
த�ொழ ிளொளர் உரிமை ைற்றும்  
ைனி� உரிமைபொதுகொபபபிற்கு 
எ�ிரொன �ொக்கு�லொக இருபப�னொல் 
நொன் இம் ைச�ொ�ொவபிற்கு இல்மல 
என வொக்களிக்க சகொருகின்சறேன். 
இம் ைச�ொ�ொ �ொவச�� உடன்- 
படிக்மககமள அலட�ியபபடுத்து- 
வ�னொலும் �ர்வச�� �டடஙக- 
ளொலும் ைற்றும் புரிந்துணர்வு 
ஒபபந்�ஙகள் இன்றேி ஆ�ிக்க �க்�ி-
களின் நடவடிக்கமள கடடுபபடுத்� 
முடியொ�ினொலும் இம் ைச�ொ�ொமவ 
நிரொகரிக்கின்சறேன்.
Sutha Ganapathipillai, Präsident  
SP MigrantInnen Solothurn

�ர்வச�� உடன்படிக்மககமள 
நிரொகரிபப�னொல் இம் ைச�ொ�ொவபிற்கு 
இல்மல என வொக்களிக்கின்சறேன்.
�னிசய உள்;நொடடு �டட�ிடடஙகள் 
ைடடும் ைக்களின் உரிமைகமளயும் 
இமறேமைகமளயும் சுவபிற்�ர்லொந்து 
சபொன்றே �ிறே ிய நொடுகளொல் ஆ�ிக்க-
�க்�ிகளிடைிருந்தும் எச�ச�- 
�ிகொத்�ிலிருந்து பொதுகொத்து தகொள்ள 
முடியொது. Trump, Putin, Erdogan 
சபொன்றே அர�ியல்வொ�ிகள் இவவமக 
உடன்படிக்மக௧ள் இன்றேி கடடுப- 
படுத்� முடியொது.

Claudia Friedl, Nationalrätin, St. Gallen

எச�ச��ிகொர அரசுகளினொல் பொது-
கொபபு இன்றேி�வபிக்கும் ைக்களிற்கொக 
இம் ைச�ொ�ொவபிற்கு இல்மல என்று 
வொக்களிக்கின்சறேன். �ொவச�� 
ைனி� உரிமை �டடஙகசள எச�-
ச��ிகொரத்�ிமன கடடுபடுத்�ி எைது 
சு�ந்�ிரத்�ிமனயும் இமறேமைமய-
யும் பொதுகொத்து தகொள்ளமுடியும். 
இம் ைச�ொ� இந்� உரிமைமய 
ைறுக்கின்றேது.
Rupan Sivagnesan, Kantonsrat Zug

25. நவம்பர் 2018 

ஆபத்��ொன 
சுவபிற்�ர்லொந்து 
ைக்கள் கட� ியபின் (SVP)
சுயநிர்ணய உரிமை 
ைச�ொ�ொவபிற்கு 
நிரொகரிபசபொம்
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ைனி� உரிமை பொதுகொபபபிற்கு எ�ிரொன முன்�ொக்கு�லிற்கு எ�ிரொக இல்மல என வொக்களிபசபொம்.
SVP யபினொல் தகொண்டுவரபபடட இம் ைச�ொ�ொ ைனி� உரிமை பொதுகொபபபிற்கு எ�ிரொன முன்�ொக்கு�ல். ஆ�ிக்க 
அரசுகளும் ஊழல் நிமறேந்� ஆ�ிக்க அர�ியல்வொ�ிகள் �ைது த�ொந்� வபிருபபத்�ிமன நிசவற்றுவ�ற்கு ைக்கள் 
அ�ிகொரத்�ிமன உலகில் குழி ச�ொண்டி பும�க்க முற்படுகின்றேனர். சுவபிற்�ர்லொந்;து ைக்கள் ைனி� உரிமை 
பொதுகொபபு ைிக முக்கியைொனது என்பமன �ற்தபொழுது எல்சலொ ரொலும் உடன்படுகின்றேது. �ர்வச�� �டடஙக-
மளயும் கடமைகமளயும் உரிமைகமளயும்  அலட�ியபபடுத்துவம� �டுக்க �வறேின் உலகில் பல �வறேொன 
அரசுகமளயும் ஓடுக்குமுமறேயொளர்கமளயும் உருவொக்;க �டுக்க முடியொ�வர்கள் ஆகிவபிடுசவொம்.

