
 

Ang paghiling sa amin na umalis o maging mas maingat ay isang 
paglabag sa aking mga karapatan at sa aking anak. Ito ay maituturing 
na diskriminasyon sa ilalim ng BC Human Rights Code. 
  

 

“Ang mga inang nagpapasuso pang kanilang 
anak ay may karapatang magpasuso ng kanilang 
mga sanggol sa isang pampublikong lugar. 
Itinuturing na pagdiskrimina na hilingin sa 
kanilang magtakip habang nagpapasuso o hilingin 

na sila’y magpasuso sa ibang lugar.” 
 

BC Government,  Human Rights in BC:  Sexual Discrimination 
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