
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

- גאווערנער האוקול אנאנסירט שטיצע פאר גרונטליכע פעקל צו באקעמפן אויפשטייג אין אין
לאנדישע טעראריזם, פארשטערקערן סטעיט רעוואלווער געזעצן און זיך נעמען שטרענג צו סָאושעל 

פארברעכנס אויף די שפורן פון  -מידיע פלאטפארמען וועלכע שטיצן עקסטרעמיסטישע געוואלד
 מאסן שיסעריי אין באפעלאו  ראסיסטישע 

   
לאנדישע טעראריזם איינהייט  -צו עטאבלירן א נייע אין  עקזעקיוטיוו באפעלשרייבט אונטער 

טעראריזם מיט פאקוס אויף דעראדיקאליזאציע און דראונג -אינערהאלב דעם אפיס פון קאנטער
אפשאצונג פארוואלטונג; שטעלט אוועק סטעיט פאליציי איינהייט געווידמעט אויף נאכשפירן און זיך  

 פרופן צו עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכער דראונגען אויף סָאושעל מידיע  א
   

וואס פאדערט סטעיט פאליציי איינצוגעבן עקסטרעמע ריזיקע  עקזעקיוטיוו באפעלשרייבט אונטער 
באשיצונג באפעלן אויף אויסזיכטן אונטער ניו יארק סטעיט ׳רויטער פאן׳ געזעץ צו פארבאטן 

 רשוינען פון איינקויפן און פארמאגן רעוואלווערס פאטענציעלע געפארפולע פא
   

הָאול דורך ענדערן און  - טראגט אן לעגיסלאציע צו פארשליסן ״אנדערע רעוואלווער״ לּוּפ
געווער אויף אפצורוימען מסוכן׳דיגע רעוואלווערס פון אונזערע  -פארברייטערן דאס באדייט פון שיס

 גאסן 
   

וועט ארבעטן מיט דער לעגיסלאטור דורכצופירן לעגיסלאציע צו פארשטערקערן פארברעך 
אויטאמאטישע ביקסן צו העלפן געזעץ - וואלווער באריכטן און פאדערן מייקרָאסטעמּפינג פון סעמירע

 אינפארסירער בעסער נאכשפירן ביקסן געשאסן אין פארברעכנס 
   

עם אטוירני גענעראל צו אויספארשן סָאושעל מידיע  צו דעם אפיס פון ד אנווייזונגגיבט ארויס 
פלאטפארמעס געניצט דורך באפעלאו שיסעריי פארדעכטיגטער אויף צו באקאנט מאכן, שטיצן און  

 פארברעכנס -פארמיטלען געוואלד

   
   

אין א דירעקטער אפרוף צו דעם ווייסן סּוּפרעמַאסיסט טעראר אקט ביי א סופערמארקעט אום שבת אין 
פעלאו, האט גאווערנער קעטי האוקול היינט אויפגעדעקט א גרונטליכער פעקל צו באקעמפן די  בא

פארברעכנס, -לאנדישע טעראריזם און עקסטרעמיסטישע געוואלד-איינגעפעסטיגטע אויפשטייג אין אין
ויף  הָאולס אין סטעיט רעוואלווער געזעצן און זיך נעמען שטרענג א-פארשטערקערן און פארמאכן לּוּפ

סָאושעל מידיע פלאטפארמען וועלכע האלטן און הייבן די שטימע פון תוכן וואס מוטיגט און מאכט  
 באקאנט געוואלדפארברעכערישע שריטן און שטעלט אין געפאר אונזערע קאמיוניטיס.  

   
״די שוידערליכע און געמיינע טעראר שריט דורכגעפירט דורך א ווייסע סּוּפרעמַאסיסט דעם 

וואך אין באפעלאו האט געוויזן אז מיר, אלס א לאנד, שטייען אויס אן שניידפונקט פון  -ענעם סוףפארלאפ
אריינגערעכנט ווייסע נאציאנאליזם, ראסיזם און  —צוויי קריזיסן: דאס מאכן האסע רייד מער אנגענומען  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7dRIjEydDtBi2NHdP3dge0t7tp4urWtmhAx4xSisGlU%3D&reserved=0
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האט  אגאזינען,״ סטיל געווער און מ-און די גרינגע צוטריט צו מיליטערישע —ווייסע סּוּפרעמַאסי 
״דאס קלינגט אן אויף זיך אויפצווועקן און דא אין ניו יארק נעמען מיר   גאווערנער האוקול געזאגט.

שטארקע שריטן צו דירעקט אדרעסירן דעם טויטליכן דראונג. היינט האב איך ארויסגעגעבן עקזעקיוטיוו  
אקעמפן די באאומרואיגנדע אויפשטייג  באפעלן אויף צו ווידמען באדייטנדע מיטלען און פאקוסירן אויף ב

לאנדישע טעראריזם דורך אידענטיפיצירן ראדיקאליזירטע פערשוינען און נאכשפירן זייערע  -אין אין
דראונגען געהעכערט אויף סָאושעל מידיע, און ווייטער באפולמעכטיגן סטעיט פאליציי צו האלטן ביקסן  

ך ארויס אן אנווייז בריוו צום אטוירני גענעראל אויסצופארשן ווייט פון געפארפולע פערשוינען. איך גיב אוי
סָאושעל מידיע׳ס ראלע אין די באפעלאו שיסעריי, און איך רוף פאר דאס דורכפירן עטליכע שטיקלעך  

 לעגיסלאציע וועלכע וועלן העלפן געזעץ אינפארסירער אפצורוימען מער ביקסן פון די גאסן.״  

  
״מיר וועלן ווייטער דירעקט זיך קעגנשטעלן דער עפידעמיע, אויסראטן עקסטרעמיסטן וועלכע דראען  

אונזערע קאמיוניטיס, פארשטערקערן די שטערקסטע רעוואלווער געזעצן אין דעם לאנד און טון וואס עס 
 האט גאווערנער האוקול צוגעלייגט. איז נייטיג צו האלטן ניו יארקער אפגעהיטן,״ 

  
״די טעראר אטאקע אין באפעלאו האט ווידעראמאל אנטפלעקט די טיפענישן און סכנות פון די  

האט געזאגט אטוירני גענעראל לעטישע אינטערנעט פארומען וועלכע פארשפרייטן און מוטיגן האסע,״ 
אן ״דער פאקט אז א יחיד קען ּפָאסט׳ען פרטות׳דיגע פלענער דורכצופירן אזא האסע שריט  דזשעימס.

