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ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼

ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ Facebook ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੇ
ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ � ਪਲਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲਂੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਤਂੋ ਬਾਅਦ, Facebook ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ � ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਿਕ
Facebook ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ
� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ� ਗਲਤੀ� ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਿਜਨ੍ਹ� ਕਰਕੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੀ� ਆਵਾਜ਼� ਦਬਦੀ� ਹਨ।

ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ
ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ 17-ਿਮੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ
ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹ� � “ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ
ਕੈਪਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: “RSS ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਯ
ਹੈ। BJP ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।”

ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੱਖੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਿਵੱਚ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ RSS ਿਸੱਖ� (ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਵਾਲਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗਠਨ) � ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦਾ “ਕਤਲੇਆਮ”
ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਂੋ ਿਹੰਦੂ� ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਿਸੱਖ ਮਰਦ�, ਔਰਤ� ਅਤੇ ਬੱਿਚ� ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ� � ਸਾਿੜਆ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ, RSS
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ “ਿਸੱਖ� ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਿਸੱਖ ਰੈਜੀਮਂੈਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ � ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਸੱਖ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਆਪਣੀ� ਪੰਜਾਬ ਦੀ� ਜ਼ਮੀਨ� � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲਂੋ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੀਿਖਅਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੋਸਟ ਨੇ
Facebook ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਵੈਚਿਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ। Facebook ਨੇ
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ਯੂਜ਼ਰ � ਦੱਿਸਆ ਿਕ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਉਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੱਲਂੋ ਖਾਤੇ � ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਿਸੱਟਾ

ਬੋਰਡ ਵੱਲਂੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ � ਪੈਨਲ � ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤਂੋ ਪਿਹਲ�, Facebook � ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ�
ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। Facebook ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜ�
ਿਵਅਕਤੀ � ਉਸਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ � ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਕ ਪੋਸਟ � ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ Facebook ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ� ਭਾਈਚਾਰਕ
ਿਮਆਰ� ਅਤੇ ਉਸਦੀ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਪ੍ਰਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ� ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ� ਦੀ� ਸਮੱਿਸਆਵ� �
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹ� ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ Facebook ਅਿਜਹੀ� ਆਵਾਜ਼� � ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ� ਗਲਤੀ� ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ,
ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ। COVID-19 ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ� � ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, Facebook ਨੇ ਢੱੁਕਵ� ਸਮ� ਜ� ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲ�, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ Facebook � ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ � ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ
ਕਰਨ � ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ � ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦ�, ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯੂਜ਼ਰ � ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਤੇ ਦਾ
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਉਿਚਤ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ� ‘ਤੇ
Facebook ਦੇ ਿਨਯਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ� ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ, ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ Facebook ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਨੀਤੀ � ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ� ਜ� ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੇੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹੀਂ।

ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ Facebook ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ � ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਬਆਨ
ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ Facebook � ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ:

● ਉਹ ਆਪਣੀ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਏ। Facebook � ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲਂੋ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਵੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਕਰਨੀ� ਚਾਹੀਦੀ� ਹਨ।

● Facebook ਆਪਣੇੇ ਕਰਮਚਾਰੀ� ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ� ਰੱਿਖਆ ਕਰਿਦ�,
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਿਲ� ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਪੀਲ ਦੀ
ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ � ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇੇ, ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤਂੋ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ� ਤੱਕ
ਪਹੰੁਚਾਏ।

● ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ
ਇਸ� ਦੇਖਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਿਦ�, ਗਲਤੀ ਦੀ� ਦਰ� ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਏ।

*ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰ�ਸ਼,ਕੇਸ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

1. ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼

ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ Facebook ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ � ਪਲਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਵੱਲਂੋ ਕੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦਂੋ ਇਹ ਪੈਨਲ � ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਂੋ ਪਿਹਲ�,
Facebook ਨੇ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ� ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
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ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ � ਵਧਾਵਾ, ਸਮਰਥਨ ਜ� ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੋਸਟ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ� ਵੱਲਂੋ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ � ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੀ� ਕਦਰ� ਸਨ। ਬੋਰਡ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ� ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਅਸਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕਮੀ � ਲੈ ਕੇ
ਿਚੰਤਤ ਸੀ। Facebook ਦੀ ਗਲਤੀ�, ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕ� ਵੱਲਂੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� � ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ�
ਹਨ।

2. ਕੇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ” (RSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ‘ਤੇ
ਘੱਟ-ਿਗਤਣੀ� ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ � ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। RSS
ਇੱਕ ਿਹੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੇ ਲੋਕ�
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਿਹੰਸਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “BJP” ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਂੇਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ� ਦਾ RSS ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ
ਵੱਲਂੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਿਲੱਿਖਆ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ
ਿਸੰਘ ਦਾ 17-ਿਮੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹ� � “ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਕ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਕ “RSS
ਨਵ� ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਯ ਹੈ। BJP ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।” ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਿਤਿਰਕਤ ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ: “ਨਵ� ਖਤਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਯ ਹੈ! BJP ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਿਵਦਵਾਨ ਮੋਦੀ � ਿਸੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ!” ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਦ�, ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੋਸਟ � ਸ�ਝਾ ਕਰਿਦ�, ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਜੋਿੜਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ CIA (ਕਂੇਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ RSS � "ਕੱਟਰ ਿਹੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ" ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਂੇਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਿਲੱਿਖਆ ਿਕ RSS ਿਸੱਖ�
(ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਵਾਲਾ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗਠਨ) � ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦਾ
“ਕਤਲੇਆਮ” ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਂੋ ਿਹੰਦੂ� ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਿਸੱਖ� ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹ�
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ “RSS ਨੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜ�ਦੇ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਯ ਹੈ’ ਦੇ ਵਾਕ � ਵਰਿਤਆ।” ਬੋਰਡ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਯ ਹੈ” ਦਾ ਵਾਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਿਜਸ� ਕੁਝ ਿਹੰਦੂ
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ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ� ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵਜਂੋ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਿਤਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੋਦੀ ਖੁਦ, RSS ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ “ਿਸੱਖ� ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਸੱਖ� � ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹ� ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਿਸੱਖ ਰੈਜੀਮਂੈਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ � ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਸੱਖ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਆਪਣੀ� ਪੰਜਾਬ ਦੀ� ਜ਼ਮੀਨ� � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਸਟ � ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲਂੋ “ਅੱਤਵਾਦ” ਵਜਂੋ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲ�, ਉਹ 14 ਿਦਨ� ਤੱਕ �ਥੇ ਹੀ ਸੀ
ਅਤੇ 500 ਤਂੋ ਘੱਟ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੀਿਖਅਕ ਨੇ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਂੇ ਲਈ ਸਵੈਚਿਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਯੂਜ਼ਰ � ਆਪਣੇ
ਵੱਲਂੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, Facebook ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਸੀ ਅਤੇ COVID-19
ਕਰਕੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ � ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ � ਪੈਨਲ � ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲ�,
Facebook ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ� ਮੁੜ-ਬਹਾਲ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਨਲ � ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਦ� ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

3. ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼

ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 (ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ, Facebook ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲ�
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹ� ਫ਼ੈਸਿਲ� �
ਕਾਇਮ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ: ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ)। Facebook ਨੇ
ਬੋਰਡ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 1.2.1 (ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਹੈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ Facebook ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 1.2.2 (ਕ�ਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ�) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ � ਅਯੋਗ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ (ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ:
ਫ਼ੈਸਲੇ), ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ � Facebook ਵੱਲਂੋ
ਆਪਣੀ ਭਿਵੱਖਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Facebook ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ � ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ
ਬੋਰਡ ਵੱਲਂੋ ਕੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2020-004-IG-UA, ਦੇ
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ਮੁਤਾਬਕ, Facebook ਵੱਲਂੋ ਸਮੱਗਰੀ � ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ � ਸਮੀਿਖਆ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਿਚੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤੀ ਿਕਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ � ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਪ੍ਰਸੰਿਗਕ ਿਮਆਰ

ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠਿਲ� ਿਮਆਰ� ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

