אויף תיכף ארויסצוגעבן8/4/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט פאליציי וועלן פארזעצן ווייטער צוצוכאפן רעוואלווערס
לענגאויס דעם סטעיט
סטעיט פאליציי באריכט  104פראצענטיגע אויפשטייג אין פארכאפטע רעוואלווער אין  2022אין
פארגלייך מיט׳ן זעלבן פעריאד אין 2021
רעכנט אריין גרויסע ׳גאָ ן באָ סט׳ דורך נייע סטעיט פאליציי איינהייט 30 ,אומגעזעצליכע רעוואלווער
צוגעכאפט אריינגערעכנט שיסגעווער און גייסטער-רעוואלווער; מערערע פארדעכטיגטע
ארעסטירט
גאווערנער האוקול האט איינגעשאפן  2.5מיליאן דאלער אין סטעיט בודזשעט פאר  14פאסטנס
פאר נייע סטעיט פאליציי רעוואלווער האנדלעריי צושטערונג איינהייט
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז סטעיט פאליציי באריכטן א  104פראצענטיגע
אויפשטייג אין צוגעכאפטע רעוואלווערס דעם יאר ,סטאטיסטיקס געהעכערט דורך א חודש-לאנגע
אויספארשונג וואס האט רעזולטירט אין דאס טרעפן א גרויסע אוצר פון שיס-געווער און דער ארעסט פון
מערערע פארדעכטיגטע וועלכע זענען געווען פארמישט אין א רעוואלווער האנדלעריי גערענגל .די
ערפאלגרייכע אויספארשונג איז דורכגעפירט געווארן דורך דעם סטעיט פאליציי רעוואלווער האנדלעריי
צושטערונג איינהייט .גאווערנער האוקול האט געשאפן  2.5מיליאן דאלער צו פינאנצירן GTIU 14
פאסטנס אין דעם פינאנץ-יאר  2023בודזשעט נאך דאס שאפן דעם איינהייט פאריגעס יאר זומער .די
באדייטנדע אויפשטייג אין צוגעכאפטע רעוואלווערס איז א דירעקטער רעזולטאט פון די סארטן
סטראטעגישע אינוועסטירונגען צו שטיצן געזעץ אינפארסירונג איניציאטיוון וועלכע נעמען זיך שטרענג צו
אומגעזעצליכע שיס-געווער.
״מיר זעצן פאר ווייטער צו מאכן ווירקליכע פארשריטן אין אונזער אגרעסיווע געראנגל קעגן רעוואלווער
געוואלדפארברעכנס וואס פלאגט ניו יארק,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״דורך אונזער שטיצע
פאר דער נייער סטעיט פאליציי רעוואלווער האנדלעריי צושטערונג איינהייט ,פאקוסירן מיר זיך אויף
אויספארשן און ברענגען צו יוסטיץ די וועלכע האנדלען מיט רעוואלווערס אין דעם סטעיט און פארקויפן
זיי אומגעזעצליך צו אנדערע קרימינאלן וועלכע האבן בדעה זיך אויסצודרייען פון די סטעיט׳ס רעוואלווער
רעגולאציעס .איך בין שטאלץ צו האבן געהאלפן שאפן  2.5מיליאן דאלער אין סטעיט בודזשעט
פינאנצירונג פאר דער ספעציעליזירטע איינהייט צו שטיצן זייערע קריטיש-וויכטיגע ארבעט ,און היינט
שיקן מיר א שטארקע אנזאג צו רעוואלווער האנדלער איבעראל :מיר וועלן זיי האלטן פאראנטווארטליך
פאר זייער ראלע אין ברענגען געוואלדפארברעכנס צו אונזערע גאסן און מיר וועלן ווייטער אנגיין מיט
דאס צוכאפן אומגעזעצליכע רעוואלווערס.״

סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ .ברוען האט געזאגט ,״איך וויל דאנקען דער גאווערנער
פאר איר אנגייענדע שטיצע .מיר זענען פולשטענדיג אנטשלאסן אפצושטעלן די פליס פון אומגעזעצליכע
רעוואלווערס אין אונזער סטעיט ,דורך צושטעלן אונזערע אייגענע שטיצע-מיטלען און דורך צוזאמארבעט
מיט געזעץ אינפארסירער שותפים אויף אלע שטאפלען.״
שפעט פאריגעס יאר האט דער סטעיט פאליציי  GTIUאנגעהויבן איר סאמע ערשטע אויספארשונג אין
א רעוואלווער האנדלעריי געזעמל וואס האט אפערירט אין מערערע יוריסדיקציעס .די חדשים-לאנגע
אויספארשונג האט רעזולטירט אין דאס אויספירן זוך-באפעלן ביי מערערע לאקאציעס אין עטליכע
קאונטיס .אין אלגעמיין האט דער קעיס רעזולטירט אין דאס פארכאפן  30רעוואלווערס ,אריינגערעכנט
זעקס איבערפאל ביקסן ,זיבן הויכע קאפאציטעט מאגאזינען ,צוועלף גייסטער-ביקס ּפיסטאלן און
פארשידענע ערליי גייסטער-געווער חלקים .מערערע פערשוינען זענען ארעסטירט געווארן .נאך
אינפארמאציע ווערט צוריקגעהאלטן צו דער איצטיגער צייט צוליב אפווארטנדע פראקורירונג.
