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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI 
NAPAŚCI NA TLE SEKSUALNYM  

   
W związku tym charakterystyczne obiekty na terenie stanu zostaną dziś 

podświetlone na turkusowo  
   
Dwie organizacje otrzymały 750 000 USD dotacji na przeciwdziałanie napaściom 

na tle seksualnym na kampusach uniwersyteckich i reagowanie na nie  
   

Stan rozpoczyna miesięczną kampanię „Zacznijmy dyskusję: mieszkańcy stanu 
Nowy Jork przeciwko napaściom na tle seksualnym”  

   
Proklamacja jest dostępna tutaj  

   
   
Gubernator Kathy Hochul wydała dziś proklamację, w której ogłosiła kwiecień 
Miesiącem Świadomości Napaści na tle Seksualnym w stanie Nowy Jork. W związku 
tym 5 kwietnia charakterystyczne obiekty na terenie stanu zostaną podświetlone na 
turkusowo. Gubernator ogłosiła również, że dwie organizacje otrzymały 750 000 USD 
dotacji od Centrum Szkoleń i Pomocy Technicznej Enough is Enough na walkę z 
przemocą seksualną na kampusach uniwersyteckich i niezbędne wsparcie dla ofiar tej 
przemocy. Dotacje otrzymają Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej w 
stanie Nowy Jork (New York State Coalition Against Sexual Assault) i Stowarzyszenie 
na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej w mieście Nowy Jork (New York City 
Alliance Against Sexual Assault). Oprócz ogłoszonej proklamacji i przyznania dotacji 
stanowe Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej (Office for the Prevention of 
Domestic Violence, OPDV) rozpoczyna miesięczną kampanię informacyjną: „Zacznijmy 
dyskusję: mieszkańcy stanu Nowy Jork przeciwko napaściom na tle seksualnym” (Start 
the Conversation: New Yorkers Against Sexual Assault).   
   
„Pierwszym krokiem do eliminacji napaści na tle seksualnym jest zmiana kultury – 
trzeba zachęcić mieszkańców do rozmów, które uświadomią im powagę tych 
problemów, promować zbiorową odpowiedzialność za ochronę innych oraz stworzyć 
przyjazne i bezpieczne środowisko dla ofiar” – powiedziała gubernator Hochul. „Dziś 
z dumą ogłaszam kwiecień Miesiącem Świadomości Napaści na tle Seksualnym, 
przekazanie dotacji na rzecz organizacji dbających o bezpieczeństwo na kampusach 
uniwersyteckich i rozpoczęcie ogólnostanowej kampanii informacyjnej, mającej na celu 
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uporządkowanie działań w tym kierunku. Wspólnie będziemy konsekwentnie i 
skutecznie zapewniać ochronę naszym mieszkańcom oraz pomagać ofiarom”.   
   
Centrum Szkoleń i Pomocy Technicznej Enough is Enough (Training and Technical 
Assistance, TTA) wspiera programy pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych z 
gwałtem i napaściami na tle seksualnym, które następnie pomagają uczelniom we 
wdrażaniu wymogów dotyczących reagowania, szkolenia i zapobiegania zgodnie z 
podpisaną w 2015 r. tzw. ustawą Enough is Enough. Centrum TTA, które jest 
finansowane przez OPDV we współpracy ze stanowym Departamentem Zdrowia, 
zwiększa możliwości stanowego systemu w zakresie przeciwdziałania przemocy 
seksualnej na kampusach uniwersyteckich i pomagania ofiarom. Programy finansowane 
w ramach ustawy Enough is Enough mają na celu zapobieganie przemocy seksualnej 
na kampusach poprzez programy edukacyjne koncentrujące się na podstawowych 
przyczynach przemocy ze względu na płeć, promowaniu interwencji świadków oraz 
zachęcaniu do rozwijania zdrowych relacji. Dzięki nim studenci i studentki mogą liczyć 
na indywidualnie dobierane poradnictwo, pomoc terapeutyczną i usługi w zakresie 
planowania bezpieczeństwa.  
   