I. Facebook ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ:

Facebook ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ�ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਨੁਕਸਾਨ � ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਜਂੋ, ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਹੰਸਕ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਜ� Facebook 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਹੰਸਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।” ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ Facebook “ਉਸ
ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਜਹੀ� ਗਿਤਿਵਧੀ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੱੁਪਸ, ਆਗੂ� ਜ� ਿਵਅਕਤੀ� ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਨ੍ਹ� � ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

II. Facebook ਦੀ� ਕਦਰ�:

Facebook ਦੀ� ਕਦਰ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੇ ਮੱੁਖਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
“ਆਵਾਜ਼” ਦੇ ਮੱੁਲ � “ਸਰਬੋਤਮ” ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ� � ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। […] ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਲੋਕ
ਅਿਜਹੇ ਮੱੁਿਦ� ਬਾਰੇ ਖੱੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹ� ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਂੇ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹ�
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਨ੍ਹ� � ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਝੇ।

Facebook ਚਾਰ ਕਦਰ� � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ”ਆਵਾਜ਼” � ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ਸੁਰੱਿਖਆ”
ਅਤੇ “ਸਨਮਾਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
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“ਸੁਰੱਿਖਆ”: ਅਸੀਂ Facebook � ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�। Facebook ‘ਤੇ
ਲੋਕ� � ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ� ਗਤੀਿਵਧੀ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਿਜ� � ਡਰਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜ�
ਦਬਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

“ਸਨਮਾਨ”: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� � ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹ�। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ
ਲੋਕ ਦੂਿਜ� ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ� � ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ।

III. ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਮਆਰ:

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ (UN) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਿਸਧ�ਤ (UNGPs) ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹ� �
2011 ਿਵੱਚ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ (UN) ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਨੱਜੀ ਵਪਾਰ� ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ� ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਇੱਕ ਢ�ਚਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। UNGPs
ਮੁਤਾਬਕ Facebook ਵੱਲਂੋ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ � ਮਾਰਚ
2021 ਿਵੱਚ ਲ�ਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ � ਹੇਠਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਮਆਰ� ਰਾਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ:

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਆਰਟੀਕਲ 19, ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ� ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਮਝੌਤਾ (ICCPR); ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 34 (2011); ਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਪੋਰਟਰ, ਿਰਪੋਰਟ�: A/HRC/38/35 (2018) ਅਤੇ A/74/486 (2019)

ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਆਰਟੀਕਲ 2, ਪੈਰਾ। 1 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 26, ICCPR; ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ
ਕਮੇਟੀ, ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 23 (1994); ਆਮ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ� ਨਸਲੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਿਜਵਂੇ ਿਕ A/HRC/22/49 ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਮੱੁਿਦ� 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਰ ਵੱਲਂੋ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 57-58 (2012); ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ
ਦੇ ਮੱੁਿਦ� 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਪੋਰਟਰ, A/HRC/46/57 (2021)

ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਆਰਟੀਕਲ 2, ਪੈਰਾ। 3, ICCPR; ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਮੇਟੀ,
ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 31 (2004); ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 29 (2001);

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਆਰਟੀਕਲ 9, ਪੈਰਾ 1, ICCPR, ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 35, ਪੈਰਾ
ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9.

7

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/04/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/A/74/486
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.5&Lang=en
https://undocs.org/A/HRC/22/49
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/Annual.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/533996?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/451555?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/786613?ln=en


5. ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਿਬਆਨ

ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਬੋਰਡ � ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪੋਸਟ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ
ਸਮੱਗਰੀ � ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ � ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਖਾਤੇ �
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹ� ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਕ Facebook �
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ � ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ,
ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋਕ� ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ � ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

6. Facebook ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

Facebook ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੋਸਟ � ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਿਮਆਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਿਲਆ। Facebook ਨੇ ਬੋਰਡ � ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ
ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਸ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪੋਸਟ ਿਵੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Facebook ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਮਂੇ (17 ਿਮੰਟ), ਸਪੀਕਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ (ਦੋ), ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਰੱੁਪ� ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਿਵ� ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਮੀਿਖਅਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਮੱਗਰੀ� � ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਗਲਤੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ� ਹੋਣ ਕਰਕੇ, Facebook ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ
ਸਮੀਿਖਅਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ� ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇੇ। Facebook ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ � ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਿਜਸ� ਸਮੀਿਖਅਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਿਨਆ ਸੀ।

ਜਦਂੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ Facebook ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤ� ਉਨ੍ਹ� � ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ COVID-19 ਕਰਕੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ� ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, Facebook ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ।

7. ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਸਬਿਮਸ਼ਨ
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ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ � ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਛੇ ਜਨਤਕ ਕਮਂੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਿਜਨ੍ਹ� ਿਵੱਚਂੋ ਦੋ ਯੂਰੋਪ ਤਂੋ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਤਂੋ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬਿਮਸ਼ਨਸ ਹੇਠਲੇ ਿਵਿਸ਼� � ਕਵਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼,  ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ Facebook ਦਾ ਕ�ਨੀ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ।

ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਕਮਂੈਟਸ � ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

8. ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

8.1 ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਢਆ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ Facebook ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਉਸਦੇ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RSS ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
Facebook ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹ� ਿਵੱਚਂੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਰੱੁਪ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ � ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੇ
ਅਧੀਨ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ,
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਜੇ ਇਨ੍ਹ� ਸੰਸਥਾਵ� � ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਮੰਿਨਆ ਵੀ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ, ਤ� ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹ� � ਿਨੰਿਦਆ ਹੀ ਿਗਆ। ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਭਾਰਤੀ ਿਕਸਾਨ, ਜੋ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮ� ਜ� ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਬੋਰਡ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਮੁਤਾਬਕ,
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ
Facebook ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਂੇਦਰ ਅਤੇ Newsroom, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਫ਼ੀਚਰ� ਦੇ ਐਕਸੈਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, Facebook ਨੇ ਬੋਰਡ �
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਖਾਤੇ � ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਂੇ ਲਈ
ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਮੁਤਾਬਕ, ਉਲੰਘਣਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Facebook ਨੇ ਬੋਰਡ � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਖਾਿਤ� � ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ � ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

9

http://www.oversightboard.com/sr/decision/2021/003/public-comments
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
https://www.facebook.com/help/116393198446749?helpref=faq_content
https://about.fb.com/news/2018/08/enforcing-our-community-standards/


ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ
ਸਮੀਿਖਅਕ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤੀ� ਕਰਨ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏੇ ਗਏ ਸਨ।

8.2 Facebook ਦੀ� ਕਦਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ Facebook ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਉਸਦੀ� ਕਦਰ� (“ਆਵਾਜ਼,”
“ਸਨਮਾਨ” ਅਤੇ “ਸੁਰੱਿਖਆ”) ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮੱੁਿਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਿਥਤ
ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਮਂੈਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵ� ਅਤੇ RSS ਵੱਲਂੋ ਿਵਰਧੀ� � ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ � ਹਟਾਉਣਾ, "ਆਵਾਜ਼" ਅਤੇ "ਸਨਮਾਨ" ਦੀ� ਕਦਰ� � ਘਟਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

Facebook ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰਾ � ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵੇਲੇ "ਸੁਰੱਿਖਆ" ਦੀ� ਕਦਰ� � ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਜ� ਉਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰ� ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਰੱੁਪ� ਦੀ ਿਨੰਿਦ�
ਕੀਤੀ ਗਈ।

8.3 Facebook ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ�ਦੀ ਪਾਲਣਾ

Facebook ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ
ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ� ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲਂੋ UNGPs � ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਸਧ�ਤ 11 ਅਤੇ 13, ਵਪਾਰ� � ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ
ਜ� ਉਨ੍ਹ� ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਂੋ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹ� ਦੀ�
ਗਿਤਿਵਿਧ� ਜ� ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ� ਸਮੇਤ, ਦੂਜੀ� ਪਾਰਟੀ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

I. ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਆਰਟੀਕਲ 19, ICCPR)
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ICCPR ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇੇ ਉਹ ਖੱੁਲ੍ਹੀ
ਜਨਤਕ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ� ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ�
ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 11 ਅਤੇ 34)।