�ர்வச�� உடன் படிக்கமககமள அலட�ியபபடுத்துவம� அல்லது நிரொகரிபபம� இல்மல என்று வொக்களித்து 
ைறுபசபொம்.
சுவபிற்�ர்லொந்து சபொல் �ிறேிய நொடுகளின் ைக்கள் உரிமைகள் நொடுகமடகளிற்கமடயொன உடன்படிக்மககள் 
புரிந்துணர்வு ஒபபந்�ஙகள் மூலம் ஆ�ிக்க அரசுகளிடைிருந்து பொதுகொக்க முடிகின்றேது. அச� சபொல் �ில 
உள்நொடடு �டடஙகளும் இவவமக ஆ�ிக்க அல்லது ஆக்கிரைிபபு அரசுகளிடைிருந்து பொதுகொக்௧ உ�வுகின்றேது. 
இன்மறேய கொலகடடத்�ில் சுவபிற்�ர்லொந்து �ர்வச�� உடன்படிக்மககமள பொதுகொக்க சவண்டியது கடடொய-
ைொகின்றேது. ைிக சநர்த்�ியொன �டட�ிடடஙகளொல் ைடடுசை அர� ஏச�ச��ிகொரத்�ிமன கடடுபடுத்� முடியும். 
�ர்வச�� �டடஙகள் இல்லொவபிடில் குறேிபபபிடட ஆ�ிக்க அர�ியல் வொ�ிகளொன Trump, Putin, Erdogan சபொன்றே-
வர்கமள இனஙகண்டுதகொள்ள முடியொது. ஆ�லொல் SVP யபினொல் தகொண்டுவரபபடட ைச�ொ�ொவபிற்கு இல்மல 
என்று வொக்களிபசபொம்.

எச�ச��ிகொர அரசுகளினொல் உருவொக்கபபடும் பொதுகொபபபின்மைக்கு எ�ிரொக இல்மல என்று வொக்களிபசபொம்.
�ர்வச�� ைனி�உரிமை �டடஙகசள எச�ச�ொ�ிகரொபசபொக்கிமன கடடுபபடுத்�ி சைலும் எைது சு�ந்�ிரத்�ி-
மனயும் இறேமைமயயும் பொதுகொக்கின்றேது. ைக்கள் உரிமையொன வ�ிவபிட உரிமையும் குழந்ம�கள் குடும்ப-
த்துடன் வொழும் உரிமைமயயும் சைலும் எச�ச��ிகொரைொன மகதுகமளயும் நொடமடவபிடடு �ிருபபபி அனுபபும் 
நடவடிக்மககளுக்கு  ஐசரொபபபிய ைனி�உரிமைகள் ஓபபந்�ம் (EMRK) பொதுகொபபு அளிக்கின்றேது. இம் ைச�ொ�ொ 
பல் சவறு ைக்களின் உரிமைகள் ைீ�ொன �டடஙகமள சகள்வபிக்கு உள்ளொக்குகின்றேது. இ�னொசலசய இல்மல 
என்று வொக்களிபசபொம்.

எபபடி வொக்களிபபது?

குடிசயற்றேவொ�ிகள் �ீர்ைொனகரைொன �க்�ிகள்
கடந்� ஆண்டுகளில் சுவபிற்�ர்லொந்�ில் ஒரு ைில்லியன் ைக்கள் இந் நொடடுப பபிரமைகளொக அஙககீகரிக்கப படடி-
ருக்கிறேொர்கள். இவர்களில் 880 000 சபர் ப�ிமனந்து வய�ிற்கு சைற்படட சுவபிற்�ர்லொந்து பபிரமைகள், அத்துடன் 
இரடமடக் குடியுரிமை தகொண்டவர்கள். சுவபிற்�ர்லொந்து குடிசயற்றே வொ�ிகள் நமடதபறேபசபொகும் அபபிபபபிரொய 
வொக்தகடுபபபில் வொக்குகமள �ரியொன முமறேயபில் பபிரசயொகித்து இம் ைச�ொ�ொவுக்கு எ�ிரொக வொக்களித்�ொல் 
எைது தபரும்பொன்மை பலத்�ிமன நிரூபபிக்க முடியும். எைது வொக்குகமள பயன்படுத்�ினொல் ஆபத்��ொன 
சுவபிற்�ர்லொந்து ைக்கள் கட�ியபின் (SVP) சுயநிர்ணய உரிமை ைச�ொ�ொமவ நிரொகரிபபது �ொத்�ியம்.
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தவளித் �பொல் 
உமறேயபிமன �ிறேவு-
ஙகள். (பபின் பக்கத்�ில் 
அமடயொளைிடபபடட 
இடத்�ில் �ிறேவுஙகள்)

வொக்குப பத்�ிரத்�ிமன 
பூர்த்�ி த�ய்யுஙகள்

வொக்குப பத்�ிரத்ம� 
�ிறேிய �பொலுமறேக்குள் 
மவத்து ஒடடுஙகள்

வொக்குரிமை 
அடமடயபில்  
மகதயொபபம் 
இடுஙகள்

(மகதயொபபைிடட) 
வொக்குரிமை 
அடமடமயயும் 
தவளித்
�பொலுமறேக்குள் 
மவயுஙகள்.

தவளித் �பொலுமறேயபி-
மன மூடி தபபரவரி 
17.11. �பொலில் அனுபபபி 
மவயுஙகள். அல்லது 
தபபரவரி 24.11. 
முன்னர் உஙகள் 
நகர�மப அல்லது 
கிரொை�மப இன் 
�பொல் தபடடிக்குள் 
சபொடடுவபிடுஙகள்


