
கனடாவிற்குப் புதிதாக வருபவர்களுக்கான வீட்டுவசதி சமநி லை
டொராண்டோவின் வாட கை  வீட்டுச் சந் தை யில் நிகழும் பாரபட்சத்தின் அளவிடல்

வீட்டுவசதி வழங்குபவர்கள் கனடாவிற்குப் புதிதாக வருபவர்களி டை யே  வாட கை க்கு விடுவதற்கான தே வை க ளை  
அதிகப்படியாகச் சுமத்துகிறார்களா? குழந் தை கள் உள்ள புதிய வரவுகளுக்கு வீட்டுவசதி பெ ற்றுக்கொள்வது கூடிய 
கடினமாக இருக்கிறதா? கு றை ந்த சம்பள மே  பெ றும் வே லை யாக இருப்பினும் – அதற்கு நிகரான பணத் தை  சே மிப்பாக 
வை த்திருக்கும் குடும்பங்க ளை  விட, வே லை யில் இருக்கும் புதிய வரவுக ளை  வாட கை க்கு அமர்த்த வே  வீட்டுவசதி 

வழங்குபவர்கள் விரும்புகிறார்களா? ஒரு வீட்டி னை  வாட கை க்கு எடுக்க, பிரித்தானிய மொழியியல் உச்சரிப்பு டை ய ஒரு 
நப ரை  விட கண்டுகொள்ளத்தக்க தெ ற்கு ஆசிய உச்சரிப்பு கொண்ட நபர் அதிக சிரமம் மே ற்கொள்வாரா? தம்பதியினர் 
ஒருவர் மத்திய கிழக்கு மொழியியல் உச்சரிப்பு கொண்டிருப்பர் எனில் என்ன நடக்கும்? வசிக்கும் இடத்தில் சம 
உரி மை க்கான மை யமானது (Centre for Equality Rights in Accommodation - CERA) 2012-இல் தொ லை பே சி 
வாயிலான ஆய்வு ஒன் றை  நடத்தி, வீட்டுவசதி அளிக்கும் விடயத்தில் நடக்கும் பாரபட்சங்கள் தொடர்பான இந்த 
கே ள்விகளுக்கு வி டை க ளை க் கண்டறிய முயன்றது.

கனடாவிற்குப் புதிதாக வருபவர்களுக்கான வீட்டுவசதி சமநி லை  என்பது CERA-வின் 2009-ஆம் ஆண்டின் மன்னிக்கவும், 
வாட கை க்கு விடப்பட்டுவிட்டது (Sorry, It’s Rented) எனும் திட்டத் தை  அடிப்ப டை யாகக் கொண்டு உருவானது. 
அத்திட்டமானது டொராண்டோவின் வாட கை  வீட்டுச் சந் தை யில் நடக்கும்  வெ ளிப்ப டை யான மற்றும் ஒளிவும றை வான 
பாரபட்சங்களின் பரிமாணத் தை ப் ப றை சாற்றியது. அத னை த் தொடர்ந்து வரும் இந்த ஆய்வானது, புதிதாகக் 
குடிவருபவர்களின் தொ லை பே சி விசார ணை களுக்கு ஆயிரத்திற்கும் மே ற்பட்ட காலி குடியிருப்புகளின் நிலக்கிழார்கள் 
வழங்கிய பதில்க ளை  ஆராய்கிறது. இதன் மூலம் புதிதாகக் குடிபுகுந்து வீடு தே டுவோர் எதிர்கொள்ளும் பாரபட்சங்க ளை  
மே லும் செ ம் மை யாக உணர்ந்துகொள்ள முடியும்.

நாங்கள் இத னை  எவ்வாறு செ ய்தோம்?

புதிதாகக் குடிவருபவர்களுக்கு எதிராக நிகழும் பாரபட்சத் தை  சோதிக்க, பின்வரும் அடிப்ப டை களில் நான்கு 
முகத்தோற்றங்க ளை  CERA தே ர்ந் தெ டுத்தது; அவர்கள் கனடாவில் செ லவிட்ட நாட்கள்; அவர்களது வருமான வழிவ கை  
(அவர்களது வே லை யிலிருந்து கி டை க்கும் சம்பளம் மற்றும் சே மிப்புகள், அல்லது சே மிப்புகள் மட்டு மே ); மற்றும் அவர்களது 
குடும்ப நி லை  (அவர்களுக்கு குழந் தை கள் உள்ளதா இல் லை யா என்பது). கண்டுகொள்ளத்தக்க (ஆப்பிரிக்க, மத்திய 
கிழக்கு, கிழக்கு ஆசிய, பிரித்தானிய மற்றும் ஆஸ்தி ரே லிய) மொழியியல் உச்சரிப்புகள் கொண்ட தன்னார்வலர்கள் இந்த 
முகத்தோற்றங்க ளை ப் பின்பற்றி நிலக்கிழார்களிடம் தொ லை பே சியில் உ ரை யாடினர். வாட கை  வீட்டிற்கான 
விசார ணை யில் நிலக்கிழார்கள் அளித்த பதில்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டன.