ਆਰਟੀਕਲ 19, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਮੀਡੀਆ ਤਂੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 13)। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ,
ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕ�ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਲਈ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 14)।

a. ਵੈਧਤਾ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਂੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� � ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਪਿਹਲ� ਵੀ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ "ਵਿਡਆਈ," ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ� ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾਵ� � ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ Facebook ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
2020-005-FB-UA)। ਿਵਵੇਕ � ਅਿਹਮੀਅਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲ� � ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ
ਿਨਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ ਨੰ. 34, ਪੈਰਾ 25), ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ � ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹ Facebook ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ � ਉਨ੍ਹ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� � ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਿਰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਦੀ� ਕੰਪਨੀ� ਵੱਲਂੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਨਯਮ� � ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵਿਡਆਈ" ਅਤੇ "ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵ� 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ
ਲਗਾਉਂਦੀ� ਹਨ (ਿਰਪੋਰਟ A/HRC/38/35, ਪੈਰਾ 26)।

ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਖਾਤੇ ਦੀ� ਸਹੂਲਤ� ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ� ਖਾਤੇ � ਬੰਦ
ਕਰਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਚੰਿਤਤ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤੇ � ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਧਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ� ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਯੂਜ਼ਰਸ � ਲੋੜੀਂਦੇ
ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਂੋ ਉਹ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ
� ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਸੁਝਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ Facebook � ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲਂੋ
ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤਂੋ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਿਵੱਚ
ਿਨਯਮ� � ਏਕੀਿਕ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2020-006-FB-FBR, ਸੈਕਸ਼ਨ9.2)।
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ਬੋਰਡ ਿਚੰਿਤਤ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ
ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ 30 ਿਮਲੀਅਨ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕ� ਲਈ ਵੀ, Facebook ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਮਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ � ਿਨਯਮ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ�
ਵੱਲਂੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ� ਗਲਤੀ� ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ
ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ� ਿਚੰਤਾਵ� � ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ
(A/HRC/22/49, ਪੈਰਾ 57)।

b. ਕ�ਨੀ ਉਦੇਸ਼

ਆਰਟੀਕਲ 19, ਪੈਰਾ 3, ICCPR ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਨੀ ਉਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕਦਰ ਜ� ਦੂਿਜ� ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ, ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼, ਜ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਜ�
ਨੈਿਤਕਤਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। Facebook ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਿਜ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ � ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਿਕ ਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ,
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਕ�ਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 28;
ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2020-005-FB-UA)।

c. ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ

ਕ�ਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤਂੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇੈ
(ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 35)। Facebook ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾਉਣ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜ� ਅਨੁਪਾਤਕ।

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮੱੁਿਦ� ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ� ਗਲਤੀ�, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹੀ� ਗਲਤੀ� ਿਵਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲ� ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� � ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਮੱੁਿਦ� ‘ਤੇ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ
ਖ਼ਾਸ ਿਰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ Facebook ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੱੁਪ� ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਅਸਿਭਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ((A/HRC/46/57, ਪੈਰਾ 40)। ਅਿਜਹੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪ੍ਰਸੰਗ� ਿਵੱਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ� ਗਲਤੀ�, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ� ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
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ਵਾਲੀ� ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ� ਆਵਾਜ਼� � ਦਬਾ ਸਕਦੀ� ਹਨ, ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।

ਜਦਂੋ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਿਕਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ � ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ � ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ� ਦੀ� ਆਵਾਜ਼� � ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਸ਼� ‘ਤੇ
ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ ਵੱਲਂੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਿਲੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੱਡੇ
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ� � ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ � ਦਬਾਉਣ ਤਂੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦ� ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ � ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ (ਆਮ ਕਮਂੈਟ 34, ਪੈਰਾ 40)।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ � ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਂੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਢਦੇ
ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਉਿਚਤ ਸਨ।

