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W NASTĘPSTWIE RASISTOWSKIEJ MASOWEJ STRZELANINY W BUFFALO 
GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POPARCIE DLA KOMPLEKSOWEGO 
PAKIETU MAJĄCEGO NA CELU ZWALCZANIE WZROSTU TERRORYZMU 

KRAJOWEGO, WZMOCNIENIE STANOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BRONI 
ORAZ ROZPRAWIENIE SIĘ Z PLATFORMAMI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, 

KTÓRE PROMUJĄ EKSTREMISTYCZNE AKTY PRZEMOCY  
  
Podpisanie Rozporządzenia wykonawczego w sprawie powołania w ramach Biura 

Antyterrorystycznego nowej jednostki ds. zwalczania terroryzmu krajowego, 
której zadaniem będzie deradykalizacja i ocena zagrożeń; powołanie jednostkę 
policji stanowej ds. śledzenia i reagowania na ekstremistyczne groźby użycia 

przemocy w mediach społecznościowych  
  

Podpisanie Rozporządzenia wykonawczego zobowiązującego policję stanową do 
egzekwowania postanowień rozporządzenia w sprawie ochrony przed skrajnym 

zagrożeniem na podstawie uzasadnionych podstaw, zgodnie z ustawą 
umożliwiającą złożenie petycji w sądzie o odebranie broni osobom stanowiącym 
poważne zagrożenie dla innych czy też dla samych siebie (tzw. „Red Flag Law”), 
tak aby uniemożliwić potencjalnie niebezpiecznym osobom zakup i posiadanie 

broni  
  

Zaproponowanie ustawy mającej na celu zlikwidowanie luki prawnej dotyczącej 
„innej broni” poprzez zmianę i rozszerzenie definicji broni palnej, aby pozbyć się 

niebezpiecznej broni z ulicy  
  

Współpraca z organami ustawodawczymi w celu uchwalenia przepisów 
wzmacniających system raportowania o przestępstwach z użyciem broni palnej 
oraz wprowadzenia wymogu mikroznakowania pistoletów półautomatycznych, 

aby pomóc organom ścigania w lepszym śledzeniu broni użytej w trakcie 
przestępstw  

  

Skierowanie prośby do Biura Prokuratora Generalnego o zbadanie platform 
mediów społecznościowych używanych przez podejrzanego o strzelaninę w 

Buffalo do nadawania, promowania i ułatwiania przemocy  
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W bezpośredniej odpowiedzi na akt terroru dokonany przez białego supremacjonistę w 
supermarkecie w Buffalo, gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś kompleksowy 
pakiet środków mających na celu zwalczanie stale rosnącej skali terroryzmu krajowego i 
brutalnego ekstremizmu, wzmocnienie i zlikwidowanie luk w stanowym prawie 
dotyczącym broni palnej oraz rozprawienie się z platformami mediów 
społecznościowych, które udostępniają i rozpowszechniają treści promujące akty 
przemocy i bezprawia oraz zagrażające naszym społecznościom.  
  
„Przerażający i nikczemny akt terroru popełniony przez białego supremacjonistę w 
miniony weekend w Buffalo pokazał, że jako kraj stoimy na skrzyżowaniu dwóch 
kryzysów: coraz powszechniejszej mowy nienawiści – w tym białego nacjonalizmu, 
rasizmu i białej supremacji – oraz łatwego dostępu do karabinków automatycznych”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Jest to sygnał alarmowy i w stanie Nowy Jork 
podejmujemy zdecydowane kroki, aby bezpośrednio przeciwdziałać temu śmiertelnemu 
zagrożeniu. W dniu dzisiejszym wydałam rozporządzenie wykonawcze, na mocy 
którego przeznaczę znaczne środki i skoncentruję się na zwalczaniu niepokojącego 
wzrostu terroryzmu krajowego poprzez identyfikację osób o zradykalizowanych 
poglądach i śledzenie ich gróźb rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, a 
także nadam policji stanowej uprawnienia do odbierania broni osobom niebezpiecznym. 
Wysyłam również pismo do Prokurator Generalnej z prośbą o zbadanie roli mediów 
społecznościowych w strzelaninie w Buffalo i wzywam do przyjęcia kilku aktów 
prawnych, które pomogą organom ścigania wyeliminować z ulic większą ilość broni”.  

  
„Będziemy nadal stawiać czoła tej pladze, eliminować ekstremistów, którzy zagrażają 
naszym społecznościom, wzmacniać najsurowsze prawo dotyczące broni w kraju i robić 
wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy 
Jork”, dodała gubernator Hochul.  
  