தொ லை பே சி வாயிலான ஆய் வை  CERA தே ர்ந் தெ டுத்ததற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. வாட கை க்கு வீடு தே டும் 
பெ ரும்பாலானோருக்கு தொ லை பே சி யே  நிலக்கிழார்களிடம் ஆன முதல் தொடர்பு வழியாகும். மே லும் அது வே  

ந டை மு றை க்குத் தகுந்த பரிசோத னை க்கான முதல் படியும் ஆகும். உண் மை யில், பாரபட்சத் தை  இந்த ஆரம்ப 
கட்டத்தி லே யே  சந்திக்க நே ரிடுகிறது என்று CERA-வில் சே வை  பெ றும் கணிசமானோர் புகார் அளிக்கின்றனர். 
அதாவது, அவர்கள் குடியிருப்பி னை  நே ரில் செ ன்று பார்க்கும் கட்டத் தை க் கூட அ டை யவில் லை . மே லும், கனடாவின் 
வெ வ் வே று பகுதிகளிலும் இயங்கும் சமூக அ மை ப்புகள் பின்தொடரும் வ கை யில் ஒரு வழிமு றை யை  CERA வடிவ மை க்க 

விரும்பியது. தொ லை பே சி வாயிலான ஆய்வு ஆய்வாலர்களுக்கு வி லை ப் பயன்திறம் மிக்கதும், மற்றும் 
அ டை யக்கூடியதுமான விருப்பத் தே ர்வாகும்.

நாங்கள் கண்டறிந்தது என்ன?

ஒவ்வொரு வருடமும், வீட்டுவசதி அளிப்பதில் நிகழும் பாரபட்சம் டொராண்டோவிற்குப் புதிதாகக் குடிவரும் 
ஆயிரக்கணக்கானவர்க ளை  பாதிக்கிறது

இனம், முதற்கண் தோன்றிய இடம், குடியுரி மை , மற்றும் குடும்ப நி லை  போன்ற மனித உரி மை கள் நெ றிமு றை  சார்ந்த 
காரணங்களால் ஏற்படும் பாரபட்சம் என்பது பரவலாக உள்ளது என்ப தை  எங்களது ஆய்வு கண்டறிந்தது. சமீபகாலமாகக் 
குடிவரும் 85-92% புதியவர்கள் பாரபட்சம் காரணமாக வாட கை  வீட்டு வசதி பெ றுவதில் கணிசமான த டை க ளை  
எதிர்கொள்கிறார்கள்.

புதிதாகக் குடிவந்த கிட்டத்தட்ட அ னை வருக்கும், வாட கை  சம்பந்தமாக கூடுதலாக ஒரு கட்டுப்பாடு சுமத்தப்பட்டது 
அல்லது குடியிருப் பே  ஒ ரே யடியாக மறுக்கப்பட்டது என்ப தை  நாங்கள் கண்டறிந்தோம்.
தங்களது வீடு தே டும் படலத்தில் புதிதாகக் குடிவரும் குழுக்கள் சமமான கு றை பாடுக ளை  சந்திப்ப தை  நாங்கள் 



கண்டறிந்தோம். அ ழை ப்பவர்களிடம் குறிப்பிட்ட தே வை க ளை க் கே ட்பதில் வே றுபாடுகள் இருப்ப தை  நாங்கள் 
கண்டறிந்தாலும், குழுக்களி டை யே  அக்கு றை பாடுகளின் தாக்கம் சமமாக வே  இருந்தது. அதாவது, புதிதாகக் 
குடிவருபவர்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம் பரவலாக உள்ள தே  தவிர குறி வை க்கப்பட்டதல்ல.

