
 
 גאווערנער קעטי האקול  10/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול און אטוירני דזשענעראל דזשעימס גיבן ארויס באריכט איבער די ראלע פון ָאנליין  
  פלאטפארמעס אין די באפעלאו שיסעריי

  
באריכט דעטאלירט שיסער'ס ראדיקאליזאציע אויף עקסטרעמיסטישע וועבזייטלעך, באנוץ מיט  

  דטאטןפארשפרייטע פלאטפארמעס צו אויפשפילן לעבעדיג געוואל
  

גאווערנער האקול און אטוירני דזשענעראל דזשעימס רופן פאר פעדעראלע און סטעיט רעפארמען 
  צו באקעמפן עקסטרעמיזם און געוואלדטאטן אויף די אינטערנעט

  
  

ארויסגעגעבן א  גאווערנער קעטי האקול און ניו יארק אטוירני דזשענראל לאטישע דזשעימס האבן היינט 
  Topsאיבער די ראלע פון אנליין פלאטפארמעס אין די טראגישע באפעלאו מאסן שיסעריי ביי א  באריכט

הויטיגע מענטשן זענען געהרג'ט געווארן און דריי אנדערע זענען  -טונקל 10גראסערי געשעפט, וואו 
(  Office of the Attorney General, OAGן. די אפיס פון די אטוירני דזשענעראל )פארוואונדעט געוואר

האט איבערגעקוקט טויזנטע בלעטער פון דאקומענטן און סָאושעל מידיע אינהאלט כדי צו דערגיין וויאזוי  
זיין   דער אנגעבליכער שיסער האט גענוצט אנליין פלאטפארמעס צו פלאנירן, זיך צוגרייטן און פובליצירן

אטאקע. די פארשונג און די נאכפאלגנדע באריכט זענען פארענדיגט געווארן צו נאכקומען א ריפערעל פון  
ערהאלטן און איבערגעקוקט דרויסנדיגע און   OAGגאווערנער האקול. דורכאויס די פארשונג האט די 

לכע זענען גענוצט געווארן  אינערליכע אינהאלט און ּפאליסיס פון עטליכע פון די אנליין פלאטפארמעס ווע
האבן   4chanדורך דעם שיסער. די באריכט פירט אויס אז עקסטרמיסטישע אנליין פלאטפארמעס ווי 

ראדיקאליזירט דעם שיסער; פלאטפארמעס וועלכע ערלויבן באניצער צו דורכפירן לעבעדיגע ווידעאו ווי  
Twitch ן מוטיגן אנדערע צו נאכמאכן ענליכע אטאקעס; זענען גענוצט געווארן ווי א וואפן צו פובליצירן או

און די פאקט אז עס איז נישטא גענוג איבערזיכט, דורכזיכטיגקייט און פאראנטווארטליכקייט אויף די  
פלאטפארמעס האבן ערלויבט האספולע און עקסטרעמיסטישע געדאנקען צו פארשפרייט ווערן דורך די  

 ון געוואלדטאטן. אינטערנעט, פירנדיג צו ראדיקאליזאציע א
  

נאכפאלגנדיג די געפינסן, רופן גאווערנער האקול און אטוירני דזשענעראל דזשעימס פאר פעדעראלע און  
סטעיט רעפארמען צו באקעמפן עקסטרעמיזם און געוואלדטאטן אויף די אינטערנעט, אריינרעכענענדיג  

אוס וועלכע ווערן געמאכט דורך איינער  סטעיט געזעצן וועלכע וועלן מאכן גרויליגע בילדער אדער ווידע
וואס שטופט פאר מערדערייען פאר א קרימינאלע פארברעך, און אזוי אויך צו באשטראפן מענטשן 

וועלכע שיקן ווייטער די זעלבע בילדער אדער ווידעאוס. אין צוגאב, רעקאמענדירן גאווערנער האקול און  
פון דעם פעדעראלן   230לן געמאכט ווערן צו טייל  אטוירני דזשענעראל דזשעימס אז ענדערונגען זא

( צו פארמערן די  Communications Decency Act'קאמיוניקאציעס אנשטענדיגקייט געזעץ' )
פאראנטווארטליכקייט פון אנליין פלאטפארמעס און צו פאדערן פירמעס צו אונטערנעמען שכל'דיגע שריט  

