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AABBSSTTRRAACCTT    

TThhee  iissssuuee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  hhaass  ffoorreevveerr  bbeeeenn  iinn  ttrreenndd  bbee  iitt  tthhee  gglloobbaall  ppllaattffoorrmm  oorr  aannyy  ddoommeessttiicc  ffoorruumm  iinn  IInnddiiaa  

wwhheerreeaass  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  aa  mmuucchh  nneewweerr  pphheennoommeennoonn..  TThheerree  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  sseevveerraall  ddeebbaatteess  

aass  hhooww  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ccaann  ccoo--eexxiisstt  oorr  wwiillll  eeiitthheerr  ooff  tthheemm  jjuusstt  ppeerriisshh..    TThhiiss  ppaappeerr  iinncclluuddeess  aa  

ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  sseett  ooff  rriigghhtt  gguuaarraanntteeeedd  uunnddeerr  ffiirrsstt,,  sseeccoonndd  aanndd  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhuummaann  

rriigghhttss..  TThhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  hhaass  aallwwaayyss  hheelldd  iinn  hhiigghh  eesstteeeemm  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliivvee  wwiitthh  ddiiggnniittyy  aanndd  tthheerreeffoorree  

ffaacceess  ssttaattuuss  qquuoo  ccoonnfflliicctt  ooff  tthhee  LLGGBBTT  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  sseeccoonndd  ggeenneerraattiioonn  rriigghhtt  sseeeess  tthhee  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  ddiivveerrssee  

llaanngguuaaggee  ccuullttuurree  wwhhiillee  tthhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  mmaaiinnllyy  sseeee  aa  ssttiiffff  ooppppoossiittiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  iinnddiiggeennoouuss  

ggrroouuppss..  TThhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhtt  wwhhiicchh  ccllaasshheess  wwiitthh  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ddeeaall  wwiitthh  ggrroouupp  rriigghhttss..  TThhiiss  

ppaappeerr  ccaarrrriieess  aa  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss  aass  ttoo  wwhheetthheerr  tthhiiss  ffoorrmm  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  

ssttaannddaarrddss  oorr  iitt  ccoommpplleemmeennttss  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  llaawwss  oorr  wwhheetthheerr  iitt  hhaass  uusshheerreedd  iinn  nneeww  hhuummaann  rriigghhttss  mmeeaassuurreess..    

KKeeyywwoorrddss::  MMuullttiiccuullttuurraalliissmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss,,  tthhiirrdd--ggeenneerraattiioonn,,  llaanngguuaaggee,,  LLGGBBTT  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

IInn  IInnddiiaann  ccoonntteexxtt,,  tthhee  wwoorrdd  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  pprroommppttss  aann  iimmaaggee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ffeessttiivvaallss,,  tthhee  ccuullttuurraall  

ddiivveerrssiittyy,,  ffoooodd,,  ccllootthhiinngg,,  tthhee  sscceenniicc  bbeeaauuttyy  aanndd  aa  pplleetthhoorraa  ooff  ootthheerr  eexxoottiicc  eexxppeerriieenncceess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  

wwoorrdd  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ffoorr  iittsseellff  hhoollddss  mmuucchh  mmoorree  ggrraavviittyy  rraatthheerr  tthhaann  aaddddiinngg  ttoo  tthhee  mmaajjeessttiicc  cchhaarrmm  tthhaatt  

IInnddiiaa  hhoollddss..  

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  hhaass  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd  aass  aa  ““mmoovveemmeenntt……wwhhoossee  ggooaall  iiss  ttoo  eelleevvaattee  aanndd  cceelleebbrraattee  ddiivveerrssee  

eetthhnniicc  bbaacckkggrroouunnddss""..
11
    TThhee  tteerrmm  ‘‘mmuullttiiccuullttuurraalliissmm’’,,  hhoowweevveerr,,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  uusseedd  oonnllyy  ttoo  ddeessccrriibbee  aa  

ccuullttuurraallllyy  ddiivveerrssee  ssoocciieettyy,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  rreeffeerr  ttoo  aa  kkiinndd  ooff  ppoolliiccyy  tthhaatt  aaiimmss  aatt  pprrootteeccttiinngg  ccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy..  

AAlltthhoouugghh  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  aa  pphheennoommeennoonn  wwiitthh  aa  lloonngg  hhiissttoorryy  aanndd  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ccoouunnttrriieess  

hhiissttoorriiccaallllyy  tthhaatt  ddiidd  aaddoopptt  mmuullttiiccuullttuurraall  ppoolliicciieess,,  lliikkee  tthhee  OOttttoommaann  EEmmppiirree,,  tthhee  ssyysstteemmaattiicc  ssttuuddyy  ooff  

mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iinn  pphhiilloossoopphhyy  hhaass  oonnllyy  fflloouurriisshheedd  iinn  tthhee  llaattee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy,,  wwhheenn  iitt  bbeeggaann  ttoo  

rreecceeiivvee  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  ffrroomm  lliibbeerraall  pphhiilloossoopphheerrss..  TThhee  pphhiilloossoopphheerrss  wwhhoo  iinniittiiaallllyy  

ddeeddiiccaatteedd  mmoorree  ttiimmee  ttoo  tthhee  ttooppiicc  wweerree  mmaaiinnllyy  CCaannaaddiiaann,,  bbuutt  iinn  tthhee  2211
sstt
  cceennttuurryy  iitt  iiss  aa  wwiiddeesspprreeaadd  ttooppiicc  

iinn  ccoonntteemmppoorraarryy  ppoolliittiiccaall  pphhiilloossoopphhyy..
22
  

WWhhiillee  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  aass  aann  uummbbrreellllaa  tteerrmm  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  mmoorraall  aanndd  ppoolliittiiccaall  

ccllaaiimmss  ooff  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ggrroouuppss,,  iinncclluuddiinngg  AAffrriiccaann  AAmmeerriiccaannss,,  wwoommeenn,,  ggaayyss  aanndd  

lleessbbiiaannss,,  aanndd  tthhee  ddiissaabblleedd,,  mmoosstt  tthheeoorriissttss  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  tteenndd  ttoo  ffooccuuss  tthheeiirr  aarrgguummeennttss  oonn  

iimmmmiiggrraannttss  wwhhoo  aarree  eetthhnniicc  aanndd  rreelliiggiioouuss  mmiinnoorriittiieess  ((ee..gg..  LLaattiinnooss  iinn  tthhee  UU..SS..,,  MMuusslliimmss  iinn  WWeesstteerrnn  

EEuurrooppee)),,  mmiinnoorriittyy  nnaattiioonnss  ((ee..gg..  CCaattaallaannss,,  BBaassqquuee,,  WWeellsshh,,  QQuuéébbééccooiiss)),,  aanndd  iinnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess  ((ee..gg..  

NNaattiivvee  ppeeoopplleess  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa,,  MMaaoorrii  iinn  NNeeww  ZZeeaallaanndd))..
33
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IItt  iiss  aarrgguueedd  tthhaatt  aatt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  mmaannyy  eetthhnniicc  ccoonnfflliiccttss  iinn  IInnddiiaa  lliieess  aa  sseett  ooff  

mmuullttiiccuullttuurraall  ssttaattee  ppoolliicciieess..  TThhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  aass  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthheessee  ppoolliicciieess  ccaann  bbee  ssaaiidd  ttoo  bbee  aa  

bbaassiicc  mmuullttiiccuullttuurraall  ddooccuummeenntt,,  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  pprroovviiddiinngg  ffoorr  ppoolliittiiccaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  

rreeccooggnniittiioonn  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ddiivveerrssiittyy..
44
  

BBuutt  wwhheenn  tthhee  ssoocciieettyy  iiss  mmuullttii--lliinngguuaall,,  mmuullttii--ccuullttuurraall,,  mmuullttii--eetthhnniicc  aanndd  mmuullttii--nnaattiioonnaall,,  iitt  ppoosseess  

ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  nnaattiioonn  bbuuiillddiinngg..
55
  TTwwoo  mmaajjoorr  ccoommmmuunniittiieess  tthhaatt  aarree  ccaauugghhtt  iinn  tthhee  ccrroossss--ffiirree  

iinn  tthhiiss  mmuullttiiccuullttuurraall  iissssuueess  aarree  tthhee  HHiinndduuss  aanndd  tthhee  MMuusslliimmss  aanndd  tthhee  ttrriivviiaall  bbuutt  ppeerrppeettuuaall  ccoonnfflliiccttss  

aammoonnggsstt  tthheemm  ttaakkeess  IInnddiiaa  bbaacckk  aa  tthhoouussaanndd  ppaacceess  ddeessppiittee  tthhee  sstteeaaddyy  ddeevveellooppmmeenntt  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  hheerr  iinn  

sseevveerraall  ffiieellddss..  AAnnootthheerr  ccoonnfflliicctt  ooff  ccuullttuurree  aammoonnggsstt  NNoorrtthh  aanndd  SSoouutthh  IInnddiiaannss  aallssoo  iiss  aa  rraaiissiinngg  ccoonncceerrnn  

aanndd  aa  hhiinnddrraannccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt..  

