
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

கனடா நாட்டில் வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் கறுப் ர் இன மக்கள் 

மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு ஆகியெற்றுக்கு தீர்வு காண, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது 

முதலாெது வமய்நிகர் மாநாட்டட உ சாித்து நடத்துகிறது 

 

இந்தப்  ிரச்சடனகளுக்கு தீர்வு காண ,ததசிய அளெில் நகராட்சிகடள கூட்டணியாக்குெதற்காக 

நகர நிர்ொகம் முன்னணி ெகிக்கிறது . 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம் ர் 10, 2020) – நெம் ர் 10 ஆம் தததி வசவ்ொய்க்கிழடமயன்று 

ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்ொகம் தனது முதலாெது வமய்நிகர் வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் 

கறுப் ர் இன மக்கள் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு மாநாட்டட உ சாித்து நடத்துகிறது; இதில் 

கனடாெில் இருக்கின்ற கறுப் ின சமுதாயத்தினர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு மற்றும் 

வ ாருளாதார அதிகாரமளித்தல்  ஆகியெற்றுக்கு தீர்வு காண் தற்கான ஒரு ததசிய 

கூட்டடமப்ட  உருொக்க இருக்கிறது. 

 

இந்த வமய்நிகர் ஒருநாள் மாநாடானது, ஒன்ட்தடாிதயா  குதியில் இருக்கும்  ல நகராட்சிகள், 

மற்றும் வசாலிசிட்டர் வெனரல் மற்றும் இனவெறிக்கு வ ாறுப் ான அடமச்சர் ஆக இருக்கின்ற 

ஸில்ெியா தொன்ஸ், மற்றும் கனடா அரசாங்கத்தின் இனவெறி எதிர்ப்பு வசயலகத்தின் 

இயக்குனர் பீட்டர் ஃப்வளகல் உள்ளிட்ட கறுப் ின சமூகத் தடலெர்கள் மற்றும்  ிரதிநிதிகடள 

ஒன்றிடணக்கும். நகராட்சி  ிரதிநிதிகள் ஒன்று தசர்ந்து, கறுப் ின மக்களுக்கு இருக்கும் 

தடடகடள உடடப் தற்கான உத்திகள் குறித்து ெிொதிப் ார்கள். இந்த மாநாட்டட  ின்ெரும் 

அடமப்புகள் வ ருடமயுடன் ஆதாிக்கின்றன: 

 

• டர்ஹாம்  ிராந்தியம் 

• ஹாமில்ட்டன் மாநகரம் 

• மார்க்ஹாம் மாநகரம் 

• லண்டன் மாநகரம் 

• பீல்  ிராந்தியம் 

• வெல் ர்ன் நகரம் 

• தடாதரான்ட்தடா மாநகரம் 

• ொகன் மாநகரம் 

• ஒன் ட்தடாிதயா நகராட்சிகளின் 

சங்கம் 

• கனடா நாட்டு நகராட்சிகளின் 

கூட்டடமப்பு  

• கறுப் ின சமுதாயத்தினாின் 

முன்தனற்றத்திற்கான வநட்வொர்க் 

 

கறுப் ர் மீதான இனவெறிடய ஒழிப் தற்கும், கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான 

ஆதாரெளங்கடள அடடெதற்கான ஒரு ஆதரவு மற்றும் தகெல் தளத்டத உருொக்குெதில் இந்த 

ெிொதம் கெனம் வசலுத்தும்;  அறிவு  கிர்வு, மற்றும் எதிர்கால முடனப்புக்கடள 



 

 

ஊக்குெிக்கின்ற ெலுொன கூட்டாண்டமகடள உருொக்குெது, இதற்கான குறிக்தகாளாக 

மனதில் வகாள்ளப் டும். இந்த மாநாடானது, கனடா முழுெதும் உள்ள கறுப் ின சமூகங்களுக்கு 

வ ாருளாதார ாீதியாக ெலு தசர்ப் து மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீது வகாண்ட இனவெறிக்கு தீர்வு 

காணுமுகமாக, நகராட்சிகளின் ததசிய கூட்டணிடய முடறப் டுத்துெதற்கான முதல்  டியாகும். 

 

இந்த மாநாடானது, இந்த நகரம் உ சாிப்பு தருகின்ற இரண்டு மாநாடுகளில் ஒன்றாகும். 

இரண்டாெது மாநாடு டிசம் ர் மாதத்தில் நடடவ றும், மற்றும் அதில் வ ாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மீது கெனம் வசலுத்தும்.  

