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Orientation to Ontario

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਲਿਹਜਾ ਜ� ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨ�ਅ, ਕੱਪੜੇ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ 
ਿਵਹਾਰ, ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ�, ਮੂਲ ਥਾਵ� ਅਤੇ 
ਨਾਗਿਰਕਤਾ।.

ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ  ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਕੋਈ ਿਵਲੱਖਣਤਾ, ਿਵਹਾਰ ਜ� ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਜ� ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� 
ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਹੋਰਨ� 'ਤੇ 
ਇਹ ਭਾਰ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਜ� ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਮ�ਬਰ� 
ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਸੀਮਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।.  

ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦੇ ਰਜ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਭਵ
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦੇ ਰਜ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਬੋਲਚਾਲ: ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਨ� ਡਾਈ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ
ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਿਵਕਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਿਹਜਾ ਰੁੱਖਾ, ਕੋਰਾ ਜ� ਚੁਭਵ� ਹੋਣਾ।.

• ਤੱਕਣੀ: 9/11 ਤ� ਬਾਅਦ ਆਸਟਰ੍ੇਿਲਆਈ ਕਨ� ਡੀਅਨ
ਮੁਸਿਲਮ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਤੌਹੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ।.

• ਹਰਕਤ�: ਚੀਨੀ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਵਲ� ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸੀਟ 'ਤੇ
ਬਿਹਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ� ਵਲ� ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ
ਕਰਨੀ।.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ 
ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਣਕਮਾਏ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਿਧਕਾਰ, ਲਾਭ, ਫ਼ਾਇਦੇ, ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ/ਜ� ਮੌਕੇ, 
ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਸਮੂਹ ਜ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ 
ਿਵਚਲੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਆਮ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ 
ਅਕਸਰ “ਗੋਿਰਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਅਿਧਕਾਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ।

ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

ਕਨ� ਡਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਬਿੁਨਆਦ 
ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਲੋਕ� ਵਾਲੇ ਇੱਕ 
ਦੇਸ਼ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ� 
ਦੀ ਇਹ ਪੱਚੀਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵੰਗਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।. 

�ਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ 
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ, 
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰਦੂ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।.

ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ� ਤ� ਿਸੱਿਧਆਂ 
ਜ� ਅਿਸੱਿਧਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 
ਸਮੂਹ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮ�ਦਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ �ਚਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ�, ਪਿਹਲ� ਤ� 
ਬਣਾਈ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ� 'ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ, 
ਆਰਥਕ, ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ 
ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਧਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਿੂਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ।.
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਕਈ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਜ� ਿਨਜੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ� ਸਰਬ�ਗੀ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜੀ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਜ� ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜ� ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ 
ਬਣਤਰ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।.

ਨਸਲੀਕਰਣ 
ਨਸਲੀਕਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਉਸ ਅਮਲ ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ 
ਰਾਹ� ਸਮਾਜ ਨਸਲ� ਨੰੂ ਅਸਲ, ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ 
ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਿਸਰਜਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੀ  
ਆਰਿਥਕ, ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ 
ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੈ।”.  ਨਸਲੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਿਵਤਕਿਰਆਂ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਵਲੱਖਣਤਾਵ� ਅਤੇ ਖ਼ੂਬੀਆਂ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਿੁਣਆ ਹੈ। 
ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, 
ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲਪਰ੍ਸਤ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ
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ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਨੰ ੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੰ ੂ ਖੋਰਾ 
ਲਾ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁ� ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ�  ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ 
ਨਸਲਪ ਸਤੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਸਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਹੂ� ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਢ�ਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਾਵ� ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਢ�ਿਚਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ 
ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਨਆਂਸੰਗਤ ਹਨ, 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
ਨਸਲਪ ਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ  ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਨਸਲਪ ਸਤ 
ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ੇਇੱਕ ਨਸਲਪ ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਪਖਪਾਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜ� ਮਦਦ ਦੀ ਲੜੋ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ:

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬੰਸ-ਅਧਾਿਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ 
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਧੇ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ohrc.on.ca 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ 
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (Ontario 
Human Rights Commission) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ�
hrlsc.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-866-625-5179
'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ�ਟਰ
(Human Rights Legal Support Centre)
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬੰਸ-ਅਧਾਿਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ohrc.on.ca 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (Ontario Human
Rights Commission) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਸੁ� ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ:

• ovss. findhelp.ca 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�
ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ੈਰਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਗਰ੍ੇਟਰ ਟੋਰੰਟੋ ਏਰੀਆ ਿਵੱਚ
1-888-579-2888 ਜ� 416-314-2447
'ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਫ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ
ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਬੰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ� ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, 
ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਿਜਸਮਾਨੀ 
ਅਸਮਰਥਤਾ (ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ) ਅਧਾਿਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤ� 
ਿਬਨਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਕ 
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਆ ਿਵਭਾਗ 'ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ: justice.gc.ca ਜ� findlink.at/constiacts

�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਡ
(Ontario Human Rights Code)

�ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਦੇ 
ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ�, ਸੇਵਾਵ�, ਵਸਤ�, ਸਹੂਲਤ�, ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਸਬੰਧੀ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 
ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਬੰਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ 
ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ohrc. on. ca 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ 
ਕਿਮਸ਼ਨ (Ontario Human Rights 
Commission) 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸਰ੍ੋਤ:

• Ontario Human Rights
Commission: ohrc.on.ca/en/
racial-discrimination-race-and-
racism-fact-sheet

• The Canadian Charter of Rights
and Freedoms: justice.gc.ca

• Human Rights Legal Support
Centre: hrlsc.on.ca or
1-866-625-51

• Federal Anti-Racism Secretariat:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/federal-
anti-racism-secretariat.html

• Canadian Heritage:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/anti-racism-
engagement/resources.html

• Anti-Racism Directorate:
ontario.ca/page/anti-racism-
directorate

• How to be an antiracist by Ibram
X. Ken
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ਮੁੱਖ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�

ਨਸਲਪਰ੍ਸਤ – ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਜ� ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਰਾਹ� 
ਜ� ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟਾਕੇ 
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ 
ਿਹਮਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ – ਇੱਕ ਉਹ 
ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਰਾਹ� ਜ� ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰ 
ਪਰ੍ਗਟਾਕੇ ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਲਸੀ 
ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ – ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਪਾਲਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸੁਮੇਲ, 
ਜੋ ਨਸਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਿਸਰਜਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ।
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ – ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-
ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ 
ਸੰਗਰ੍ਿਹ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਰਾਹ� ਿਸੱਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰ੍ੋਤ: ਨਸਲਪਰ੍ਸਤੀ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਵ� ਬਣੋ, 
ਇਬਰਾਮ X. ਕ�ਡੀ
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