 
குழந் தை  இல்லாத ஒரு தம்பதியர் சே மிப் பை  மட்டு மே  கொண்டு வாழும் பட்சத்தில், பெ ரும் வித்தியாசத்தில், ( தெ ளிவான 
வர்த்தக காரணங்கள் ஏதுமின்றி) ஒரு பெ ரும் வை ப்புத் தொ கை  வழங்குமாறும், கூடுதல் வாட கை யை  முன்பணமாக 
செ லுத்துமாறும் மற்றும் உத்தரவாதமளிப்பவ ரை  நாட வே ண்டிய நி லை  அதிகமாக இருப்ப தை யும் கண்டறிந்தோம்.

கிழக்கு ஆசிய அல்லது தெ ற்கு ஆசிய மொழியியல் உச்சரிப்பு கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குடியிருப்பு முற்றிலுமாக 
மறுக்கப்படும் நி லை  அதிகமாக இருந்த தை க் கண்டறிந்தோம்.

ஆப்பிரிக்க அல்லது மத்திய கிழக்கு மொழியியல் உச்சரிப்பு கொண்ட விண்ணப்பதாரர்கள் ( தெ ளிவான வர்த்தக 
காரணங்கள் ஏதுமின்றி) உத்தரவாதமளிப்பவ ரை  நாட வே ண்டிய நி லை  அதிகமாக இருந்த தை க் கண்டறிந்தோம்.

பிரித்தானிய மற்றும் ஆஸ்தி ரே லிய மொழியியல் உச்சரிப்பு கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களோடு ஒப்பிட்டு நோக் கை யில் 
ஆப்பிரிக்க, கிழக்கு ஆசிய, மத்திய கிழக்கு அல்லது தெ ற்கு ஆசிய உச்சரிப்பு கொண்டவர்கள் இ டை யே  வே லை  
செ ய்வதற்கான சான் றை  சமர்ப்பிப்பது, உத்தரவாதமளிப்பவ ரை  கண்டிப்பாக வை த்திருப்பது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் 

அதிகமாக இருப்பதுமட்டுமல்லாமல் வாட கை க் குடியிருப்புக்குத் தகுதி                அற்றவர்களாக எண்ணப்படும் நி லை யும் 
இருந்த தை க் கண்டறிந்தோம்.

ஒரு பா னை  சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்?

தனித்துப் பார்த்தாலும் கூட, மே ற்கூறிய வை  கவ லை  அளிக்கும் விதமாக வே  உள்ளது. இன்னும் மன்னிக்கவும், வாட கை க்கு 
விடப்பட்டுவிட்டது எனும் எங்களது 2009-ம் ஆண்டின் அறிக் கை யின்படி, இந்த எண்ணிக் கை கள் ஒரு பா னை  சோறு 
போன்ற பிரச்சி னை யின் ஒரு சோற் றை  மட்டு மே  பிரதிபலிக்கிறது. இது ஒரு தொ லை பே சி வாயிலான கருத்துக் கணிப்பு 
என்பதால், குடியிருப்பு தே டும் படலத்தில் முதல் படி யை  மட்டு மே  இது ஆராய்கிறது. மே லும், அடுத்தடுத்த நி லை களில் 
ஏற்படும் பாரபட்ச ந டை மு றை க ளை  இது பதிவு செ ய்யாத காரணத்தால் பெ ரும்பாலும் ஒட்டுமொத்த பாரபட்சத் தை  இது 
கு றை வாக வே  மதிப்பிடுகிறது எனலாம்.

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் CERAவில் தினமும் சே வை  பெ றுபவர்கள் எங்களிடம் கூறுவதோடு ஒத்துப் போகிறது. எங்களது 
அனுபவத்தில், இனம், நிறம், இனம்சார் பூர்வீகம், முதற்கண் தோன்றிய இடம் அல்லது குடியுரி மை  பற்றி வீட்டுவசதி 
அளிப்பவர்கள் அரிதாகத்தான் நே ரடியாக விமர்சிப்பார்கள். இதன் வி ளை வாக, இது போன்ற ஆராய்ச்சி இன்றி, புதிதாகக் 
குடிவருபவர்கள் வாட கை  வீட்டுச் சந் தை யில் எதிர்கொள்ளும் பாரபட்சங்கள் பெ ரும்பாலானவற் றை  தெ ளிவாகக் 
கண்டறிவது கடினம். 

