
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   12/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט געפינסן פון דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס 'רעדליינינג'  
 באריכט פאר לאנג איילענד, ראטשעסטער און סירעקיוס  

  
דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס שליסט אפמאכן מיט צוויי מארטגעדזש פירמעס צו  

 פארבעסערן סערוויס פאר זייערע גאנצע קאמיוניטיס  
  

 טייל פון אנגייענדע באמיאונגען איבערן סטעיט צו באקעמפן האוזינג דיסקרימינאציע  
  
  

פון די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע   באריכטגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א נייע 
( וואס ווייזט ארויס אנגייענדע ראסישע  Department of Financial Servicesסערוויסעס ) 

אומגלייכקייטן אין מארטגעדזש ארויסגעבונג סטאנדארטן אין לאנג איילענד, ראטשעסטער און סירעקיוס,  
סיסטעמאטישע   —אלץ טייל פון אן אנגייענע אויספארשונג איבערן סטעיט פון 'רעדליינינג' 

די אנאנס פאלגט נאך א באריכט וואס איז  דיסקרימינאציע קעגן מענטשן פון געוויסע געגנטער. 
פארעפנטליכט געווארן בעפאר דורך די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס וואס האט אנגעוויזן  
אויף 'רעדליינינג' און אנדערע סארטן האוזינג דיסקרימינאציע דורך מארטגעדזש פירמעס, באזונדערס  

ן דעּפאזיטס, אין געגנטער וואו עעס וואוינען הויפטזעכליך פירמעס וועלכע גיבן ארויס מארטגעדזשעס א
 מינאריטעט גרופעס אין באפעלאו.  

  
וועלכע האבן היסטאריש  –"די באריכט דעקט אויף די שטרויכלונגען מיט וועלכע מינאריטעט קאמיוניטיס 

ץ אן זיך צו  זעצן נאכאל –זיך פארמאסטן מיט דיסקרימינאציע ביים זוכן צו באקומען א מארטגעדזש 
האט  אנטרעפן ווען עס קומט צו פארווירקליכן די טרוים פון ווערן א היים אייגנטומער א מציאות",  

"מיט אונזער סטעיט אינמיטן א האוזינג קריזיס, טוהען אזעלכע  גאווערנער האקול געזאגט.
ערן היים אייגנטימער, נאר זיי  אויפפירונגען ווי 'רעדליינינג' נישט נאר באגרעניצן ניו יארקער'ס צוטריט צו וו

פארשווערן אויך זיך צו ערלויבן א הויז איבער די גאנצע סטעיט. מיין אדמיניסטראציע בלייבט 
איבערגעגעבן צו באקעמפן האוזינג דיסקרימינאציע אין ניו יארק סטעיט און צו זוכן לייזונגען, ווי די  

(  Community Reinvestment Actירונג געזעץ' ) אינוועסט-פארברייטערונג פון דעם 'קאמיוניטי ווידער
 צו פארזיכערן אז די וועג צו ווערן א היים אייגנטומער איז אפן פאר יעדן."  

  
דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס סּוּפעראינטענדענט, עידריען א. העריס, האט געזאגט,  

רימינאציע און שטרויכלונגען צו אנקומען צו  "מינאריטעט קאמיוניטיס זעצן פאר זיך צו אנשטויסן אין דיסק
די טרוים פון זיין א היים אייגנטומער. איך בין איבערגעגעבן צו פארזיכערן אז אלע מארטגעדזש פירמעס 

שטעלן צו סערוויסעס פאר זייער גאנצע קאמיוניטי, ווייל גלייכע צוטריט צו הלוואות מיט צוגעלאזענע  
ר צו קענען קויפן א הויז, נאר אויך צו קענען אויפטרייבן פאמיליע  אינטערעסט איז א שליסל נישט נא

  "רייכטום און באמת אדרעסירן אומגלייכקייטן.
  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/other_reports/report_redlining_second_ny_20221208


 

 

אויפדעקנדיג   באריכטדי דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס האט ארויסגעגעבן בעפאר א 
'רעדליינינג' אין די באפעלאו מעטראו ראיאן און די תוצאה פון פארבינדענע אינפארסירונג שריט. די  

עלע סערוויסעס'ס אויספארשונג פון מארטגעדזשעס אין די סירעקיוס און דעּפארטמענט פון פינאנצי 
ראטשעסטער מעטראו ראיאנען און אין נעסאו און סופָאלק קאונטיס האט נאכאמאל אויפגעדעקט א  

מאנגל אין הלוואות פאר מענטשן פון מינאריטעט גרופעס און אין געגנטער וואו די מערהייט פון 
 אריטעטן.  איינוואוינער זענען מינ

  
די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס האט אנאליזירט ציפערן וועלכע ווערן פארעפנטליכט ווי 

 Home Mortgage Disclosure Actפארלאנגט דורך דעם 'היים מארטגעדזש ארויסגעבונג געזעץ' )
data  :און זי האט געפונען אז ,) 

  

ווייס, גיבן מארטגעדזש  - פראצענט נישט  41.8אין נעסאו קאונטי וואו די באפעלקערונג איז  •
פראצענט פון זייערע הלוואות פאר מענטשן וועלכע  34.27פירמעס אין דורכשניט נאר 

אינדענטיפיצירן זיך צו זיין פון מינאריטעט גרופעס. צווישן פירמעס וועלכע האבן אפעראציעס אין 
ויפט די הלוואות וואס ווערן געגעבן פאר מענטשן וועלכע אידענטיפיצירן זיך צו זיין פון די קאונטי ל

 פראצענט.   50.22און  14.9מינאריטעט גרופעס צוושין 
ווייס, גיבן מארטגעדזש  -פראצענט נישט 33.7אין סופאלק קאונטי וואו די באפעלקערונג איז  •