IItt  iiss  ttoouugghh  ttoo  mmooddiiffyy  ccuullttuurreess  bbuutt  iimmppoossssiibbllee  ttoo  uunnmmaakkee  tthheemm..  IItt  iiss  iinnddeeeedd  aa  ssuurrpprriissee  tthhaatt  IInnddiiaa,,  tthhee  

bbiiggggeesstt  mmuullttiiccuullttuurraall  ssoocciieettyy  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  hhaass  nnoott  mmaasstteerreedd  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  ppeerrffeecctt  bbaallaannccee  aammoonnggsstt  

tthhee  ddiivveerrssiittiieess  tthhaatt  ddiissttiinngguuiisshh  hheerr..  FFoorr  tthhaatt  ttoo  hhaappppeenn,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aann  iimmppaarrttiiaall  vviieeww  ooff  IInnddiiaann  

hhiissttoorryy  ——  bbootthh  ggoooodd  aanndd  bbaadd  ——  wwhhiicchh  hhaass  uunnffoorrttuunnaatteellyy  bbeeeenn  bbeeqquueeaatthheedd  ttoo  uuss  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh..
66
  

TThhee  ddeeccaaddee  ooff  tthhee  11999999ss  wwiittnneesssseedd  aa  mmaajjoorr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  rreeaallmm  ooff  tthhee  

IInnddiiaann  ssoocciieettyy..  TThhee  IInnddiiaann  ssttaattee  cchhaannggeedd  iittss  ssttrraatteeggyy..  IItt  ttooookk  sstteeppss  ttoowwaarrddss  aa  mmoorree  lliibbeerraall  ssttaattee..  NNooww  

IInnddiiaa  iiss  aa  mmaarrkkeett--oorriieenntteedd  ssoocciieettyy..  TThhee  mmaarrkkeett  ssyysstteemm  iiss  mmoorree  ooppeenn  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  eeaarrlliieerr  

ppeerriioodd..  NNeeww  ssoocciiaall  ggrroouuppss  aarree  mmaakkiinngg  tthheeiirr  pprreesseenntt  ffeelltt..  TThhiiss  iiss  aa  hhaarrbbiinnggeerr  ooff  ffuuttuurree  ppoolliittiiccaall  aanndd  

ssoocciiaall  bbaassee  iinn  IInnddiiaann  ssoocciieettyy..
77
    

IInn  rreellaattiivveellyy  mmuullttiippllee  sspphheerreess,,  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeggaarrddeedd  aass  aa  ggiifftt  ooff  tthhee  ""WWeesstt  ttoo  tthhee  rreesstt""
88
  

aanndd  ssoo  iiss  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm..  AA  qquueessttiioonn  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  rraaiisseedd  iinnnnuummeerraabbllee  ttiimmeess  iiss  ""  TToo  wwhhaatt  eexxtteenntt  aarree  

hhuummaann  rriigghhttss  wwiitthh  tthheeiirr  lliibbeerraall  ppeeddiiggrreeee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  nnoonn--wweesstteerrnn  ccoonntteexxttss??""  IInn  aannsswweerr  ttoo  tthhaatt  tthhee  

ggeenneerraall  rreettoorrtt  iiss  tthhaatt  ''AAssiiaann  vvaalluueess  ddoo  nnoott  rreeggaarrdd  ffrreeeeddoomm  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  wwaayy  tthhaatt  iitt  iiss  rreeggaarrddeedd  

iinn  tthhee  wweesstt..  TThhiiss  ddiiffffeerreennccee  ooff  ooppiinniioonn  wwaass  aaggaaiinn  tthhrroowwnn  iinnttoo  lliigghhtt  aatt  tthhee  VViieennnnaa  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  

HHuummaann  RRiigghhttss  iinn  11999933  wwhheerree  tthhee  SSiinnggaappoorreeaann  FFoorreeiiggnn  mmiinniisstteerr  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  ""uunniivveerrssaall  rreeccooggnniittiioonn  

ooff  tthhee  iiddeeaall  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  ccaann  bbee  hhaarrmmffuull  iiff  uunniivveerrssaalliissmm  iiss  uusseedd  ttoo  ddeennyy  oorr  mmaasskk  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  

ddiivveerrssiittyy..
99
    

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  aanndd  iittss  eennffoorrcceemmeenntt  rreefflleeccttss  tthhee  rreeaall  ssppiirriitt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  HHoowweevveerr,,  wwhheenn  tthheerree  iiss  

aaccuuttee  ssttrruuggggllee  ffoorr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess,,  ttoo  uusshheerr  iinn  

aa  rreessppeecctt  aanndd  aacccceeppttaannccee  ffoorr  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  rreemmaaiinnss  aa  ffaarr  ccrryy..    

TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaann  rriigghhttss  ffrraammeewwoorrkk  oonn  ccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy  hhaass  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeccoommee  mmoorree  

ddeettaaiilleedd,,  cclleeaarr  aanndd  ssttrroonngg  iinn  aarrttiiccuullaattiinngg  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrlldd  aanndd  eennddoorrssiinngg  

mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  ccuullttuurraall,,  lliinngguuiissttiicc  aanndd  eetthhnniicc  ddiivveerrssiittyy..  TThhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  tthhiiss  

ddeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  nnoottiioonn  ooff  eeqquuaalliittyy  aanndd  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  AAllll  FFoorrmmss  ooff  RRaacciiaall  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ((IICCEERRDD))..  TThhee  CCoonnvveennttiioonn  

ddeeffiinneess  rraacciiaall  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aass::  AAnnyy  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn,,  rreessttrriiccttiioonn  oorr  pprreeffeerreennccee  bbaasseedd  oonn  rraaccee,,  

ccoolloouurr,,  ddeesscceenntt  oorr  nnaattiioonnaall  oorr  eetthhnniicc  oorriiggiinn  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ppuurrppoossee  oorr  eeffffeecctt  ooff  nnuulllliiffyyiinngg  oorr  iimmppaaiirriinngg    

tthhee  rreeccooggnniittiioonn,,  eennjjooyymmeenntt  oorr  eexxeerrcciissee,,  oonn  aann  eeqquuaall  ffoooottiinngg,,  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ffuunnddaammeennttaall  

ffrreeeeddoommss  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall,,  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall  oorr  aannyy  ootthheerr  ffiieelldd  ooff  ppuubblliicc  lliiffee..
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WWhheenn,,  iinn  11993355,,  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  CCoouurrtt  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJuussttiiccee  wwaass  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  

LLeeaagguuee  ooff  NNaattiioonnss  ttoo  pprroovviiddee  aann  aaddvviissoorryy  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  MMiinnoorriittyy  SScchhoooollss  iinn  AAllbbaanniiaa,,  iitt  eemmpphhaassiizzeedd  

tthhaatt  ““tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  rreeggiimmee  ttoo  aa  mmaajjoorriittyy  aass  ttoo  aa  mmiinnoorriittyy,,  wwhhoossee  nneeeeddss  aarree  qquuiittee  

ddiiffffeerreenntt,,  wwoouulldd  oonnllyy  ccrreeaattee  aann  aappppaarreenntt  eeqquuaalliittyy..    

TThhee  rreeaaccttiioonn  mmeetteedd  oouutt  ttoo  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ssttrreettcchheess  ffrroomm  ssuussppiicciioonn  oowwiinngg  ttoo  iittss  oorriiggiinn  aanndd  tthhee  eeffffeeccttss  

iitt  mmiigghhtt  hhaavvee  oonn  tthhee  ssoocciieettyy  ttoo  oouuttrriigghhtt  rreejjeeccttiioonn  aanndd  aatt  ttiimmeess  eexxttrreemmee  rriiddiiccuullee..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmeess,,  iittss  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  iittss  aacccceeppttaannccee  aass  aa  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  iiss  

aallssoo  sseeeenn  iinn  ssoommee  iinnssttaanncceess..  TThhee  ccaauussee  ooff  tthhee  rriissee  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  tthhee  ttrreennddiinngg  gglloobbaalliissaattiioonn  aanndd  

aallssoo  ccrreeaattiioonn  ooff  ssuuppeerr--ppoowweerrss..  IInn  ssoommee  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  uunnddeerrddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ssuussttaaiinn  

tthheemmsseellvveess  ssmmooootthhllyy,,  tthheerree  iiss  aa  ttrreenndd  ooff  eemmiiggrraattiioonn  iinn  bbuullkk  nnuummbbeerrss..  TThhiiss  ccrreeaatteess  aa  ddiivveerrssiittyy  iinn  tthhee  

ccuullttuurree  aanndd  nnoott  aallwwaayyss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  nnaattiivveess  ooff  tthhee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess..  

HHeeiinnoouuss  aaccttss  ooff  ggeennoocciiddee  iinn  RRwwaannddaa  aanndd  BBoossnniiaa  aallssoo  lleefftt  aa  bbiitttteerr  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ccoommmmuunniittyy  aass  ttoo  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  iinn  ccaassee  tthheerree  iiss  ccllaasshh  aammoonnggsstt  vvaarriieedd  ccuullttuurreess..  CClloosseerr  hhoommee  ddoooomm  

ssttrruucckk  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  GGooddhhrraa  rriioott,,  BBaabbrrii  mmaassjjiidd  ddeemmoolliittiioonn  wwhhiicchh  ssoouurreedd  tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  

mmoosstt  pprreeddoommiinnaanntt  ccoommmmuunniittiieess  iinn  IInnddiiaa..  SSoocciiaall  ccoonnsseerrvvaattiivveess  hhaavvee  ccrriittiicciizzeedd  tthhee  mmoovveemmeenntt  aass  aa  

ddeevvaalluuaattiioonn  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  rreeggaarrdd  aass  aann  eesssseennttiiaall  ccoorree  ooff  ssttaannddaarrddss  aanndd  wwiissddoomm  ttrraacceedd  ttoo  WWeesstteerrnn  wwhhiittee  

cciivviilliizzaattiioonn..  CCoonncceerrnnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  tthhaatt  tthhee  mmoovveemmeenntt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ssoocciieettaall  cchhaaooss  aanndd  lloossss  ooff  

ccoonnttrrooll  aass  wweellll  aass  pprroovviiddee  mmoorree  ooppttiioonnss  ffoorr  aabbeerrrraanntt  bbeehhaavviioouurr  aanndd  nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy..  OOtthheerr  ccrriittiiccss  aarree  

ccoonncceerrnneedd  tthhaatt  tthhee  mmoovveemmeenntt  ddiimmiinniisshheess  ppaattrriioottiissmm,,  iinnhhiibbiittss  nnaattiioonnaall  iiddeennttiittyy,,  ccoorrrruuppttss  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  

llaanngguuaaggee  bbaassee,,  aanndd  uunnddeerrmmiinneess  tthhee  mmoorraall  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  rreegguullaattee  bbeehhaavviioouurr..
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IItt  iiss,,  uunnddeerr  ffaaccttuuaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  aa  ffuuttiillee  aatttteemmpptt  ttoo  ddrraaww  ppaarraalllleellss  oorr  ccoommppaarriissoonnss  ttoo  ootthheerr  ccuullttuurreess  

aanndd  ssoocciieettiieess  oorr  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr,,  eevveenn  ccoouunnttrriieess  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  hhuummaann  rriigghhttss..  IItt  iiss,,  ttiillll  nnooww,,  aa  rriigghhtt  

tthhaatt  iiss  llaarrggeellyy  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  ssttaatteess  aanndd  aarree  rreegguullaatteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy  pprriinncciippllee..  