 

கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான முடனப்புக்கள் மற்றும் ப்ராம்ட்டன் நகர கறுப் ர் 

இன ஆப் ிாிக்க, காீ ிய சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் 

கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான அடமப்பு  ற்றி தமலும் அறிய ெருடக தரவும்: 

brampton.ca/antiblackracism. 

 

ப்ராம்ட்டன் நகர கறுப் ர் இன ஆப் ிாிக்க, காீ ிய சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் வ ாருளாதார 

அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான அடமப்பு  ற்றி  

 

ெூன் 10, 2020 அன்று, ப்ராம்ட்டன் நகர கறுப் ர் இன ஆப் ிாிக்க, காீ ிய சமூகம், கலாச்சாரம் 

மற்றும் வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு, மற்றும் கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான 

அடமப்புக்கு  நகர சட  ஒப்புதல் அளித்தது. மூத்த ஆதலாசகராகிய, க்ெிவனத் சாப்மன் 

தடலடமயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  கறுப் ர் மீதான புடரதயாடிப்த ான இனவெறிடய 

ஒழிப் தற்கான வசயல் திட்டத்டத உருொக்கி வசயல் டுத்துெதற்கு இந்த  ிாிவு 

வ ாறுப் ாகிறது. உள்ளூாில் சமூக ஈடு ாட்டுடன்   ங்வகடுப் ெர்களால் ெழிநடத்தப் டும் 

இந்த அடமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டனின் கறுப் ர் இன சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் 

வ ாருளாதார நிடலடய தமம் டுத்துெடத டமயமாகக் வகாண்டு  ணியாற்றும். 

 

கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறி எதிர்ப்புக்கான அடமப்ட  நகர நிர்ொகம் உருொக்கும்த ாது 

அது  ற்றி தமலும் வதாிந்துவகாள்ெதற்கு, மற்றும் அதில் ஈடு ாடு வகாண்டிருப் டத 

வெளிப் டுத்துெதற்கு,  தயவு வசய்து  இந்த மின்னஞ்சலில் வதாடர்பு 

வகாள்ளவும்: economicantiblackracism@brampton.ca. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  ல தரப் ட்ட மக்கள் வகாண்ட ஒரு வமாடசக் நகரம்;  ஒரு மாறு ட்ட 

மற்றும் அடனத்டதயும் உள்ளடக்கிய நகரமாக இருப் தில் நாம்வ ருமிதம் வகாள்கிதறாம். இந்த 

தகாடடப் ருெத்தின் வதாடக்கத்தில், ப்ராம்ட்டன் நகர கறுப் ர் இன ஆப் ிாிக்க, காீ ிய சமூகம், 

கலாச்சாரம் மற்றும் வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப் ர் மீதான இனவெறி 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

எதிர்ப்புக்கான அடமப்ட   நிறுெ, நகரசட  ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் நடத்துகின்ற இரண்டு மாநாடுகளில் இதுதெ முதலாெது மாநாடாகும்; இதில் 

அடனெரும் தங்கள் கருத்துக்கடளப்  கிர்ந்துவகாண்டு, கிடடக்கும் ஆதார ெளங்கடள 

அடனெரும் அணுகுெதற்கான ஒரு தகெல்வதாடர்பு தளத்டத கூட்டாக உருொக்குெதற்கு ஒரு 

 ாதுகாப் ான இடத்டத ெழங்கும் என்று எனக்குத் வதாியும். ப்ராம்ப்ட்டனிலும், நாடு 

முழுெதிலும் உள்ள கறுப் ர் இன சமூகத்திற்கு எதிரான இனவெறிடய  புாிந்து வகாள்ெதற்கும் 

அதடன ஒழிப் தற்கும் இந்த மாநாடு ஒரு முக்கியமான நிகழ்ொகும். ” 

- த ட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த மாநாடானது மாகாணம் முழுக்கவும் உள்ள  ன்முகத்தன்டம மற்றும்  லதரப் ினடரயும் 

உள்தசர்ப் தற்காக தெடல வசய்கின்ற ெடகயில் நகராட்சிகளின்  ிரதிநிதிகடள 

ஒன்றிடணக்கிறது; இெர்கள் கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறிக்கு தீர்வு காணவும் 

உண்டமயான மாற்றத்டதத் தூண்டவும் வசயல் டுொர்கள். இதன் ெடகயில் முதலாெதான 

இந்த மாநாட்டட நடத்துெடத சாத்தியமாக்க உதெிய தனது கூட்டாளிகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் நன்றி வதாிெிக்கிறது. ” 

- தடெிட் த ர்ாிக், தடலடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

” கறுப் ர் இன மக்கடள சமூகத்தின் அடனத்து  குதிகளிலும் முழுடமயாக  ங்தகற் டதத் 

தடுக்கின்ற ெடகயில் காலம் காலமான தடடகடள நமது ெரலாறு உருொக்கி டெத்துெிட்டது. 

