
 

 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ – ਸੋਮਵਾਿ 21 ਮਾਿਚ 

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਖੋਜ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਜਹੀ ਭਾਸਾ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 

ਦਿਸਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪਰਤੀ ਘਿੱਟ ਸਰਹਣਸੀਲ, F-ਸਬਦ ਨਾਲੋਂ  ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਮਦੇਹ, BSA ਅਰਿਐਨ 
ਰਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਰਗਆ 

ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਿੰਗ ਸ ੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰ ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ੀਵੀ ਅਤ ੇਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਟਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਸਿੱ ਟਿਆਚਾਰਕ 
ਅਪਮਾਨ ਪਰਤੀ ਘਿੱ  ਰਹੀ ਸਟਹਣਸੀਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ F-ਸਬ੍ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟਨਿੰ ਦਾ ਪਰਤੀ ਰਵਿੱਈਆ ਅਤੇ ਸਬ੍ਦਾਂ ਟਵਿੱਚ 
ਨਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਖੋਜਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਟਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਵਚਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ BSA ਖੋਜ  ਰੈਟਕਿੰਗ ਦਾ 
ਟਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਤੀਟਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ BSA ਅਤ ੇਪਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਟਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇBSA ਫੈਸਲੇ ਮੌਜ ਦਾ ਿਾਈਚਾਰਕ ਰਵਿੱਈਏ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋਟਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ * ਟਵਿੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਵਾਟਲਆਂ ਨ ਿੰ  31 ਸਬ੍ਦਾਂ/ਵਾਕਾਂਸਾਂ ਪਰਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰਵਿੱਈਏ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋਟਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਰਸਾਰਣ ਸਿੰਦਰਿਾਂ 
ਟਵਿੱਚ ਸਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਤਾਂ ਟਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬ੍ਦ, ਨਸਲੀ ਅਤ ੇ
ਟਲਿੰ ਗ-ਅਧਾਟਰਤ ਸਬ੍ਦਾਂ ਅਤ ੇਕੁਫ਼ਰ (ਕੁਝ  ੇਰੀਓ ਮਾਓਰੀ ਅਤ ੇਸਮੋਅਨ ਸਬ੍ਦਾਂ ਸਮੇਤ) ਸਾਮਲ ਸਨ। 
ਮੁਿੱ ਖ ਖੋਜਾਂ ਟਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• 2018 ਟਵਿੱਚਲੇ ਟਪਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਵਿੱਚ, ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਸਿੱ ਟਿਆਚਾਰਕ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਘਿੱ  ਸਟਹਣਸੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਾਰੇ ਪਰਸਾਰਣ ਸਿੰਦਰਿਾਂ ਟਵਿੱਚ ਚੋ ੀ ਦੇ ਸਿੱਤ ਸਿ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਬ੍ਦਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। 

• N-ਸਬ੍ਦ ਸਾਰੇ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ੍ਦਾਂ ਟਵਿੱਚੋਂ ਸਿ ਤੋਂ ਘਿੱ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 65% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨ ਿੰ  
ਸਾਰੇ ਟਦਰਸਾਂ ਟਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮਿੰ ਟਨਆ ਹੈ। C-ਸਬ੍ਦ (ਤੇ 57%) ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ  ੈਸ  ਕੀਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਮਾਨ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਦ ਜਾ-ਸਮਾਨ ਘਿੱ  ਤੋਂ ਘਿੱ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। 

• F-ਸਬ੍ਦ ਸਮੇਤ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬ੍ਿੰਧ ਟਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਟਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਗਰਾਵ  ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇਨਤੀਟਜਆਂ ਨੇ ਈਸਟਨਿੰ ਦਾ 
ਪਰਤੀ ਰਵਿੱਈਏ ਟਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਟਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਪੈਸੀਟਫਕ ਲੋਕ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ  ਤੋਂ ਘਿੱ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। N-ਸਬ੍ਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਬ੍ਦ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ। ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਟਲਿੰ ਗ-ਆਧਾਟਰਤ ਸਰਤਾਂ ਮਾਓਰੀ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਘਿੱ  
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। 

• ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ ਨ ਿੰ  ਟ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਟਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਲਿੰ ਗ ਜਾਂ ਟਜਨਸੀ ਝਕੁਾਅ ਨਾਲ ਸਬ੍ਿੰਧਤ ਸਬ੍ਦਾਂ ਲਈ ਘਿੱ  
ਸਟਹਣਸੀਲਤਾ ਹੈ। 

