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ਸਾਰ 

ਮਈ 2021 ਵ ਿੱ ਚ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦੀ 'ਤੇ ਜਨ-ਮਿੱਤ ਸੰਗ੍ਰਵਿ ਦੇ ਿਿੱਕ ਵ ਿੱ ਚ ਸਕਾਵਟਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (MSPs) ਦੇ ਬਿੁਮਤ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ  ੋਟ ਵਦਿੱ ਤੀ। 
 
ਸਕਾਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿ ੈਵਕ ਲੋਕ ਜਨ-ਮਿੱਤ ਸੰਗ੍ਰਵਿ ਵ ਿੱ ਚ ਜ ੋਚੋਣ ਕਰਦ ੇਿਨ ਉਿ ਇਿੱਕ ਸ ਵਚਤ ਚੋਣ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਪੇਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵ ਿੱ ਖ 'ਤੇ ਬਵਿਸ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਵ ਿੱ ਚ ਪਵਿਲਾ ਕਦਮ ਿੈ। ਉਿ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕ ੇਇਿੱਕ ਰ ਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ੍ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਇਿ ਪਵਿਲਾ ਪੇਪਰ ਯ ਰਪ ਦੇ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਯ ਕੇ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੰ   ੇਖਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਰਵਿਕ ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਅਤ ੇਵ ਕਾਸ ਸੰਗ੍ਠਨ (OECD) ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਖਅਕੀ (ONS) ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ 

 ਰਗ੍ੀਆਂ ਸਨਮਾਵਨਤ ਸੰਸਿਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਅੰਕਵੜਆਂ ਅਤ ੇਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ।  
 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਯ ਕੇ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈ ਯ ਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
'ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼' ਕਵਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।. ਇਿ ਦਸੇ਼ ਿਨ ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਵਿਨਲੈਂਡ, 

ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰ ੇ, ਸ ੀਡਨ ਅਤ ੇਸਵ ਟਜਰਲੈਂਡ 
 

ਡਾਟਾ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਵਕ: 

 

• ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ੇਵਜਆਦਾ ਅਮੀਰ ਿਨ - ਕੁਝ ਬਿੁਤ ਵਜਆਦਾ ਅਮੀਰ ਿਨ- ਯ ਕੇ ਨਾਲੋਂ।  
• ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਿੱਟ ਿੈ।  
• ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗ੍ਰੀਬੀ ਦਰ ਘਿੱਟ ਿੈ। 
• ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗ੍ਰੀਬ ਬਿੱਚ ੇਘਿੱਟ ਿਨ। 
• ਵਜਆਦਾਤਰ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਯ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਿਨ। 
• ਸਾਰੇ  ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਗ੍ਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿੈ। 
• ਵਜਆਦਾਤਰ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲੰਗ੍ਕ ਤਨਖਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਅੰਤਰ ਘਿੱਟ ਿੈ। 

ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨ ਿੱ ਚ ਆਜਾਦੀ   
ਅਮੀਰ, ਖੁਸ਼ਿਾਲ, ਵਨਰਪਿੱ ਖ:  

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ? 
 



 

• ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਜਆਦਾ ਿੈ - ਅਕਸਰ ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਆਦਾ - ਯ ਕੇ ਨਾਲੋਂ।  
•  ਪਾਰਕ ਵਨ ੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਧ ਿੁੰ ਦਾ ਿ।ੈ  

 

ਸੰਖੇਪ ਵ ਿੱ ਚ, ਇਿ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ, ਖਸੁ਼ਿਾਲ ਅਤ ੇਵਨਰਪਿੱਖ ਿਨ।  
 

ਸਬ ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਜ ੋ ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਯ ਕੇ ਦੇ ਵਿਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਿੈ ਉਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵਬਿਤਰ ਨਤੀਜੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।  
 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਇਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਯ ਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਰਾਤ-ੋਰਾਤ ਬਦਵਲਆ 

ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 

ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਫ਼ੈਸਵਲਆਂ ਦੀ ਗ੍ੁਣ ਿੱਤਾ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ੇਰਵਿਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਗੇ੍ੀ। 
 

ਪਰ ਸਬ ਤ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦ ੇਿਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪ ਰੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਿਨ ਜ ੋਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਆਰਵਿਕ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਿੋਣ।  
 

ਅਜਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਾਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵ ਿੱ ਚ ਤਰਿੱਕੀ ਵਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਚਾਰ 

ਿੋਣਗ੍,ੇ ਪਰ ਉਿ ਉਪਲਬਧ ਵ ਕਲਪਾਂ ਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਣਾਂ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਨ।  
 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਿਨ ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਕੋਲ ਵਬਿਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰਪਲਿੱ ਸ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪੀਣ  ਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਵ ਸ਼  ਪਿੱਧਰੀ ਯ ਨੀ ਰਵਸਟੀਆਂ, ਉੱਨਤ ਵਨਰਮਾਣ, 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵ ਰਾਸਤ, ਅਤ ੇਜਲ ਾਯ  ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵ ਸ਼ -ਮੋਿਰੀ ਪਿੁੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
 

ਵਸਿੱ ਟ ੇ ਜੋਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦ ਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬ ੇਤੋਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤ ੇਆਰਵਿਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣਕ ਨਤੀਵਜਆ ਂਵ ਿੱ ਚ 

ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗ੍ੀ ਸਵਿਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੈ।  
 

ਜੇਕਰ ਇਸ  ਰਗ੍ ੇਦੇਸ਼ ਸਿਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਸਤੰੁਤਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ - ਪਰਵਤਭਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇਕੁਦਰਤੀ ਿਾਇਵਦਆਂ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ -  ੀ ਸਿਲ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਾਂ? 
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