„Atak terrorystyczny w Buffalo po raz kolejny ujawnił głębię i niebezpieczeństwo forów 
internetowych, które szerzą i promują nienawiść” – powiedziała Prokurator 
Generalna, Letitia James. „Fakt, że dana osoba może bez konsekwencji opublikować 
szczegółowe plany popełnienia takiego aktu nienawiści, a następnie udostępnić je 
całemu światu, jest mrożący krew w żyłach i niepojęty. Opłakując zabitych i oddając im 
cześć, podejmujemy poważne działania w celu zbadania roli tych firm podczas ataku. 
Raz po raz widzimy destrukcyjne efekty istnienia tych niebezpiecznych i przesączonych 
nienawiścią platform, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwrócić uwagę 
na te niebezpieczne zachowania i podjąć działania, które sprawią, że nigdy więcej się 
one nie powtórzą”.  

  
W ramach podejmowanych działań gubernator Hochul wydała dwa rozporządzenia 
wykonawcze. Pierwsze Rozporządzenie wykonawcze ma na celu zwalczanie 
niepokojącego nasilenia się zjawiska terroryzmu krajowego i brutalnego ekstremizmu, 
który często jest inspirowany, planowany i opisywany na platformach mediów 
społecznościowych i forach internetowych. Rozporządzenie wykonawcze wzywa 
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) do utworzeni w ramach Biura Antyterrorystycznego 
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(Office of Counter Terrorism) nowej jednostki, zajmującej się wyłącznie zapobieganiem 
terroryzmowi krajowemu. Ta nowa jednostka skupi się na tworzeniu ocen zagrożenia, 
przekazując środki finansowe władzom lokalnym na tworzenie i prowadzenie własnych 
zespołów ds. ocen zagrożenia oraz wykorzystując media społecznościowe do 
interweniowania w przypadku radykalizacji postaw. W ramach projektu będą również 
prowadzone szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania, specjalistów w dziedzinie 
zdrowia psychicznego i pracowników szkół na temat niedawnego wzrostu liczby 
przypadków gwałtownego ekstremizmu i radykalizacji postaw w kraju, a także zostaną 
opracowane najlepsze praktyki w zakresie rozpoznawania i interweniowania w 
przypadku radykalizacji postaw.  
  
Rozporządzenie wykonawcze wzywa również Policję Stanu New Jork do utworzenia 
specjalnej jednostki w ramach Centrum Wywiadowczego Stanu Nowy Jork (New York 
State Intelligence Center, NYSIC), której zadaniem będzie śledzenie krajowego 
ekstremizmu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednostka będzie 
opracowywać tropy śledcze poprzez analizę mediów społecznościowych, ze 
szczególnym naciskiem na identyfikację potencjalnych zagrożeń i osób mających 
tendencje do radykalizacji postaw i brutalnego ekstremizmu. Wreszcie, Rozporządzenie 
wykonawcze wzywa wszystkie hrabstwa do przeprowadzenia kompleksowego 
przeglądu swoich aktualnych strategii, polityk i procedur w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom terroryzmem wewnętrznym.   
  
Drugie Rozporządzenie wykonawcze zobowiązuje policję stanową do egzekwowania 
postanowień Rozporządzenia w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem 
(Extreme Risk Protection Order, ERPO) na mocy przyjętej w stanie Nowy Jork ustawy 
umożliwiającej złożenie petycji w sądzie o odebranie broni osobom stanowiącym 
poważne zagrożenie (tzw. „Red Flag Law”) w każdym przypadku, gdy istnieje 
uzasadniona przyczyna, by sądzić, że dana osoba stanowi zagrożenie dla siebie lub 
innych.   
  

Gubernator Hochul wystosowała również prośbę do Biura Prokuratora Generalnego na 
mocy Sekcji 63(8) Prawa wykonawczego w celu przeprowadzenia dochodzenia i 
zbadania platform mediów społecznościowych, które były wykorzystywane przez 
podejrzanego o strzelaninę w Buffalo do rozpowszechniania, promowania i ułatwiania 
przemocy, szerzenia nienawiści i legitymizowania teorii wielkiego zastąpienia. Wnioski z 
dochodzenia zostaną wykorzystane do udoskonalenia i rozbudowania strategii stanu 
Nowy Jork w zakresie zwalczania nienawiści i brutalnego ekstremizmu.  