קיין קאנסעקווענצן און דערנאך עס שטראמען פאר דער גאנצער וועלט צו זען מאכט קאלט די ביינער און  
איז נישט זיך פארצושטעלן. אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו קלאגן און פארעהרן די לעבנס וועלכע זענען  

יס פאר זייערע ראלעס אין דער  גע׳גנב׳עט געווארן, נעמען מיר ערנסטע שריטן אויסצופארשן די קאמפאנ
אטאקע. מיר האבן געזען נאכאמאל און נאכאמאל די בפועלדיגע איבערקערעניש וואס ווערט געברענגט  

אנגעפילטע פלאטפארמעס, און מיר טוען אלצדינג וואס מעגליך צו שיינען א -פון די געפארפולע און האסע
ן שריטן עס צו פארזיכערן אז עס געשענט נישט סּפָאטלייט אויף די געפארפולע געפירעכטס און נעמע

 נאכאמאל.״ 

  
צווישן די מאסנאמען האט גאווערנער האוקול ארויסגעגעבן צוויי עקזעקיוטיוו באפעלן. דער ערשטער  

לאנדישע -איז געאייגנט אויף צו באקעמפען די באאומרואיגנדע אויפשטייג אין אין עקזעקיוטיוו באפעל
פטמאל באאיינפלוסט דורך און  פארברעכנס א-טעראריזם און עקסטרעמיסטישע געוואלד

אויסגעפלאנעוועט און ארויפגעשטעלט אויף סָאושעל מידיע פלאטפארמען און אינטערנעט פארומען. דער  
עקזעקיוטיוו באפעל רופט אויף דער אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס צו 

לאנדישע טעראריזם, אינערהאלב דער -דאס פארמיידן איןעטאבלירן א נייע איינהייט, געווידמעט בלויז צו  
טעראריזם. די נייע איינהייט וועט פאקוסירן אויף דראונג אפשאצונג -אפטיילונג׳ס אפיס פון קאנטער

פארוואלטונג, אויסטיילן געלטער צו ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו שאפן און אנפירן זייער אייגענע  
ונג מאנשאפטן און אויסניצן סאושעל מידיע צו נעמען שריטן צו שטערן די  דראונג אפשאצונג פארוואלט

ראדיקאליזאציע פראצעס. עס וועט אויך אויסשולן געזעץ אינפארסירונג מיטגלידער, גייסטישע געזונט  
- לאנדישע און הי-פראפעסיאנעלן און סקול באאמטע אויף דעם לעצטנסדיגן אויפשטייג אין אין

פארברעכנס און ראדיקאליזאציע, ווי אויך שאפן בעסטע  -טרעמיסטישע געוואלדאויפגעצויגענער עקס
 צוגאנגען פאר אידענטיפיצירן און שטערן דער ראדיקאליזאציע פראצעס.  

   
דער עקזעקיוטיוו באפעל פאדערט אויך פון די סטעיט פאליציי אוועקצושטעלן א געווידמעטע איינהייט  

לאנדישע -( אויף נאכצושפירן איןNYSICנטעליגענץ צענטער )אינערהאלב דעם ניו יארק סטעיט אי
פארברעכנס דורך סָאושעל מידיע. די איינהייט וועט אויסארבעטן פארשונג -עקסטרעמיסטישע געוואלד

צוגאנגען דורך סָאושעל מידיע אנאליזן, מיט א ספעציפישן פאקוס אויף אידענטיפיצירן מעגליכע דראונגען  
ירט דורך ראדיקאליזאציע און עקסטרעמיסטישע געוואלדפארברעכער. צום לעצט,  און פערשוינען מאטיוו 

פאדערט דער עקזעקיוטיוו באפעל פון יעדע קאונטי דורכצופירן א גרונטליכע איבערזיכט פון אירע  
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לאנדישע -איצטיגע סטראטעגיעס, ּפָאליסיס און פראצעדורן פאר זיך קעגנשטעלן דראונגען פון אין
    טעראריזם. 

   
וועט פאדערן פון סטעיט פאליציי איינצוגעבן פאר אן עקסטרעמע  עקזעקיוטיוו באפעלדער צווייטער 

( אונטער ניו יארק סטעיט׳ס ׳רויטער פאן׳ געזעץ ווען אימער זיי זעען א  ERPOריזיקע באשיצונג באפעל )
     מעגליך פארדעכטיגטע פארשוין דראעט זיך זעלבסט צי אנדערע. 

   

צום אפיס פון דעם אטוירני גענעראל אונטער  אנווייזונג גאווערנער האוקול האט אויך ארויסגעגעבן אן 
אויסצופארשן און שטודירן די סָאושעל מידיע פלאטפארמען וועלכע זענען   (8)63עקזעקיוטיוו געזעץ טייל  

געניצט געווארן דורך דעם באפעלאו שיסעריי פארדעכטיגטן אויף באקאנט צו מאכן, מוטיגן, און  
געוואלדטאטן, דרוקן אויס האסע און לעגיטימיזירן די ראסיסטישע ׳ערזעצונג טעאריע׳.   פארמיטלען

געפינסן פון די אויספארשונג וועלן געניצט ווערן צו פארשטערקערן און בויען אויף ניו יארק סטעיט׳ס 
 פארברעכנס. -סטראטעגיע פאר באקעמפן האסע און עקסטרעמיסטישע געוואלד

   
פעקל דרוקט גאווערנער האוקול אויך א סעריע לעגיסלאטיווע מאסנאמען געאייגנט   אלס טייל פון דעם 

פארבינדענע פארברעכנס. -אויף צו העלפן געזעץ אינפארסירונג אויסצופארשן און פארמיידן רעוואלווער
הָאול דורך  -די גאווערנער טראגט אן נייע לעגיסלאציע צו פארמאכן דעם ״אנדערער רעוואלווער״ לּוּפ

געווער, צו מאכן מער ביקס אונטערגעווארפן די  -נדערן און פארברייטערן דאס באדייט פון שיסע
 געווער געזעצן.  -פארשידענע ערליי עקזיסטירנדע שיס

   
גאווערנער האוקול ארבעט אויך מיט דער לעגיסלאטור דורכצופירן צוויי בילס צו אדרעסירן און גלאטיגער  

פארבינדענע פארברעכנס. דער ערשטער ועוט אוועקשטעלן א  -ואלווערמאכן די אויספארשונג פון רעו
אויטאמאטישע ביקסן פאבריצירט אדער געליפערט צו גע׳לייסענס׳טע  -פראצעס צו פאדערן סעמי

