
 

ஆபத்தான «நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதாகக மசசதா்தா» 
மீ்தான வதாக்கடுபபபிற்கு இல்்ல என வதாககளியுஙகள்!
இரண்டு மில்லியன் மனி்ரகளின் வ்ிவபிட 
உரி்ம மீ்தான ஆபதது
இந் நதாடடு கடவுச் சீடடின்்ி சுவபிற்சரலதாந்்ில் 
நீண்டகதாலமதாகத ்்தாழில் புரியும் இரண்டு மில்
லியன் மககளிற்கு நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதா
ககம் ஆபத்தானது. சி்ிய குற்்ச் ்சயல்கள் புரி
பவ்ர எவவபி் வபிசதார்ையுமின்்ி பலவந்்மதாக 
்ிருபபபி அனுபப இது வழி்சயகி்து. இச் சடட 
மூலமதானது இந் நதாடடில் நீண்ட கதாலமதாக வதாழும் 
மககளின் இரண்டதாம் ்்லமு்்யபி னருககும் 
உரித்தான்தாகும். சுவபிற்சரலதாந்து பதாரதாளுமன்்
த்ில் ஏற்கனசவ ்கதாண்டுவரபபடட நதாடு கட
த்ல் சடடமதானது நீண்ட கதாலம் இந் நதாடுகளி
ல் வசிபபவரகளிற்கு ஒரு கடினப சபதாககு்டய 
சடடமதாகும். இவ ஆபத்ிலிருந்து வபிடுபடுவ்
ற்சக நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதாகக மசசதா்தா
வபிற்கு இல்்ல என வதாககளிகக சவண்டும்.

ஏமதாற்று நடவடிக்க
நதாடு கடத்ல்; சடட அமுலதாகக மசசதா்தா நீண்ட
கதாலத்ிற்கு முன்னர ்ீரமதானிககபபடட நதாடு 
கடத்ல் சடடமூலத்ி்ன கடு்மபபடுததுகி் 
்பயரமதாற்்பபடட ஏமதாற்று நடவடிக்க. ்வளி
நதாடடவ்ர ்ிருபபபி அனுபபும் இம் மசசதா்தா 
அன்று கு்்ந்்படச ்பரும்பதான்்மயுடன் 
்வற்்ி ் பற்்து. நதாடு கடத்ல்; சடட அமுலதா
கக மசசதா்தாவபின் மூலம் ்ம்மதால் ஏற்கனசவ 
்கதாண்டு வரபபடட மசசதா்தா்வ மீள ஒரு படி 
சமல் ்சன்று இன்னும் கடு்மபபடுததும் சடட
மதாக அமுலதாகக முயற்சிககின்்னர.

இந்் முன்்னடுபபதானது பல வருட
ஙகளதாக ஒன்்தாக வதாழந்் மககளின் 
மனி் உரி்மக்ள உ்டதது 
மிருகத்னமதான பபின்வபி்ளவு
களுககு வதாச்லத ்ி்ந்துவபிடும். 
சுவபிஸ் மககள் கடசியபின் இத்்கய 
புத்ிசுவதா்ீனமற்் ்வடடி்ய்ி
்லுககு எ்ிரதாக நதாம் ஒரு வலுவதான 
எச்சரிக்க்ய கதாண்பபிககதாது 
சபதானதால் எமது ச்சத்ின் பதா்் 
்பரும் ்்டச் சுவ்ர எ்ிர்கதாள்ள 
சவண்டி வரும்

்ரசிககதா கிருஷைதாைந்்ம், நிரவதாகம்
சசதாசலிச ஐனநதாயக கடசி, ்வளிநதாடடவர 
இ்ைவதாகக பபிரிவு Thun

இந்் மனி்சநயமில்லதா் ஆப
த்தான சடட மதாற்்ம் நதாடுகடததும் 
்ிடடத்் சமலும் கூர்மபபடு
ததுகி்து. எமது அரசியல் அ்மபபு 
வபி்ிக்ள மீறும். சுவபிஸில் வதாழும் 
ஆயபிரககைககதான மககளின் வ்ிவபிட 
உரி்ம்ய எதுவபி் சமரசததுககும் 
இடமில்லதாமல் அச்சுறுததுகி்து.

