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ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਿਵਰੁਧੱ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਦਨ ਹਣੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਿਵਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਮੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ (LINK) ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 
ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਿਸਟੀ ਆਫ ਰੀਕੋਨਿਸਲੀਐਸ਼ਨ ਵਜ�, ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਵੈਨਕੂਵਰ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਗੁਜ਼ਰ ੇਸਮ� 
ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾ,ਂ  ਕਿਮੳਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪਧੱਰੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੰੂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਜਾਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਧਰਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ। 

“ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਮ� ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਮੳਿਨਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦ ੇਨੇਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇ
ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਦ ੇਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਿਟਗੰ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਿਜਹੜੇ ਜਾਤੀ-ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹਨ। ਉਸ 
ਵਰਚੁਅਲ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਮੀਿਟੰਗ 'ਤੇ , ਇਨਾ ਂਕਿਮੳਨਟੀਆਂ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾ ਂ'ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੂਹ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਲੇ ਕੇ ਆੳਦਾ ਂਿਰਹਾ ਜੋ ਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮੱੁਖ ਤਾਕਤ - ਇਸ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ 
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ” ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦ ੇਿਕਹਾ। 

ਜਦ� ਤ� ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੁਦ ੋਤ� ਏਸ਼ੀਆਈ ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ (ਵੀਪੀਡੀ) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ 2020 
ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ 77 ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ 51 
ਘਟਣਾਵਾ ਂਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। 

ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਨੇ  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ (ਈ.ਓ.ਸੀ.) ਦ ੇਿਵੱਚ ਇਕ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ 
ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਕਿਮੳਨਟੀ ਰਿੈਜ਼ਲੀੲ�ਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕ�ਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਿਕ ਸਮ� ਿਸਰ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾ ਂਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 
(ਅੰਡਰਰਪੈਰੀਜ਼ੈਨਿਟਡ)ਸਮੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੰਚ ਸਕੇ, ਿਜਨਾ ਂਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਂਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਲਈ, ਿਜਨਾ ਂਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, 
ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਉਨ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ੳਹ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕੌਿਵਡ-19 ਟਾਸਕ ਫਰੋਸ 
ਚੀਫ ਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁਛੱ ਸਕਣ। 

ਿਸਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੁਰਿੱਖਆ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਈਨਾਟਾਉਨ ਿਬਜਨਸ ਇੰਪਰੂਵਮ�ਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਫੰਡ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੇ ਕਿਮੳਨਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

http://www.vancouver.ca/files/cov/day-of-action-against-racism-proclamations.pdf


"ਨਸਲਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਡ ੇਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਿਵਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਾ 
ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾਂਜਣਕ ਹੈ", ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਧੂ ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੇ ਿਕਹਾ। "ਮ� ਟਾੳਨਹਾਂਲਾ ਂਦ ੇਦਰੌਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਤ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਿਵਰਧੋੀ ਨਸਲਵਾਦ ਲੌਕਾ ਂਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਅਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾ ਂਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਨਵਾਸੀ ਸਵਾਗਤ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ੇਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦ ੇਵਤੀਰ ੇਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇ
ਰਹਾਂਗੇ ।” 
 
ਿਸਟੀ ਨੇ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸਰੋਤਾ ਂਦਾ ਇਕੱ ਸਮੂਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰ੍ਾਿਫਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (LINK) ਡਾੳਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ 
ਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹ� ਹੈ। 
 
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪਿੁਲਸ 
ਨੰੂ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਿਜਵ� ਬੀ ਸੀ ਿਹੳਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਪੀਡੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਸਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਂਨੰੂ ਕ�ਟਨੋੀਜ ਅਤੇ ਮ�ਡਿਰਨ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਿਹਤਾ 
ਦੇਵੇਗਾ। 
 
   -30- 
ਸੰਪਾਦਕਾ ਂਨੰੂ ਨੋਟ: 
ਪਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 
ਿਸਟੀ ਬੀ ਸੀ ਪਰ੍ਾਂਤ (LINK), ਲੈਫਟੀਨ�ਟ ਗਵਰਨਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਿੁਲਸ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਿਬਜ਼ਨਸ ਕਾ�ਸਲ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮ� ਸਾਡ ੇਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦ ੇਅਸਵੀਕਾਰਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਮੀਡੀਆ ਸਮੰਪਰਕ 
ਿਸਿਵਕ ਇਗੰਏਜਮ�ਟ ਅਤੇ ਕਿਮੳਿਨਕੈਸ਼ਨਸਜ਼ 
604-871-6336 
media@vancouver.ca 
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