- פעאיג. מייקרָאסטעמּפינג איז א המצאה׳דיגער געווער-הענדלער אין ניו יארק צו ווערן מייקרָאסטעמּפינג
- שאכטלען מיט אן באזונדערע פינגערּפרינט יעדעס מאל א שיס-צייכנט און פאטראן צייכנונג טעכניק וואס

געווער גיבט ארויס א שאס. דאס ערמעגליכט פאר אויספארשער צו געפונען א פארבינדונג צווישן קוילן  
און שאכטלען געפונען ביי פארברעכנס ערטער צו א ספעציפישע רעוואלווער און פאטענציעל אנדערע 

עכנס. די צווייטע שטיקל לעגיסלאציע וועט שטערקער מאכן רעוואלווער באריכטונג פראטאקאלן פארבר
דורך פאדערן פון אלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן צו באריכטן דאס צוריקבאקומען סיי וועלכע  

 שעה פון זייער געפונען.   24רעוואלווער אינערהאלב 
  

נער האוקול׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו אדרעסירן די  די לעצטע מאסנאמען זענען טייל פון גאווער
רעכנט אריין באדייטנדע און   דורכגעפירטער סטעיט בודזשעטרעוואלווער געוואלדטאט עפידעמיע. דער 

מיליאן דאלער פאר דרייסטע  227מערקווירדיגע ענדערונגען צו פובליק זיכערהייט געזעצן ווי אויך 
עלכס וועט שטערקער מאכן די רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט באמיאונגען פון  אונטערנעמונגען וו

    באזירטע ארגאניזאציעס.-געזעץ אינפארסירונג אן קאמיוניטי
  

דרינגענדע  -לאנדישע טעראר אטאקעס פארטרעט איינע פון די מערסט-די לעצטנסדיגע אויפשטייג אין אין
די פאראייניגטע שטאטן. אין דעם לעצטן צענדליג יאר, זענען  דראונגען צו פובליק זיכערהייט לענגאויס 

זענען געווען   2021פאכיג איבער׳ן לאנד. אין  -לאנדישע טעראר אטאקעס און אינטריגעס געשטיגן דריי-אין
  38טעראריסט אטאקעס און אויפגעדעקטע אינטריגעס אין די פאראייניגטע שטאטן, אריינגערעכנט   73

 טן און ענליך געשטימטע טעראריסטישע אטאקעס און אינטריגעס.  ווייסע סּוּפרעמַאסיס
  

ניו יארק סטעיט אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע דירעקטארין עליזאבעט קראנין האט געזאגט, 
טוען אלצדינג וואס מעגליך צוצושטעלן שטיצע פאר די איבערלעבער און אלע אפעקטירטע   OVS״מיר ביי  

דורך די ראסיסטישע און זינלאזע אומברענגען פון אומשולדיגע מענטשן וועלכע זענען זיך פשוט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=29%2FbLYVVNaA%2BEJTndv6nz9KLnTaoYdUFvmQQFQdEw0g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OjKQPa9%2Fge8hQBnfcGBVzn8AcFs4VCkhEBTexK0lKEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc70458dea6de4f3c5f1608da38ff5624%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884966563332005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=czGSE%2BkSDegSrQ7F3WlxbiBSiTyQyYJfAJ8M8fxPhHQ%3D&reserved=0


קול  האו אומגעגאנגען אין לעבן אין שבת. מיר שליסן זיך אן מיט אלע ניו יארקער אין שטיצע פון גאווערנער 
און איינוואוינער פון איר היים שטאט אין זייער צייט פון טרויער, און פרובירן זיך היילן און פארזיכערן אז אזאנס  

קומט נישט פאר נאכאמאל קיינמאל. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר שטארקייט און פירערשאפט דורך  
רבנות און רעדוצירן רעוואלווער געוואלדטאט און  דאס אלעס און פאר איר פעסטע אנטשלאסנקייט צו שטיצן ק

   האסע פארברעכנס לענגאויס אונזער סטעיט.״
  

OVS וויכטיגע זיכערהייט נעץ און קען צאלן פאר אויסגאבן רעזולטירנדיג פון א  -באזארגט א קריטיש
ערדיגונג אויסגאבן,  פארברעכן ווען יחידים האבן נישט קיין מיטל זיי צו צאלן, אריינגערעכנט לוויות און בא

מעדיצינישע און קאונסלינג אויסגאבן, צווישן אנדערע אויסגאבן, ווי אויך העלפן געליטענע און פאמיליעס  
 מיט פארלוירענע געהאלטן און פארלוסט פון שטיצע.  

   
OVS   האט זיך אנגעשלאסן מיט ערי קאונטי דיסטריקט אטוירני דזשאן דזשעי. פלין און דער פעדעראלער

יורא פון אויספארשונג און דער באפעלאו פאליציי דעפארטמענט אוועקצושטעלן א קאמיוניטי מיטל  ב
זענען  אינפארמירטע שטיצע און באלדיגע סערוויסעס צו איינוואוינער וועלכע -צענטער צו באזארגן טראומא

דאס פארשליסן פון   באטראפן געווארן דורך דער טראגעדיע וואס האט פאסירט אום דזשעפערסאן עוועניו און 
׳טָאּפס פרענדלי מַארקעטס׳ צוליב די אנגייענדע פארברעכנס אויספארשונג. דער צענטער עפנט זיך היינט נאכט צו  

סיי ווער עס זאל זיך נייטיגן אין הילף דורכאויס די שווערע צייטן. סערוויסעס רעכענען אריין הילף מיט גרָאסעריס,  
   ג סערוויסעס און גייסטישע געזונט קאונסלינג.יוטיליטי באצאלונגען, באנקירונ

  
״די   אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס קאמיסיאנערין רָאסַאנַא רָאסַאדָא האט געזאגט,

שוידערליכע מאסן שיסעריי אין באפעלאו האט אינגאנצן צוריסן די סאציעלע טעפעך פון א געגנט, א  
דער חורבן, פארלוסט, און טראומא אנגעברענגט אויף אונזערע שכנים,   לאנד.שטאט, א סטעיט און א 

אנגעפילטע עקסטרעמיזם קען נישט און טאר נישט זיין  -פאמיליעס און באליבטע דורך האסע
מיר מוזן זיך צוהערן צו די קולות פון די מערסט באטראפענע און זיי שטיצן אין זייער טרויער,   אומזיסט.