 צו פארמיידן אומגעזעצליכע גרויליגע קרימינאלע אינהאלט פון ארויפקומען אויף זייערע פלאטפארמעס.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fag.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbuffaloshooting-onlineplatformsreport.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C205acc484eda43bdca2408dab12fe198%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017116454237357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cau%2F2nBhyPuM%2BdAq0t8Sb2cFGxLdWcW7k1h8hmY7Zic%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fag.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbuffaloshooting-onlineplatformsreport.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C205acc484eda43bdca2408dab12fe198%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017116454237357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cau%2F2nBhyPuM%2BdAq0t8Sb2cFGxLdWcW7k1h8hmY7Zic%3D&reserved=0


ר אויף אנליין פלאטפארמעס, און אזוי  "פאר צו לאנג האבן האס און מחלוקת זיך פארשפרייט אן א שטע
האט די קאנצעקווענצן זענען שרעקליך",  — ווי מיר האבן געזעהן אין מיין היימשטאט, באפעלאו 

"נאכפאלגנדיג די שוידערליכע ווייסע ראסיסטישע שיסעריי דעם יאר, האב  גאווערנער האקול געזאגט.
פון די אטוירני דזשענעראל צו שטודירן די ראלע וואס איך ארויסגעגעבן א ריפערעל, בעטנדיג פון די אפיס 

אנליין פלאטפארמעס האבן געשפילט אין די שחיטה. די באריכט שטעלט פאר א שאקירנדע סעריע פון  
א פלאן צו אנקומען צו   —עלעמענטן וועלכע האבן בייגעשטייערט צו דעם אינצידענט, און אויך וויכטיג 

 מער פאראנטווארטליכקייט." 
  
די טראגישע שיסעריי אין באפעלאו האט אויפגעדעקט די עכטע סכנות פון אנליין פלאטפארמעס אן " 

האט אטוירני דזשענעראל איבערזיכט וועלכע זענען געווארן פאשענען פעלדער פאר ווייסע ראסיזם", 
לן די  "היינט האב איך זיך געטראפן מיט די פאמיליעס פון די קורבנות צו מיטטיי דזשעימס געזאגט.

געפינסן פון די באריכט. די באריכט איז נאך א באווייז אז ראדיקאליזאציע און עקסטרעמיזם איז אן 
ערנסטע סכנה פאר אונזערע קאמיוניטיס, באזונדערס פאר מינאריטעט קאמיוניטיס. מיר האבן דאס 

ר קענען זיך נישט  געזעהן געשעהן אין קרייסטשוירש, שארלאטסוויל, על ּפַאסָאו און באפעלאו, און מי
ערלויבן צו ווארטן פאר נאך א טראגעדיע בעפארן אונטערנעמען שריט. אנליין פלאטפארמעס דארפן 

געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך פארן ערלויבן האספולע און סכנות'דיגע אינהאלט צו פארשפרייט ווערן  
ינטערנעט, און מיר מוזן אלע  אויף זייערע פלאטפארמעס. עקסטרעמיסטישע אינהאלט בליהט אויף די א

 ארבעטן צוזאמען צו קאנפראנטירן די קריזיס און באשיצן אונזערע קינדער און קאמיוניטיס."  
  

באריכט האט איבערגעקוקט עטליכע אנליין פלאטפארמעס וועלכע זענען גענוצט געווארן דורך   OAGדי 
און אנדערע   YouTubeאון  4chan ,8kun ,Reddit ,Discord ,Twitchדעם שיסער, אריינרעכענענדיג 

האט געטראפן גרויליגע אינהאלט פון די שיסעריי אדער פון דעם שיסער'ס   OAGפלאטפארמעס וואו די 
האט   OAG. די  Rumbleאון  Facebook ,Instagram  ,Twitter ,TikTokשריפטן, אריינרעכענענדיג  

ט טויזנטע בלעטער פון דאקומענטן. פארשער ארויסגעגעבן א סָאבּפינע פאר די פירמעס און איבערגעקוק
האט אריינגעקוקט צו זעהן וויאזוי פלאטפארמעס זענען גענוצט געווארן צו פארשפרייטן און מפרסם זיין  

ראסיסטישע און אנטיסעמיטישע אינהאלט און צו מיטטיילן גרויליגע בילדער און ווידעאוס פון פארגאנגענע  
פון וועלכע האבן בייגעשטייערט צו די ראדיקאליזאציע פון דעם   ביידע —ראסיסטישע געוואלדטאטן 

אנגעבליכן שיסער. די באריכט האט אויך דעטאלירט וויאזוי נאך עטליכע פארשפרייטע פלאטפארמעס 
זענען גענוצט געווארן צו אויפשפילן לעבעדיגערהייט די שיסעריי, מיט די ציהל צו אנרייצן אנדערע צו  

געוואלדטאטן, און אזוי אויך וויאזוי די גרויליגע ווידעאו פון די שיסעריי איז   דורכפירן נאך אזעלכע
 פארשפרייט געווארן אויף די אינטערנעט.  