  
W ramach pakietu gubernator Hochul forsuje również szereg rozwiązań legislacyjnych, 
które mają pomóc organom ścigania w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw 
z użyciem broni i zapobieganiu im. Gubernator proponuje nowe przepisy, które mają 
zlikwidować lukę prawną dotyczącą „innej broni” poprzez zmianę i rozszerzenie definicji 
broni palnej, co sprawi, że więcej rodzajów broni będzie podlegać różnym istniejącym 
wcześniej przepisom dotyczącym broni palnej.  
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Gubernator Hochul współpracuje również z Legislaturą nad przyjęciem dwóch projektów 
ustaw, które mają na celu usprawnienie dochodzeń w sprawie przestępstw z użyciem 
broni. Pierwsza z nich ma na celu ustanowienie procedury wymagającej, aby pistolety 
półautomatyczne produkowane lub dostarczane licencjonowanym dealerom w stanie 
Nowy Jork były mikroznakowane. Mikroznakowanie to innowacyjna technika 
znakowania amunicji, która pozwala na oznaczanie pocisków i łusek nabojów 
niepowtarzalnym znakiem przy każdym wystrzale z broni palnej. Dzięki temu śledczy 
mogą powiązać kule i łuski znalezione na miejscu zbrodni z konkretną bronią i 
potencjalnie z innymi przestępstwami. Drugi akt prawny wzmocniłby procedury 
zgłaszania broni, nakładając na wszystkie organy ścigania obowiązek zgłaszania 
odzyskania broni pochodzącej z przestępstwa w ciągu 24 godzin od jej znalezienia.  
  
Te ostatnie działania są częścią stałego zaangażowania gubernator Hochul w walkę z 
plagą przemocy z użyciem broni palnej. Uchwalony budżet stanowy zawiera znaczące i 
istotne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a także 
obejmuje 227 mln USD na finansowanie inicjatyw, które pomogą organom ścigania i 
organizacjom społecznym w zapobieganiu przemocy z użyciem broni palnej.  
  
Ostatni wzrost liczby krajowych ataków terrorystycznych stanowi jedno z najpilniejszych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego w Stanach Zjednoczonych. W ostatniej 
dekadzie liczba wewnętrznych ataków i zamachów terrorystycznych potroiła się. W 
2021 r. w Stanach Zjednoczonych doszło do 73 ataków terrorystycznych i ujawnionych 
spisków, w tym 38 ataków i spisków terrorystycznych z udziałem białych suprematystów 
i osób o podobnych poglądach.  
  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom Stanu Nowy Jork (NYS OVS), Elizabeth 
Cronin, powiedziała: „W OVS robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić 
wsparcie ofiarom i wszystkim tym, których dotknęło rasistowskie i bezsensowne 
zabójstwo niewinnych ludzi, którzy w sobotę po prostu załatwiali swoje codzienne 
sprawy. Przyłączamy się do wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
wspierają gubernator Hochul i mieszkańców jej rodzinnego miasta w ich żałobie, próbach 
uzdrowienia i zapewnienia, że nic podobnego nigdy więcej się nie powtórzy. Dziękujemy 
gubernator Hochul za jej siłę i przywództwo w tej sytuacji oraz za jej niezłomne zaangażowanie 
we wspieranie ofiar i ograniczanie przemocy z użyciem broni palnej i przestępstw z nienawiści 
w całym stanie”.  
  
Biuro ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services, OVS) zapewnia niezwykle istotny 
system bezpieczeństwa i może pokrywać wydatki poniesione w wyniku przestępstwa, w 
przypadku gdy dana osoba nie ma innej możliwości ich pokrycia, w tym koszty 
pogrzebu i pochówku, koszty leczenia i doradztwa, a także inne wydatki, oraz może 
pomóc ofiarom i rodzinom w pokryciu kosztów utraconych zarobków i utraty wsparcia.  
  