נאכפאלגנדיג גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, מוזן מיר אויך   זיך ערהוילן פון טראגעדיע.היילונג, און 
נעמען שריטן זיך קעגנצושטעלן האסע און ראסיזם, אפהאלטן צוקונפטיגע עקסטרעמיסטישע 

מיר   געוואלדפארברעכער און אפשטעלן די אומלעגאלע פלוס פון רעוואלווערס אין אונזערע קאמיוניטיס.
   ן מיט דער גאווערנער צו העלפן ברענגען א סוף צו דעם רעוואלווער געוואלדטאט עפידעמיע.״שטייע

  
אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי  

לאנדישע טעראריזם געטריבן דורך ווייסע סּוּפרעמַאסי און  -אין —״מאכט נישט קיין טעות  האט געזאגט,
אנטיסעמיטיזם איז די סאמע ערשטע דראונג צו אונזער היימלאנד. די נייע איינהייט אינערהאלב דעם 

מיטלען, פאקוס און אפרוף וואס די  -טעראריזם וועט שטערקער מאכן די שטיצע-אפיס פון קאנטער
   ראונגען און די גיפט וואס טרייבט זיי פאדערט.״ ד
  

״די סטעיט פאליציי פארבלייבט  סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 
פאקוסירט אויף ארבעטן מיט אונזער געזעץ אינפארסירונג צוזאמארבעטער ביי דעם ארטיגן, סטעיט און  

לאנדישע טעראריזם. מיר שעצן די  -ווער געוואלדטאט און איןפעדעראלן שטאפל צו באקעמפן רעוואל
שטיצע פון גאווערנער האוקול און די לעגיסלאטור צו ווייטער פארברייטערן די באמיאונגען. קיין שום  

איינציגע געזעץ אינפארסירונג אגענטור קען לייזן די פראבלעמען, נאר עס וועט זיך פאדערן א  
 אויס קאמיוניטיס און אפילו סטעיט גרעניצן צו מאכן פארשריט.״ פאראייניגטע באמיאונג לענג

  
״די שיסעריי פון שבת איז געווען אן אומבאשרייבליכע  סענאטאר קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,
אומשולדיגע ניו יארקער. מיר דארפן טון אלצדינג    10טראגעדיע וואס האט אומגעברענגט די לעבנס פון  

דאס מיינט האלטן אונזערע גאסן ריין פון   —העלפן דאס פארמיידן פון נאכאמאל געשען וואס מעגליך צו 
אנגרייף געווער און ארויס פון די הענט פון געפארפולע עקסטרעמיסטן און אויספארשן די ראלע וועלכע  

ר  ָאנליין פלאטפארמען שפילן אין פארשפרייטן און מוטיגן ראסיסטישע רעטאריק. איך דאנק גאווערנע



האוקול פאר׳ן נעמען די גיכע און באלדיגע שריטן און איך וועל ווייטער קעמפן ביי דער פעדעראלער  
שכל׳דיגע רעוואלווער רעפארעם, באקעמפן עקסטרעמיזם און האלטן ניו  - שטאפל דורכצופירן פשוט

   יארקער אפגעהיטן.״
  

רך פאמיליעס, ארבעטער, שכנים ״די ווייטאג געשפירט דו קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט,
און דער גאנצער באפעלאו קאמיוניטי איז עפעס וואס קיין שום אנדערע מענטש אדער שטאט זאל דארפן 

מיטמאכן. שריטן זענען דרינגענד און נייטיג. גאווערנער קעטי האוקול פירט דעם וועג מיט גרונטליכע  
דעם וואך וועט דער   און בעסער באשיצן ניו יארקער.הָאולס -מאסנאמען וואס הייבט אן אויסצוראטן לּוּפ

לאנדישע טעראריזם פארמיידונג  -הויז פון רעפרעזענטעטיווס נאכפאלגן מיט דורכפירן איר אייגענער אין
ביל. צוזאמען מוזן מיר טון אלצדינג וואס מעגליך צו פארמיידן די אנגעהאלטענע אנוועזנהייט פון אזעלכע 

   ״אומנויטיגע טראגעדיעס.
  

״דורכפירן גרונטליכע רעוואלווער געוואלדטאט   סטעיט סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,
לעגיסלאציע איז גאנץ איינפאך א מצב פון לעבן און טויט פאר ניו יארקער. מיר באקעמפן איינע פון די  

ט צוריקברענגען  גרעסטע פראבלעמען פון אונזער צייט, און כאטש אונזערע באמיאונגען היינט וועלן ניש
די לעבנס פארלוירן צו די ראסיסטישע אטאקע אין באפעלאו, מיר קענען העלפן איינצוימען צוקונפטיגע  

  (S.4116A/A.7926) רעוואלווער געוואלדטאט דורך דעם פעקל בילס. אונזער מייקרָאסטעמּפינג ביל
וועט פאדערן רעוואלווער פאבריצירונג און הענדלער איינצופירן מייקרָאסטעמּפינג טעכנאלאגיע, וואס 

און וועט העלפן פארזיכערן פובליק   —נומער צו אויסגעשאסענע קוילן -לייגט צו א נאכשפירנדע סעריע
ן רעוואלווער  זיכערהייט און פארמיידן פארברעכנס. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר אדרעסיר

געוואלדטאט אין דעם גיכן און ווירקזאמען אופן, און איך בעט זיך ביי אלבאני דורכצופירן יעדן ביל בעפאר  
 דעם סוף פון דער סעסיע.״  

  
״אויף די שפורן פון דער שוידערליכער,   סטעיט סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט,

פגעטרייסלט אונזער סטעיט און לאנד, בין איך שטאלץ ראסיסטישער אטאקע וואס האט שאקירט און אוי
זיך אנצושליסן מיט גאווערנער קעטי האוקול און אונזערע קאלעגעס אין רעגירונג צו נעמען באלדיגע  

שריטן צו באשיצן ניו יארקער קעגן די זינלאזיגקייט פון רעוואלווער געוואלדטאט. מיר וועלן קיינמאל נישט 
ער לאנד פון אזעלכע רציחות ביז דער רעוואלווער אינדוסטריע און זייערע  פולקאם אויסראטן אונז

אליאירטע אין קאנגרעס און אין פילע סטעיטס וועלן נעמען פאראנטווארטליכע שריטן און אויפהערן  
פארברעכנס. אבער טריט ווי די וועלכע מיר  -בלָאקירן געזעצן וועלכע וואלט אפגעשטעלט די געוואלד