  
צום שלוס, באשטעטיגט די באריכט, אז עטליכע אנליין פלאטפארמעס האבן געשפילט א קלארע ראלע 

קודם דורכן ראדיקאליזירן דעם שיסער, אזוי ווי ער האט געזעהן א גרויסע   —אין די ראסיסטישע אטאקע 
טאקע און דאן  מאס פון ראסיסטישע און גרויליגע אינהאלט, דערנאך דורכן אים העלפן צו צוגרייטן די א

 אים ערלויבנדיג עס צו פארשפרייטן. די באריכט מערקט אן די פאלגנדע נקודות:  
  

: לויט זיינע אייגענע  עקסטרעמיסטישע פלאטפארמעס צינדן אונטער ראדיקאליזאציע •
ווערטער איז דער באפעלאו שיסער ראדיקאליזירט געווארן דורך בייזוויליגע ראסיסטישע 

נהאלט אויף אנאנימע וועבזייטלעך און פלאטפארמעס אן  און אנטיסעמיטישע אי
מיט   —למעשה'דיגע אויפזיכט וועלכע זענען אינדרויסן פון די פארשפרייטע אינטערנעט  

4chan   אלץ א מערקווירדיגע ביישפיל. נאכפאלגנדיג די באפעלאו שיסעריי איז א
ר וואס האט געקוקט די  גרויליגע ווידעאו פון די שיסעריי אפגעכאפט געווארן דורך איינע

לעבעדיגע ווידעאו פון דעם שיסעריי וואס איז פארשפרייט געווארן אויף  
און אנדערע ענליכע  4chanעקסטרעמיסטישע וועבזייטלעך. די געהיימליכקייט וואס 

פלאטפארמעס גיבן פאר זייערע באניצער, און אזוי אויך זייער אומווילן צו איבערקוקן  



יטפולן פארנעם, מאכן זיכער אז די פלאטפארמעס זעצן פאר צו  אינהאלט אויף א באדי
 זיין פאשענען פעלדער פאר ראסיסטישע האסישע רייד און ראדיקאליזאציע.  

אויפשפילן  :אויפשפילן לעבעדיגע ווידעאו איז געווארן א כלי פאר מאסן שיסער •
ייער פארברעך לעבעדיגע ווידעאו איז געווארן א כלי פאר מאסן שיסער צו פובליצירן ז

אויפן מינוט, נאך מער טעראריזירנדיג די קאמיוניטי וואס ווערט געציהלט דורך דעם 
שיסער און דינענדיג אלץ א מיטל צו אויפרייצן און שטופן פאר נאך געוואלדטאטן. דער 

באפעלאו שיסער איז אנגערייצט געווארן דורך דעם וואס ער האט געגלויבט אז אנדערע 
י ער פירט דורך זיינע געוואלדטאטן בשעת מעשה. כאטש די פלאטפארמע וועלן זעהן וו

וואס ער האט גענוצט צו אויפשפילן זיינע מעשים האט אפגעהאקט זיין ווידעאו נאך צוויי  
 מינוט פון ווען די געוואלדטאטן האבן זיך אנגעהויבן, זענען צוויי מינוט נאכאלץ צו פיל.  

לאטפארמעס זענען פארנעפלט און נישט איבערזיכט ּפאליסיס פון הויפט פ •
: פילע גרויסע, אוועקגעשטעלטע פלאטפארמעס האבן פארבעסערט די צייט  איינהייטליך

ווי לאנג עס נעמט זיי צו אידענטפיצירן און אראפנעמען פראבלעמאטישע אינהאלט אין  
די    פארבינדונג מיט די באפעלאו שיסעריי, אריינרעכענענדיג גרויליגע ווידעאוס פון

אין פארגלייך צו פאריגע געשעענישן. די   —שיסעריי און די שריפטן פון דעם שיסער 
רעאקציעס פון די פלאטפארמעס זענען אבער נישט געווען גלייך, מיט איין פלאטפארמע 