OVS połączyło siły z Prokuratorem Okręgowym Hrabstwa Erie, Johnem J. Flynnem, 
Federalnym Biurem Śledczym i Departamentem Policji w Buffalo, aby utworzyć centrum 
zasobów społecznych, które zapewni poradnictwo w zakresie traumy i natychmiastowe 
usługi mieszkańcom, którzy zostali dotknięci tragedią, która wydarzyła się na Jefferson 
Avenue, oraz zamknięciem sklepu Tops Friendly Markets w związku z trwającym 
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dochodzeniem. Centrum jest otwarte dziś wieczorem dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy 
w tym trudnym okresie. Usługi obejmują pomoc w zakupach spożywczych, opłatach za media, 
usługach bankowych oraz poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego.  
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rosanna Rosado, powiedziała: 
„Przerażająca masowa strzelanina w Buffalo rozerwała tkankę społeczną dzielnicy, 
miasta, stanu i narodu. Zniszczenia, straty i urazy naszych sąsiadów, rodzin i bliskich 
spowodowane przez podsycany nienawiścią ekstremizm nie mogą i nie pójdą na 
marne. Musimy wsłuchiwać się w głosy osób najbardziej dotkniętych tragedią i wspierać 
je w czasie żałoby, leczenia ran i dochodzenia do siebie po tym tragicznym 
wydarzeniu. Podążając za przykładem gubernator Hochul, musimy również podjąć 
działania mające na celu stawienie czoła nienawiści i rasizmowi, zapobieganie 
brutalnemu ekstremizmowi w przyszłości oraz powstrzymanie nielegalnego napływu 
broni do naszych społeczności. Popieramy gubernator, aby położyć kres pladze 
przemocy z użyciem broni palnej”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Nie ma wątpliwości – krajowy terroryzm napędzany przez 
supremację białych i antysemityzm jest największym zagrożeniem dla naszej ojczyzny. 
Ta nowa jednostka w ramach Biura Antyterrorystycznego wzmocni zasoby, uwagę i 
działania, których wymagają te zagrożenia i podsycające je chore teorie”.  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Policja stanowa nadal 
współpracuje z naszymi partnerami w zakresie egzekwowania prawa na szczeblu 
lokalnym, stanowym i federalnym w celu zwalczania przemocy z użyciem broni i 
terroryzmu wewnętrznego. Doceniamy wsparcie gubernator Hochul i władz 
ustawodawczych dla dalszych działań w tym zakresie. Żaden pojedynczy organ 
ścigania nie jest w stanie rozwiązać tych problemów. Aby osiągnąć postęp, potrzebny 
jest wspólny wysiłek wszystkich społeczności, a nawet przekroczenia granic”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Sobotnia strzelanina była niewyobrażalną 
tragedią, która pozbawiła życia 10 niewinnych mieszkańców stanu Nowy Jork. Musimy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji – 
oznacza to, że nie możemy dopuścić do tego, aby karabinki szybkostrzelne trafiały na 
nasze ulice i do rąk niebezpiecznych ekstremistów oraz musimy zbadać, jaką rolę w 
rozpowszechnianiu i promowaniu rasistowskiej retoryki odgrywają platformy 
internetowe. Dziękuję gubernator Hochul za podjęcie szybkich i zdecydowanych działań 
i będę nadal walczyć na szczeblu federalnym o uchwalenie rozsądnej reformy prawa do 
posiadania broni, zwalczanie ekstremizmu i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Brian Higgins, powiedział: „Ból, jaki odczuwają 
rodziny, pracownicy, sąsiedzi i cała społeczność Buffalo, jest czymś, czego nie 
powinien doświadczać żaden człowiek ani żadne miasto. Podjęcie działań jest pilne i 
konieczne. Gubernator Kathy Hochul jest liderem w zakresie kompleksowych działań, 
które zaczynają eliminować luki prawne i lepiej chronić mieszkańców stanu Nowy 
Jork. W tym tygodniu Izba Reprezentantów pójdzie w jej ślady, uchwalając własną 



Ustawę o zapobieganiu terroryzmowi wewnętrznemu (Domestic Terrorism Prevention 
bill). Razem musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec powtarzaniu się 
niepotrzebnych tragedii takich jak ta”.  
  
Senator stanu, Brad Hoylman, powiedział: „Uchwalenie kompleksowych przepisów 
dotyczących przemocy z użyciem broni palnej jest dosłownie kwestią życia lub śmierci 
dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Walczymy z jednym z największych problemów 
naszych czasów, i choć nasze dzisiejsze wysiłki nie zwrócą życia ofiarom 
rasistowskiego ataku terrorystycznego w Buffalo, to dzięki temu pakietowi ustaw 
możemy pomóc w ograniczeniu przemocy z użyciem broni palnej w przyszłości. Nasza 
ustawa o mikroznakowaniu (S.4116A/A.7926) wymagałby od producentów i 
sprzedawców broni wdrożenia technologii mikroznakowania, która nadaje zużytej 
amunicji identyfikowalny numer seryjny – co pomogłoby zapewnić bezpieczeństwo 
publiczne i zapobiegać przestępczości. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
szybkie i skuteczne zajęcie się problemem przemocy z użyciem broni i wzywam władze 
Albany do przyjęcia tych ustaw przed końcem sesji”.  
  