ייערע הלוואות פאר מענטשן וועלכע פראצענט פון ז  21.86פירמעס אין דורכשניט נאר 
אינדענטיפיצירן זיך צו זיין פון מינאריטעט גרופעס. צווישן פירמעס וועלכע האבן אפעראציעס אין 

די קאונטי לויפט די הלוואות וואס ווערן געגעבן פאר מענטשן וועלכע אידענטיפיצירן זיך צו זיין פון 
 אצענט.  פר 36.85און  13.07מינאריטעט גרופעס צוושין 

ווייס, -פראצענט פון די באפעלקערונג זענען נישט 23.9אין די ראטשעסטער מעטרָאו געגנט וואו  •
פראצענט פון זייערע הלוואות פאר מענטשן  11.32גיבן מארטגעדזש פירמעס אין דורכשניט נאר 

וואס עס   ווייניגער פון האלב פון —וועלכע אינדענטיפיצירן זיך צו זיין פון מינאריטעט גרופעס 
וואלט געווען ערווארטעט אויב עס וואלט געווען אין איינקלאנג מיט די פראצענטן פון די 

 באפעלקערונג.  
פראצענט פון די באפעלקערונג   18.7אויף אן ענליכן אופן, אין די סירעקיוס מעטרָאו געגנט, וואו  •

ראצענט פון זייערע פ 8.67ווייס, גיבן מארטגעדזש פירמעס אין דורכשניט נאר -זענען נישט
 הלוואות פאר מענטשן וועלכע אינדענטיפיצירן זיך צו זיין פון מינאריטעט גרופעס.  

  
די באריכט אנטהאלט פרטים פון יעדע מארטגעדזש פירמע באזונדער ביים פארבארגן פאר מענטשן פון 

שן וועלכע  געגנטער וועלכע זענען הויפטזעכליך פון א מינאריטעט באפעלקערונג און פאר מענט
אידענטיפיצירן זיך צו זיין פון מינאריטעט גרופעס, און אזוי אויך מאפעס פון די מארטגעדזשעס וואס ווערן  

 געגעבן אין די שטעט.  
  

כאטש די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס'ס אויספארשונג האט נישט געפונען קיין פארלעצונג  
ע זענען דא צו זיכער מאכן יושר'דיגע מארטגעדזשעס, דאך האבן צוויי פון סיי וועלכע פון די געזעצן וועלכ

, Premium Mortgage Corporationאון  .1st Priority Mortgage, Incמארטגעדזש פירמעס, 
צוגעשטימט צו רעפארמירן זייערע מארטגעדזש ּפאליסיס און צו איינפירן פראגראמען צו זיכער מאכן  

טיס אין מערב און צענטראל ניו יארק וועלכע האבן היסטאריש באקומען בעסערע צוטריט צו קאמיוני
ווייניגער סערוויסעס. די מארטגעדזש פירמעס גיבן ארויס הונדערטע מארטגעדזשעס יערליך אין  

ראטשעסטער, סירעקיוס און באפעלאו. די דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס'ס אויספארשונגען  
פירמעס אין באפעלאו, ראטשעסטער, סירעקיוס און לאנג איילענד גייען   פון אנדערע מארטגעדזש

 נאכאלץ אן.  
  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


 

 

-די דעּפארטמענט ארבעט יעצט צו אנטוויקלען רעגולאציעס צו איינפירן די נייע 'ניו יארק קאמיוניטי ווידער
רגן אן  אינוועסטירונג געזעץ' וואס פארברייטערט אויפזיכט פון מארטגעדזש פירמעס וועלכע פארבא 

דעּפאזיטס אין די סטעיט. די געפינסן וועלכע זענען אויפגעדעקט געווארן דורך די 'רעדליינינג' שטודיעס  
און אויספארשונגען וועלן אפגעשפיגלט ווערן אין די פארגעשלאגענע רעגולאציעס וועלכע וועלן  

 . 2023פארעפנטליכט ווערן פאר די פובליק צו לאזן קאמענטארן דערויף אין 
  

די היינטיגע אנאנסן זענען טייל פון אן אנגייענדע באמיאונג איבערן סטעיט צו באקעמפן האוזינג  
דיסקרימינאציע. אין אוגוסט האבן גאווערנער האקול און אטוירני דזשענראל לאטישע דזשעימס 
אנאנסירט סעטלמענטס מיט דריי ריעל עסטעיט ברָאוקער פירמעס פאר א סך הכל פון מער פון 

, אין צוגאב צום פאדערן טרענירונגען איבער יושר'דיגע האוזינג, פארן דיסקרימינירן קעגן  $115,000
אונטערגעשריבן האט גאווערנער האקול  2021קליענטן פון מינאריטעט קאמיוניטיס. און אין דעצעמבער 

צו אדרעסירן פילע אנגעלעגנהייטן וועלכע זענען אויפגעדעקט געווארן אין א  עזעצןא ברייטע רייע פון ניין ג
, וואס האט אויסגעפארשט דיסקרימינאציע און אויסדרוקליכע און  Newdayפארשונג ארטיקל פון 

אומאויסדרוקליכע נייגונגען וועלכע עקזיסטירן אין די ריעל עסטעיט אינדוסטריע. די געזעצן האבן 
( Anti-Discrimination in Housing Fundדיסקרימינאציע אין האוזינג קאסע )-אריינגערעכנט די אנטי
יט צו דורכפירן טעסטס אויף יושר'דיגע האוזינג. די געזעצן האבן אויך פארמערט די  וואס ערלויבט די סטע

 טרענירונג און מאקסימום קנסות פאר פארלעצונגען דורך ריעל עסטעיט ברָאוקערס און סעילסלייט. 
  

 ### 
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