זענען א וויכטיגע טייל פון אונזער אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו טון אלצדינג וואס מעגליך דא  נעמען היינט 
אין ניו יארק. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר פעסטע פירערשאפט אין די  

אויסערגעווענטליכע שווערע צייטן, און יעדער וואס האט זיך אנגעשלאסן דעם קאמף קעגן די דאפלטע  
 פארברעכנס.״ -ת פון ראסיסטישע האסע און טויטליכע געוואלדמכו

  
״די אומבאשרייבליכע טראגישע שיסערייען אין  מיטגליד לינדע בי. ראזענטאל האט געזאגט, -אסעמבלי

וואך איז א ביישפיל פון וואס קען געשען ווען עקסטרעמיסטן ווערן  -באפעלאו דעם פארלאפענעם סוף
יטן זייער ראסיסטישע האסע רייד און פירן אויס רשעות׳דיגע פלענער צו  באפולמעכטיגט צו פארשפרי

נעמען אומשולדיגע לעבנס. אויף די שפורן פון דער אטאקע אויף דער שווארצער קאמיוניטי, מוז ניו יארק  
סטעיט פירן דעם וועג אין באשיצן קעגן אזעלכע ראדיקאלע און עקסטרעמיסטישע קאנספיראציע 

ן פאר ווייטער צו דרוקן פאר שטרענגערע רעוואלווער געזעצן וועלכע וועלן באשיצן  טעאריעס און זעצ
אויטאמאטישע  -אונזערע קאמיוניטיס. אלס דער ספאנסירער פון לעגיסלאציע וואס וועט פאדערן אז סעמי

  ביקסן פארקויפט אין ניו יארק סטעיט צו זיין פעאיג פאר מייקרָאסטעמּפינג, אפלאדיר איך גאווערנער
האוקול פאר איר פירערשאפט און דרייסטע שריט צו פארזיכערן אז רעוואלווערס קומען נישט אן אין די  
הענט פון די וועלכע צילן אפצוטון שאדן. ווען אונזער מייקרָאסטעמּפינג לעגיסלאציע ווערט געזעץ, וועט  



די מכה פון רעוואלווער  געזעץ אינפארסירונג האבן נאך א מיטל נאכצושפירן פארברעכער און אפשטעלן 
 געוואלדטאט.״  

  
״א דאנק אייך גאווערנער האוקול פאר נעמען גיכע   ען סיימאן האט געזאגט,-מיטגליד דזשאו -אסעמבלי

וויכטיג  -שריטן צו העכערן איינפירונג פון ניו יארק׳ס עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפעל. עס איז קריטיש
אז ניו יארק טוט אלצדינג וואס מעגליך צו פארזיכערן די זיכערהייט און וואוילזיין פון אונזערע קאמיוניטיס.  

און פאדערט אז  ERPOוו באפעל וועט פאדערן טרענירונג פון פאליציי באאמטע איבער דער עקזעקיוטי 
בארעכטיגקייט באדינגונגען איינצוגעבן אינ׳ם הויכן געריכט, וועלכס  ERPOפעלער וועלכע קומען נאך די 

  העלפט אפהאלטן מענטשן פון שעדיגן זיך אליין אדער אנדערע און איך ERPOוועט ראטעווען לעבנס. 
 שטיץ פארשטערקערן איר איינפירונג.״  

  
״אינאיינעם דארפן מיר אפשטעלן דאס  קווינס דיסטריקט אטוירני מעלינדע קעטס האט געזאגט,

די באמיאונג רעכנט אריין נאכשפירן זייער באניץ,   פארשפרייטן רעוואלווער אין אונזער געגנט.
עווער געניצט אין שיסערייען. דער גאווערנער׳ס  רעדוצירנדיג די אינווענטָארי און אידענטיפיצירן די ג

 פארשלאג זעצט פאר ווייטער צו פירן דעם סטעיט אין דער ריכטונג.״  
  

״דער יוגנטליכער שיסער וואס האט  בראנקס דיסטריקט אטוירני דארסעל די. קלארק האט געזאגט,
מענטשן אין דעם באפעלאו סופערמארקעט בלויז צוליב דעם וואס זיי זענען   10אנגעבליך אויסגעשאכטען 

געווען שווארץ האט געקענט קויפן דעם אנפאל געווער לעגאלערהייט אין דעם סטעיט, און ער האט עס 
זין. ער האט געדראעט צו הרג׳ענען סטודענטן ביי  געענדערט מיט אן אומלעגאלע הויכע אינהאלט מאגא 

שולע פאראיאר, וועלכע ארטיגע פאליציי האבן אויסגעפארשט. די אנגעטראגענע געזעץ צו  -זיין הויך
געווער צו ״סיי וועלכע אנדערע געווער״ אויף אריינצונעמען  -פארברייטערן דאס באדייט פון שיס

נער האוקול׳ס עקזעקיוטיוו באפעל פאדערט פון סטעיט פאליציי  קָאנווערטיבל אנפאל געווער, און גאווער
( אונטער ניו יארק סטעיט׳ס ׳רויטער  ERPOאיינצוגעבן פאר אן עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפעל )

פאן׳ געזעץ ווען זיי זעען גאר מעגליכע אויסזיכטן אויף א פארשוין צו דראען זיך אדער אנדערע וועלן  
מף צו ענדיגן מאסן שיסערייען. גאווערנער האוקול׳ס עקזעקיוטיוו באפעל פאדערט  העלפן אין אונזער קא

-לאנדישע עקסטרעמיסטישע געוואלד-פון סטעיט פאליציי צו עטאבלירן אן איינהייט נאכצושפירן אין
פארברעכנס דורך סָאושעל מידיע איז נאך א מאסנאם וואס וועט העלפן פארבעסערן די זיכערהייט פון ניו  

 קער.״  יאר
  

״עס איז העכסט נייטיג אז רעגירונג און לעגיסלאטארן נעמען  רעווערענד על שארפטאן האט געזאגט,
לאנדישע טעראריזם און טון אלצדינג וואס מעגליך עס  -באזירטע אין-גאר ערנסט דער דראונג פון ראסע

ון גאווערנערס זיך געהויבן  קעגנצושטעלן; אזוי ווי אין די געשיכטע פון דעם לאנד, האבן לעגיסלאטארן א
רעכטן   LGBTQIAצו דעם מאמענט, צי עס איז געווען דזשים קראו געזעצן, פרויען׳ס רעכטן געזעצן, און 

