
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறிக்கு எதிராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் 

நடெடிக்கக எடுக்கிறது   

ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பாின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு  

மற்றும் கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அகமப்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 11, 2020) – நநற்கறய மன்றக் கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றமானது, 

கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறிக்கு எதிராக அர்த்தமுள்ள நடெடிக்கக எடுப்பதற்கான, நகாின் முதன் 

முதலான,  ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் 

கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அகமப்கப துெங்கி கெத்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டனின் பல்நெறான  ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பர் இன புலம்வபயர் மக்களால் 

ெழிநடத்தப்படும் இந்த பிாிொனது, முன்னுாிகம வகாண்ட ெிஷயங்கள் எகெ எகெ என தீர்மானிக்கும்; 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில், கட்டகமப்புக்குள் இருக்கின்ற கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறிகய ஒழிக்கின்ற, 

மற்றும் கறுப்பர் இன சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார நிகலகய உயர்த்துகின்ற, ஒரு 

வசயல் திட்டத்கதயும் நிறுவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய கறுப்பர் இன  சமூகத்தினர்  

துடிப்பானெர்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பானெர்கள்; இெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சாரத்திற்கு  

பங்களிப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள் மற்றும், நகரத்தில் கண்ணில் படக்கூடிய 80,000 க்கும் அதிகமான 

சிறுபான்கமயினாின் இரண்டாெது வபாிய குழுகெக் குறிக்கின்றது. 

இது பற்றி நமலும் அறியநொ அல்லது  கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அகமப்பு 

உருொக்கத்தில் நகர் மன்றம் ஈடுபடுெதில்  தங்கள் பங்கிலான ஆர்ெத்கதயும் வெளிப்படுத்த, 

தயவுவசய்து நகர நிர்ொகத்கத அணுகவும்: AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  இந்த முக்கியமான 

முயற்சியானது, நமயர், கவுன்சில் மற்றும் சமூக பங்குதாரர்களுடன் இகணந்து, CAO அலுெலகத்தினால் 

கண்காணிக்கப்படும். 

சமூகத்தினர் இந்த வசயல்பாட்டில் ஈடுபடுெதற்கும் அெர்களின் குரகலப் ஒலிக்கச் வசய்ெதற்கும் 

ொய்ப்புகள் பகிரங்கமாக ெழங்கப்படும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“வபாது மக்களுக்கான பணி நமற்வகாண்டெர்களாகவும் நாம் ெகிக்கின்ற அதிகார பதெிகளில் நாம் 

ஒவ்வொருெரும் நம்கம உயர் தரம் வகாண்டெர்களாகவும் இருக்க நெண்டும் என நாங்கள் 
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அறிந்திருக்கிநறாம். நமக்கு கிகடத்த இந்த பாக்கியத்கத நாம்  இலகுொக எடுத்துக் வகாள்ளக் கூடாது 

நாம் இனவெறிக்கு எதிரானெர்கள் என்று வசால்ெது மட்டுநம நபாதாது, நமது ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய 

கறுப்பர் இன சமூகங்ககள நமம்படுத்துெதற்கும், அெர்களுக்கான அதிகாரம் அளிப்பதற்கும் 

உண்கமயான பலன்ககள உருொக்குகின்ற அர்த்தம் நிகறந்த வசயல்ெழி வெளிக்காட்டலின் மூலம் 

அகத நிரூபிக்க நெண்டும். இந்த அகமப்கபயும் மற்றும் அடுத்தடுத்த வசயல் திட்டத்கதயும் 

உருொக்குெது என்பது நமது நகரத்தில் மட்டுமல்லாமல், அதன் எல்கலகளுக்கு அப்பாலும்கூட 

வசய்யப்பட நெண்டும்; அதுநெ உண்கமயான சமத்துெம் மற்றும் நீதிபாிபாலனத்கத நநாக்கி 

நகர்த்துெதற்கான முக்கியமான முதல் படியாகும்.” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“  பதிவனாரு உறுப்பினர்கள் வகாண்ட நகரசகபயில்,  முக்கியமான வகாள்கக ெிஷயங்களில் நகர 

ஊழியர்ககள ெழிநடத்துெதற்கான ெழிமுகறககளச்  வசால்ெதற்கு,  மநசாதாக்கள் மட்டுநம ஒநர நல்ல 

ெழியாகும். ந்கரசகபயின் பதிநனாரு ொக்குகளில் ஆறு ொக்குகள் சாதகமாகவும்  ஐந்து ொக்குகள் 

எதிராகவும் இருப்பது என்பது  நகர சகபயின் வபரும்பான்கமயானெர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகாள்கக 

ெழிகாட்டகல ஆதாிக்கிறார்கள் என குடியிருப்பு ொசிகளுக்கு கூறுகிறது. ஆனால்,இந்த தீர்மானத்கத 

வபாருத்தெகர, சகபயினர் அகனெரும்  ஒருமனதாக ஆதாித்தனர். கூறெரும் வசய்தி வதளிொனது 

மற்றும் குழப்பமற்றது. பிராம்ப்டன் நகரத்தின் அகனத்து மட்டங்களிலும் கறுப்பர் இன ொழ்க்கக பற்றிய 

ெிஷயம் மற்றும் கட்டகமப்புக்குள் இருக்கின்ற நிறவெறி ஆகியகெ எதிர்வகாள்ளப்படும். தீர்க்கமான 

மற்றும் ெரலாற்று நடெடிக்ககககள எடுத்த நகர சகபயின் உறுப்பினராக இருப்பதில் நான் வபருமிதம் 

வகாள்கிநறன்; இநதா, பணிகள் இப்நபாநத துெங்கிெிட்டன.” 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 7 & 8 