Senator stanu, Brian Kavanagh, powiedział: „W następstwie odrażającego, 
rasistowskiego ataku, który wywołał fale oburzenia w całym stanie i w całym kraju, 
jestem dumny, że mogę przyłączyć się do gubernator Kathy Hochul i naszych kolegów 
z rządu, aby podjąć szybkie działania w celu ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork 
przed plagą przemocy z użyciem broni palnej. Nigdy w pełni nie uwolnimy naszego 
kraju od takich okrucieństw, dopóki przemysł zbrojeniowy i jego sojusznicy w Kongresie 
i w wielu stanach nie zaczną działać odpowiedzialnie i nie przestaną blokować 
przepisów, które mogłyby powstrzymać przemoc. Ale kroki takie jak te, które 
podejmujemy dzisiaj, są ważną częścią naszego stałego zaangażowania w robienie 
wszystkiego, co w naszej mocy tutaj, w stanie Nowy Jork. Pragnę podziękować 
gubernator Hochul za jej niezłomne przywództwo w tych niezwykle trudnych czasach, a 
także wszystkim, którzy przyłączyli się do walki z dwoma plagami, jaką jest rasistowska 
nienawiść i niosąca śmierć przemoc”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal, powiedziała: „Niewyobrażalnie 
tragiczna strzelanina w Buffalo w miniony weekend jest przykładem tego, co może się 
stać, gdy ekstremiści mają możliwość szerzenia rasistowskiej mowy nienawiści i 
realizowania niecnych planów odbierania życia niewinnym ludziom. W następstwie tego 
ataku na czarną społeczność stan Nowy Jork musi odgrywać wiodącą rolę w ochronie 
przed tak radykalnymi i ekstremistycznymi teoriami spiskowymi i nadal naciskać na 
zaostrzenie przepisów dotyczących broni, które będą chronić nasze społeczności. Jako 
sponsor ustawy, która wymaga, aby pistolety półautomatyczne sprzedawane w stanie 
Nowy Jork były mikroznakowane, wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej 
przywództwo i odważne działania, które mają na celu zapewnienie, że broń nie trafi w 
ręce osób, których celem jest wyrządzanie krzywdy. Gdy nasze przepisy o 
mikroznakowaniu staną się obowiązującym prawem, organy ścigania zyskają kolejne 
narzędzie, które pomoże w tropieniu sprawców i powstrzymaniu plagi przemocy z 
użyciem broni”.  
  



Członkini Zgromadzenia, Jo Anne Simon, powiedziała: „Dziękuję gubernator Hochul 
za podjęcie szybkich działań w celu przyspieszenia wdrożenia Rozporządzenia w 
sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem (ERPO) w stanie Nowy Jork. Stan Nowy 
Jork musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt 
swoich społeczności. Rozporządzenie to wymaga przeszkolenia policjantów w zakresie 
ERPO oraz składania w Sądzie Najwyższym spraw spełniających kryteria kwalifikujące 
do ERPO, co pozwoli ratować ludzkie życie. ERPO pomaga zapobiegać krzywdzeniu 
siebie i innych, dlatego popieram wzmocnienie jego wdrażania”.  
  
Prokurator okręgowa Queens, Melinda Katz, powiedziała: „Razem musimy 
powstrzymać rozprzestrzenianie się broni w naszych dzielnicach. Działania te obejmują 
śledzenie ich użycia, zmniejszenie zapasów i identyfikację broni użytej w strzelaninach. 
Do tego właśnie zmierza propozycja gubernator”.  
  

Prokurator okręgowy Bronksu, Darcel D. Clark, powiedział: „Młody, uzbrojony 
napastnik, który odebrał życie 10 osobom w supermarkecie w Buffalo, ponieważ byli 
czarni, mógł kupić karabin automatyczny legalnie w tym stanie i zmodyfikował go za 
pomocą nielegalnego magazynka o dużej pojemności. W ubiegłym roku groził śmiercią 
uczniom ze swojej szkoły średniej, co było przedmiotem śledztwa prowadzonego przez 
lokalną policję. Proponowana ustawa rozszerzająca definicję broni palnej o „każdą inną 
broń”, w tym o możliwe do przerobienia karabiny automatyczne, oraz dekret gubernator 
Hochul zobowiązujący policję stanową do egzekwowania postanowień Rozporządzenia 
w sprawie ochrony przed skrajnym zagrożeniem (Extreme Risk Protection Order, 
ERPO) zgodnie z ustawą „Red Flag Law” w każdym przypadku, gdy ma ona 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że dana osoba stanowi zagrożenie dla siebie lub 
innych, pomogą nam w walce o zaprzestanie masowych strzelanin. Rozporządzenie 
wykonawcze gubernator Hochul wzywające policję stanową do utworzenia jednostki 
zajmującej się śledzeniem ekstremizmu wewnętrznego za pośrednictwem mediów 
społecznościowych jest kolejnym środkiem, który przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  