באזירטע ווייסע סּוּפרעמַאסי  -געזעצן. מיר מוזן זיך איצט הייבן צו דעם מאמענט פון האנדלען מיט ראסע
נען נישט בלויז האבן מיטלייד; מיר מוזן אויך איינפירן  לאנדישע טעראריזם מיט לעגיסלאציע. מיר קע-אין

 געזעצן.״  
  

 ניו יארקער קעגן רעוואלווער געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין רעבעקע פישער האט געזאגט,
״אזוי ווי רעוואלווער געוואלדטאט און ווייסע סּוּפרעמַאסיסט מאטיווירטע שיסערייען מאכן אן חורבנות אין  

אונזער סטעיט און טוען אומפראפארציאנעל באטרעפן שווארצע און ברוינע ניו יארקער, זענען מיר  
גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו  די   דאנקבאר אז גאווערנער האוקול נעמט באלדיגע שריטן צו ראטעווען לעבנס.

-מארדן, שטוב- באפעלן און לעגיסלאטיווע פארשלאגן וועלן אפהאלטן מאסן שיסערייען, זעלבסט
געוואלדטאט און אנדערע רעוואלווער געוואלדטאט וועלכע פלאגן אונזערע קאמיוניטיס יעדן  

ן אדרעסירן די רעוואלווער  מייקרָאסטעמּפינג טעכנאלאגיע און פארברעך רעוואלווער באריכטן וועל  טאג.
האנדלעריי קריזיס דורך האלטן פארברעכערישע רעוואלווער האנדלער פאראנטווארטליך און העלפן לייזן  



פארברעכנס. מיר שטאלצירן זיך צו שטיין מיט גאווערנער האוקול היינט און אפלאדירן איר פאר שטיצן די  
 רעטנדע ּפָאליסיס צו באשיצן ניו יארקער.״  -לעבנס

  
״רעוואלווער געוואלדטאט איז דאס סופאלק קאונטי שעריף עראל די. טאולאן דזשּוניאר האט געזאגט, 

העכסטע פון אלעמאל, און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר׳ן פארשלאגן די מאסנאמען וועלכע איך  
פארברעכנס און   גלייב וועט העלפן געזעץ אינפארסירונג נאכשפירן די פארשוינען וועלכע באגיין די 

 אפשטעלן מער פון אונזערע איינוואוינער פון ווערן קרבנות.״ 
  

״זינלאזע רעוואלווער געוואלדטאט האט געהאט   אלבאני פאליציי הויפט עריק האוקינס האט געזאגט,
א שוידערליכע ווירקונג אויף קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט ניו יארק. איך דאנק גאווערנער האוקול  

ר׳ן פארזעצן דאס פארזיכערן אז געזעץ אינפארסיר אגענטורן האבן די מיטלען און שטיצע נייטיג אויף  פא
 צו העלפן אדרעסירן די אנגייענדע שוועריגקייטן.״  

  
״כאטש ניו יארק׳ס רעוואלווער געוואלדטאט   ברעידי פרעזידענטקע קריס בראון האט געזאגט,

שכל׳דיגע פארריכטונגען זיי  -סטע אין לאנד, קענען אבער פשוטאפהאלט געזעצן זענען צווישן די שטערק
העלפן שטערקער מאכן און העלפן געזעץ אינפארסירונג מער גרינגערהייט אדרעסירן און לייזן  

פארברעכנס. די ּפָאליסיס וואס גאווערנער האוקול האט היינט אויסגעמאלדן וועלן סיי העלפן רעפינירן ניו  
עזעצן, ווי צ.ב.ש. די עקסטרעמע ריזיקע געזעץ וועלכס קען מער ווירקזאם  יארק׳ס עקזיסטירנדע ג

מיטלען ווי צ.ב.ש. מייקרָאסטעמּפינג -באזירטע לייזונגס-איינגעפירט ווערן, אן איינפירן נייע, באווייז
י  שכל׳דיג. זיי וועלן העלפן פארמיידן צוקונפטיגע טראגעדיעס וו-טעכנאלאגיע. די ּפָאליסיס זענען פשוט

דער אטאקע אין באפעלאו, האלטן פאמיליעס אפגעהיטן פון רעוואלווער געוואלדטאט אין קאמיוניטיס  
 לענגאויס דעם סטעיט און האבן א פאזיטיווע כוואליע ווירקונג אויף סטעיטס איבער׳ן לאנד.״  

  
״ביי ׳שעלטערינג ַארמס׳, גייען אויס  עליזאבעט מעקארטי האט געזאגט,  CEO׳שעלטערינג ַארמס׳ 

אונזערע הערצער צו די איינוואוינער פון באפעלאו בשעת זיי ערהוילן זיך פון דער טראגעדיע. רעוואלווער  
געוואלדטאט און האסע אפעקטירט אונז אלע און עס איז וויכטיג זיך קעגנשטעלן די פראבלעמען  

אונזער ׳רָאק סעיף סטריטס׳ מאנשאפט ארבעט צו ענדיגן רעוואלווער געוואלדטאט אין זייער  אינאיינעם. 
קאמיוניטי פון פאר רַאקעוועי און מיר נעמען אויף מיט צופרינדהייט די געלעגנהייט צו ארבעטן מיט  

 יארק.״  אונזערע צוזאמארבעטער לענגאויס דעם סטעיט צו ברענגען פרידן צו יעדע קאמיוניטי אין ניו 
  

ר שעצן זייער דאס  ׳סָאוטערן ּפָאווערטי לָאו צענטער׳ שטאב הויפט לעסיע ברוקס האט געזאגט, ״מי
וואס גאווערנער האוקול רעדט ארויס קלאר און מאכטפול קעגן האסע און פאר אירע באמיאונגען צו  

און ברוינע   ענדיגן די געוואלדפארברעכערישע, ראסיסטיש מאטיווירטע אטאקעס קעגן שווארצע
פארברעכנס, איז דער אנגעבליכע אטאקע אין -קאמיוניטיס. אזוי ווי פילע עקסטרעמיסטישע געוואלד

באפעלאו געווען פארטיפט אין ָאנליין ראדיקאלע ווייסע סּוּפרעמַאסיסט קולטור מעגליך געמאכט דורך  
ונגען היינט אויסגעמאלדן  דאס ברייט פארשפרייטן האסע אויף סָאושעל מידיע פלאטפארמען. די באמיא