சி் ீஇரதாசமதாைபிககம், நிரவதாகம் சசதாசலிச
ஐனநதாயக கடசி, ்வளிநதாடடவர இ்ைவதா
கக பபிரிவு Olten

ஆபத்தான சடட மூலம்
நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதாகக மசசதா்தா 
சுவபிற்சரலதாந்து அடிபப்ட அரசியல் அ்மபபு 
மு்் ககும், சரவச்ச மனி் உரி்ம ஒபபந்்
த்ிற்கும் ்னிமனி்ரகளது சுயதா்ீன நடமதாடட 
ஒபபந்்த்ிற்கும் எ்ிரதானது. இம் மசசதா்தாவு
ககதான வ்ரவும் சடட அமுலதாககமும் சடடம் 
இயற்றுபவரகளிற்கும் நீ்ிமன்்த்ிற்குசம உரி
த்தான்தாகும் இதுவபிடயத்ில் இவரகள் சடட
த்் ்மது ்ககளில் எடுததுக ்கதாள்கின்்னர. 
இந் நடவடிக்கயதானது அடிபப்டயபில் அரசியல் 
அ்ிகதாரப பகிரவபி்ன இரடடிபபதாகப பதா்ிககி்து. 
அதச்தாடு இம் மசசதா்தா சுவபிற்சரலதாந்து அரசிய
ல்மபபு மு்்்மயபி்னயும் பல சடட ஒழு
ஙகுக்ளயும் பதா்ிககி்து

ஐசரதாபபபிய ஒன்்ியததுடனதான உ்வு 
பதா்ிபப்டயும்
சுவபிற்சரலதாந்து சமஷடி அரசின் கருததுபபடி, இம் 
மசசதா்தா்வ ஏற்றுக்கதாண்டதால் வருடத்ிற்கு 
10000 சபரகள் சி்ிய குற்்ஙகளிற்கதாக எவவபி் 
வபிசதார்ையுமின்்ி ்ிருபபபி அனுபபபபடு
வ்ற்கதான சதாத்ியம் உண்டு. இ்ன்மூலம் சுவபி
ற்சரலதாந்து அரசு பத்தாயபிரம் ்ட்வகள் ்னி
மனி்ரகளது சுயதா்ீன நடமதாடட ஒபபந்்த்ி்ன 
மீறும். சமலும் இந் நடவடிக்கயதானது அரசியல் 
அ்மபபபினதால் ்ீரமதானிககபபடட ஐசரதாபபபிய 
ஒன்்ியம் உடனதான உ்்வ பதா்ிககப சபதாகி்து.

இந்் முன்்னடுபபதானது நில
நடுகக மண்சரி்வ ஏற்படுததுவது 
சபதால் மிகப ்பரும் அழிவுக்ள 
ஏற்படுததும். பதாதுகதாபபு அவசியம் 
ச்்வபபடும் பல மககளும் சசரந்து 
பயைபிகக சவண்டிய கடடதாயம் 
வரும். ஏஙகள் நதாடடின் அரச்மபபு 
ப்ிககபபடடு சுவபிஸில் வதாழும் 
ஆயபிரககைககதான மககளின் மனி் 
உரி்மக்ள எதுவபி் வபிடடுக்கதா
டுபபும் ்சயயதாமல் ஆபததுககு 
உள்ளதாககிவபிடும்.

சரவைபவதாைந்்ன் ்ண்டதாயு்பதாைபி
குருககள், இந்தும்குரு Zürich



குடிசயற்்வதாசிகள் ்ீரமதானகரமதான சக்ிகள்
கடந்் ஆண்டுகளில் சுவபிற்சரலதாந்்ில் ஒரு 
மில்லியன் மககள் இந் நதாடடுப பபிர்ைகளதாக 
அஙகீகரிககப படடிருககி்தாரகள். இவரகளில் 
880000 சபர ப்ி்னந்து வய்ிற்கு சமற்
படட சுவபிற்சரலதாந்து பபிர்ைகள், அததுடன் 
இரட்டக குடியுரி்ம ்கதாண்டவரகள். 
சுவபிற்சரலதாந்து குடிசயற்் வதாசிகள் ந்ட
்ப்பசபதாகும் அபபிபபபிரதாய வதாக்கடுபபபில் 
வதாககுக்ள சரியதான மு்்யபில் பபிரசயதா
கிதது இம் மசசதா்தாவுககு எ்ிரதாக வதாகக
ளித்தால் எமது ்பரும்பதான்்ம பலத்ி்ன 
நிரூபபிகக முடியும். நதாம் அளிககும் இல்்ல 
எனும் அபபிபபபிரதாயத்ின் மூலம் இம் மனி்தா
பபிமதானமற்் நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதாகக 
மசசதா்தா்வ நிரதாகரிகக முடியும்