Miesięczna kampania informacyjna OPDV „Zacznijmy dyskusję: mieszkańcy stanu 
Nowy Jork przeciwko napaściom na tle seksualnym” będzie za pośrednictwem Twittera, 
Facebooka i Instagrama zwracać uwagę na powszechność, dotkliwość i długotrwałe 
skutki przemocy seksualnej, znaczenie promowania otwartego dialogu na temat 
przemocy seksualnej oraz produktywne sposoby angażowania się w tę 
kwestię. Ponadto agencja zorganizuje dyskusję panelową na temat męskości i roli, jaką 
mężczyźni odgrywają w zwalczaniu napaści na tle seksualnym na kampusach 
uniwersyteckich. Panel ten będzie częścią Miesiąca Świadomości Napaści na tle 
Seksualnym, a także szerszej, całorocznej kampanii mającej na celu zachęcenie 
mężczyzn i chłopców do działań na rzecz wyeliminowania przemocy ze względu na 
płeć. OPDV zorganizuje też cykl ogólnodostępnych szkoleń pod nazwą „Sexual 
Violence 101”. Więcej informacji na temat działań organizowanych w tym miesiącu 
można znaleźć tutaj.  
  
Obiekty, które mają zostać podświetlone:  
  

• One World Trade Center  
• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo  

• Most Kościuszki  
• Budynek Uniwersytetu SUNY im. H. Carla McCalla  

• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha  

• Empire State Plaza  

• Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo  

• Wodospad Niagara  

• Most „Franklina D. Roosevelta” na środkowym odcinku rzeki Hudson  

• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga  
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• Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany  

• Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid  

• MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station  

• Most podnoszony Fairport nad Kanałem Erie  

   
Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej, Kelli Owens, 
powiedziała: „Wyeliminowanie problemu przemocy seksualnej to wspólne zadanie nas 
wszystkich. Najpierw jednak musimy zdać sobie sprawę, jak bardzo powszechne jest to 
zjawisko. Musimy zacząć rozmawiać o tym, co możemy zrobić jako jednostki, aby 
wspierać ofiary i wyeliminować przemoc ze względu na płeć. Dziękuję pani gubernator 
Hochul za ogłoszenie kwietnia Miesiącem Świadomości Napaści na tle Seksualnym i 
pokazanie ofiarom, że stan Nowy Jork je wspiera”.  
   

Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Dziękuję 
gubernator Hochul za podjęcie działań mających na celu proklamowanie kwietnia 
Miesiącem Świadomości Napaści na tle Seksualnym oraz za podkreślenie wpływu tego 
problemu na zdrowie publiczne. Wyrazem zaangażowania w tę kwestię są nowe 
fundusze na szkolenia i centrum wsparcia. We współpracy z Biurem ds. Zapobiegania 
Przemocy Domowej stanu Nowy Jork nasz program Enough is Enough będzie 
koncentrował się na zapobieganiu przemocy seksualnej na kampusach uniwersyteckich 
poprzez edukację w zakresie podstawowych przyczyn przemocy ze względu na płeć”.  

   
Dyrektor Urzędu ds. Usług dla Ofiar, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Dziękujemy 
gubernator Hochul za jej działania na rzecz zapewnienia ofiarom napaści na tle 
seksualnym w stanie Nowy Jork dostępu do potrzebnych usług. Jesteśmy dumni, że 
możemy przyłączyć się do tych działań i zwrócić uwagę na potrzebę wsparcia zarówno 
na kampusach, jak i poza nimi”.  
   
Komisarz Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS), Rosanna Rosado, 
powiedziała: „DCJS jest dumny ze swoich działań w zakresie zarządzania kluczowymi 
funduszami stanowymi i federalnymi, przeznaczonymi na programy wsparcia 
kryzysowego i usługi dla ofiar napaści na tle seksualnym i przemocy domowej. 
Nieodpłatnie przekazujemy też szpitalom i innym instytucjom zestawy do zbierania 
dowodów przestępstw na tle seksualnym. Pomagają one w zachowaniu dowodów 
potrzebnych przy zgłaszaniu przestępstw organom ścigania. Doceniamy konsekwentne 
działania gubernator Hochul w tej ważnej kwestii i liczymy na dalszą udaną współpracę 
z naszymi partnerami, z którymi wspólnie pomagamy ofiarom”.  
  