וועט העלפן שיינען א ליכט אין די טונקעלע ווינקלען פון דעם וועב און טרייבן שריטן אויף צו פארמיידן  
צוקונפטיגע שוידערליכע שריטן. אויף צו לאנג האבן די קאמפאניס געשטעלט רווחים איבער די פובליק  

ע קאמפאניס פאר זיך מוזן אויך טון מער אויף צו  גוטסקייט, און דאס מוז זיך ענדיגן. סָאושעל מידי
- אינפארסירן זייערע אייגענע ּפָאליסיס און פראטאקאלן טוען אפשאפן אמריכטיגע אינפארמאציע, האסע
אנגעפילטע און געוואלדפארברעכערישע אינהאלט. מיר שטייען גרייט ארויסצוהעלפן מיט די אנגייענדע  

 באמיאונג.״ 
  

אזוי ווי ווייסע אונזערע לעבנס׳ ּפָאליסי דירעקטארין זינאט יאהיא האט געזאגט, ״׳מארשיר פאר 
סּוּפרעמַאסי טוט ווייטער ארויסשטעלן איר מיאוסן און טויטליכן געזיכט, מוזן מיר נעמען דרינגענדע שריטן  

ג גע׳שתדל׳ט פון אונזערע פירער כדי אפצושאפן פון ווייסע סּוּפרעמַאסי א מקום מיקלט. מיר האבן לאנ



פאר ׳נָאו נָאטָארייעטי׳ פאר רוצחים כדי אפצוהאלטן נאכמאכער שיסער. עס איז איצט קלאר אז ׳נָאו 
נָאטָארייעטי׳ וועט אויך העלפן אפשטעלן ווייסע סּוּפרעמַאסי פון זיך שפרייטן. גאווערנער האוקול׳ס  

העלפן טון גענוי דאס, און   פארארדענונג אויסצופארשן סָאושעל מידיע פלאטפארמעס ראלע וועלן
רעטנדע מאסנאם. די אקציעס זענען  -הָאולס, איז א לעבנס -אינאיינעם מיט איר דרוק צו פארמאכן לּוּפ

 פראאקטיוו, נישט רעאגירנד, און עס פריידט אונז צו זען ווי דער גאווערנער נעמט זיי אונטער.״  
  

געוואלדטאט דעפיוטי הויפט קאונסעל דעיוויד   ׳גיפארדס לאו צענטער׳ אויף צו פארמיידן רעוואלווער
״די שוידערליכע מאסן שיסעריי אין באפעלאו, און די האסע וואס האט עס  פוטשינא האט געזאגט,

באאיינפלוסט, זענען א זאך וואס מיר קענען נישט און טארן נישט קיינמאל אקצעפטירן. אונזערע הערצער  
וועלכע האבן פארלוירן נאענטע און באליבטע צו די זינלאזע, גייען אויס פאר די איבערלעבער און די  

שאפער אין דעם לאנד וועלכע מוז אסאך -געמיינע שריט, אבער אונזערע אויגן זענען געוואנדן צו די געזעץ
מער טון. קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק פארלאנגען אז מער דארף געטון ווערן זיי צו באשיצן פון  

לדטאט, און מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן ענטפערן דעם רוף מיט די קריטישע  רעוואלווער געווא
 שריטן.״  

  
SAVE  ,איסט הארלעםGOSO,״צו אפט ווען עס   , דירעקטאר אמאר דזשעקסאן האט געזאגט

פאסירט א טויטליכע טראגעדיע, טראגן אונזערע קאמיוניטיס דעם גרעסטן טייל פון די געוואלדטאטן. די  
- וואך אין באפעלאו דערמאנען אונז אז מיר דארפן האבן מער שטיצע-אגישע פאסירונגען פאריגע סוףטר

מיטלען אויף צו קעמפן קעגן די ערנסטע און שטייגנדע פובליק געזונטהייט קריזיס פון רעוואלווער  
ך בויען  ארבעט יעדן טאג צו קעמפן קעגן רעוואלווער געוואלדטאט דור SAVEגעוואלדטאט און האסע. 

וויכטיג אז אונזער געזעלשאפט ווידמעט מער  -ליניעס פון קאמוניקאציע מיט יוגנטליכע און עס איז קריטיש
מיטלען פאר גייסטישע געזונטהייט באהאנדלונג, פארדאמען ראסיזם, רעדוצירנדיג צוטריט צו  -הילפס

עלכע דראען אונזערע פארברעכנס וו-רעוואלווערס און צוריק דרוקן קעגן די האסע און געוואלד
 קאמיוניטיס.״  

  
לייף׳, פראגראם פארוואלטער מייק פערי האט געזאגט,   2צענטראל פאמיליע לעבנס צענטער, ׳טרּו 

״מיר שטייען אין סאלידאריטעט מיט די פאמיליעס פון די קרבנות וועלכע זענען גע׳הרג׳עט געווארן דורך  
האפן אז די טראגישע פאסירונג לייגט דרוק אויף ערוויילטע  פארברעכן. מיר -זינלאזע רעוואלווער געוואלד

פארברעכנס אפהאלט גרופעס אין ניו יארק סיטי.  -באאמטע צו נעמען באלדיגע שריטן און שטיצן געוואלד
אין צוגאב, קוקן מיר ארויס צו ארבעטן אינאיינעם צו צענעמען היסטארישע אומ׳יושרדיגע אומשטענדן  

 פארברעכנס.״ -טן געוואלדוועלכע ברענגען די סאר
  

דזשעקאבי מעדיקעל צענטער, ׳סטענד ָאּפ טּו ווייָאלענס׳, עקזעקיוטיוו פראגראם דירעקטאר  
ר ׳סטענד ָאּפ טּו ווייָאלענס׳ פראגראם ביי ניו יארק  קארדזשא דאוקינס האמילטאן האט געזאגט, ״דע

פראגראם אין באפעלאו    SNUGירטע סיטי העלט + האספיטעלס / דזשעקאבי שטייט מיט אונזער אפיליא
און די איינוואוינער פון באפעלאו דורכאויס דער שווערער צייט. מיר זעצן פאר ווייטער אין אונזער  

פארברעכנס וועלכע פלאגן אונזער קאמיוניטי און  -איבערגעגעבנקייט זיך אויפצושטעלן קעגן געוואלד
רעזולטירט אין דער טראגעדיע. מיר זענען  פארדאמען די ראסיסטישע אידעאלאגיעס וועלכע האבן 

פארברעכנס פון ווייטער אנמאכן חורבנות -אנטשלאסן אין אונזער אנגייענדע מיסיע צו פארמיידן געוואלד
 אין אונזערע ניו יארק סטעיט קאמיוניטיס.  