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  ttoooo,,  iiss  ddiivveerrssee  ccoonncceepptt..  TThheerree  ccaannnnoott  bbee  aannyy  uunniivveerrssaall  ssttaannddaarrdd  ffoorr  ccoonncceeppttss  ssuucchh  aass  

HHuummaann  rriigghhttss  oorr  MMuullttiiccuullttuurraalliissmm..  TToo  ddrraaww  aann  eexxaammppllee,,  pprroossttiittuuttiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iilllleeggaall  

ooffffeennccee  aanndd  aa  vviioollaattiioonn  ooff  HHuummaann  rriigghhttss  ttiillll  ddaattee  iinn  IInnddiiaa,,  iiss  aallrreeaaddyy  lleeggaalliisseedd  iinn  sseevveerraall  ssttaatteess..  TThhee  

ffaacctt  tthhaatt  iitt  iiss  rreeccooggnniisseedd  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iiss  aa  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  mmuullttiiccuullttuurraall  ddiiaassppoorraass..  AAtt  tthhee    ssaammee  

ttiimmee,,  IInnddiiaa''ss  aatttteemmppttss  ttoo  lleeggaalliissee  iitt  aallssoo  iiss  aa  ffeeeebbllee  sstteepp  ttoowwaarrddss  tthhee  aacccceeppttaannccee  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  

mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ffeevveerr..  HHoowweevveerr,,  iitt  mmuusstt  bbee  kkeepptt  iinn  mmiinndd  tthhaatt  mmaakkiinngg  ssppaaccee  ffoorr  tthhee  nneeww  cchhaannggeess  aanndd  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddoo  nnoott  ffoorrccee  aa  ddrraassttiicc  cchhaannggee  iinn  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  HHuummaann  rriigghhttss  tthhaatt  hhaass,,  

ffoorreevveerr  bbeeeenn  tthhee  bbaacckkbboonnee  ooff  tthhee  IInnddiiaann  ccuullttuurree  aanndd  ssoocciieettyy..    

TThhee  ffaacctt  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  ccuullttuurraall  vvaalluueess  aarree  aallwwaayyss  pprreeffeerrrreedd  iinn  aannyy  ffoorrmm  ooff  ssoocciieettyy  rraatthheerr  tthhaann  

mmaakkiinngg  wwaayy  ffoorr  ppaatthh--bbrreeaakkiinngg  aanndd  lliibbeerraattiinngg  hhuummaann  rriigghhtt  vvaalluueess  ccaann  uunnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  bbee  

ddeenniieedd..  AAnnyytthhiinngg  tthhaatt  iiss  aa  ccllaassss  aappaarrtt  ffrroomm  wwhhaatt  iiss  ttrraaddiittiioonnaall  iiss  bboouunndd  ttoo  qquueessttiioonn  oouurr  ssuubbccoonnsscciioouuss  

tthheerreebbyy  lleeaaddiinngg  ttoo  mmiissggiivviinnggss..  MMuullttiiccuullttuurraalliissmm,,  bbeeiinngg  tthhee  nneeww--bboorrnn  cchhiilldd  ooff  gglloobbaalliizzaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  

tthhee  vviiccttiimmss  ooff  ssuucchh  ccoommppuunnccttiioonn..    

OOnnee  tthhiinngg  tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbeeffoorree  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  vveettooeedd  ffoorr  bbeeiinngg  aann  iinnttrriinnssiicc  ppaarrtt  ooff  

hhuummaann  rriigghhttss  iiss  tthhaatt,,  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  aa  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  iiddeeaass  aanndd  bbeelliieeffss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  

ggaarrnneerreedd  ffoorr  ssoo  lloonngg..  IItt  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  iiss  uunniiqquuee  aanndd  ffiittss  iinnttoo  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy  aanndd  tthhee  ootthheerr  

ggeenneerraattiioonnss  ttoo  ccoommee..  IItt  iiss  ssttiillll  aa  hheerrccuulleeaann  ttaasskk  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthheessee  pprraaccttiisseess  iinnttoo  oouurr  ssoocciieettyy..  TThhee  

nnoottiioonn  oorr  ccoonnvviiccttiioonn  wwoonn''tt  cchhaannggee  oovveerrnniigghhtt..  AA  ssoocciieettyy  tthhaatt  hhaass  nnoott  aacccceepptteedd  tthheessee  pprraaccttiisseess  ccaannnnoott  bbee  

ffoorrcceedd  ttoo  aacccceepptt  tthheemm  oonnee  ffiinnee  mmoorrnniinngg  wwiitthh  tthhee  fflliicckkeerr  ooff  aa  wwaanndd!!    

TThhee  rreelliiggiioouuss  uunnddeerrttoonnee  tthhaatt  uunnddeerrlliieess  oouurr  ccuullttuurree  iiss  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddoo  aawwaayy  wwiitthh..  TThhee  sseennttiimmeennttaall  

vvaalluueess  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iiss  qquuiittee  aa  tteennddeerr  iissssuuee  nnoott  oonnllyy  iinn  IInnddiiaa  bbuutt  iinn  tthhee  eennttiirree  gglloobbaall  sscceennaarriioo..  AA  ssmmaallll  

mmooddeerraattiioonn  oorr  ssuuggggeessttiioonn  ooff  cchhaannggee  iiss  eennoouugghh  ttoo  ffiilliibbuusstteerr  aa  llaarrggee  ssccaallee  rriioott  oorr  hhoollooccaauusstt..    

TThheerree  aarree  iinnssttaanncceess  wwhheerree  eemmiinneenntt  sscchhoollaarrss  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  ""ccuullttuurraalliissmm  iiss  tteemmppttiinngg  aass  iitt  

ssiimmpplliiffiieess,,  aanndd  mmaakkeess  ccoommpplleexxiittyy  eeaassiieerr  ttoo  hhaannddllee..""
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  IItt  iiss  aa  ggeenneerraall  tteennddeennccyy  tthhaatt  hhuummaannss  lloovvee  ttoo  ccoo--

eexxiisstt  iinn  ppeeaaccee  aanndd  hhaarrmmoonnyy  wwhhiillee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  nneeww  ccuullttuurraall  nnoorrmmss  aanndd  pprraaccttiisseess  wwoouulldd  oonnllyy  lleeaadd  ttoo  

ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  ddeemmaanndd  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  aanndd  rriiggoorroouuss  ddiiaalloogguuee..  
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AAllll  tthheessee  ddeebbaatteess  lleeaadd  uuss  ttoo  oonnee  qquueessttiioonn--  WWhhaatt  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  HHuummaann  RRiigghhttss  oorr  CCuullttuurree??  

TThheerree  mmiigghhtt  bbee  eeqquuaall  ssuuppppoorrtteerrss  ooff  bbootthh..  WWhhiillee  ssoommee  ffaavvoouurr  tthhee  ccuullttuurree,,  tthheerree  iiss  bboouunndd  ttoo  bbee  aa  ssttrraattaa  

ooff  tthhee  ssoocciieettyy  tthhaatt  wwiillll  ttuurrnn  ttoowwaarrddss  hhuummaann  rriigghhttss..    IItt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ppeeooppllee  ttrraannsscceenndd  tthheeiirr  ccoommffoorrtt  

zzoonneess  aanndd  eenntteerr  iinnttoo  nneeggoottiiaattiioonnss  aabboouutt  vvaalluueess..
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  IInnddiiaa,,  wwhhiicchh  eexxpprreessssllyy  ccoommmmiittss  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  oofftteenn  

ssuuffffeerrss  ffrroomm  bboouuttss  ooff  iinnsseeccuurriittiieess  ccaauusseedd  bbyy    nneeww  ttyyppeess  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  ttrryy  ttoo  ggiivvee  

rreeccooggnniittiioonn  ttoo  ssuucchh  ddiivveerrssiittiieess..  

MMUULLTTIICCUULLTTUURRAALLIISSMM  IINN  TTEERRMMSS  OOFF  LLAANNGGUUAAGGEE  

IInn  tthhee  ttuurrmmooiill  ooff  tthhee  FFiirrsstt  WWoorrlldd  WWaarr,,  MMaaxx  WWeebbeerr  hhaass  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  ““ttooddaayy,,  iinn  tthhee  aaggee  ooff  llaanngguuaaggee  

ccoonnfflliiccttss,,  aa  sshhaarreedd  ccoommmmoonn  llaanngguuaaggee  iiss  pprree--eemmiinneennttllyy  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  nnoorrmmaall  bbaassiiss  ooff  nnaattiioonnaalliittyy..””
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  IItt  

iiss  rreeggaarrddeedd  aass  aa  mmeeddiiuumm  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  tthhee  wwaayy  ooff  rreettaaiinniinngg  oonnee''ss  iinnddiivviidduuaall  iiddeennttiittyy..  IItt  hheellppss  

bbrreeaakk  bbaarrrriieerrss  aanndd  hheellppss  ppeeooppllee  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ssoocciieettiieess  ttoo  ccoommee  ttooggeetthheerr,,  ccoommmmuunniiccaattee  aanndd  ccoo--eexxiisstt..  