Wielebny Al Sharpton powiedział: „Konieczne jest, aby rząd i ustawodawcy bardzo 
poważnie potraktowali zagrożenie terroryzmem wewnętrznym na tle rasowym i zrobili 
wszystko, co w ich mocy, aby mu zapobiec; tak jak w historii tego kraju ustawodawcy i 
gubernatorzy stawali na wysokości zadania, czy to w przypadku praw Jima Crowa, 
ustaw o prawach kobiet, czy ustaw o prawach osób LGBTQIA. Musimy stanąć na 
wysokości zadania i zająć się rasowym terroryzmem wewnętrznym opartym na 
supremacji białych za pomocą odpowiednich przepisów. Nie możemy tylko współczuć, 
lecz musimy także stanowić prawo”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji New Yorkers Against Gun Violence, Rebecca 
Fischer, powiedziała: „Ponieważ przemoc z użyciem broni palnej i strzelaniny 
motywowane przez białych supremacjonistów pustoszą nasz stan i w 
nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają mieszkańców stanu Nowy Jork o czarnym i 
brązowym kolorze skóry, jesteśmy wdzięczni, że gubernator Hochul natychmiast 
podejmuje działania, by ratować życie. Zarządzenia i propozycje legislacyjne 



gubernator zapobiegną masowym strzelaninom, samobójstwom, przemocy domowej i 
innym aktom przemocy z użyciem broni palnej, które codziennie dotykają nasze 
społeczności. Technologia mikroznakowania i zgłaszanie przestępstw związanych z 
bronią pozwolą rozwiązać kryzys związany z handlem bronią, pociągając nieuczciwych 
sprzedawców do odpowiedzialności i pomagając w rozwiązywaniu przestępstw. 
Jesteśmy dumni, że możemy dziś stanąć u boku gubernator Hochul i wyrażamy dla niej 
uznanie za promowanie tych przepisów, które chronią życie mieszkańców stanu Nowy 
Jork”.  
  
Szeryf hrabstwa Suffolk, Errol D. Toulon, Jr. powiedział: „Przemoc z użyciem broni 
palnej jest na najwyższym poziomie w historii i doceniam gubernator Hochul za 
zaproponowanie tych środków, które, jak wierzę, pomogą organom ścigania w ściganiu 
osób popełniających te przestępstwa i sprawią, że w przyszłości nasi mieszkańcy nie 
staną się ich ofiarami”.  
  

Komendant policji w Albany, Eric Hawkins, powiedział: „Bezsensowna przemoc z 
użyciem broni palnej ma destrukcyjny wpływ na społeczności w całym stanie Nowy 
Jork. Dziękuję gubernator Hochul za kontynuowanie działań mających na celu 
zapewnienie organom ścigania narzędzi i zasobów niezbędnych do sprostania tym 
ciągłym wyzwaniom”.  

  
Prezes Brady, Kris Brown, powiedziała: „Obowiązujące w stanie Nowy Jork przepisy 
dotyczące zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej należą do najbardziej 
restrykcyjnych w kraju, ale zdroworozsądkowe poprawki mogą je jeszcze udoskonalić i 
pomóc organom ścigania w łatwiejszym wykrywaniu i rozwiązywaniu przestępstw. 
Rozporządzenia ogłoszone dziś przez gubernator Hochul pomogą zarówno udoskonalić 
obowiązujące w stanie Nowy Jork przepisy, takie jak ustawa o skrajnym zagrożeniu, 
która może być skuteczniej wdrażana, jak i wdrożyć nowe, oparte na dowodach 
rozwiązania, takie jak technologia mikroznakowania. To przepisy wynikające ze 
zdrowego rozsądku. Pomogą one zapobiec przyszłym tragediom, takim jak atak w 
Buffalo, zapewnią rodzinom bezpieczeństwo przed przemocą z użyciem broni palnej w 
społecznościach całego stanu i będą miały pozytywny wpływ na inne stany w całym 
kraju”.  
  
Prezes Sheltering Arms, Elizabeth McCarthy, powiedziała: „Jako członkowie 
Sheltering Arms łączymy się z mieszkańcami Buffalo, którzy dochodzą do siebie po tej 
tragedii. Przemoc z użyciem broni palnej i nienawiść dotyczą nas wszystkich i ważne 
jest, abyśmy wspólnie stawili czoła tym problemom. Nasz zespół Rock Safe Streets 
pracuje nad położeniem kresu przemocy z użyciem broni palnej w swojej społeczności 
Far Rockaway i cieszymy się z możliwości współpracy z naszymi partnerami w całym 
stanie, aby zaprowadzić pokój w każdej społeczności w stanie Nowy Jork”.  
  