பாரபட்சமானது பெ ரும்பாலும் வெ ளிப்ப டை யாகத் தெ ரிவதில் லை

மற்ற மாகாணங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் உள்ள மனித உரி மை கள் சட்டம் போல, ஒன்டாரியோவின் மனித உரி மை கள் 
நெ றிமு றை யானது, வீட்டுவசதி யை ப் பெ றுவது மற்றும் தக்க வை த்துக் கொள்வது தொடர்பானவற்றில் காட்டப்படும் 

பாரபட்சங்களில் இருந்து மக்க ளை ப் பாதுகாக்கிறது. குறிப்பாக, அது ஒண்டாரியோ மக்க ளை  கீழ்க்கண்ட பதினாறு 
தன்னியல்புகள், அல்லது காரணங்களின் அடிப்ப டை யில் காண்பிக்கப்படும் பாரபட்சங்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது:



இனம்
நிறம்
இனம்சார் பூர்வீகம்
குல மரபு
முதற்கண் தோன்றிய இடம்
குடியுரி மை
குடும்ப நி லை  ( பெ ற்றோர்-பிள் ளை  பந்தத்தில் இருத்தல்)
திருமண நி லை
சமய நம்பிக் கை  (மதம்)
உடல் ஊனம், பின்வருவன உட்பட - தற்காலிக, நிரந்தர, கண்ணுக்குப் புலப்பட்ட, கண்ணுக்குப் புலப்படாத மற்றும் ஊனம் 

என்று புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஊனங்கள்

கருத்தரித்துள்ள மற்றும் தாய்ப்பால் ஊட்டும் நி லை  உட்பட பாலின நி லை

பாலின அ டை யாளம்

பாலின வெ ளிப்பாடு
பால் நாட்டம்
வயது (16 அல்லது 17 வயதாக இருப்பது உட்பட)
பொது உதவித் திட்டம் மூலம் பயன் பெ ற்றுவரும் நி லை . அரசு நிதி உதவி பெ ற்ற வருவாய் திட்டங்கள் இவற்றில் 
அடங்கும்.



பாரபட்சம் என்ப தை  அளவிடுவது கடினம். மே லும் அது வழக்கமாக வெ ளிப்ப டை யாக காண்பிக்கப்படுவது இல் லை  
என்ப தை  நாங்கள் கற்றுணர்ந்தோம். மன்னிக்கவும், வாட கை க்கு விடப்பட்டுவிட்டது, என்ற அறிக் கை யில், இனம், நிறம், 
இனம்சார் மற்றும்/அல்லது முதற்கண் தோன்றிய இடம் போன்ற வை  தொடர்பான பாரபட்ச நடத் தை  வெ ளிப்ப டை யாக 
காண்பிக்கப்படுவது அரிது, ஆனால் ம றை முக விமர்சனங்கள் மற்றும் சாக்குபோக்குகள் மூலம் அ வை  வெ ளிப்படுகின்றன 
என்ப தை க் கண்டறிந்தோம். 

வெ ளிப்ப டை யான பாரபட்சம் என்பது அரிதாக உள்ளது என்ப தை  இந்தத் தொடர் ஆய்வானது உறுதி செ ய்கிறது. 
பதிலாக, வாட கை க்கு வருபவர்கள் ம றை முக பாரபட்சத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர் – இ வை  அ னை த் தை யு மே  சட்டம் 
அனுமதிக்காத போதிலும், அளவுக்கதிகமான பெ ரிய வை ப்புத் தொ கை கள், கட்டாய க னே டிய கடன் வரலாறு மற்றும் 
உத்தரவாதமளிப்பவர்களுக்கான தே வை  போன்ற சட்டவிரோதமான தே வை க ளை  தங்கள் விருப்பப்படி நிலக்கிழார்கள் 
திணிக்கின்றனர்.