די סטעיט פאליציי  GTIUאיז געשאפן געווארן פאריגעס יאר זומער צו צילן די האנדלעריי פון
אומגעזעצליכע רעוואלווער אין ניו יארק ,און פירט אויס קאמפליצירטע ,לאנג-טערמיניגע אויספארשונגען
וועלכע פאקוסירן אויף לייזן דעם מקור פון די געווער פארזארגונג .דער ציל פון דעם  ,GTIUאינאיינעם
מיט אנדערע געזעץ אינפארסיר אגענטורן ,וועלכע ארבעטן אינאיינעם אויף אויספארשונגען ,איז צו
רעדוצירן אומגעזעצליכע רעוואלווער באזיצונג און די געוואלדטאט-פארברעכנס וועלכע טוען אפטמאל
נאכקומען.
ביז אהער דאס יאר האבן סטעיט פאליציי צוגעכאפט  795ביקסן ,א  104פראצענטיגע אויפשטייג אין
פארגלייך מיט די  389רעוואלווער צוגעכאפט איבער׳ן זעלבן צייט אפשניט פאריגעס יאר .אין אלגעמיין,
זענען  3,166רעוואלווער קאנפיסקירונגען באריכטעט דורך אלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן אין דעם
סטעיט אין פארגלייך מיט  2,181דורכאויס דעם זעלבן צייט אפשניט פאריגעס יאר ,אן אויפשטייג פון 45
פראצענט.
די סטעיט פאליציי  GTIUאיז איינע פון עטליכע אונטערנעמונגען געשטיצט דורך גאווערנער האוקול צו
אגרעסיוו אטאקירן די רעוואלווער געוואלדפארברעכנס עפידעמיע אין ניו יארק סטעיט .דאס איז כולל
דעם אינטערסטעיט טעסק-פאָ רס אויף אומגעזעצליכע רעוואלווערס ,אן ערשט-אין-לאנדיגע
אונטערנעמונג וואס ברענגט צונויף געזעץ אינפארסירונג פארשטייער פון קאנעקטיקוט ,מעין,
מאסאטשוסעטס ,ניו העמפשער ,ניו דזשערזי ,פענסילוואניע ,ווערמאנט ,קוועבעק ,ווי אויך דער ביורא
פון אלקאהאל ,טאבעק און אויפרייס מאטריאלן ( )ATFאון דער ניו יארק סיטי פאליציי דעפארטמענט,
מיטצוטיילן אינטעליגענץ ,סטראטעגיעס און טאקטיקן פארבינדן מיט רעוואלווער האנדלעריי
אויספארשונגען.
דער פינאנץ-יאר  2023סטעיט בודזשעט אנטהאלט  227מיליאן דאלער צו פינאנצירן דרייסטע
איניציאטיוון וועלכע וועלן פארשטערקערן די רעוואלווער געוואלדפארברעכנס אפהאלט באמיאונגען פון
געזעץ אינפארסירונג און קאמיוניטי-באזירטע ארגאניזאציעס .עס אנטהאלט  13.1מיליאן דאלער צו
פארברייטערן דאס באניץ פון קאמיוניטי סטאביליזאציע איינהייטן 18 ,מיליאן דאלער אין דירעקטע
שטיצע צו ארטיגע געזעץ אינפארסירונג פאר רעוואלווער געוואלד-פארברעכנס פארמיידן 20 ,מיליאן
דאלער פאר ראיאנישע געברויכן אויף די שפורן פון רעוואלווער געוואלד-פארברעכנס ,און  3מיליאן
דאלער פאר׳ן אפיס פון שיסעריי פארמיידן.
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