Szefowa Southern Poverty Law Center, Lecia Brooks, powiedziała: „Bardzo 
doceniamy gubernator Hochul, która w tak jasny i zdecydowany sposób opowiedziała 
się przeciwko nienawiści oraz dziękujemy za jej wysiłki na rzecz zakończenia tych 
brutalnych, motywowanych rasowo ataków na społeczności osób o czarnym i 



brązowym kolorze skóry. Podobnie jak wielu ekstremistów, napastnik z Buffalo był 
przesiąknięty radykalną kulturą białych supremacjonistów w Internecie, co było możliwe 
dzięki szerokiemu rozpowszechnianiu nienawiści na platformach mediów 
społecznościowych. Ogłoszone dziś działania pomogą rzucić światło na ciemne 
zakamarki sieci, zachęcając do działania i zapobiegając przyszłym tragediom. Firmy te 
zbyt długo przedkładały zyski nad dobro publiczne, co musi się skończyć. Firmy z 
sektora mediów społecznościowych muszą także zrobić znacznie więcej, aby 
egzekwować własne zasady i protokoły usuwania dezinformacji oraz treści 
nawołujących do nienawiści i przemocy. Jesteśmy gotowi pomóc w tych działaniach”.  
  
Dyrektor ds. polityk w March for Our Lives, Zeenat Yahya, powiedziała: „Ponieważ 
postawa supremacji białych nadal uwidacznia się w tragiczny sposób, potrzebujemy 
pilnych działań ze strony naszych przywódców, aby odebrać członkom tego ruchu 
miejsca, w których czują się bezpiecznie. Od dawna opowiadamy się za tym, aby w 
doniesieniach medialnych nie nadawać rozgłosu mordercom, lecz skupiać się na 
opisywaniu ofiar (tzw. „No Notoriety”), tak aby zapobiec naśladownictwu przez kolejnych 
napastników. Teraz jest już jasne, że podejście „No Notoriety” pomoże także 
powstrzymać rozprzestrzenianie się supremacji białych. Dyrektywa gubernator Hochul, 
aby zbadać rolę platform społecznościowych, pomoże to osiągnąć, a w połączeniu z jej 
dążeniem do zlikwidowania luk w dostępie do broni, jest środkiem ratującym życie. 
Działania te mają charakter proaktywny, a nie reaktywny, i cieszymy się, że gubernator 
się do nich zobowiązała”.  
  

Zastępca głównego doradcy Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, David 
Pucino, powiedział: „Przerażająca masowa strzelanina w Buffalo i nienawiść, która ją 
zainspirowała, są czymś, czego nie możemy i nigdy nie będziemy akceptować. Sercem 
jesteśmy z tymi, którzy przeżyli i tymi, którzy stracili bliskich w tym bezsensownym, 
nikczemnym akcie, ale nasze oczy zwrócone są na ustawodawców w tym kraju, którzy 
muszą zrobić więcej. Społeczności w całym stanie Nowy Jork domagają się, by uczynić 
więcej dla ich ochrony przed przemocą z użyciem broni i dziękujemy gubernator 
Hochul, że odpowiedziała na to wezwanie, podejmując te kluczowe działania”.  

  
Dyrektor SAVE East Harlem, GOSO, Omar Jackson, powiedział: „Zbyt często, gdy 
dochodzi do tragedii, dotykają one naszych społeczności. Tragiczne wydarzenia, które 
miały miejsce w ostatni weekend w Buffalo, przypominają nam, że potrzebujemy więcej 
środków na walkę z poważnym i narastającym kryzysem zdrowia publicznego, jakim 
jest przemoc z użyciem broni palnej i nienawiść. SAVE codziennie pracuje nad 
zwalczaniem przemocy z użyciem broni, budując mosty komunikacji z młodymi ludźmi, i 
jest niezwykle ważne, aby nasze społeczeństwo przeznaczało więcej środków na 
opiekę nad zdrowiem psychicznym, potępianie rasizmu, ograniczanie dostępu do broni i 
przeciwstawianie się nienawiści i przemocy, które zagrażają naszym społecznościom”.  
  
Kierownik programu Central Family Life Center, True 2 Life, Mike Perry, 
powiedział: „Solidaryzujemy się z rodzinami ofiar, które zginęły w wyniku 
bezsensownej strzelaniny. Mamy nadzieję, że to tragiczne wydarzenie skłoni 
wybieranych urzędników do podjęcia natychmiastowych działań i wsparcia grup 



zajmujących się zapobieganiem przemocy w stanie Nowy Jork. Oczekujemy również 
wspólnej pracy nad zniesieniem nierówności historycznych, które sprzyjają tego typu 
aktom przemocy”.  
  
