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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ KODYFIKUJĄCĄ PROGRAM
ODŻYWANIA NOURISH NEW YORK
Przepis S.4892-A/A.5781-A na trwale wpisuje program odżywania w stanie Nowy
Jork (Nourish New York) do ustawy w sprawie rolnictwa i rynków
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś w Corona, Queens, ustawę S.4892-A/A.5781A, która na stałe wpisuje program odżywania Nourish New York do prawa stanowego.
Podpisanie tej ustawy następuje tuż przed Świętem Dziękczynienia, potwierdzając
zaangażowanie władz stanu Nowy Jork w zapewnienie wsparcia dla tych, którzy stoją
w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego w całym stanie.
„Pandemia COVID-19 spowodowała niespotykane wcześniej trudności dla wielu
mieszkańców stanu Nowy Jork i jeszcze bardziej pogorszyła sytuację tych, którzy już
borykają się z problemami”, powiedziała Gubernator Hochul. „Wdrożenie programu
odżywiania Nourish New York było ogromnym sukcesem w pomocy osobom stojącym
w obliczu braku bezpieczeństwa żywnościowego, a jednocześnie przyniosło korzyści
gospodarstwom rolnym działającym na terenie stanu. Przygotowując się do obchodów
świąt, jestem dumna, że mogę podpisać tę ustawę, aby zapewnić, że nasz stan będzie
nadal walczył z głodem i dbał o tych, którzy są w potrzebie”.
Inicjatywa Nourish New York kieruje pozwala skierować, poprzez stanowe banki
żywności, nadwyżki produktów rolnych produkowanych w stanie Nowy Jork do osób,
które najbardziej ich potrzebują. Program zapewnia również bardzo potrzebne
wsparcie dla producentów żywności i rolników, którzy stracili rynki zbytu w wyniku
pandemii COVID-19, ponieważ stanowe banki żywności kupują produkty rolne od
rolników i przetwórców żywności działających w stanie Nowy Jork.
W ciągu trzech edycji programu stanowe banki żywności zakupiły ponad 35 mln funtów
lokalnych produktów spożywczych, co odpowiada 29 800 000 posiłków. W ramach
aktualnej, czwartej edycji programu, banki żywności w stanie Nowy Jork zakupiły do tej
pory 6 903 366 funtów żywności, co pozwoli na przygotowanie dodatkowych 5 752 805
posiłków dla potrzebujących gospodarstw domowych. Łącznie, od momentu
uruchomienia inicjatywy Nourish New York w maju 2020 r., na program przeznaczono
85 mln USD. Zakupy żywności w ramach programu Nourish New York pozytywnie
wpłynęły na 4178 przedsiębiorstw w całym stanie.

Dowiedz się więcej o programie Nourish New York tutaj.
Senator Michelle Hinchey powiedziała: „Program Nourish New York jest oznaką
dobrej współpracy między północnym i południowym regionem naszego stanu i
doskonale pokazuje, że, pracując razem, możemy zapewnić pomoc, która ratuje życie
mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a jednocześnie
pobudza innowacje w systemie produkcji i dystrybucji żywności. W jednym z
najczarniejszych momentów, w jakich znalazł się nasz stan, program Nourish New
York był symbolem opartego na współczuciu wsparcia, którego celem było poradzenie
sobie z katastrofalnym w skutkach wzrostem braku bezpieczeństwa żywnościowego i
zapewnił rolnikom z północnej części stanu, którzy walczyli o utrzymanie się na rynku,
nowe możliwości dalszego zapewnienia żywności naszym obywatelom, co było relacją
typu „win-win” w każdym znaczeniu tego słowa. Dziękuję Gubernator Hochul za
podpisanie tej ważnej ustawy i czekam na zawiązanie kolejnych koalicji między
północą i południem stanu, aby zapewnić, że żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork nie
zostanie pozostawiony na łasce losu”.
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Pandemia COVID-19
zaostrzyła problemy głodu i braku bezpieczeństwa żywnościowego, które już nękają
wiele społeczności w całym stanie, w tym tysiące rodzin w moim okręgu. Zakłócenie
łańcucha dostaw odbiło się również na wynikach finansowych naszych gospodarstw.
Program Nourish New York zapewnił ratujące życie możliwości wspierania banków
żywności dbających o naszych sąsiadów, jednocześnie walcząc o przetrwanie naszych
rolników. Jestem dumna, że udało mi się przeforsować przeznaczenie 50 mln USD na
Nourish New York w tegorocznym budżecie. Dodatkowo, wraz z podpisaniem tej
ustawy, zapewniamy teraz ciągłość tego ratującego życie programu. Niezwykle ważne
jest, że wzmacniamy nasz system bezpieczeństwa żywnościowego w sytuacjach
awaryjnych w ramach corocznej nowelizacji prawa. Chcę podziękować sponsorom
ustawy i partnerom w tej walce, senatorom Hinchey i Borrello, jak również
przewodniczącej Lupardo i przewodniczącemu Heastie za ich wsparcie. Chcę również
podziękować Gubernator Hochul i jej zespołowi za podpisanie tej ratującej życie
ustawy i priorytetowe potraktowanie naszych społeczności. W obliczu rosnących cen
produktów spożywczych i coraz większej liczby banków żywności zmagających się z
zakupem potrzebnych im zapasów, ta nowa ustawa pojawia się w idealnym
momencie”.
Prezes New York Farm Bureau, David Fisher, powiedział: „Program Nourish New
York był kluczowym sposobem dostarczenia żywność przez nasze gospodarstwa rolne
do ludzi w potrzebie podczas pandemii, zwłaszcza gdy wystąpiły poważne zakłócenia
w łańcuchu dostaw. Dzisiejsza inicjatywa Gubernator Hochul sprawia, że program staje
się stałym elementem polityki w stanie Nowy Jork. Nourish New York będzie nadal
pomagał rolnikom w pokryciu kosztów zbiorów, pakowania i transportu owoców,
warzyw, produktów mlecznych i nie tylko, zapewniając jednocześnie, że wszyscy
mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mieli żywność na swoich stołach. Ważne jest,
abyśmy nadal współpracowali w celu wzmocnienia rolnictwa w stanie Nowy Jork i

naszego lokalnego systemu żywnościowego, abyśmy mieli możliwość wyżywienia się
długo po ustąpieniu pandemii”.
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