  
פראיעקט, דירעקטאר   RISE׳סעיוו ַאווער סטריטס׳ /  SOS׳צענטער פאר געריכט אינאוואציע׳, 

״אזוי ווי מיר לערנען זיך צו צוצופאסן צו א נייעם נארמאלקייט צושטאנד העילי נאלאסקא האט געזאגט, 
-פאנדעמיע, איז עס ליידער א ווירקליכקייט אז רעוואלווער געוואלד 19-אלס רעזולטאט פון דער קָאוויד

עלכע אפעקטירן  ארברעכנס זענען ערגער געווארן צוליב די פילע אונטערליגענדע פראבלעמען וופ
אונזערע קאמיוניטיס ווי צ.ב.ש. די ווירקונגען פון פרעצעדענטלאזע ארבעטסלאזיגקייט, גייסטישע  



מיטלען. געגנטער לענגאויס ניו יארק און דעם  -געזונטהייט שוועריגקייטן, און העכערע מניעות צו שטיצע
פארברעכנס ברענגען -ווער געוואלדלאנד זענען איבערגענומען מיט ווייטאג און טראומא וועלכע רעוואל

טערמיניגע אינוועסטירונגען אין פובליק זיכערהייט צענטרירט אין  -מיט זיך. דער נושא פאדערט לאנג
פאכיג פארצווייגט און טוען פארקערפערן אפהאלט און אינטערווענץ. מיר  -קאמיוניטי וועלכע זענען פיל

טן און פארזיכערן די יונגווארג מיט די מערסטע אויסזיכטן צו  מוזן אדרעסירן די ווארצלען פון די שוועריגקיי
ניצן אדער געשעדיגט צו ווערן דורך א רעוואלווער זענען באהאפטן צו באגלייבטע מעסענדזשער  

 ׳סעיוו ַאּווער סטריטס׳ און דער ניו יארק סיטי קריזיס פארוואלטונג סיסטעם.״   SOSפראגראמען ווי 
  

עוועלאפמענט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר און גרונדער, קעי. בעין האט  קאמיוניטי קאפאציטעט ד
״כאטש די אומנויטיגע פארלוסט פון סיי וועלכע מענטשליכע לעבן איז טראגיש, איז אבער די   געזאגט,

ראסיסטישע הינזיכט פון דער אטאקע קעגן די שווארצע קאמיוניטי אין באפעלאו איבערהויפט  
דאס נישט אוועקמאכן אלס בלויז א געמיינע שריט פון איין פארדארבענער  באאומרואיגנד. מיר קענען  

און לענגאויס פאליטישע,   —מטורף. מיר פאדערן פון דעם לאנד׳ס פירערשאפט ביי יעדן שטאפל 
אויף תיכף זיך קעגנשטעלן די   —רעליגיעזע, אקאדעמישע, ביזנעס און קאמיוניטי אינסטיטוציעס 

פארברעכנס -ע מוסטער פון ראסיסטיש מאטיווירטע, סיסטעמישע געוואלדהיסטארישע איינגעווארצלט
 אלטאפשטאמיגע. -געצילט הויפטזעכליך קעגן שווארצע, ברוינע, אזיאנע און היגע

  
״׳לייף קעמפ׳ אפלאדירט גאווערנער האוקול פאר איר   עריקע פארד האט געזאגט, CEO׳לייף קעמפ׳ 

שטימע אויף האסע פארברעכנס און אינוועסטירונג אין רעוואלווער געוואלדטאט אויסראטן און מיר  
פעאיג אנגעפירטע גרופעס און  -אפעלירן פאר דער סטעיט׳ס אינוועסטירונג אריינצונעמען קולטורעל

לונג און טראומא ערהוילונג ווי אויך אלס פארשידנארטיגע קאמיוניטי  מומחים אויף די פארנט ליניע פון היי
 געוואלדטאט אינטערווענץ גרופעס.״  

  
״די עיקר טייל פון  ׳עוועריטאון פאר גָאן זיכערהייט׳ פרעזידענט דזשאן פיינבלאט האט געזאגט,  
- יט ווירקליכע לייזונגספירערשאפט איז זיך אפרופן צו טראגעדיעס ווי די מאסן שיסעריי אין באפעלאו מ 

-מיטלען, נישט בלויז רעטאריק, און דאס איז גענוי וואס גאווערנער האוקול טוט דורך שטיצן די לעבנס
רעטנדע ּפָאליסיס. מיר האבן שוין פילע פון די מיטלען אין וועלכע מיר נייטיגן זיך אויף אפצוהאלטן  

ער מאכן אז געזעץ אינפארסירונג, גייסטישע איצט דארפן מיר זיכ —פארברעכנס -רעוואלווער געוואלד
טעגליכע ניו יארקער ווייסן ווען זיי  -געזונטהייט פראפעסיאנעלן, סקול אדמיניסטראטארן און טאג

 קעסטל און זיי אויסצוניצן.״  -ארויסצונעמען פון דעם געצייג
  

׳עוועריטאון׳ איבערלעבער און וואלונטירער מיט דעם ניו יארק אפטייל פון ׳מוטערן פאדערן שריטן׳ 
און זון דזשערמעין הייט  2013קווין ענגליש איז געשאסן און גע׳הרג׳עט געווארן אין -וועמענס זון יא 

ין דאנקבאר צו  ״איך ב האט געזאגט פאמעלא הייט, 2016איז געשטאכן און גע׳הרג׳עט געווארן אין 
פארברעכנס ווי  -גאווערנער האוקול, וועלכע שטעלט זיך אויף פאר איבערלעבער פון רעוואלווער געוואלד

די קרבנות זעען אויס ווי מיך, האבן   —איך. די שיסעריי אין באפעלאו האט מיך טיף אויפגעטרייסלט 
ריקברענגען מיינע קינדערלעך, אבער איך  געוואוינט ווי מיך און ליב געהאט ווי איך. גארנישט קען נישט צו

בין טיף דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול נעמען די שריטן צו העלפן אפרוימען האסע און פארמיידן אז 
 מער פאמיליעס מאכן מיט דעם זעלבן מאס ווייטאג.״  
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