SSoocciiaall  pprroocceessss  ooff  rreeaacchhiinngg  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhee  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  ooff  aaccttiioonn,,  aanndd  tthhee  ssoocciiaalliizzaattiioonn  ooff  

iinnddiivviidduuaallss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  ccoorree  ffuunnccttiioonnss  ooff  llaanngguuaaggee..
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  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  mmoonnoolliinngguuiissmm  iiss  aann  

aatttteemmpptt  bbyy  sseevveerraall  ssttaatteess  ttoo  ddoo  aawwaayy  wwiitthh  ttrriivviiaall  aammbbiigguuiittiieess  rreellaatteedd  ttoo  lliinngguuiissttiicc  bbaarrrriieerrss..  CCoouunnttrriieess  

ssuucchh  aass  FFrraannccee  hhaass  aacchhiieevveedd  ccoonnssiiddeerraabbllee  ssuucccceessss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  bbyy  wwaayy  ooff  

hhoommooggeenniizziinngg  ppoolliicciieess  ii..ee..    tthhrroouugghh  aaddmmiinniissttrraattiivvee  cceennttrraalliizzaattiioonn  aanndd  aa  uunniiffoorrmm  eedduuccaattiioonn..
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  AAtt  tthhee  

ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  rreeggiioonnaall  lliinngguuiissttiicc  mmiinnoorriittiieess  hhaavvee  wwiitthhddrraawwnn  iinnttoo  oobblliivviioonn..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  iinn  tthhee  

pprroocceesssseess  ooff  ppoosstt--ccoolloonniiaall  ssttaattee--ffoorrmmaattiioonn,,  ffoorr  iinnssttaannccee  iinn  AAffrriiccaa,,  IInnddiiaa  aanndd  tthhee  PPaacciiffiicc  RRiimm,,  nnaattiioonnaall  

bboorrddeerrss  wweerree  ddrraawwnn  wwiitthhoouutt  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  pprreesseennccee  oorr  aabbsseennccee  ooff  ssoocciiaall  ccoohheessiioonn  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  tteerrrriittoorryy..  IItt  sshhoouulldd  bbee  oobbvviioouuss,,  tthhaatt  eeaacchh  aatttteemmpptt  aatt  mmoonnoolliinngguuaall  llaanngguuaaggee  ppoolliicciieess  iinn  tthheessee  

ssttaatteess,,  wwhhiicchh  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa  ccoommpplleexx  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  mmootthheerr  ttoonngguueess,,  llaanngguuaaggeess  ooff  iinntteerr--

eetthhnniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaanngguuaaggeess,,  wwoouulldd  pprroodduuccee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  lliinngguuiissttiicc  

ggrroouuppss..
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  LLaanngguuaaggee  hhaass  aallwwaayyss  ooccccuuppiieedd  aa  hhiigghheerr  ppeeddeessttaall  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  IInnddiiaann  ccoonntteexxtt..  TThhee  vvaarriieettyy  ooff  

llaanngguuaaggeess  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy  hhaass  ddrraawwnn  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd    aa  wwoorrlldd--wwiiddee  

iinniittiiaattiivvee  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  pprroommoottee  tthheemm..  IInn  ssuucchh  aann  iinnssttaannccee,,  aann  aatttteemmpptt  ttoo  pprroommoottee  oonnee  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  

eennttiirree  nnaattiioonn  wwoouulldd  ddrraaww  tthhee  iirree  ooff  nnoott  oonnllyy  tthhee  IInnddiiaannss  bbuutt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  aass  wweellll..  

HHoowweevveerr,,  ppoolliiccyy--wwiissee,,  iitt  iiss  eexxttrreemmeellyy  eesssseennttiiaall  tthhaatt  aa  ssiinnggllee  llaanngguuaaggee  bbee  rreeccooggnniisseedd  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  

ccoonndduuccttaannccee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnaannccee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  ffrraammeerrss  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  wweerree  wweellll  aawwaarree  ooff  

ssuucchh  jjeeooppaarrddyy  wwhhiicchh  ccoouulldd  uuppsseett  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaacchhiinneerryy..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  hhaass  

oommiitttteedd  ttoo  mmeennttiioonn  aannyy  llaanngguuaaggee  aass  tthhee  ssoollee  mmeeddiiuumm..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aa  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  tthhaatt  hhaadd  

ssttrreennggtthheenneedd  iittss  ffooootthhoolldd  iinn  tthhee  IInnddiiaann  ssooiill  oowwiinngg  ttoo  hhiissttoorriiccaall  rreeaassoonnss  wwaass  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  

bbeeiinngg  tthhee  ooffffiicciiaall  llaanngguuaaggee..  IItt  ddiidd  nnoott  ssoollvvee  tthhee  ddiissppuuttee  iinn  iittss  eennttiirreettyy  eeiitthheerr..  SSttaattee  ttoo  ssttaattee  iimmmmiiggrraattiioonn  

aallssoo  rreessuullttss  iinn  aa  lloott  ooff  ddiilleemmmmaa..  TThhee  ssttaattee  ooff  UUPP  hhaadd  ttoo  ffaaccee  tthhee  wwrraatthh  ooff  tthhee  UUrrdduu  ssppeeaakkiinngg  

ccoommmmuunniittyy  aass  wweellll..  TTaakkiinngg  tthhee  ccaassee  ooff  aa  llaawwyyeerr  iinntteennddiinngg  ttoo  pprraaccttiissee  llaaww  iinn  aa  sseeppaarraattee  ssttaattee  rreeqquuiirreess  

hhiimm  ttoo  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  tthhaatt  ssttaattee..  EEvveenn  sscchhoooollss  rreeqquuiirree  tthhee  CChhiillddrreenn  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  

llaanngguuaaggee  nnaattiivvee  ttoo  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattee..  TThhiiss  ccoommmmoonn  ccoonncceepptt  ooff  33rrdd  llaanngguuaaggee  hhaass  bbeeeenn  iinn  pprraaccttiisseedd  

ssiinnccee  lloonngg  bbaacckk  aanndd  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhee  llaanngguuaaggee  ddiissppaarriittyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eexxiisstt..  YYeett  tthhee  nnoonn--

rreeggaarrdd  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ttoowwaarrddss  aa  nnaattiioonnaall  llaanngguuaaggee  iiss  aann  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  mmuullttiiccuullttuurraall  ccoonncceepptt  iinn  

tthhee  ffoorrmm  ooff  aabbssttiinneennccee..    

SSuucchh  llaanngguuaaggee  ddiissppuutteess  ccaauussiinngg  ddeeaatthh,,  rriioottss  aanndd  vviioolleennccee  iiss  aa  ccoommmmoonn  pphheennoommeennaa  iinn  tthhee  SSoouutthheerrnn  

ppaarrttss  ooff  IInnddiiaa..  TThheessee  ssttaatteess  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aavveerrssee  ttoo  HHiinnddii  aanndd  aallssoo  ccaarrrryy  aa  ggrruuddggee  aaggaaiinnsstt  tthheemmsseellvveess  

oowwiinngg  ttoo  tthhee  kkaannnnaaddaa,,  TTaammiill,,  TTeelleegguu  ssppeeaakkiinngg  ppooppuullaattiioonn  tthhaatt  aarree  ssppoorraaddiiccaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd  aaccrroossss  tthhee  

llaannddmmaassss..  TThhee  pprroobblleemm  ttuurrnnss  mmoorree  aaccuuttee  wwhheenn  tthheerree  iiss  ttrroouubbllee  aammoonnggsstt  tthhee    ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggeess  

pprreevvaalleenntt  iinn  SSoouutthh  IInnddiiaa..  
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AAss  bbeeccaauussee  tthhee  llaanngguuaaggee  rriigghhttss  ccaann  bbeeccoommee  aa  wwiinnddooww  ttoo  ccaallll  ffoorr  ppoolliittiiccaall  uunnrreesstt,,  iitt  iiss  aa  ttooppiicc  wwhhiicchh  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ttrreeaattss  wwiitthh  ccaarree  aanndd  eexxeerrcciisseess  uuttmmoosstt  llaaxx  iitt  ccaann  mmaannaaggee..  

