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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZAKAZUJĄCĄ KORPORACJOM 
MIEJSKIM SPRZEDAŻY LUB EKSPONOWANIA SYMBOLI NIENAWIŚCI  

  
Ustawa (S.4615-A/A.5402-A) zakazuje okręgom straży pożarnej, ochotniczym 
strażom pożarnym, departamentom policji i okręgom szkolnym sprzedaży lub 

eksponowania symboli nienawiści  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.4615-A/A.5402-A) zmieniającą 
ogólne prawo miejskie, aby zakazać każdej korporacji miejskiej, takiej jak okręgi straży 
pożarnej, ochotnicze straże pożarne, departamenty policji i okręgi szkolne sprzedaży 
lub eksponowania symboli nienawiści.  
  
„Ostatni i obrzydliwy wzrost rasistowskich, homofobicznych i nienawistnych zachowań 
nigdy nie będzie tolerowany w stanie Nowy Jork” – powiedziała gubernator Hochul. 
„Symbole nienawiści nie mają innego celu niż szerzenie ignorancji i podżeganie do 
przemocy. Jako mieszkańcy stanu Nowy Jork musimy pozostać zjednoczeni i aktywnie 
walczyć z wykorzenianiem takich postaw, a ta ustawa wspiera te dążenia. Nie ma 
żadnego powodu, aby kiedykolwiek eksponować symbol nienawiści, a tym bardziej 
przez policję lub straż pożarną, której zadaniem jest ochrona społeczności. Dzięki 
podpisaniu tej ustawy, nie tylko zwalczamy to godne pożałowania zachowanie, ale też 
zapewniamy, że każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork, bez względu na swoje 
pochodzenie czy tożsamość, czuje się mile widziany w swojej społeczności.  
  
Ustawa ta została wprowadzona po dwóch incydentach na Long Island w zeszłym roku 
– jednym, w którym flaga konfederatów była wywieszona na wozie strażackim podczas 
parady i drugim, kiedy odkryto, że w oknie budynku straży pożarnej w hrabstwie 
Nassau wywieszono flagę konfederatów. Ustawa jest wzorowana i rozszerza podobne 
przepisy podpisane w 2020 r., które zakazują eksponowania symboli nienawiści lub 
jakichkolwiek podobnych obrazów na terenie państwa. Termin „symbole” obejmuje, ale 
nie jest ograniczony do symboli białej supremacji, ideologii neonazistowskiej lub flagi 
bojowej Konfederacji.  
  

Senator, Anna Kaplan, powiedziała: „W obliczu rosnącej nienawiści na całym świecie 
i w naszej własnej społeczności, podjęcie działań mających na celu jej wykorzenienie, 
gdziekolwiek ją znajdziemy, jest obecnie pilniejszą kwestią niż kiedykolwiek wcześniej. 
Można by pomyśleć, że to zdrowy rozsądek, że własność należąca do podatnika nie 
może być używana jako platforma dla nienawiści, ale szokująco nie było żadnego 



prawa w księgach mówiącego o tym – aż do teraz. Własność publiczna należy do nas 
wszystkich, a ten środek jest krytyczny, aby zapewnić, że nasza własność publiczna 
nie jest wykorzystywana do promowania nienawiści. Jestem wdzięczna gubernator 
Kathy Hochul za podpisanie tego aktu prawnego i za jej przywództwo w zapewnieniu, 
że w naszym stanie nie ma miejsca dla nienawiści. Doceniam również moje 
partnerstwo z członkinią Zgromadzenia, Michaelle Solages, w tej sprawie i innych, aby 
nasza społeczność była wolna od aktów nienawiści.”  

  

Członkini Zgromadzenia, Michaelle C. Solages, powiedziała: „W obecnych czasach 
wysokiej polaryzacji, podmioty publiczne muszą zachować neutralność i zapewnić, że 
ich miejsca pracy są apolityczne, zarówno dla pracowników komunalnych, jak i 
podatników. Nasz stan jest domem dla jednej z najbardziej zróżnicowanych populacji 
na świecie i żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork nie powinien mieć do czynienia z 
symbolami nienawiści w kontaktach z lokalnymi agencjami rządowymi. Jestem dumna, 
że mogę pracować razem z senator Anną Kaplan nad tą ustawą, aby zapewnić dobry 
rząd i dziękuję gubernator Hochul za jej podpisanie.”  
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