“ நமது சமூகத்தில் உண்கமயான மாற்றத்கத உருொக்க, நமது அகமப்பின் மதிப்புகள் மற்றும் 

குறிக்நகாள்கள் ப்ராம்ப்ட்டனில் பிரதிபலிக்கச் வசய்ய  நெண்டிய ெிஷயங்களுடன் ஒருமித்து இருப்பகத 

உறுதி வசய்ய நெண்டும் – நமது நகரமானது, அதன் கலாச்சார பன்முகத்தன்கமகயக் வகாண்டாடுகின்ற, 

மற்றும், கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறிநயா அல்லது எந்தவொரு பாகுபாநடா அறநெ இல்லாத 

ெககயிலான சகிப்புத்தன்கமகய உள்ளடக்கிய ஒரு நகரம் ஆகும். நமது நகரத்தில் இந்த பிரச்சிகனகள் 

குறித்து நநர்கமயான கலந்துகரயாடல்ககள நடத்துெதன் மூலம், இங்கு ெசிப்பெர்களுக்கும் நெகல 

வசய்பெர்களுக்கும் ஒரு சமத்துெமானதும் நியாயமானதுமான அனுபெத்கத நாம்  இங்கு உருொக்க 

முடியும்.” 

- நடெிட் நபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

" கனடாெில் ொழும் வகன்யர்களுக்கான சங்கமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நமயராகிய நபட்ாிக் பிரவுன் மற்றும் 

அெரது நகரசகப  உறுப்பினர்கள் அகனெருக்கும் பாராட்டு வதாிெிக்க ெிரும்புகின்றது; ஏவனனில்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசிகள் அகனெருக்கும் எதிலும் சம பங்கு மற்றும் சமத்துெத்திற்கான 

அடிப்பகட நெகலககள எளிதாக்கும் மநசாதாகெ நிகறநெற்றுெதன் மூலம் நெகத்கதயும் தரத்கதயும் 



 

 

அகமத்ததற்காக பாராட்ட ெிரும்புகிறது. இந்த மநசாதாொனது கட்டகமப்புக்குள் இருக்கின்ற கறுப்பர் 

இனம் மீதான நிறவெறிகய ஒழிப்பதில் நகர தகலகமத்துெத்தின் அர்ப்பணிப்பு உணர்கெ 

எடுத்துக்காட்டுகிறது;  இது நாடு முழுெதும் உள்ள பிற நகரங்களுக்கு ஒரு அளவுநகாலாக இருக்க 

நெண்டும். சமூக, கலாச்சார மற்றும் வபாருளாதார அதிகாரம் ெழங்குதல் ஆகியெற்கற 

நமம்படுத்துெதற்கான வதாடர்ச்சியான முயற்சிகள் குறித்து, நகரத்துடன் இகணந்து பணியாற்ற KCA 

எதிர்நநாக்கி காத்திருக்கிறது. இது குடியிருப்பு ொசிகளாக இருக்கும் ஆப்பிாிக்க கறுப்பர் இன மக்களுக்கு 

மட்டுமல்லாது, வபருகமொய்ந்த நமது நாட்டிற்கு புதிதாக ெருபெர்களுக்கும்கூட, இந்த முன்நனற்றம் 

இருக்க நெண்டும். 

- எஃப்வரய்ம் ம்ொரா, தகலெர், கனடாொழ் வகன்யர்கள் சங்கம் 

" இந்த ெரலாற்று முயற்சி குறித்து கனடாொழ் கநஜீாியர்கள்  சங்கம் மகிழ்ச்சியகடகிறது. இந்த முயற்சி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நககர உண்கமயிநலநய ஒன்றாக இகணந்து உருொக்க எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். ” 

- ஜார்ஜ் சுக்வு, உப தகலெர், கனடா ொழ் கநஜீாியர்கள் சங்கம் 

“  ரூட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் இன்க்., அகமப்பாகிய நாங்கள் ஆப்பிாிக்க மற்றும்  காீபிய கறுப்பர் இன 

மக்களுக்கான சமூக, கலாச்சார வபாருளாதார அதிகார ெழங்கலுக்கு ெழிநகாலுெதுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகருக்குள்ளாக ”கறுப்பர் இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அகமப்கப” உருொக்குெது குறித்து மிகவும் 

மகிழ்ச்சியகடகிநறாம். இந்த தீர்மானத்கத முன்கெத்த நமயர் பிரவுன் அெர்களுக்கும், இகத 

ஆநமாதித்த அகனத்து கவுன்சிலர்களுக்கும் நன்றி. ஆப்பிாிக்க மற்றும் காீபிய மறுப்பர் இன சமூகத்தினர் 

துடிப்பானெர்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பானெர்கள்; இெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ெளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 

வசய்கின்றனர்- குறிப்பாக இகச, வபாழுதுநபாக்கு ெிகளயாட்டு மற்றும் கல்ெி ஆகிய துகறகளில் 

அெர்களின் சாதகனகள் மூலம் நகரத்கத நமம்படுத்த உதவுகின்றனர். வகாள்ககககள அறிெிக்கவும், 

கறுப்பர் இன மக்களுக்கான வகாள்ககககள ெகுக்கவும் அெர்களின்  ொழ்க்ககயில் மாற்றம் 

உண்டாக்கும் ெககயிலான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தவும் இந்த அகமப்பு உதவும் என்பது எங்கள் 

நம்பிக்ககயாகும். ” 

- ஏஞ்வசலா வஜ. கார்ட்டர், வசயல் இயக்குனர், ரூட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் இன்க்.   
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்நத 

வசய்கின்நறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 



 

 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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