Facebook ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ COVID-19 ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇੇ। ਭਾਵਂੇ ਿਕ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹ� ਿਵਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ� � ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ Facebook ਵੱਲਂੋ, ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲ� ਿਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (UNGPs, ਿਸਧ�ਤ 11;
A/74/486, ਪੈਰਾ 53)। ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 2020-004-IG-UA, ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲ�, ਕੇਸ ਲਈ Facebook ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ
ਐਕਸੈਸ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, Facebook � ਜਲਦ ਤਂੋ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ �
ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ � ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਿਦ�, ਗਲਤੀ� ਹੋ ਜ�ਦੀ� ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ,
ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ� � ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹ� ਗਲਤੀ�
ਤਂੋ ਿਸੱਖਣਾ, Facebook ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ (UNGPs, ਿਸਧ�ਤ 11 ਅਤੇ 13)।

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਂੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਮੀਿਖਅਕ ਵੱਲਂੋ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜ�
ਅਨਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੱਖਪਾਤ ਸੀ। Facebook ਨੇ ਿਕਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰੀ� ਵੱਲਂੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਿਹਮ ਸਮੱਗਰੀ ਜ� ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ�
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਂੋ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। Facebook ਨੇ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ/ਜ� ਕ�ਨੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜ�
ਡੇਟਾ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ� ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। Facebook ਨੇ ਆਪਣੀ
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ਅਸਵੀਿਕ੍ਰਤੀ � ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਿਨਯਮ�, ਆਰਟੀਕਲ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ
2.2.2, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ।

Facebook ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਕਵਂੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ Facebook ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ� � ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਖੇਤਰ, ਬਜ਼ਾਰ ਜ�
ਗਲੋਬਲ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜਂੋ ਉਨ੍ਹ� ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ�
ਪਿਹਲਕਦਮੀ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ
ਮੱੁਲ� ਦੀ ਸੰਸਿਕ੍ਰਤੀ � ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੀ� ਹਨ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, Facebook ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਹਤ
ਮਿਰਆਦਾ ਅਤੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਿਲ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ� ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਿਡਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ� ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਅਤੇ ਅਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ। ਅਿਜਹੇ ਮੱੁਲਕਣ� ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ� ਵੱਲਂੋ ਗਲਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ� ਮੁਿਹੰਮ� ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
� ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ Facebook ਦੀ� ਕਾਰਵਾਈ� ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ � ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Facebook ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਜ� ਮੱੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ
ਅਿਧਕਾਰੀ� ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਨੀਤੀ � ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ� ‘ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹੀਂ।
ਬਿਹਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, Facebook � ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9. ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ Facebook ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ � ਪਲਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਸਟ �
ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ Facebook ਨੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
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10. ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ

ਹੇਠਲੇ ਸੁਝਾਵ� � ਿਗਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ Facebook ਹਰੇਕ
ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ

1. Facebook � ਆਪਣੀ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਮਆਰ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Facebook � ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲਂੋ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ� � ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Facebook ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ
ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� � ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ� ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ
ਉਨ੍ਹ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

2. ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਵ� ਮੁਤਾਬਕ, 2020-004-IG-UA, Facebook � ਆਪਣੇੇ ਕਰਮਚਾਰੀ�
ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ� ਰੱਿਖਆ ਕਰਿਦ�, ਕੰਪਨੀ � ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੀਿਖਅਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ
ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ � ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇੇ, ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤਂੋ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ�
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ

3. ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਆਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਦੇਖਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਿਦ�,
ਗਲਤੀ ਦੀ� ਦਰ� ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, Facebook � ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਵਸਿਤ੍ਰਤ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰਪੋਰਟ�, ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਜੱਥੇ ਗਲਤੀ� ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਹਨ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ� ਦੇ ਗੁਰੱਪ� ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹ� � ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, Facebook � ਸੂਿਚਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
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*ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟ:

ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜ ਮਂੈਬਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲਂੋ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ� � ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਮਂੈਬਰ� ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ
ਦੱਸਣ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫਂੋ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। University of Gothenburg
ਿਵੱਖੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹ�ਦੀਪ� ‘ਤੇ 50 ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨੀ� ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 3,200 ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਮਾਹਰ� ਨੇ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਦੱਤੀ। The company Lionbridge Technologies, LLC ਨੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 350 ਤਂੋ ਵੱਧ
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 5,000 ਸ਼ਿਹਰ� ਤਂੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ
ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ।
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