தடாதரான்ட்தடா நகரம் இந்த மாநாட்டட முடுக்கி ெிடும், மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீதான 

இனவெறி எதிர்ப்பு அடமப் ிடன நிறுவுெதில் நகர நிர்ொகம்  வசய்துள்ள முக்கிய  ணிகள் 

 ற்றிய நுணுக்கமான  ெிளக்கக்காட்சிடயக் வகாடுக்கும், அதன் ிறகு இந்த  ணிக்கு 

அர்ப் ணிப்பு வகாண்ட ஊழியர்களுடன் தசர்ந்து ஒரு ெட்டதமடச ெிொதம் நடடவ றும். 

கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறி என் து உலகளாெிய, ததசிய மற்றும் உள்ளூர் 

 ிரச்சிடனயாகும்; கருப் ர் மீதான  இனவெறிடய ஒழிப் தற்கும், கனடாெில் உள்ள கறுப் ின 

சமூகங்களுக்கான வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்புக்கும்,  நாடு முழுெதும் உள்ள நகரங்களுடன் 

இடணந்து  ணியாற்றுகின்ற  நகரங்கள் அடனத்தும் தசர்ந்த  ஒரு ததசிய கூட்டணிடய 

உருொக்குெதில்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியடடகிதறாம். நாம் ஒன்றிடணந்து வசயல் ட்டால் 

முன்வனப்த ாதுமில்லாத ெடகயிலான  இலக்குகடள, நாம் அடடய முடியும். ஒரு 

கட்டடமப்ட தய மாற்றக்கூடிய கட்டடமப்புதான் நாம். " 

 

- க்ெிவனத் சாப்மன், முதுநிடல ஆதலாசகர், வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு மற்றும் கறுப் ர் 

இனம் மீதான நிறவெறி எதிர்ப்பு அடமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“தடாதரான்ட்தடாெில்  கறுப் ர் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு அடமப்ட  நிறுவுெது என் து, 

அெசியம் என் து மட்டுமல்லாமல், நமது நகரத்தில் கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறிக்கு தீர்வு 



 

 

காண் தற்கும் அடத ஒழிப் தற்கும் நமது உறுதிப் ாட்டட நிரூ ிப் தற்கும் அது ஒரு ெழியாகும். 

வடாராண்தடா நகரத்டதச் தசர்ந்த ஊழியர்கள் GTA-ெில் கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறிடய 

எதிர்த்துப் த ாராடுெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முயற்சியில்  ங்வகடுத்துக் வகாள்ெதிலும், 

 ிராந்தியத்துடன் சிறந்த நடடமுடறகடளப்  கிர்ந்துவகாள்ெதிலும் நான் மகிழ்ச்சியடடகிதறன், 

இதனால் நாம் அடனெரும் இனவெறிடயக் டகயாள்ெதில் ஒருங்கிடணந்த சுமுகமான 

முயற்சிடய எடுக்க முடியும். நமது வசயல் திட்டத்டத வதாடர்ந்து நடடமுடறப் டுத்துெதாலும், 

தடாதரான்ட்தடாெின் கறுப் ர் இன சமூகத்தின் குரல்களுக்கு வசெிமடுப் டத உறுதி 

வசய்ெதாலும்,தனது தடலடமப் ண்பு மற்றும் கடின உடழப்புக்காக CABR  ிாிவு 

அங்கீகாிக்கப் டுெடதக் கண்டு நான் எப்த ாதும் வ ருடமப் டுகிதறன். உலகிதலதய  

 லதரப் ட்ட மக்கடள அதிகம் வகாண்ட நகரம் தடாதரான்ட்தடா நகரமாகும்; நமது நகரத்தில் 

இனவெறிக்கு இடமில்டல என் டத நாங்கள் வதளிவு டுத்தியுள்தளாம். இப்த ாதுள்ள இந்த 

சொடல எதிர்வகாள்ள நாம் நகர அளெில்  மட்டுமல்லாது,  ிராந்திய அளெிலும் ஒன்றிடணந்து 

வசயல் ட தெண்டும். நாம் ஒன்றாக கறுப் ர் இன சமூகங்களுக்கு அதிகாரம் ெழங்கலாம் மற்றும் 

அடனெருக்கும் சம ொய்ப்புகளுடன் ொழ ஒரு  ாதுகாப் ான இடத்டத உருொக்கலாம். ” 

