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STAŁY DOSTĘP DO ABORCJI: GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SZEROKO 
ZAKROJONĄ, WIELOPŁASZCZYZNOWĄ KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ 

SKIEROWANĄ DO WSZYSTKICH OSÓB POSZUKUJĄCYCH OPIEKI W ZAKRESIE 
ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO  

   
Po decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o uchylenia orzeczenia w 

sprawie Roe przeciwko Wade, płatna kampania medialna podkreśla 
zaangażowanie administracji stanu Nowy Jork w ochronę dostępu do aborcji i 

zdrowia reprodukcyjnego dla wszystkich osób  
   

Strona internetowa z materiałami edukacyjnymi na temat aborcji, informacjami o 
świadczeniodawcach i nie tylko, w 12 różnych językach, poszerza wiedzę o 
możliwościach opieki medycznej w stanie Nowy Jork i jest dostępna tutaj  

   
Zdjęcia z kampanii społecznej można zobaczyć tutaj  

   
   
W związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego USA (Supreme Court of the United 
States, SCOTUS) w sprawie Dobbs przeciwko Jackson, gubernator Kathy Hochul i 
Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, 
NYSDOH) ogłosili dziś szeroko zakrojoną, wieloplatformową, płatną kampanię 
edukacyjną, której celem jest uświadomienie mieszkańcom stanu Nowy Jorkom i 
wszystkim Amerykanom, że w stanie Nowy Jork aborcja pozostaje bezpieczna, legalna i 
zawsze dostępna. Ogólnostanowa kampania obejmuje wieloplatformowe działania 
reklamowe oraz nową stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat 
praw aborcyjnych, świadczeniodawców, wsparcia i możliwości w zakresie płatności w 
stanie Nowy Jork.  
   
„Obawialiśmy się tego mrocznego dnia – ale władze stanu Nowy Jork nie zawahały się 
na niego przygotować”, powiedziała gubernator Hochul. „Sąd Najwyższy zadał 
miażdżący cios wszystkim, którzy cenią sobie możliwość decydowania o własnym ciele. 
Wyrażę się jasno: Sąd Najwyższy nas zawiódł, ale stan Nowy Jork tego nie zrobi. 
Nasza kampania promująca stały dostęp do aborcji Abortion Access Always opiera się 
na działaniach mających na celu uświadomienie wszystkim, że aborcja jest bezpieczna, 
legalna i dostępna. Dopóki jestem gubernatorem, ten stan będzie Cię chronił”.  
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„Decyzja Sądu Najwyższego, by unieważnić dziesiątki lat precedensu i cofnąć czas w 
kwestii równości i prawa kobiety do kontroli nad własnym ciałem, wstrząsa naszymi 
sumieniami. Decyzja ta jest przerażająca i stanowi obrazę wszystkiego, o co 
walczyliśmy, wzmacniając naszą jedność jako kraj. Niech nikt nie ma wątpliwości – 
walka o spełnienie ideałów założycielskich trwa nadal, a my w stanie Nowy Jork 
będziemy stać na jej czele.  W stanie Nowy Jork aborcja będzie nadal bezpieczna, 
dostępna i legalna”, powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Stan Nowy Jork 
nadal będzie bezpieczną przystanią dla kobiet w całym kraju”.  
   
Zintegrowana kampania medialna i reklamowa będzie prowadzona w całym kraju, 
zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, 
takich jak węzły komunikacji miejskiej, centra handlowe, lotniska, a także za 
pośrednictwem radia i kanałów cyfrowych. Reklamy, prowadzone przez Wydział 
Zdrowia Stanu Nowy Jork, są wyświetlane w czterech różnych kolorach – czarnym, 
zielonym, różowym i fioletowym – podkreślając znaczenie dostępu do aborcji jako 
kwestii zdrowia publicznego, która dotyczy wszystkich. Bezpieczna aborcja pomaga 
chronić zdrowie fizyczne i medyczne kobiet, zapewniając im możliwość wyboru i 
możliwość założenia rodziny oraz rozważenia własnego zdrowia fizycznego i 
psychicznego.  
   
„Czterdzieści milionów kobiet – ponad połowa populacji w wieku reprodukcyjnym w tym 
kraju – żyje w stanach, które już wycofały się z prawa do aborcji”, powiedziała dr Mary 
T. Bassett, Stanowa Komisarz ds. Zdrowia. „Wiele z tych stanów nie dopuszcza 
wyjątków w przypadku ciąż powstałych w wyniku gwałtu, kazirodztwa lub zagrażających 
życiu matki. Skandaliczny wyrok wydany przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
jest parodią zdrowia publicznego i kryzysem praw człowieka, który zagraża zdrowiu nas 
wszystkich. Ludzie muszą mieć podstawowe prawo wyboru czynników medycznych i 
społecznych, które wpływają na ich stan zdrowia i przebieg życia, co musi obejmować 
dostęp do bezpiecznej aborcji. Dzięki gubernator Hochul i naszemu zespołowi w 
NYSDOH zadbamy o to, aby każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork i każda osoba 
przybywająca do naszego stanu w poszukiwaniu opieki medycznej wiedziała o tym”.  
   