LLiinngguuiissttiicc  HHuummaann  RRiigghhttss  iiss  nnooww  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  ffaasstt  ggrroowwiinngg  aarreeaa  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  iinntteerreesstt  wwhhiicchh  

ccoommbbiinneess  pprriinncciipplleess  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww  kkeeeeppiinngg  iinn  cceennttrree,,  tthhee  ssttuuddyy  ooff  llaanngguuaaggee  aass  aa  

ppiivvoottaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  eetthhnniicciittyy..  TThheessee  pprriinncciipplleess  aarree  aaiimmeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  nnoo  ssttaattee  oorr  ssoocciieettyy  vviioollaatteess  

tthheessee  bbaassiicc  rriigghhttss..
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TThhee  qquueessttiioonn  tthhaatt  aarriisseess  iiss  tthhaatt  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  ooff  lleeggaall  ffrraammee  wwoorrkk  tthhaatt  sshhoouulldd  

bbee  llaaiidd  ddoowwnn  ffoorr  tthhee  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee  llaanngguuaaggeess  ooff  IInnddiiaa??  IIff  rreeffeerreennccee  iiss  mmaaddee  ttoo  aarrtt  2299  ooff  tthhee  

ccoonnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  ttaallkkss  aabboouutt  pprreesseerrvviinngg  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  mmiinnoorriittiieess  iinn  tteerrmmss  ooff  llaanngguuaaggee  aanndd  ootthheerr  

eesssseennttiiaall  rriigghhttss  sshhoouulldd  bbee  uupphheelldd  aabboovvee  ootthheerr  pprreevvaaiilliinngg  lleeggiissllaattiioonnss..    MMoorreeoovveerr  aarrttiiccllee  3300  aallssoo  

pprroovviiddeess  ffoorr  eedduuccaattiioonn  iinn  mmootthheerr  ttoonngguuee..  IInn  tthhee  nneexxtt  iinnssttaannccee  oonnllyy  aarrttiiccllee  112200,,  221100,,334433  eexxpprreessssllyy  

mmeennttiioonn  HHiinnddii  ttoo  bbee  ooff  uuttmmoosstt  iimmppoorrttaannccee  bbaarrrriinngg  aa  ffeeww  eexxcceeppttiioonnss..  TToo  wwhhaatt  eexxtteenndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  iiss  eexxtteennddeedd  iiss  tthhee  mmaaiinn  iissssuuee  iinn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..  IIss  hhaavviinngg  oonnee''ss  ddiissttiinncctt  llaanngguuaaggee  

eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  ssttaattee  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ccoonnsseerrvvaattiioonn??  AAnnootthheerr  iissssuuee  tthhaatt  ffoolllloowwss  ssuuiitt  iiss  hhooww  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

mmiinnoorriittiieess  wwhheenn  tthheerree  iiss  aallmmoosstt  aa  ddiissttiinncctt  llaanngguuaaggee  ffoorr  eevveerryy  sseeccoonndd  ssttaattee??  HHooww  ttoo  eennffoorrccee  tthhee  

ssttaannddaarrddss  wwhheerree  aa  ssttaattee  hhaass  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggeess??  

IInn  oonnee  iinnssttaannccee  wwhheerree  tthhee  UUNNEESSCCOO  iiss  ssuuppppoorrttiinngg  bbooookkss  aanndd  tteexxttbbooookkss  iinn  llooccaall  llaanngguuaaggeess  ttoo  ssuuppppoorrtt  

eedduuccaattiioonn  iinn  mmootthheerr  ttoonngguueess
1199

,,  hhooww  ccaann  oonnee  ccoonnddeemmnn  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  IInnddiiaann  ssttaatteess  llooookkiinngg  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppeeooppllee  ssppeeaakkiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  llaanngguuaaggee??  AArrttiiccllee  22  ooff  tthhee  UUnniivveerrssaall  

DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  ((11994488))  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoovveennaanntt  oonn  CCiivviill  aanndd  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss  

((11996666))  hhaass  eexxpprreessss  mmeennttiioonn  ooff  tthhee  wwoorrdd  llaanngguuaaggee  iinn  tthheeiirr  tteexxttss  wwhhiicchh  ccoonnddeemmnnss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  IIff  

rreeffeerreennccee  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  CChhaarrtteerr  ffoorr  RReeggiioonnaall  oorr  MMiinnoorriittyy  LLaanngguuaaggeess  

ooff  11999922  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  iinnssttrruummeennttss  ccoovveerriinngg  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn..  IInn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppllaannee,,  ssuucchh  

cchhaarrtteerr  iiss  aaiimmeedd  ttoo  pprrootteecctt  aanndd  pprroommoottee  ccoonnttiinneenntt--wwiiddee  ddeemmooccrraattiicc  ssppaaccee..  IIff  tthhee  ssaammee  pprriinncciippllee  bbee  

aapppplliieedd  iinn  IInnddiiaa,,  iitt  wwoouulldd  ccrreeaattee  hhuurrddlleess  iinn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffuurrtthheerr  ccoommpplleexxiittiieess..  

TThhiiss  iiss  aann  uunniiqquuee  ssiittuuaattiioonn  ffaacceedd  bbyy  IInnddiiaa  dduuee  ttoo  iittss  eexxttrreemmee  ddiivveerrssiittiieess..  AAnn  iinnssttaannccee  wwhheerree  

mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  hhaass  bbeeeenn  wwiiddeellyy  aacccceepptteedd  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddiiaassppoorraass,,  IInnddiiaa  iiss  ffaacciinngg  aaccuuttee  ccrriissiiss  iinn  

pprroommoottiinngg  tthhee  ssaammee..  HHuummaann  rriigghhttss,,  tthhoouugghh  hhaavvee  aa  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  iinn  pprroommoottiioonn  ooff  mmuullttiiccuullttuurraall  vvaalluueess  

aanndd  iiss  aacccceepptteedd  bbyy  cciittiizzeennss  aass  wweellll,,  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  aann  uuttooppiiaann  ccoonncceepptt  wwhhiicchh  tthhee  IInnddiiaann  

ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  yyeett  ttoo  ffrraammee..      

MMUULLTTIICCUULLTTUURRAALLIISSMM  AANNDD  LLGGBBTT  RRIIGGHHTTSS  

FFiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  ooff  HHuummaann  rriigghhttss  iinn  iittss  eesssseennccee  gguuaarraanntteeeess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliivvee..  OOuurr  ccuullttuurree  iinn  IInnddiiaa,,  

tthhoouugghh  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  vvaarriieedd..  HHeerree  tthhee  HHiinndduuss,,  tthhee  MMuusslliimmss,,  CChhrriissttiiaannss  aanndd  ffoolllloowweerrss  ooff  

ootthheerr  rreelliiggiioonn  ccooeexxiisstt  ppeeaacceeffuullllyy..  TThheerree  aarree  ttaalleess  wwhheerree  tthhee  FFeemmaalleess  aarree  wwoorrsshhiippppeedd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  

mmaalleess..  CChhiillddrreenn  aarree  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ffoorrmm  ooff  GGoodd..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  ccoouunnttrryy  iiss  ssttiillll  llaaggggiinngg  bbeehhiinndd  wwhheenn  

iitt  ccoommeess  ttoo  aawwaarrddiinngg  tthhee  rriigghhttss  ttoo  tthhee  ""ootthheerr""  ccaatteeggoorryy..  PPeeooppllee  wwhhoo  aarree  ggeenneerraallllyy  llaabbeelllleedd  aass  GGaayy  oorr  

LLeessbbiiaann  aarree  ddeenniieedd  ooff  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  lliivvee..  HHeerree  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliivvee  ccaannnnoott  bbee  iinntteerrpprreetteedd  oonn  iittss  ffaaccee--vvaalluuee;;  
iitt  mmeeaannss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lliivvee  wwiitthh  ffuullll  ffrreeeeddoomm  aanndd  ddeevvooiidd  ooff  aannyy  ssccoorrnn  oorr  eemmbbaarrrraassssmmeenntt..  SSeevveerraall  

sscchhoollaarrss  rreessttrriicctt  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  oonnllyy  ttoo  aassppeeccttss  ooff  rraaccee,,  eetthhnniicciittyy  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aassppeecctt..  HHoowweevveerr,,  

sseevveerraall  ddooccuummeennttss  ssuucchh  aass  UU..SS  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  IInnddeeppeennddeennccee,,  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  

UUnniitteedd  SSttaatteess,,  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

ccoonnssiiddeerr  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ttoo  bbee  bbuuiilltt  oonn  tthhee  mmaannttllee  ooff  ffrreeeeddoomm,,  hhuummaann  ddiiggnniittyy,,  

jjuussttiiccee,,  eeqquuaalliittyy  aanndd  eeqquuiittyy,,  aanndd  hheennccee  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthheessee  pprraaccttiisseess  iinnttoo  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm..
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ffoorrmmss  aa  ppaarrtt  ooff  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iinn  aa  uunniiqquuee  wwaayy..  MMoossttllyy  tthhee  JJuuddeeoo--CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  IIssllaammiicc  aanndd  

ootthheerr  rreelliiggiioonnss  hhaavvee  ccoonnddeemmnneedd  tthhiiss  ggaayy  ccuullttuurree  aanndd  tthheerreebbyy  rreessuulltteedd  iinn  iittss  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  

mmaaiinnssttrreeaamm  ccuullttuurree..  IIff  wwee  ttrraaccee  hhiissttoorryy,,  tthheessee  ppeeooppllee  hhaavvee  ffoorrmmeedd  tthheeiirr  oowwnn  ggrroouupp  aanndd  ssoommeettiimmeess  
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3300                              IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  RReesseeaarrcchh  iinn  HHuummaanniittiieess  aanndd  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  VV33  ●●  II11  ●●  JJaannuuaarryy  22001166  

uunnddeerrggrroouunndd,,  ppeerrhhaappss  ffeeaarriinngg  rreejjeeccttiioonn,,  oouuttccaasstt  aanndd  iinn  eexxttrreemmee  ccaasseess;;  eexxtteerrmmiinnaattiioonn..  TThhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  

rreecceeppttiioonn  ooff  tthhiiss  ppooppuullaattiioonn  iinn  sseevveerraall  ccoouunnttrriieess  ddeessppiittee  sseevveerraall  aawwaarreenneessss  aanndd  aacccceeppttaannccee  pprroocceedduurree  

aallll  aaccrroossss  tthhee  wwoorrlldd  ccoommppeellss  iittss  ccaatteeggoorriizzaattiioonn  iinn  tthhee  mmuullttiiccuullttuurraall  aassppeecctt  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm..  