Dyrektor wykonawcza Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej w stanie 
Nowy Jork, Joanne Zannoni, powiedziała: „Jestem wdzięczna za kolejne inicjatywy 
wdrażane na najwyższych szczeblach władzy, takie jak niedawna reautoryzacja ustawy 
o przemocy wobec kobiet (Violence Against Women Act, VAWA) czy ogłoszenie 
Miesiąca Świadomości Napaści na tle Seksualnym. Dziękuję też gubernator Hochul i 
decydentom stanu Nowy Jork, którzy zaangażowali się w zapewnienie ofiarom napaści 



na tle seksualnym potrzebnej pomocy. Przemoc seksualna jest wciąż epidemią 
dotykającą wszystkie grupy demograficzne, a do jej wyeliminowania potrzebny jest 
wspólny wysiłek nas wszystkich”.  
  

Dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
Seksualnej w mieście Nowy Jork, Emily Miles, powiedziała: „Miesiąc Świadomości 
Napaści na tle Seksualnym ma nam przypominać, że więcej niż jedna na trzy kobiety i 
jeden na czterech mężczyzn doświadcza w swoim życiu przemocy seksualnej. Przemoc 
seksualna wywiera ogromny wpływ na wszystkie społeczności – niezależnie od płci, 
rasy, wieku, orientacji seksualnej czy stopnia sprawności. Dlatego naszym zadaniem 
jest zapewnienie wsparcia wszystkim ofiarom poprzez usługi indywidualnie dobierane 
do ich potrzeb, a także wzmocnienie wysiłków na rzecz zapobiegania przemocy 
seksualnej w przyszłości. Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
Seksualnej w mieście Nowy Jork z dumą popiera gubernator Hochul w jej działaniach 
na rzecz promowania świadomości wpływu przemocy seksualnej na wszystkie 
społeczności oraz zapewniania szkoleń, edukacji i zasobów mających na celu 
zapobieganie temu zjawisku”.  

   
W lipcu 2015 r. w stanie Nowy Jork uchwalono ustawę nazywaną Enough is Enough, 
dotyczącą napaści na tle seksualnym, przemocy podczas spotkań towarzyskich, 
przemocy domowej i prześladowania na kampusach uniwersyteckich. Ustawa Enough 
is Enough była jednym z pierwszych w kraju aktów legislacyjnych, który wymagał: 
wdrożenia przez wszystkie uczelnie grupy kompleksowych procedur i wytycznych; 
ustanowienia jednolitej definicji „wyraźnej zgody”; wprowadzenia ogólnostanowej 
polityki amnestii dla osób postronnych lub ofiar zgłaszających napaść na tle 
seksualnym; wprowadzenia ustawy o prawach studenta. W 2015 r. powstał program 
dotacji Enough is Enough, który miał wspierać programy pomocy ofiarom gwałtów w 
stanie Nowy Jork oraz pomagać uczelniom we wdrażaniu wymogów prawnych i 
zapewnieniu wsparcia ofiarom na kampusach uniwersyteckich.  
  
Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej jest jedyną w kraju agencją stanową 
szczebla wykonawczego zajmującą się problemem przemocy domowej. Stanowa 
infolinia dla ofiar przemocy domowej i seksualnej zapewnia pełną dyskrecję i jest 
bezpłatnie dostępna w większości języków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: 800-
942-6906 (połączenie telefoniczne), 844-997-2121 (SMS) lub opdv.ny.gov 
(czat). „Zacznijmy dyskusję” to zaplanowana na cały rok kampania OPDV, której celem 
jest walka z epidemią przemocy ze względu na płeć poprzez zachęcanie społeczności 
do aktywnego angażowania się w rozmowy na trudne tematy.  
  
Urząd ds. Usług dla Ofiar finansuje sieć ponad 200 programów w całym stanie, które 
zapewniają pomoc ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Więcej informacji o dostępnych 
usługach można znaleźć na stronie ovs.ny.gov/connect. Ponadto agencja finansuje 
badania medycyny sądowej, jeśli ofiary napaści na tle seksualnym nie mają dostępu do 
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub zdecydowały się nie korzystać z 
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w celu przeprowadzenia badania. Środek ten 
stanowi wyjątek od stosowanej przez agencję zasady niepokrywania kosztów i 
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zapewnia prywatność osobom fizycznym.  
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