மற்ற தொழில் நடத்துபவர் ளை ப் போல வே  மனித உரி மை கள் நெ றிமு றை யானது குடியிருப்பு வழங்குபவர்களிடமும் 
இவற்றி னை  எதிர்பார்க்கிறது: புதிதாகக் கனடாவிற்குக் குடிவருபவர்களின் குறிப்பிட்ட தே வை க ளை  பூர்த்தி செ ய்வது. 
அவர்கள் சமீபத்தில் தான் கனடாவிற்கு வந்துள்ளார்கள் என்பது மறுப்பதற்கான காரணத்தில் பகுதியளவாக வே  
இருப்பினும் கூட, நிலக்கிழார்கள் சமீபத்தில் புதிதாகக் குடிவந்தவர்களுக்கு வீட்டுவசதி யை  மறுக்க முடியாது. புதிதாகக் 
குடிவரும் ஒருவரின் நி லை  என்பது மறுப்பதற்கு ஒ ரே  காரணமாக இல்லாமல் போனாலும் அது பாரபட்சமாக வே  
கருதப்படும். மே லும், விண்ணப்பதாரர் புதிதாகக் குடிவந்தவர் என்ற காரணத்தினாலும் அவரிடம் க னே டிய கடன் வரலாறு 
அல்லது பரிந்து ரை கள் இல்லாமல் போகக்கூடும் என்பதாலும், அல்லது, அவர் செ ய்துவரும் வே லை யில் கி டை க்கும் 
சம்பளத்தில் அல்லாமல் சே மிப்புப் பணத் தை க் கொண்டு வாழும் காரணத்தினாலும், வீட்டுவசதி வழங்குபவர்கள் அதிகூடிய 
தே வை க ளை  சுமத்துவதில் இருந்து சட்டப்படி த டை செ ய்யப்பட்டுள்ளனர் ( வே று காரணங்களுக்காக இருக்கு மே யானால் 

அது சட்டத்திற்குட்பட்டது).

இந்த ஆய்வு உங்களுக்கு என்ன விளக்குகின்றது?

குடியிருப்பி னை  இந்த ஆய்வினில் தே டியவர்களுக்கு வீட்டுவசதி வழங்குபவர்கள் விதித்த பெ ரும்பாலான கூடுதல் 
கட்டுப்பாடுகள் நியாயமற்ற வை  மட்டுமல்ல – சட்டத்திற்குப் புறம்பான வை யும் கூட. வே றுபாடற்ற காரணிகள் கொண்டு 
மட்டு மே  வாட கை க்கு விடுவதற்கான முடிவுக ளை  நிலக்கிழார்கள் எடுக்க முடியும். ஒரு சில விண்ணப்பதாரர்களிடம் 
மட்டு மே  கே ட்க வே ண்டிய கூடுதல் தே வை க ளை  வை த்து முடிவுக ளை  அவர்கள் எடுக்க முடியாது. மே லும், சட்டத்திற்குப் 
புறம்பான தே வை க ளை  வை த்து முடிவுக ளை  அவர்கள் எடுக்க முடியாது. உதாரணமாக:

ஒண்டாரியோவின் தங்குமிட குடிபுகு சட்டத்தின் கீழ், நிலக்கிழார் ஒருவர் அதிகப்படியாக ஒரு மாத வாட கை ப் பணம் வ ரை  
மட்டு மே  வை ப்புத் தொ கை யாகக் கோர முடியும்: அதற்கு மே ல் கூடுதலாகக் கோருவது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது. 

ஒண்டாரியோவின் மனித உரி மை கள் நெ றிமு றை யின் கீழ், நிலக்கிழார்கள் வாட கை க்கு இருந்ததற்கான வரலாறு மற்றும் 
கடன்பற்று சார்ந்த பரிந்து ரை க ளை க் கோரலாம். ஆனால், கனடாவில் வாட கை க்கு இருந்ததற்கான வரலாறு அல்லது 
கடன்பற்று இல்லாமல் போயின் அத னை க் கு றை யாகக் கருதக் கூடாது.

கு றை ந்த பட்ச வருமான விதிக ளை  விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விதிக்க நிலக்கிழார்களுக்கு அனுமதி கி டை யாது: வருமானம் 
பற்றிய விசார ணை  ஏ தே னும் இருப்பின் அது குடியிருக்க வருபவரது வருமானமானது வாட கை  செ லுத்தப் போதுமானதாக 
இருக்குமா என்ப தை  உறுதி செ ய்யும் வரம்புக்குள் மட்டு மே  இருக்கலாம். ஏ னை ய செ லவுகளுக்குப் போதுமான பணம் 
இருக்கிறதா எனும் தே வை யை  குடியிருக்க வருபவரிடம் ஒரு நிலக்கிழார் எதிர்பார்க்க முடியாது.