Dyrektor programu Stand Up to Violence z Jacobi Medical Center, Carjah Dawkins 
Hamilton, powiedziała: „Program Stand Up to Violence realizowany w NYC Health + 
Hospitals / Jacobi wspiera nasz program SNUG w Buffalo i mieszkańców Buffalo w tym 
trudnym czasie. Nadal staramy się przeciwstawiać przemocy, która nęka naszą 
społeczność, i potępiamy rasistowskie ideologie, które doprowadziły do tej tragedii. 
Jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję, aby zapobiec dalszemu szerzeniu 
się przemocy w społecznościach stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor Center for Court Innovation, SOS Save our Streets/RISE Project, Hailey 
Nolasco, powiedziała: „W miarę jak uczymy się przystosowywać do nowej 
normalności wynikającej z pandemii COVID-19, niestety przemoc z użyciem broni 
palnej nasila się z powodu wielu podstawowych problemów dotykających nasze 
społeczności, takich jak skutki bezprecedensowego bezrobocia, problemy ze zdrowiem 
psychicznym i zwiększone bariery w dostępie do zasobów. Wiele społeczności w stanie 
Nowy Jork i całego kraju czuje się przytłoczone cierpieniem i traumą, które towarzyszą 
przemocy z użyciem broni. Kwestia ta wymaga długoterminowych, 
wielopłaszczyznowych i obejmujących działania prewencyjne i interwencyjne inwestycji 
w bezpieczeństwo publiczne lokalnych społeczności. Musimy zająć się podstawowymi 
przyczynami tych problemów i zadbać o to, by młodzi ludzie, którzy są najbardziej 
narażeni na użycie lub skrzywdzenie bronią, zostali objęci wiarygodnymi programami, 
takimi jak SOS Save our Streets i NYC Crisis Management System”.  
  
Dyrektor wykonawczy i założyciel Community Capacity Development, K. Bain, 
powiedział: „Choć niepotrzebna utrata życia sama w sobie jest tragiczna, szczególnie 
niepokojący jest rasistowski aspekt tego ataku na czarną społeczność w Buffalo. Nie 
możemy traktować tego jako zwykłego czynu szaleńca. Wzywamy przywódców narodu 
na wszystkich szczeblach – w instytucjach politycznych, religijnych, akademickich, 
biznesowych i społecznych – do natychmiastowego stawienia czoła historycznie 
zakorzenionemu wzorcowi przemocy na tle rasowym, skierowanej w szczególności 
przeciwko osobom czarnym, brązowym, azjatyckim i rdzennym”.  
  
Prezes Life Camp, Erica Ford, powiedziała: „LIFE Camp docenia gubernator Hochul 
za jej głos w sprawie przestępstw z nienawiści i inwestycje w walkę z przemocą z 
użyciem broni palnej. Apelujemy o włączenie do inwestycji stanowych kompetentnych 
kulturowo grup i ekspertów na pierwszej linii frontu leczenia i traumy, a także 
różnorodnych grup interwencyjnych zajmujących się przemocą w społeczności 
lokalnej”.  
  
Prezes Everytown for Gun Safety, John Feinblatt, powiedział: „Istotą przywództwa 
jest reagowanie na takie tragedie jak masowa strzelanina w Buffalo za pomocą realnych 
rozwiązań, a nie tylko retoryki, i właśnie to robi gubernator Hochul, popierając te 
ratujące życie zasady. Mamy już wiele narzędzi potrzebnych do zapobiegania przemocy 



z użyciem broni palnej – teraz musimy upewnić się, że organy ścigania, specjaliści w 
zakresie zdrowia psychicznego, administratorzy szkół i zwykli mieszkańcy stanu Nowy 
Jork wiedzą, kiedy z nich skorzystać i jak to zrobić”.  
  
Członkini sieci Everytown Survivor i wolontariuszka nowojorskiego oddziału 
Moms Demand Action, której jeden syn Ya-Quin English został zastrzelony w 
2013 r., a drugi syn Jermaine Hight zabity nożem w 2016 r., Pamela Hight, 
powiedziała: „Jestem wdzięczna gubernator Hochul, która staje w obronie osób, które 
przeżyły przemoc z użyciem broni, takich jak ja. Strzelanina w Buffalo wstrząsnęła mną 
do głębi – ofiary wyglądały jak ja, żyły jak ja i kochały jak ja. Nic nie może przywrócić 
życia moim dzieciom, ale jestem głęboko wdzięczna gubernator Hochul za podjęcie 
kroków, które pomogą rozbroić nienawiść i zapobiec doświadczaniu tego samego bólu 
przez kolejne rodziny”.  
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