأن هذا اإلجراء وآخرين في مجتمعنا في مأمن من الكراهية. " 

  

"في هذا الوقت الذي يشهد استقطابًا كبيًرا، يجب على الكيانات المملوكة ملكية  قال عضو الجمعية مايكل سي سوالجس،  
عملها هي أماكن غير سياسية للعاملين في البلدية ودافعي الضرائب على حد    عامة الحفاظ على حيادها والتأكد من أن أماكن

سواء. تعد واليتنا موطنًا لواحد من أكثر السكان تنوًعا في العالم، وال ينبغي أن يتعامل أي من سكان نيويورك مع رموز  
ور آنا كابالن على هذا اإلجراء الحكومي الكراهية عند التعامل مع وكاالتهم الحكومية المحلية. أنا فخور بالعمل مع السنات

  الجيد، وأنا ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعها على مشروع القانون الخاص بنا."
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