உத்திரவாதமளிப்பவர்கள் அல்லது உடன் கை யொப்பதாரர்கள் தே வை  என்று நிலக்கிழார்கள் கே ட்க அனுமதி உண்டு, 
ஆனால் வாட கை க்கு வரும் அ னை வரிடமும் அவர்கள் இத னை க் கே ட்டால் மட்டு மே  அவ்வாறு செ ய்ய இயலும், அல்லது 
பாரபட்சம் அற்ற காரணம் ஒன்றிற்காக கே ட்க இயலும். நிலக்கிழார் ஒருவர் கூடுதல் தே வை க ளை  நெ றிமு றை யின் கீழ் 
பாதுகாக்கப்பட்ட (புதிதாகக் குடிவந்தவர்கள் போன்ற) குழு ஒன்றின் அங்கத்தினரிடம் மட்டு மே  எதிர்பார்த்தால் அது 
பாரபட்சத்தில் அடங்கும்.

டொராண்டோ நகரம் முழுவதிலும், 500,000 வ ரை யிலான புதிதாகக் குடிவந்தவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் குடியிருப் பை த் 
தே டும்பொழுது ஏதோ ஒரு வ கை யிலான பாரபட்சத் தை  எதிர்கொள்கிறார்கள் என்ப தை  இந்த ஆய்வு காண்பிக்கிறது. 



பாரபட்சமானது வீட்டுவசதி யை  அ டை யும் அவர்களது முயற்சிக்கு முட்டுக்கட் டை யாக இருந்து, வீடு தே டும் படலத்திற்குத் 
தே வை யான ஊக்கத் தை யும் அதிகரித்து மன உ ளை ச்ச லை யும் அதிகரிக்கிறது. இதனால் புதிதாகக் குடிவருபவர்களுக்குக் 

கி டை க்கக்கூடியதாக இருக்கும் வாட கை க் குடியிருப்புகளின் திரட்சி கு றை ந்துவிடுகிறது.

இங்கிருந்து...

இந்த ஆய்வானது, டொராண்டோவில் வீட்டுவசதி விடயத்தில் நிகழும் பாரபட்சத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவி னை  ஒரு படி 
கூடுதலாக உணர்த்துகிறது. இந்த ஆராய்ச்சியில் இருந்து,  டொராண்டோவின் வீட்டுவசதி நெ ருக்கடி யை  சமாளிக்க 
கொள் கை  வகுப்பவர்கள் தங்களது கலந்து ரை யாடல்கள் மற்றும் வியூகங்களில் பாரபட்சத் தை க் கருத்தில் கொள்ள 
வே ண்டிய தே வை  உள்ளது என்பது தெ ளிவாகிறது. வாட கை  வீட்டுவசதி கி டை க்கும் இடங்களில் கூட – பாதிப்புக்கு 

ஆளாகக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தனி நபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் இலக்கி னை ச் செ ன்று அ டை ய முடியாத 
நிதர்சனத் தை க் கருத்தில் கொண்டு, தங்குவதற்கு வீடற்ற நி லை  மற்றும் வீட்டுவசதியில் பாதுகாப்பின் மை  ஆகியவற் றை  
நிவர்த்தி செ ய்ய வருங்காலத்தில் வியூகங்கள் வகுக்கப்பட வே ண்டும்.

பரிந்து ரை கள்

ஒண்டாரியோ முழுவதிலுமாக உள்ள சமூகங்களில் வீட்டுவசதி விடயத்தில் நிகழும் பாரபட்சம் பற்றிய ஆய்வுகள் நடத்த 
ஒண்டாரியோ அரசாங்கம் நிதி அளிக்க வே ண்டும். CERA போன்ற சமூகம் சார்ந்த குழுக்களோடு இ ணை ந்து 
ஒண்டாரியோ மனித உரி மை கள் ஆ ணை யம் இந்த ஆய்வுக ளை  நடத்த வே ண்டும். 

வீட்டுவசதி விடயத்தில் நிகழும் பாரபட்சத் தை  கண்காணிக்க ஒரு அ மை ப்பி னை  நிறுவி ஒண்டாரியோ அரசாங்கம் அதற்கு 
நிதி அளிக்க வே ண்டும். இந்த அ மை ப்பு தனித்து இயங்கும், ஆனால் மு றை யான மனித உரி மை கள் வழிமு றை யை  அது 
முழு மை யாக்கும் வண்ணம் அ மை ய வே ண்டும். கீழ்க்கண்ட வை  இந்த அ மை ப்பில் அடங்கும்:

a. வாட கை க்கு விடுவதற்கான வீட்டுவசதி வழங்குபவர்களது கொள் கை கள் மற்றும் வழக்கங்க ளை  
அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் தொடர்ச்சியாக சோதிக்க வே ண்டும். மனித உரி மை கள் நெ றிமு றை  
க டை ப்பிடிக்கப்படுகிறதா என்ப தை  இதன் மூலம் உறுதி செ ய்ய முடியும். (இ ணை  சோத னை  
மு றை யை ப் பயன்படுத்தி இத னை  சோதிக்கலாம்)

b. பாரபட்சம் தொடர்பான தனிப்பட்ட புகார்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக குறி வை த்து சோத னை க ளை  
நடத்தலாம்

c. வருடாந்தர வீட்டுவசதி பாரபட்ச அறிக் கை  அட் டை க ளை  மாகாணம் முழுவதுமாக 
விநியோகிக்கலாம், மே லும் அவற்றி னை  மனித உரி மை க ளை  மே ற்பார் வை யிடும் ஐக்கிய நாடுகள் 
அ மை ப்புகளிடம் கொடுக்கலாம்

குறி வை க்கப்பட்ட வழக்கு ரை  ஆதரவி னை  கனடாவிற்குப் புதிதாகக் குடிவந்தவர்கள் அணுகி வீட்டுவசதி விடயத்தில் 
நிகழும் பாரபட்சத்திற்கு சவால் விடும் நி லை  வருவதற்கு ஒண்டாரியோ அரசாங்கம் போதுமான நிதி அளிக்க வே ண்டும்.

ஒண்டாரியோ மனித உரி மை கள் ஆ ணை யம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த குழுக்களுக்கு ஒண்டாரியோ அரசாங்கம் போதுமான 
நிதி அளிக்க வே ண்டும். இதன் மூலம் வீடு தே டுபவர்கள், வாட கை க்கு இருப்பவர்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி வழங்குபவர்க ளை க் 
குறி வை த்து மனித உரி மை கள் குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்திட வே ண்டும். புதிதாகக் குடிவந்தவர்களுக்கு எதிரான 
பாரபட்சமானது இந்த ஆய்வு வழியாக அம்பலமாகியுள்ளது. இந்த ஆராய்ச்சியின் கவனம் அத னை  மே லும் ஆராயும் 
வண்ணம் அ மை ய வே ண்டும்.

CERA- வை ப் பற்றி

CERA என்பது வீட்டுவசதி விடயத்தில் மனித உரி மை க ளை  மே ம்படுத்துவதற்காக 1987-ல் நிறுவப்பட்ட  அரசு சாரா 
தொண்டு நிறுவனம் ஆகும்.

340 College Street, Unit 215
Toronto, ON M5T3A9

தொ லை பே சி: 416-944-0087
கட்டணமற்ற தொ லை பே சி: 1-800-263-1139

தொ லை நகலி: 416-944-1803
மின்னஞ்சல்:  HYPERLINK "mailto:cera@equalityrights.org" cera@equalityrights.org

அ னை த்து தன்னார்வலர்கள், எமது ஆலோச னை க்குழு, யார்க் பல்க லை க்கழகத்தில் உள்ள சமூக ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 



மற்றும் ரயர்சன் பல்க லை க்கழகத்தின் சர்வ தே ச தே ர்ச்சி பெ ற்ற சமூகப் பணியாளர்களுக்கான இ ணை ப்புத் திட்டம் உட்பட 
இந்த ஆய்வி னை  சாத்தியமாக்க உதவிய அ னை வருக்கும் CERA நன்றி தெ ரிவிக்க விரும்புகிறது.

CERA அல்லது இந்த ஆய்வு பற்றிய மே லதிக விபரங்களுக்கு, எங்களது இந்த இ ணை யதளத் தை  நாடுங்கள்  
HYPERLINK "http://www.equalityrights.org/cera/" http://www.equalityrights.org/cera/.

“2 மாத வை ப்புத் தொ கை யுடன் $5,000 முன்பணம் – அத னை  வ ரை யறுக்கப்பட்ட கால இறுதியி லே யே  நீங்கள் பெ ற 
முடியும் – மே லும் ஓர் ஆண்டு கால ஒப்பந்தம், வங்கிக் கணக்கு விவரம் மற்றும் கூட்டு ஒப்பக்காரர்” ஆகிய வை  

உங்களுக்குத் தே வை  – குடியிருப்பு வழங்குபவர் ஒருவரின் கூற்று