נישט קענענדיג אידענטיפיצירן ּפָאוסטס וועלכע האבן געהאט לינקס צו קאפיעס פון די  
ן די וועבזייטל, אפילו נאך וואס זיי זענען אלארמירט געווארן שיסעריי ווידעאו אראפ פו

איבער די ּפָאוסטס דורך באריכטן פון באניצער. פילע פלאטפארמעס גיבן אויך נישט 
אינגאנצן ארויס וויאזוי זיי פירן דורך זייער איבערזיכט איבער האסישע, 

 עקסטרעמיסטישע אדער ראסיסטישע אינהאלט. 

: אנליין פלאטפארמעס האבן נישט קיין פאראנטווארטליכקייט אנליין פלאטפארמעס •
פון דעם קאמיוניקאציעס   230געניסן פון צופיל לעגאלע באשיצונגען. טייל  

אנשטענדיגקייט געזעץ באשיצט אסאך פלאטפארמעס פונעם זיין פאראנטווארטליך פאר  
בט באניצער צו  זייערע אינהאלט איבערזיכט באשלוסן, אפילו ווען א פלאטפארמע ערלוי

 ארויפלייגן און מיטטיילן אומגעזעצליכע אינהאלט. 

  
אין אנטווארט צו די געפינסן אין די באריכט, האבן גאווערנער האקול און אטוירני דזשענעראל דזשעימס 
רעקאמענדירט א רייע רעפארמען צו באהאנדלען עקסטרעמיזם אויף די אינטערנעט און צו פארמערן די  

  יכקייט פון אנליין פלאטפארמעס. די רעקאמענדאציעס רעכענען אריין:פאראנטווארטל
  

ניו יארק  : ארויפלייגן אחריות פארן מאכן און פארשפרייטן ווידעאוס פון מערדערייען •
און אנדערע סטעיטס זאלן דורכפירן געזעצן צו מאכן פאר א קרימינאלע פארברעך צו  

מאכן בילדער אדער ווידעאוס פון א מערדער דורך דעם פארברעכער. ניו יארק זאל 
איבערגיין וועגן וויאזוי צו אוועקשטעלן ציווילע פאראנטווארטליכקייט פאר סיי ווער וואס 

פארשפרייט בילדער אדער ווידעאוס פון א פארברעכער וואס ווייזן די  שיקט ווייטער אדער 
מערדער וואס זיי האבן געטוהן. אין איינקלאנג מיט די באטרעפנדע ענדערונגען וואס  

וועט די פאראנטווארטליכקייט אויך ארויפגיין אויף   — 230זאלן געמאכט ווערן צו טייל 
שעל מידיע און פלאטפארמעס וועלכע אנליין פלאטפארמעס, אריינרעכענענדיג סָאו

ערלויבן באניצער צו אויפשפילן לעבעדיגע ווידעאו, וועלכע נעמען נישט אונטער די נויטיגע  
 שריט צו פארמיידן אזעלכע אינהאלט פונעם ארויפגיין אויף זייערע פלאטפארמעס. 

וצט געווארן  לעבעדיגע ווידעאו איז גענ צולייגן באגרעניצונגען צו לעבעדיגע ווידעאוס: •
אלץ א כלי דורך דעם באפעלאו שיסער, פונקט ווי אין פאריגע האס אטאקעס, צו 

דאקומענטירן און פארשפרייטן אויפן פלאץ זיינע גרויליגע מעשים צו זיכער מאכן אז ער 
ווערט באקאנט און אז ער ראדיקאליזירט אנדערע. לעבעדיגע ווידעאוס אויף  

אריינרעכענענדיג צו   – געווארפן צו באגרעניצונגען פלאטפארמעס דארפן זיין אונטער



פאדערן באניצער צו פעסטשטעלן ווער זיי זענען און צו מאכן אז די ווידעאו זאל זיין  
ספעציעל כדי צו אידענטיפיצירן ווידעאוס וואס א פארברעכער לייגט   –פארשפעטיגט 

 ארויף בעפאר עס קען ברייט פארשפרייט ווערן.  