.நதாடு கடத்ல் சடட அமுலதாகக 
மசசதா்தாவபி்ன இல்்ல என நிரதாகரிபசபதாம்
சயரமனி, பபி்ரஞ்சு, இத்தாலி, அல்பதானிய, 
குர்ிஸ், சபதாரததுகசகய, ஸ்சலதாசவனிய, 
்பதாஸ்னிய, ஸ்பதானிய, ்மிழ, துருககிய 
்மதாழிசப சும் சமூகஙகளின் கடசிகளும் அ்ம
பபுகளும் மிகவும் ்்ளிவதாக நதாடுகடத்ல் 
சடட அமுலதாகக மசசதா்தாவபிற்கு எ்ிரதாகப 
சபதாரதாடுவ்ற்கு ்கசகதாரததுள்ளனர. இப 
பபிரசுரத்் அ்னதது ்மதாழிகளிலும்சசதாசலிச 
ஐனநதாயக கடசியபின் ்வளிநதாடடவர மற்றும் 
குடிசயற்்வதாசிகள் பபிரிவபிலிருந்து ்பற்றுக 
்கதாள்ளலதாம்.

உஙகளது ஒதது்ழபபு எமககு அவசியமதானது
சசதாசலிச ைனநதாயகக கடசி அ்னதது ்வளி
நதாடடு மற்றும் குடிசயற்் வதாசிகளின் அரசி
யல் ்பதாருளதா்தார சமூக கலதாச்சதார வபிழுமி
யஙகளிற்கு இ்டசய சமததுவப சபதாககி்ன 
க்டபபபிடிககும் கடசியதாகும். நதாம் ்வளிநதாடடு 
மற்றும் குடிசயற்் வதாசிகள் அ்னததுத 
்ரபபபினரதும் அரசியல் சமததுவ ஈடுபதாடடி
ற்கும் அச்சபதால் பதாரபடசததுககு எ்ிரதாகவும் 
அவரகளினது அரசியல் கடசிகளுடனும் சமூக 
அ்மபபுகளுடனும் இ்ைந்து சபதாரதாடுசவதாம். 
இந்் மசசதா்தாவுககு எ்ிரதான பபிரச்சதாரத்ிற்கு 
உஙகள் ஆ்ரவபி்னயும் நன்்கதா்டக்ளயும் 
சசதாசலிச ைனநதாயகக கடசியபின் ்வளிநதாடடு 
மற்றும் குடிசயற்் பபிரிவுககு வழஙகுஙகள். 
்்தாடரபுகளிற்கு: www.spschweiz.ch/migranten
www.pssuisse.ch/migrants 
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எபபடி வதாககளிபபது?

்வளித ்பதால் உ்்யபி்ன
்ி்வுஙகள். (பபின் பககத்ில்
அ்டயதாளமிடபபடட இடத்ில்
்ி்வுஙகள்)

வதாககுப பத்ிரத்ி்ன
பூரத்ி ்சயயுஙகள்

வதாககுப பத்ிரத்் 
சி்ிய ்பதாலு்்ககுள் 
்வதது ஒடடுஙகள்

வதாககுரி்ம அட்டயபில் 
்க்யதாபபம் இடுஙகள்

(்க்யதாபபமிடட) வதாககுரி்ம
அட்ட்யயும் ்வளித
்பதாலு்்ககுள் ்வயுஙகள்.

்வளித ்பதாலு்்யபி்ன 
மூடி ்பபரவரி 20ம் ச்்ிககுள் 
்பதாலில் அனுபபபி ்வயுஙகள். 
அல்லது ்பபரவரி 24 ம் ச்்ிககு 
முன்னர உஙகள் நகரச்ப 
அல்லது கிரதாமச்ப இன் ்பதால்
்படடிககுள் சபதாடடுவபிடுஙகள்

சயரமன், ்மதாழி ்்தாடரபுகளிற்கு: 
– SP MigrantInnen, Postfach 7876, 3001 Bern, Telefon 031 329 69 69, info@spschweiz.ch, www.spschweiz.ch/migranten 
– PS Migrant-e-s, case postale 7876, 3001 Berne, téléphone 031 329 69 69, info@pssuisse.ch, www.pssuisse.ch/migrants
சயரமன், ்மதாழியபில் நி்ி பஙகளிபபு ்்தாடரபு வபிபரஙகள்: 
– SP Schweiz, 3001 Bern, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, Vermerk «SP MigrantInnen, Kampagne Durchsetzungsinitiative»
– PS Suisse, 3001 Berne, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, avec la mention «PS Migrant-e-s, campagne mise en œuvre»