AArrttiiccllee  22  ooff  tthhee  UUNN  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  aallssoo  rreeffeerr  ttoo  

  rriigghhttss  aanndd  ffrreeeeddoommss............  wwiitthhoouutt  ddiissttiinnccttiioonn  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthheessee  sseeccttiioonn  aass  wweellll..  SSoo,,  aa  

sscceennaarriioo  wwhheerree  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iiss  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthheemm,,  ccaallllss  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn..  TThhee  UUNN  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  

BBaann--kkii--mmoooonn  iiss  aann  aavviidd  ssuuppppoorrtteerr  ooff  LLGGBBTT  rriigghhttss  wwhhoo  oonn  sseevveerraall  ooccccaassiioonn  hhaavvee  iinnvviitteedd  ssuuppppoorrtt  aanndd  

ccoonnddeemmnneedd  tthhoossee  ssyysstteemmss  wwhhiicchh  hhaavvee  ttrreeaatteedd  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  wwiitthh  ccrruueellttyy..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  

ooff  aa  cceennssuuss,,  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy  rreemmaaiinnss  aa  mmiinnoorriittyy  aanndd  aattrroocciittiieess,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  ccaarrrriieedd  oouutt  aaggaaiinnsstt  

tthheemm  hhaavvee  nnoott  yyeett,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy  ggaaiinneedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aatttteennttiioonn..  TThhee  sseeccuurriittyy  ccoouunncciill''ss  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  oonn  

LLGGBBTT  rriigghhttss  iiss  aa  ffiirrsstt  sstteepp  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhaatt  ccoonncceerrnn  aanndd  iiss  aann  iiccee--bbrreeaakkeerr  ssiinnccee  iitt  iiss  tthhee  ffiirrsstt  eevveenntt  iinn  7700  

yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  UUNN  wwhhiicchh  hheelldd  ttaallkkss  oovveerr  ffoorrwwaarrddiinngg  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  mmiinnoorriittyy  

ccoommmmuunniittyy..
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IItt  iiss  eevviiddeennttiiaall  tthhaatt  ggaayy  rriigghhttss  aarree  ccoommiinngg  ooff  aaggee  nnooww  iinn  IInnddiiaa..  PPeeooppllee  aarree  ooppeenniinngg  uupp  ttoo  mmoorree  aanndd  

mmoorree  ccoonncceeppttss  ooff  nnoorrmmss,,  bbeelliieeffss,,  lliiffee--ssttyylleess  aanndd  pprraaccttiisseess..  OOnnee  mmuusstt  rreeaalliissee  tthhaatt  bbeeiinngg  aa  mmeemmbbeerr--ssttaattee  

ooff  tthhee  UUNN  hhuummaann  rriigghhttss  ddeeccllaarraattiioonn,,  IInnddiiaa  hhaass  ttoo  sslloowwllyy  wwoorrkk  iittss  wwaayy  ttoowwaarrddss  rreeaalliissiinngg  tthhee  iiddeeaallss  ooff  

hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  rreennddeerr  tthheessee  ssmmaallll  mmaasssseess  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  lliivvee  lliiffee  ffrreeeellyy..  TThheeyy  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  

bbaassiicc  aammeenniittiieess  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo    mmaakkee  tthheemmsseellvveess  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  TThhee  rreecceenntt  iinncclluussiioonn  ooff  

tthhee  ""ootthheerr""  ccaatteeggoorryy  iinn  vvaarriioouuss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ffoorr  sseerrvviicceess,,  ccaarrddss,,  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  aa  sstteepp  aahheeaadd  iinn  

tthhiiss  ddiirreeccttiioonn..
2222

  AAllssoo  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  jjuuddggmmeenntt  rreennddeerreedd  bbyy  tthhee  ssuupprreemmee  ccoouurrtt  oonn  JJuullyy  22nndd  22001155  

ddeeccrriimmiinnaalliissiinngg  nnoonn--hheetteerroosseexxuuaall  sseexx  bbeettwweeeenn  ccoonnsseennttiinngg  aadduullttss  iiss  aa  hhiissttoorriicc  mmoommeenntt  oonn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  

HHuummaann  rriigghhttss  iinn  IInnddiiaa..  TThhee  eellooqquueenntt  jjuuddggmmeenntt  wwhhiicchh  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee    oonnllyy  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  tteennaanntt  tthhaatt  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  tthheemmee  iiss  iinncclluussiivveenneessss..  HHeerree  iinncclluussiivveenneessss  iiss  tthhee  kkiinndd  ooff  ssoocciieettyy  

wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  rroollee  ffoorr  eevveerryyoonnee  aanndd  tthhoossee  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  tthhee  mmaajjoorriittyy  aass  ‘‘ddeevviiaannttss’’  oorr  ‘‘ddiiffffeerreenntt’’  aarree  

nnoott  eexxcclluuddeedd  oorr  oossttrraacciisseedd..
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  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  oouurr  ccoouunnttrryy  hhaass  ccoommee  aa  lloonngg  wwaayy  ffrroomm  tthhee  ddeessppiiccaabbllee  

ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  aann  eeuunnuucchh  hhaadd  iimmmmoollaatteedd  hheerrsseellff  oowwiinngg  ttoo  tthhee  llaacckkaaddaaiissiiccaall  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  wweellll  aass  llaacckk  ooff  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  pplliigghhtt  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthheessee  mmiinniimmaall  ccoommmmuunniittyy..  

IIrroonniiccaallllyy,,  tthhee  ssaammee  wwaass  oovveerrttuurrnneedd  bbyy  tthhee  aappeexx  ccoouurrtt  iinn  iittss  jjuuddggmmeenntt  ooff  1111..1122..22001133..  11999911  wwiittnneesssseedd  aa  

hhiissttoorriicc  ppuubblliiccaattiioonn,,  LLeessss  TThhaann  GGaayy——AA  CCiittiizzeennss’’  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  SSttaattuuss  ooff  HHoommoosseexxuuaalliittyy  iinn  IInnddiiaa..  IItt  

wwaass  aa  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  AABBVVAA  ((AAIIDDSS  AAnnttii--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  MMoovveemmeenntt  ooff  IInnddiiaa))..  IItt  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ffoorrmm  

ppuubblliicc  rreeppoorrtt  oonn  tthhiiss  iissssuuee  wwhhiicchh  tthhee  mmaaggaazziinnee,,  SSuunnddaayy,,  hhaadd  iinniittiiaallllyy  bbrraannddeedd  aass  ppoorrnnooggrraapphhiicc  

lliitteerraattuurree..  TThhee  AABBVVAA    aapppprrooaacchheedd  tthhee  PPrreessss  CCoouunncciill  ooff  IInnddiiaa  ((PPCCII))  ttoo  aaddjjuuddiiccaattee  oonn  tthhee  ssaammee..  

JJuussttiiccee  SSaarrkkaarriiaa,,  tthhee  tthheenn  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  PPCCII,,  ffiinnaallllyy  rruulleedd  iinn  nneeggaattiivvee..
2244

  AA  ccoouunnttrryy  tthhaatt  hhaadd  iinn  tthhee  

9900''ss  rreeccooggnniisseedd  ssuucchh  rriigghhttss  aanndd  ggiivveenn  tthheemm  tthheeiirr  dduuee  rreeccooggnniittiioonn  hhaadd  ttoo  bbaacckkttrraacckk  aanndd  eeaatt  iittss  wwoorrddss  

wwhheenn  tthhee  ootthheerr  nnaattiioonnss  aarree  ccoommiinngg  oouutt  wwiitthh  llaawwss  aanndd  rruulleess  ffoorr  tthheessee  ppeeooppllee..  TThhee  ssoo  rreennddeerreedd  ""ssttoonnee  

wwaallll""  hhaadd  ccrruummbblleedd  aaggaaiinn..  

IInn  tthhee  wwoorrlldd  sscceennaarriioo  wwhheerree  BBaarraakk  OObbaammaa  ccaann  ooppeennllyy  sseelleecctt  tthhee  UUSS  AArrmmyy  sseeccrreettaarryy,,  IIoowwaa  wwoommeenn  ccaann  

ggaaiinn  tthheeiirr  rriigghhttss  ttoo  mmaarrrryy  wwiitthhiinn  tthheemm,,    ppeeooppllee  ooff  kkeennyyaa  ccaann  hhaavvee  tthhee  tteemmeerriittyy  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhee  ggaayy  

ccoommmmuunniittyy,,  GGrreeeeccee  ccaann  ddeeccllaarree  llaawwss  pprroovviiddiinngg  cciivviill  uunniioonn  rriigghhttss  ttoo  ssaammee--sseexx  ccoouupplleess  IInnddiiaa  nneeeeddss  ttoo  

bbrriinngg  aabboouutt  nneeww  llaawwss  wwhhiicchh  wwoouulldd  rreellaaxx  iittss  ssttaauunncchh  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy..      

DDeessppiittee  ssuucchh  sseett--bbaacckkss,,  IInnddiiaa''ss  pprrooggrreessss  ttoo  uusshheerr  iinn  aa  nneeww  aawwaakkeenniinngg  bbyy  ffiittss  aanndd  ssttaarrttss  iiss  aa  pprroommiissee  

tthhaatt  tthhee  ""SSttoonnee--wwaallll""  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  aaggaaiinn  aanndd  tthhiiss  ttiimmee  iitt  wwiillll  bbee  mmoorree  ssttrroonnggeerr  aanndd  iimmppeerriisshhaabbllee..  TThhee  

ccoommmmeennddaabbllee  aatttteemmppttss  bbyy  tthhee  aaddvveerrttiissiinngg  ccoommmmuunniittyy  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss,,  tthhee  ffiillmm  ffrraatteerrnniittyy  aalloonngg  
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wwiitthh  ssmmaallll--ssccrreeeenn  pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  mmoottiivvaatteedd  tthhee  yyoouutthh  ooff  tthhee  IInnddiiaa  ttoo  bbee  mmoorree  aaccccoommmmooddaattiinngg  ttoo  

tthheessee  ddiiffffeerreenntt  mmaasssseess..  TThhee  rreecceenntt  vviiggiill  mmaarrcchh  hhaass  aallssoo  sseeeenn  ssuuppppoorrtt  aaccccuummuullaattiinngg  ffrroomm  vvaarriioouuss  ppaarrttss  

ooff  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  iinn  nneeaarr  ffuuttuurree  iitt  wwiillll  ggrrooww  mmaanniiffoolldd..  

