
100 YEARS AGO, Canadian immigration officers in British 
Columbia refused entry for the 376 passengers of Komagata. Today 
we remember the sacrifices of South Asians on Coast Salish 
territories to raise money, arrange legal counsel, and provide food to 
the passengers. We honour their descendants who have persevered, 
despite barriers like racism, to establish their lives here.   
 
Today, on its centennial, the story of the Komagata Maru is being 
celebrated as a “historical” event.  But the past repeats itself. 
 
In August of 2010, 492 Tamil refugees made a three-month journey 
from Sri Lanka to British Columbia. The refugees - including 49 
children and their mothers - were forced into detention centres 
amidst a national hysteria over "illegals", "queue jumpers", and 
"potential terrorists." Many remain jailed, many have been deported. 
 
The current government has made sweeping changes 
to the immigration and refugee system: 
 
- Strict laws make it harder to get citizenship and easier to lose it  
- A new refugee system that restricts legal avenues for refugees and 
mandatory jail for “irregularly arriving” refugees, including children as 
young as 16 years  
- A moratorium and quota on sponsorships of parents and 
grandparents, and reduced quotas for spouses 
- Conditional residency for spousal sponsorships.  
- Minimum income to sponsor family members increased by 30% 
- Increase in the number of temporary migrant workers, who are 
vulnerable to abuse  
- Refugee claimants have had their health benefits, like emergency 
treatment for life threatening ailments, cut 
 
We urge all during this time of reflection to remember yesterday’s 
injustices by standing against those happening today. 

 

	  

 

ਸ"	  ਸਾਲ	  ਪਹਿਲਾ	ਂ  ਕਨ#ਡੀਅਨ	  ਇਮੀਗਰ&ਸ(ਨ	  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ	  ਨ"	  ਕਾਮਗਾਟਾ	  ਮਾਰ$	  ਦ"	  376	  ਮuਸਾਫਰਾਂ	  ਨ"#	  
ਬ"ਿਟਿਸ&	  ਕ"ਲ$ਬੀਆ	  ਵਿਚ	  ਦਾਖਲ%	  ਤ"	ਂ  ਨਾਂਹ	  ਕਰ	  ਦਿ#ਤੀ	  ਸੀ।	  ਅਸੀਂ	  ਉਸ	  ਸਮ#	ਂ  ਕ"ਸਟ	  ਸ"ਲਿਸ%	  ਇਲਾਕ%	  ਵਿਚ	  
ਰਹਿ	  ਰਹ#	  ਸਾਊਥ	  ਏਸ#ੀਅਨ	  ਲ"ਕਾਂ	  ਵਲ#	ਂ  ਮuਸਾਫਰਾਂ	  ਦੀ	  ਮਦਦ	  ਕਰਨ	  ਲਈ	  ਪ"ਸ$	  ਇਕ#ਠ%	  ਕਰਨ,	  ਕਾਨ$%ਨੀ	  
ਸਹਾਇਤਾ	  ਦਾ	  ਪ"ਬ$ਧ	  ਕਰਨ,	  ਅਤ#	  ਉਨ#ਾਂ	  ਲਈ	  ਖਾਣ$	  ਦਾ	  ਪ"ਬ$ਧ	  ਕਰਨ	  ਲਈ	  	  ਕਤੀਆ	ਂ  ਕuਰਬਾਨੀਆ	ਂ  ਨ"#	  
ਯਾਦ	  ਕਰਦ$	  ਹਾਂ।	  ਅਸੀਂ	  ਉਨ#ਾਂ	  ਲ"ਕਾਂ	  ਦ"	  ਵਾਰਸਾ	ਂ  ਨ"#	  ਮਾਨਤਾ	  ਦਿ#ਦ$	  ਹਾਂ	  ਜਿਨ$ਾਂ	  ਨ"	  ਹਰ	  ਕਿਸਮ	  ਦੀਆ	ਂ  	  
	  