• 65 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨ ਿੰ  ਆਮਤੌਰ 'ਤ ੇਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ ਘਿੱ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ। 
• ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਬ੍ਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟ਼ਿਆਦਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ (ਟਕਸੇ ਵੀ 

ਿਾਗੀਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਦ ਜੇ ਟਲਿੰ ਗ ਵਜੋਂ ਪਛਾਟਣਆ ਨਹੀਂ ਟਗਆ)। 
• ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਟ ਿੱਪਣੀ,  ਾਕਬੈ੍ਕ ਰੇਡੀਓ, ਟਰਐਟਲ ੀ  ੀਵੀ ਸੋਅ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਟਵਿੱਚ ਹੋਸ /ਪਰੇ਼ਿੈਂ ਰ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਥ-ਆਧਾਟਰਤ ਪਰਸਾਰਣ ਸੈਟ ਿੰਗਾਂ ਟਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ ਨ ਿੰ  ਘਿੱ  ਤੋਂ ਘਿੱ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਿੰ ਟਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅਤ ੇਸਿੰਗੀਤ ਟਵਿੱਚ ਸ ੈਂਡ-ਅਿੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਸਾ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ  ੀਵੀ 'ਤੇ ਰੈਪ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤ ੇਗੀਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਟਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਿੰ ਟਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://www.bsa.govt.nz/assets/Research-reports/be8393862b/20220301-BSA-Offensive-Language-report-FINAL.pdf


 

BSA ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਲੇਨ ਸਕੈਨਲੋਨ ਦਾ ਕਟਹਣਾ ਹੈ ਟਕ ਖੋਜਾਂ ਪਰਸਾਰਣ ਟਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਾਸਾ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਟਵਚਾਰਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਨੈਪਸਾ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਿੱਥ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਰਵਿੱਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਕਸਤ 
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
“ਕਟਮਊਟਨ ੀ ਸਪਿੱਸ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟਹ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਾਸਾ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” 

ਸਕੈਨਲੋਨ ਦਾ ਕਟਹਣਾ ਹੈ ਟਕ ਖੋਜ ਉਸ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿ ਟਮਕਾ 'ਤੇ ਰੌਸਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਿੰਗ ਇਸ ਗਿੱਲ ਟਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਟਕ 
ਦਰਸਕ ਿਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 
“ਇਹ ਦਰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਰੇਖਾਂਟਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਸਾ ਬ੍ਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਕੁਝ ਨ ਿੰ  
ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਮਿੱਗਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ - ਦਰਸਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਟਚਤ ਦੇਖਣ ਅਤ ੇਸੁਣਨ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਟਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਸਕੈਨਲੋਨ ਕਟਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
 
* BSA ਦੀ ਤਰਫੋਂ NielsenIQ ਦੁਆਰਾ 18 ਨਵਿੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 10 ਦਸਿੰਬ੍ਰ 2021 ਤਿੱਕ 18+ ਉਮਰ ਦੇ 1,505 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ ਸੀ। ਪ ਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟਰਪੋਰ , ਟਜਸ ਟਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਰਸਾਰਣ ਸਿੰਦਰਿਾਂ ਟਵਿੱਚ 31 ਖਾਸ ਸਬ੍ਦਾਂ ਅਤ ੇਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਨ ਿੰ  ਇਿੱਥੇ BSA ਵੈਿੱਬ੍ਸਾਈ  'ਤੇ ਦੇਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਖ਼ਤਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 

 

 

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ 
 

ਬਰੌਡਕਾਸਰਟੂੰ ਗ ਸਟੈਂਡਿਡਜ਼ ਅਥਾਿਟੀ ਬਾਿ ੇ

BSA ਇਿੱਕ ਆ਼ਿਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਟਵਿੱਚ ਪਰਸਾਰਣ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ’ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। BSA ਉਨਹ ਾ ਟਿਕਾਇਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਟਜਥੇ ਪਰਰਸਾਰਣ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰਣ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਟਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 
Twitter@BSA_NZ ਜਾਂ LinkedIn 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਿੋ 
ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: www.bsa.govt.nz 

https://www.bsa.govt.nz/assets/Research-reports/be8393862b/20220301-BSA-Offensive-Language-report-FINAL.pdf
https://twitter.com/BSA_NZ
https://www.linkedin.com/company/broadcasting-standards-authority
http://www.bsa.govt.nz/