פון דעם  230: אזוי ווי עס איז יעצט געשריבן, באשיצט טייל 230 רעפארמירן טייל •
פעדעראלן קאמיוניקאציעס אנשטענדיגקייט געזעץ אנליין פלאטפארמעס פון אחריות 

פאר אינהאלט פון אנדערע פארטייען וואס ווערן ארויפגעלייגט אויף זייערע  
לאטפארמעס. דער  פלאטפארמעס, אפגעזעהן פון די איבערזיכט סטאנדארטן פון די פ

צו צושטעלן א פולשטענדיגע   230קאנגרעס דארף איבערטראכטן די גרייטקייט פון טייל 
פארטיידיגונג פאר אנליין פלאטפארמעס'ס אינהאלט איבערזיכט סטאנדארטן. אנשטאט  
דעם זאל דער געזעץ רעפארמירט ווערן צו אויפפאדערן יעדע אנליין פלאטפארמע וואס 

צו אונטערנעמען שכל'דיגע שריט צו   230י באשיצונגען פון טייל וויל בלייבן מיט ד
פארמיידן אומגעזעצליכע, גרויליגע און קרימינאלע אינהאלט פון ארויפקומען אויף די  

פלאטפארמע. די פארשלאג וועט טוישן די יעצטיגע אויטאמאטישע סטאנדארטן. 
, וועט אן אנליין  230אנשאטאט פשוט קענען טענה'ן אז זיי האבן שוץ אונטער טייל 

פלאטפארמע קודם האבן די פאראנטווארטליכקייט צו אויפווייזן אז זייערע פאליסיס און 
סטאנדארטן זענען אויסגעשטעלט אויף א שכל'דיגן פארנעם צו אדרעסירן אומגעזעצליכע 

  אינהאלט.

: אנליין פלאטפארמעס פארמערן דורכזיכטיגקייט און פארשטערקערן איבערזיכט •
ן צושטעלן מער דורכזיכטיגקייט איבער זייער זייערע אינהאלט איבערזיכט ּפאליסיס  דארפ

און איבער וויאזוי די ּפאליסיס ווערן דורכגעפירט למעשה, אריינרעכענענדיג די וועלכע 
זענען געציהלט צו אדרעסירן האספולע, עקסטרעמיסטישע און ראסיסטישע אינהאלט. זיי 

פארבעסערן די פראצעדורן איבער די גאנצע אינדוסטריע צו    דארפן אויך אינוועסטירן צו
רעדוצירן די פארשפרייטקייט פון אזעלכע אינהאלט, אריינרעכענענדיג דורכן  

פארברייטערן די סארטן אינהאלט וועלכע קענען אנאליזירט ווערן פאר פארלעצונגען פון  
זעלכע אינהאלט און צו  זייערע ּפאליסיס, צו פארבעסערן די טעכנאלאגיע צו אויפכאפן א
  צושטעלן אפילו מער גלאטע מיטלען צו מיטטיילן אינפארמאציע.

: אנליין סערוויס ּפרָאוויידערס, ווי צום רופן אויף אינדוסטריע פירמעס צו טוהן מער •
ביישפיל רעגיסטרארן פון וועבזייטל אדרעסן און פירמעס וועלכע שטעלן צו סערווערס, 

סטישע וועבזייטלעך און זייערע באניצער. די פירמעס דארפן  שטייען צווישן עקסטרעמי
נעמען א נאענטערע בליק אויף די וועבזייטלעך וועלכע האבן אפט גרויליגע, האספולע  
אינהאלט און צוריקווייזן סערוויס פאר וועבזייטלעך וועלכע פארשפרייטן ראסיסטישע 

  געוואלדטאטן.

  
אונטער ניו יארק   OAGארויסגעגעבן א ריפערעל צו די , האט גאווערנער האקול 2022אין מאי 

צו אויספארשן די ראלע פון אנליין פלאטפארמעס אין די באפעלאו   (8)63עקזעקיוטיוו געזעץ טייל 
  שיסעריי.

  
די פארשונג און די נאכפאלגנדע באריכט זענען דורכגעפירט געווארן דורך די ביורא פון אינטערנעט און  

( און דורך די האסע פארברעכן איינהייט פון די  Bureau of Internet and Technologyטעכנאלאגיע )
פארשונג און אנאליטיק (, מיט ספעצילע הילף פון די  Bureau of Civil Rightsביורא פון ציווילע רעכטן )

 Criminal( און פון די קרימינאלע יוסטיץ דיוויזיע )Research and Analytics Divisionדיוויזיע )
Justice Division.)  

  
###  
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