ਔਕੜਾਂ,	  ਸਣ#	  ਨਸਲਵਾਦ	  ਦ"	  ਹu#ਦਿਆ	ਂ  ਏਥ#	  ਆਪਣ$	  ਆਪ	  ਨ"#	  ਸਥਾਪਤ	  ਕੀਤਾ	  ਹ"।	  ਹuਣ	  100	  ਸਾਲ	  
ਬਾਅਦ,	  ਕਾਮਗਾਟਾ	  ਮਾਰ$	  ਦੀ	  ਕਹਾਣੀ	  ਦ"	  ਇਕ	  "ਇਤਿਹਾਸਕ"	  ਘਟਨਾ	  ਵਜ#	ਂ  ਜਸ#ਨ	  ਮਨਾਏ	  ਜਾ	  ਰਹ#	  ਹਨ।	  
ਪਰ	  ਇਤਿਹਾਸ	  ਆਪਣ$	  ਆਪ	  ਨ"#	  ਦuਹਰਾਉਂਦਾ	  ਹ"।	  
	  
ਅਗਸਤ	  2010	  ਵਿਚ	  492	  ਤਾਮਿਲ	  ਰਫੀਊਜੀ	  ਸ"ੀ	  ਲ"ਕਾ	  ਤ"	ਂ  ਤਿ#ਨ	  ਮਹੀਨ%	  ਦਾ	  ਲ"ਬਾ	  ਸਫਰ	  ਕਰਕ#	  
ਬ"ਿਟਿਸ&	  ਕ"ਲ$ਬੀਆ	  ਪਹu$ਚ&।	  ਰਫਿੂਜੀ	  -‐	  ਜਿਨ$ਾਂ	  ਵਿਚ	  49	  ਬ"ਚ$	  ਤ"	  ਮਾਵਾ	ਂ  ਸਨ	  -‐	  ਤਿ#ਨ	  ਨਜ#ਰਬ&ਦ	  ਥਾਵਾ	ਂ  ਵਿਚ	  
ਧ"ਕ	  ਦਿ#ਤ%	  ਗਏ	  ਅਤ#	  ਸਾਰ$	  ਦ"ਸ$	  ਵਿਚ	  ਰ"ਲਾ	  ਇਹ	  ਪਾਇਆ	  ਜਾ	  ਰਿਹਾ	  ਸੀ	  ਕਿ	  ਇਹ	  'ਗ"ਰਕਾਨ'(ਨੀ'	  ਤ"	  
'ਅਪਰਾਧੀ'	  ਹਨ।	  ਉਨ#ਾਂ	  ਵਿਚ$	ਂ  ਅਜ#	  ਵੀ	  ਕਾਫੀ	  ਜ"ਲ$	  ਵਿਚ	  ਹਨ,	  ਅਤ#	  ਬਹuਤ	  ਸਾਰਿਆਂ	  ਨ"#	  ਡੀਪ$ਰਟ	  ਕਰ	  
ਦਿ#ਤਾ	  ਗਿਆ	  ਹ"।	  
	  