TThhee  ddrraawwbbaacckk  wwhhiicchh  iiss  eevviiddeenntt  iiss  tthhaatt  tthhee  UUnniivveerrssaall  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  rriigghhttss  ddooeess  nnoott  eexxpprreessssllyy  

mmeennttiioonn  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  oorr  ggeennddeerr  iiddeennttiittyy..  HHoowweevveerr  aarrttiiccllee  99  aanndd  aarrttiiccllee  2200  ccaann  bbee  ggiivveenn  aa  bbrrooaadd  

iinntteerrpprreettaattiioonn  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ssaammee..  TThhee  aarrttiiccllee  1166  aallssoo  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  mmaarrrriiaaggee  

uunneeqquuiivvooccaallllyy  rreennddeerriinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aallll  mmeenn  aanndd  wwoommeenn..
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  TThhee  cciivviill  mmaarrrriiaaggee  nnoorrmmss  iinn  tthhee  ssttaatteess  

lleeaaddss  ttoo  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..    

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  iinn  tthhiiss  ffrroonntt,,  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  LLGGBBTT  rriigghhttss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ggaaiinneedd  wwiiddee  aacccceeppttaannccee  iinn  tthhee  

yyoouutthh  ooff  IInnddiiaa..  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  bbeeccoommee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggiivvee  rreeccooggnniittiioonn  ttoo  LLGGBBTT  rriigghhttss  aass  ppaarrtt  ooff  HHuummaann  

RRiigghhttss..  TThhee  eexxpprreessss  aabbsseennccee  ooff  aannyy  ffoorrmm  ooff  lleeggiissllaattiioonn  aaddvvooccaattiinngg  ssuucchh  rriigghhttss  iiss  tthhee  mmaaiinn  ccaauussee  aanndd  

tthhee  aarrcchhaaiicc  lleeggiissllaattiioonn  wwhhiicchh  bboorree  cceerrttaaiinn  rreessttrriiccttiioonnss  hhaavvee  pprroovveedd  ttoo  bbee  tthhee  mmaajjoorr  hhuurrddllee  iinn  aaddooppttiioonn  

ooff  llaawwss  tthhaatt  wwoouulldd  rreennddeerr  hhuummaann  rriigghhttss  ttoo  tthhiiss  ccoommmmuunniittyy..  

TThhiiss  iiss  aann  aassppeecctt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  wwhheerree  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  hhuummaann  rriigghhttss  iiss  

aatttteemmppttiinngg  ttoo    cclleeaarr  tthhee  bboottttllee--nneecckk  ssiittuuaattiioonn  iinn  IInnddiiaa..                                                                                        

MMUULLTTIICCUULLTTUURRAALLIISSMM  AANNDD  TTHHEE  TTHHIIRRDD  GGEENNEERRAATTIIOONN  RRIIGGHHTTSS  

TThhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  tthhoouugghh  nnoott  wwiiddeellyy  rreeccooggnniisseedd  bbyy  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  iiss  

aa  ffaasstt  ggrroowwiinngg  aassppeecctt  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  HHuummaann  rriigghhttss..  IItt  mmaaiinnllyy  rreeffeerrss  ttoo  tthhoossee  rriigghhttss  wwhhiicchh  aarree  rriigghhtt  ooff  

ggrroouuppss..  TThhiiss  ggiivveess  tthhee  iinnddiivviidduuaall  tthhee  rriigghhtt  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  aa  ccoolllleeccttiivvee  ggrroouupp..
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  SSoommee  sscchhoollaarrss  bbeelliieevvee  

tthhiiss  rriigghhtt  ttoo  bbee  aann  oouuttccoommee  ooff  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  gglloobbaall  iinntteerrddeeppeennddeennccee..  TThheeyy  ffuurrtthheerr  mmoorree  ssttrreesssseedd  

oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheessee  rriigghhttss  ccoouulldd  bbee  ggaaiinneedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  ccoommbbiinneedd  eeffffoorrtt  ooff  aallll  ssoocciiaall  ffaaccttoorrss  lliikkee  ssttaattee,,  

iinnddiivviidduuaall,,  aassssoocciiaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy..
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OOwwiinngg  ttoo  tthhee  bbootthh  iinnddiivviidduuaall  aass  wweellll  aass  ccoolllleeccttiivvee  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  rriigghhtt,,  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt--

hhoollddeerr  ooff  tthhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iiss  qquuiittee  ddiiffffiiccuulltt..  IInn  tthhee  IInnddiiaann  sscceennaarriioo,,  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  

pprroobblleemm  iiss  vveerryy  aaccuuttee  iinn  tthhee  nnoorrtthh  eeaasstteerrnn  rreeggiioonn..
2288

  TThhee  mmoosstt  rreeccuurrrreennttllyy  ffaacceedd  pprroobblleemmss  aarree  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppeeaaccee,,  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  tthhee  eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt..
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HHoowweevveerr,,  ssuucchh  mmoovveemmeennttss  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  ssoo  mmuucchh  ooff  aa  ccoonncceerrnn  iinn  tthhaatt  eerraa  hhaass  aassssuummeedd  aa  

ttrroouubblleessoommee  pprrooffiillee  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ttiimmeess..  TThhee  rreeccuurrrriinngg  ddeeaatthh  ooff  tthhee  ppeeooppllee  hhaaiilliinngg  ffrroomm  nnoorrtthh  eeaasstt  
jjuussttiiffiieess  tthheeiirr  aannxxiieettyy  ttoo  hhaavvee  ggrroouupp  rriigghhttss  aanndd  tthheessee  ccaann  bbee  eeaassiillyy  ccllaassssiiffiieedd  aass  tthheeiirr  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  

rriigghhttss..  

IItt  iiss  aann  uunnffoorrttuunnaattee  sscceennaarriioo  wwhheerree  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  IInnddiiaa  aattttaaiinneedd  iittss  ffrreeeeddoomm  bbuutt  tthheessee  ssttaatteess  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  ssuuffffeerr  uunnddeerr  tthhee  ttyyrraannnnyy  aanndd  ccoolloonniiaalliissmm  ooff  tthhee  ""mmaaiinnllaanndd""  IInnddiiaannss..    

IInn  tthhee  eerraa  ooff  11998800ss  tthhiiss  aassppeecctt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  hhaadd  aallrreeaaddyy  sspprreeaadd  iittss  rroooottss  ddeeeepp  iinnttoo  tthhee  IInnddiiaann  

ppoolliittiiccaall  sscceennaarriioo..  TThhee  NNaaggaa  ppeeooppllee,,  tthhee  MMiizzooss,,  KKaasshhmmiirriiss  aanndd  PPuunnjjaabbiiss  hhaadd      eessttaabblliisshheedd  tthheeiirr  oowwnn  

hhuummaann  rriigghhttss  oorrggaanniissaattiioonnss  ffooccuussiinngg  eexxcclluussiivveellyy  oonn  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  tthhee  

ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  llooccaall  ssttrruugggglleess..  WWoouulldd  tthheessee  sstteeppss  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  mmoovvee  ttoo  aacccceepptt  tthhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  

ooff  hhuummaann  rriigghhttss??  WWhheetthheerr  rreeccooggnniisseedd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  oorr  nnoott  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy  ssaaww  mmaassssiivvee  ssuuppppoorrtt  ooff  

tthhee  IInnddiiaann  ccoommmmuunniittyy  ttoowwaarrdd  tthhiiss  ggeenneerraattiioonn  ooff  HHuummaann  rriigghhttss..  TThhiiss  mmoovveemmeenntt  ccaann  aallssoo  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  

aass  aa  mmoovvee  ttoo  pprroommoottee  aanndd  ggaarrnneerr  rreessppeecctt  ffoorr  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssttrruuggggllee  ttoo  eennffoorrccee  ssuucchh  

iinnddiivviidduuaall  rriigghhttss  hhaadd  bbeeccoommee  ssoo  iinntteennssee  tthhaatt  IInnddiiaa  lloosstt  iittss  ffooccuuss  oonn  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonn  iinn  uunnffaaiirr  

tteerrmmss  ooff  ttrraaddee  aass  wweellll  aass  tthhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  oonn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppllaannee..
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TThhee  NNeehheerruuvviiaann  iiddeeaa  ooff  IInnddiiaa,,  ""uunniittyy  iinn  ddiivveerrssiittyy""  ssttiillll  rreemmaaiinnss  aa  lloonngg  ddiissttaannccee  ddrreeaamm..  TThhee  AAFFSSPPAA  

ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  iinn  ffoorrccee  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  nnoorrtthh--eeaasstteerrnn  ssttaatteess..  TThhee  rraappiidd  uurrbbaanniissaattiioonn,,  mmiiggrraattiioonn  

aanndd  tthhee  eesssseennccee  ooff  gglloobbaalliissaattiioonn  ssiippppiinngg  iinnttoo  tthhee  IInnddiiaann  hheeaarrttllaanndd  hhaass  hhaadd  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  oonn  tthheessee  

eeaasstteerrnn  ssttaatteess..  TThhee  eeaasstteerrnn  ssttaatteess  hhaavvee  llooookkeedd  ddoowwnn  uuppoonn  ssuucchh  ddeevveellooppmmeennttss  wwiitthh  ddiissddaaiinn..  TThhee  rreecceenntt  

ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  AAssssaamm  wwhheerree  tthhee  ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  BBeennggaallii  ssppeeaakkiinngg  ccoommmmuunniittyy  wwhhoo  hhaavvee  

mmiiggrraatteedd  aafftteerr  11997711  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  bbee  sseenndd  bbaacckk  iiss  oonnee  ssuucchh  aatttteemmpptt  ttoo  bblloocckk  tthhee  ddiivveerrssiittyy  ccuullttuurree..
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TThheeyy  ccaann  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  lleeggiittiimmaattee  eexxeerrcciissee  ooff  rriigghhttss  gguuaarraanntteeeedd  uunnddeerr  tthhee  tthhiirrdd  ggeenneerraattiioonn  wwhheerree  

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprroossppeerriittyy,,  ssoocciiaall  hhaarrmmoonnyy  ccaann  bbee  cciitteedd  aass  ppllaauussiibbllee  rreeaassoonnss  ffoorr  pprreevveennttiinngg  

tthhee  ssaammee..  TThhee  ffaauulltt  lliieess  oonn  bbootthh  ssiiddeess,,  tthhee  aavveerrssiioonn  ooff  tthhee  nnoorrtthh--hhaaiilliinngg  ppeeooppllee  ttoo  aacccceepptt  tthhee  eeaasstteerrnn  

ppeeooppllee  aanndd  tthheeiirr  ccaauussttiicc  aattttiittuuddee  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthheessee  ppeeooppllee  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthheemmsseellvveess..  AAss  aa  rreessuulltt  tthheeyy  

hhiinnddeerr  aannyy  ffoorrmm  ooff  eennttrryy  aanndd  aabbssttaaiinn  ffrroomm  aalllloowwiinngg  tthhee  mmaaiinn--LLaannddeerrss  ttoo  iinndduullggee  iinn  tthheessee  ssttaatteess  iinn  aannyy  

ffoorrmm..  TThhiiss  nnoott  oonnllyy  aaffffeeccttss  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  sseett--uupp  bbuutt  aallssoo  hhiinnddeerrss  pprrooggrreessss  aanndd  ggrroowwtthh..  

TToo  ttaallkk  ooff  tthhee  sscceennaarriioo  iinn  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  mmaaiinn--llaanndd,,  tthhee  tteerrmmss  ssuucchh  aass  aaddiivvaassiiss,,  sscchheedduulleedd  ttrriibbeess  aanndd  

sscchheedduulleedd  ccaassttss  hhaavvee  rraaiisseedd  mmuucchh  aawwaarreenneessss  aanndd  hhaavvee  aattttaaiinneedd  tthhee  ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  ""iinnddiiggeennoouuss""  ttoo  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ttooppooggrraapphhyy..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  ssuucchh  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  mmoossttllyy  bbeeeenn  rreessttrriicctteedd  oonnllyy  iinn  tthhee  cceennttrraall  

hheeaarrtt  llaanndd  aanndd  tthhee  eexxttrreemmee  wweesstt..  TThhee  nnoorrtthh--eeaasstteerrnn  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ddiissttiinncctt  iinn  eetthhnniicciittyy,,  ccuullttuurree  aanndd  

sseevveerraall  ootthheerr  aassppeeccttss  ssttiillll  rreemmaaiinn  ddeepprriivveedd  ooff  ssuucchh  ssttaattuuss..  CCaann  mmeerree  rreennddeerriinngg  ooff  aa  rreessttrriicctteedd  

rreesseerrvvaattiioonn  iinn  ssoommee  aarreeaass  jjuussttiiffyy  tthhee  ssaammee  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  aapppprrooaacchh??    TThhee  uussee  ooff  tthhee  tteerrmm  aaddiivvaassiiss  oonn  aa  

llaarrggee  ssccaallee  ttoo  llaabbeell  aannyy  ffoorrmm  ooff  iinnddiiggeennoouuss  sseettttlleerr  iinn  tthhee  nnoorrtthh--eeaasstt  iiss  aallssoo  aannootthheerr  ddrraawwbbaacckk  aass  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  nneeeeddss  ttoo  rreeaalliissee  tthhaatt  nnoott  eevveerryy  iinnddiiggeennoouuss  sseettttlleerr  iiss  tthhee  ssaammee..  

SSuucchh  ssiittuuaattiioonn  hhaass  eessccaallaatteedd  ttoo  ddrraassttiicc  mmeeaassuurreess  wwhheerree  tthhee  IInnddiiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  ttoo  ssiiggnn  tthhee  NNaaggaa  

ppeeaaccee  aaccccoorrdd..  TThhoouugghh  tthheessee  aarree  wwaayyss  tthhaatt  hheellpp  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  NNaaggaa  ppeeooppllee,,  aannyy  

eennccrrooaacchhmmeenntt  oonn  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerr  eeaasstteerrnn  ssttaatteess  ccaann  lleeaadd  ttoo  ffuurrtthheerr  ccrriissiiss..
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  IItt  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  eeaasstteerrnn  

ppaarrtt  tthhaatt  hhaadd  ttoo  bbeeaarr  tthhee  bbrruunntt  ooff  ssuucchh  aann  wwooeeffuull  ssiittuuaattiioonn  bbuutt  tthhee  uunnddeerr--ccuurrrreenntt  ooff  aannttaaggoonniissmm  

aammoonnggsstt  tthhee  nnoorrtthh  aanndd  ssoouutthh  ccaann  hhaarrddllyy  bbee  mmiisssseedd..  TThhee  ddiissttiinnccttiioonn  ddrraawwnn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  lliiffee--ssttyyllee,,  

llaanngguuaaggee,,  ccuullttuurree,,  ffoooodd--hhaabbiittss  ccrreeaatteess  sscceeppttiicciissmm  aanndd  ddoouubbttss  oonn  tthhee  mmuucchh  pprroommiisseedd  ddiivveerrssiittyy  ooff  IInnddiiaa..  

TThhiiss  iiss  oonnee  aarreennaa  wwhheerree  hhuummaann  rriigghhttss  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  pprroommoottee  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  aass  wweellll  aass  uupphhoolldd  tthhee  

tthhiirrdd--ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  aass  wweellll..  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  aanndd  sseeccoonndd  ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  hhaavvee  bbeeeenn  wweellll--pprroommootteedd  aanndd  

pprrootteecctteedd  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  aass  wweellll  aass  ddoommeessttiicc  ttrreeaattiieess  aanndd  llaawwss  rreessppeeccttiivveellyy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  tthhiirrdd  

ggeenneerraattiioonn  rriigghhttss  aarree  eexxttrreemmeellyy  nnaasscceenntt  aassppeeccttss  aanndd  hhaavvee  nnoott  ggaaiinneedd  mmuucchh  rreeccooggnniittiioonn  ddoommeessttiiccaallllyy  oorr  

iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  AA  ssppeecciiffiicc  gguuiiddeelliinnee  oorr  ssttrraatteeggyy  iiss  aammiissss  wwhhiicchh  ccrreeaatteess  ffuurrtthheerr  uunncceerrttaaiinnttiieess..  

HHoowweevveerr,,  aass  tthhee  jjuurriisspprruuddeennccee  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww  ddeevveellooppss,,  tthheessee  rriigghhttss  ttoooo  sshhaallll  ggaaiinn  rreeccooggnniittiioonn  

aanndd  ppeerrhhaappss  tthhiiss  vvuullnneerraabbllee  ssiittuuaattiioonn  wwiillll  mmeeeett  aa  wweellll--ddeesseerrvveedd  ffaattee..  

TTrraaddiittiioonnaalliissmm  wwiillll  aallwwaayyss  ssttrriivvee  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  aaggee  oolldd  ffaaiitthh  aanndd  pprraaccttiisseess  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  TThheeiirr  

ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aarree  nnoott  iinnddiivviidduuaall  ccllaaiimmss  oorr  aa  cceerrttaaiinn  ggrroouupp  ccllaaiimmiinngg  tthheeiirr  rriigghhttss  aaggaaiinnsstt  wwhhaatt  

iiss  nnoorrmmaall  aanndd  ccuussttoommaarryy  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  TThhee  mmeetthhooddoollooggiiccaall  pprraaccttiisseess  nnooww  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  wwaayy  ffoorr  tthhee  

nneeww  pprraaccttiisseess  aanndd  ttrraaddiittiioonnss,,  ssoo  tthhee  nneeeedd  ffoorr  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm..  SSiinnccee  RRoommee  wwaass  nnoott  bbuuiilltt  iinn  aa  ddaayy,,  

nneeiitthheerr  ccaann  tthhee  ffaaiitthh  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinn  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  bbee  eeaarrnneedd  iinn  aa  ddaayy..  TThhee  pprroocceessss  iiss  ffuurrtthheerr  

ccoommpplliiccaatteedd  wwhheenn  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  ccoommeess  iinn  ddiirreecctt  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  hhuummaann  rriigghhttss..  BBuutt  tthhaatt  ddooeess  nnoott  

mmeeaann  tthhaatt  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  aa  ssoocciiaall  eevviill..  TThhee  hhuummaann  rriigghhttss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  kkeeeeppiinngg  iinn  

mmiinndd  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ssoocciieettyy  mmiigghhtt  nnoott  bbee  wweellll  eeqquuiippppeedd  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthheessee  rriigghhttss..  

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  hhaass  nnooww  eevvoollvveedd  ttoo  ooccccuuppyy  aa  ppiivvoottaall  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ccoommmmuunniittyy  wwhheerree  ddeenniiaall  

ooff  ssoommee  mmuullttiiccuullttuurraall  rriigghhttss  mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  ddeenniiaall  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  TToo  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  nneewweerr  rriigghhttss,,  

tthheerree  ccaann  bbee  ggeennuuiinnee  ccllaasshheess  wwiitthh  tthhee  pprree--eexxiissttiinngg  rriigghhttss  aanndd  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  bbee  ccuurrttaaiilleedd  bbyy  aa  ddiipplloommaattiicc  

aanndd  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh..  
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