 

- ொன் தடாாி, தமயர், தடாதரான்ட்தடா நகரம் 

 

“ஒரு மாகாணமாக இருந்த டி நாம் வகாண்டிருக்கும் ெலிடமயானது,  மக்களாக இருக்கும் 

நம்முடடய  லத்டதப் வ ாறுத்தது. தனது ொக்கிடனக் காப் ாற்றக்கூடிய ஒரு சிறந்த நகரம் 

ஒன்ட்தடாிதயா எனும் சிறந்த நிடலடய அடடய,  ரந்து ட்ட  கூட்டாண்டம மற்றும் அடிமட்ட 

தடலடம ஆகிய இரண்டுதம ததடெ.  ஒன்ட்தடாிதயா குடியிருப்புொசி ஒவ்வொருெரும் 

ெளர்ச்சியடடெதற்கான சமமான ொய்ப்பு உள்ள ஒரு மாகாணமாக உருொக்க, நமது 

அரசாங்கம் வசயல் ட்டு ெருகிறது, அங்கு அடனெரும் வசழித்து ொழ முடியும். கறுப் ர் இன 

சமூகங்கடள தமம் டுத்துெதற்கான  யனுள்ள தீர்வுகடளக் கண்டறிய உதவுெதற்காக 

ஒன்றிடணந்து வசயல் டும் நமது கூட்டாளர்கள் அடனெருக்கும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசு நன்றி 

வதாிெித்துக் வகாள்கிறது. ” 

 

- ஸில்ெியா தொன்ஸ், சாலிசிட்டர் வெனரல் மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறி 

எதிர்ப்புக்கு வ ாறுப்பு ெகிக்கும் அடமச்சர். 

 

"AMO என் து  கறுப் ர் இனம் மீதான இனவெறி எதிர்ப்பு மற்றும் அெர்களுக்கான 

வ ாருளாதார அதிகாரமளிப்பு ஆகியெற்றுக்கு ஆதரெளிப் தில் மகிழ்ச்சியடடகிறது. அப் டிச் 

வசய்ெதற்கு ஒன்றாக  னியாற்றுெது அெசியமாகும் மற்றும் அத்தியாெசியமாக எடுத்து 

டெக்கதெண்டிய ஒரு  டியுமாகும்" 

 



 

 

- வ ட்ரா உல்ஃப்வ ய்ஸ், இயக்குனர், உறுப் ினர்தசர்க்டக டமயம், ஒன்ட்தடாிதயாெின் 

நகராட்சிகளுக்கான சங்கம் 

 

“வ ாருளாதாரெடகயில் தசர்த்துக்வகாள்ளாதிருத்தல்  மற்றும் கறுப் ர் இனம் மீதான  இனவெறி 

ஆகியெற்டற நாம் சமாளிக்காெிட்டால், கனடாெில் கறுப் ர் இன் சமூகங்கள் எதிர்வகாள்ளும் 

சொல்களுக்கு தீர்வு காண முடியாது. இத்தடகய சொல்கள் தடலமுடற தடலமுடறயாக 

இருப் டெ  மற்றும் புடரதயாடிப்த ானடெ,  மற்றும் வதாடர்ச்சியான ஒத்துடழப்பு 

சுற்றுச்சூழல் ாீதியான தீர்வுகள் ததடெப் டுகின்றன. வ ாருளாதார ெடகயில் மற்றும் 

குடிடமயில் அடனெடரயும்  தசர்க்கின்ற முக்கிய தளங்களாக இருக்கின்ற கனடா நாட்டு 

நகராட்சிகள், இதற்கான முக்கிய  ங்காற்றுெது அெசியமாகிறது. நல்ல உத்ததசம் வகாண்ட 

ெடகயிலான  ததசிய கூட்டணி அல்லது நகராட்சிகளின் வநட்வொர்க் மூலம் ஒருெருக்வகாருெர் 

ஆதரெளிப் து மற்றும் வசயல் ாட்டுெடகயில் கற்றுக்வகாள்ளுதல் ஆகியெற்றின் மூலம் இது 

வதாடங்குகிறது. ” 

 

- அமானுவெல் வமல்வலஸ், வசயல் இயக்குனர், கறுப் ர் இன சமூகங்களின் 

முன்தனற்றத்திற்கான வநட்வொர்க் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கடளயும் 70,000 ெணிக 

அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்தத வசய்கின்தறாம். 

 லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப்  டடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, 

நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் கட்டடமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாடதயில் நாங்கள்  ங்கு 

ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இடணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்  ாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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