ਹuਣ	  ਦੀ	  ਸਰਕਾਰ	  ਨ"	  ਇਮੀਗਰ&ਸ(ਨ	  ਅਤ#	  ਰਫਿਊਜੀ	  ਢਾਂਚ%	  ਵਿਚ	  ਹ"#ਝਾ	  ਫ"ਰ	  
ਤਬਦੀਲੀਆਂ	  ਕੀਤੀਆ	ਂ  ਹਨ:	  
-‐	  ਸਖਤ	  ਕਾਨ$%ਨਾਂ	  ਨ"	  ਨਾਗਰਿਕਤਾ	  ਹਾਸਿਲ	  ਕਰਨੀ	  ਬਹuਤ	  ਔਖੀ	  ਅਤ#	  ਨਾਗਰਿਕਤਾ	  ਗuਆਉਣੀ	  ਸuਖਾਲੀ	  
ਕਰ	  ਦਿ#ਤੀ	  ਹ"	  
-‐	  ਇਸ	  ਕਿਸਮ	  ਦਾ	  ਰਫਿਊਜੀ	  ਢਾਂਚਾ	  ਜ"	  ਰਫਿਊਜੀਆਂ	  ਲਈ	  ਕਾਨ$%ਨੀ	  ਸਹਾਇਤਾ	  ਲ"ਣੀ	  ਔਖੀ	  ਕਰਦਾ	  ਹ"	  
-‐	  "ਬ"ਕਾਇਦਗੀ	  ਨਾਲ	  ਆਉਣ	  ਵਾਲ$"	  ਰਫਿਊਜੀਆਂ	  ਲਈ,	  ਸਣ#	  ਬ"ਚਿਆ	ਂ  ਦ",	  16	  ਸਾਲ	  ਦੀ	  ਉਮਰ	  ਤ"ਕ,	  
ਜ"ਲ$	  ਲਾਜ$ਮੀ	  ਕਰ	  ਦਿ#ਤੀ	  ਗਈ	  ਹ"	  
-‐	  ਮਾਪਿਆਂ	  ਅਤ#	  ਦਾਦ#/ਦਾਦੀਆ,ਂ	  ਨਾਨ#/ਨਾਨੀਆ	ਂ  ਨ"#	  ਸਪਾਂਸਰ	  ਕਰਨ	  ਤ"	  ਰ"ਕ	  ਲਾ	  ਦਿ#ਤੀ	  ਗਈ	  ਹ"	  ਅਤ#	  
ਕ"ਟਾ	  ਲਾਗ$	  ਕੀਤਾ	  ਗਿਆ	  ਹ",	  ਅਤ#	  ਪਤੀ	  ਜਾ	ਂ  ਪਤਨੀ	  ਨ"#	  ਸਪਾਂਸਰ	  ਕਰਨ	  ’ਤ"	  ਵੀ	  ਕ"ਟਾ	  ਲਾਗ$	  ਕੀਤਾ	  ਗਿਆ	  
ਹ"।	  
-‐	  ਪਤੀ	  ਪਤਨੀ	  ਦੀ	  ਸਪਾਂਸਰਸ&ਿ(ਪ	  ’ਤ"	  ਕ"ਡੀਸ&ਨਲ	  ਰ"ਜ$ੀਡ"ਂਸੀ	  ਲਾਗ$	  ਕੀਤੀ	  ਗਈ	  ਹ"	  
-‐	  ਪਰਿਵਾਰ	  ਦ"	  ਜੀਆ	ਂ  ਨ"#	  ਸਪਾਂਸਰ	  ਕਰਨ	  ਦੀ	  ਘ"ਟ	  ਤ"	ਂ  ਘ"ਟ	  ਆਮਦਨ	  ਵਿਚ	  30%	  ਦਾ	  ਵਾਧਾ	  ਕਰ	  ਦਿ#ਤਾ	  
ਗਿਆ	  ਹ"	  	  
-‐	  ਬਾਹਰ%	ਂ  ਆ	  ਕ"	  ਕ"ਮ	  ਕਰਨ	  ਵਾਲ$	  ਅਸਥਾਈ	  (ਟ"ਂਪਰ&ਰੀ)	  ਕਾਮਿਆ	ਂ  ਵਿਚ	  ਵਾਧਾ	  ਕੀਤਾ	  ਗਿਆ	  ਹ"	  ਜਿਨ$ਾਂ	  
ਨਾਲ	  ਕਿ	  ਹਰ	  ਕਿਸਮ	  ਦੀ	  ਬਦਸਲ%ਕੀ	  ਹ"	  ਸਕਦੀ	  ਹ"	  
-‐	  ਰਫਿਊਜੀ	  ਕਲ#ਮ	  ਵਾਲਿਆ	ਂ  ਦ"	  ਹ"ਲਥ	  ਬ"ਨਿਫਿਟ	  ਬ"ਦ	  ਕਰ	  ਦਿ#ਤ%	  ਗਏ	  ਹਨ,	  ਜਿਨ$ਾਂ	  ਵਿਚ	  ਜੀਵਨ	  ਨ"#	  
ਖਤਰ$	  ਵਾਲੀਆ	ਂ  ਬੀਮਾਰੀਆ	ਂ  ਦ"	  	  
	  
ਐਮਰਜ%ਂਸੀ	  ਇਲਾਜ	  ਵੀ	  ਸ"ਾਮਿਲ	  ਹਨ	  ਇਸ	  ਸਮ#	ਂ  ਪਿਛਲੀਆ	ਂ  ਹ"ਈਆਂ	  ਬ"ਇਨਸਾਫੀਆ	ਂ  ਨ"#	  ਯਾਦ	  ਕਰਨ	  
ਵਾਲ$	  ਸਾਰਿਆਂ	  ਨ"#	  ਅਸੀਂ	  ਅਪੀਲ	  ਕਰਦ$	  ਹਾਂ	  ਕਿ	  ਉਹ	  ਜਿਹੜੀਆ	ਂ  ਬ"ਇਨਸਾਫੀਆ	ਂ  ਅ"ਜ	  ਹ"	  ਰਹੀਆ	ਂ  ਹਨ,	  
ਉਨ#ਾਂ	  ਵਿਰu%ਧ	  ਖੜ#$	  ਹ"ਣ।	  