Aby poszerzyć dostęp do edukacji, władze stanowe uruchomiły nową stronę 
internetową, która ma zapewnić społeczeństwu jedno źródło informacji na temat 
dostępu do aborcji i opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Nowa strona 
internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat praw do aborcji, 
świadczeniodawców, możliwości leczenia, a także informacje na temat wsparcia w 
zakresie zdrowia psychicznego i płatności. Strona internetowa, stworzona dzięki 
zobowiązaniu władz stanowych do zapewnienia równego dostępu, jest dostępna w 
ponad dwunastu językach i można się z nią zapoznać za pomocą smartfona lub 
komputera. Materiały do pobrania, w tym oznakowanie, gotowe komunikaty i grafiki dla 
mediów społecznościowych, są dostępne dla partnerów zajmujących się zdrowiem 
publicznym i organizacji społecznych, które chcą rozpowszechniać informacje w swoich 
społecznościach.  
   



Gubernator Hochul podjęła już bezprecedensowe działania w celu dalszego 
zachowania, ochrony i wzmocnienia praw reprodukcyjnych i dostępu do aborcji w stanie 
Nowy Jork. Obejmuje one utworzenie wiodącego w skali kraju Funduszu Wsparcia 
Ośrodków Aborcyjnych (Abortion Provider Support Fund) o wartości 25 mln USD, który 
będzie nadzorowany przez stanowy Departament Zdrowia, i który ma na celu 
zwiększenie możliwości i zapewnienie dostępu pacjentkom poszukującym pomocy 
aborcyjnej w stanie Nowy Jork. Gubernator zapowiedziała również przyznanie 10 mln 
USD na dotacje przyznawane przez Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of 
Criminal Justice Services), które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa 
placówkom zajmującym się zdrowiem reprodukcyjnym.   
   
W dniu 13 czerwca, gubernator Hochul podpisała kompleksowy pakiet sześciu ustaw, 
które mają na celu dalsze zachowanie, ochronę i wzmocnienie praw aborcyjnych 
pacjentek i świadczeniodawców w stanie Nowy Jork. Ustawa podejmuje konkretne 
działania w celu rozwiązania różnych problemów prawnych, w tym ustanowienia 
podstawy prawnej dla bezprawnej ingerencji w prawa chronione oraz objęcia 
świadczeniodawców i pacjentów aborcyjnych Programem Poufności Adresów (Address 
Confidentiality Program). Nowe ustawy zabraniają również stawiania zarzutów lekarzom 
świadczącym usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego pacjentkom zamieszkałym w 
stanach, w których takie usługi są nielegalne, oraz uniemożliwiają firmom 
ubezpieczeniowym podejmowanie działań przeciwko aborcjonistom, którzy świadczą 
usługi legalnie.  
   
Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork i osoby przybywające do stanu Nowy Jork w 
poszukiwaniu opieki medycznej powinny wiedzieć, że prawo do aborcji jest zapisane w 
prawie stanu Nowy Jork. Gubernator Hochul i stanowy Departament Zdrowia zawsze 
będą dbać o to, by administracja stanowa zapewniała bezpieczny dostęp do aborcji i 
ciągłość opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.  
   
Usługi aborcyjne w stanie Nowy Jork muszą być całkowicie poufne. Świadczeniodawcy 
nie mogą ujawniać żadnych informacji nikomu poza osobą poddającą się aborcji bez jej 
zgody. Obejmuje to dokumentację medyczną oraz wszelkie informacje dotyczące wizyty 
lub zabiegu. Poufność dotyczy również drugiego biologicznego rodzica płodu, rodziców 
pacjentki, jeżeli jest ona niepełnoletnia, oraz wszystkich innych osób, które nie zostały 
zidentyfikowane jako posiadające wyraźną zgodę pacjentki na otrzymanie informacji o 
aborcji.   
   
W stanie Nowy Jork koszty aborcji pokrywa Medicaid, a także inne podmioty 
ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które potrzebują pomocy w opłaceniu kosztów lub 
podróży, mają do dyspozycji środki, fundusze i organizacje, które mogą pomóc w ich 
pokryciu.  
   
Aby dowiedzieć się więcej na temat opieki aborcyjnej w stanie Nowy Jork, w tym na 
temat świadczeniodawców, możliwości skorzystania z usług, wsparcia w zakresie 
zdrowia psychicznego lub opcji płatności, zapraszamy do odwiedzenia tej strony.  
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