
குடிவரவுகுடிவரவு அைமச்சர்அைமச்சர் ேயசன்ேயசன் ெகனெகனிிக்குக்கு மறுப்புத்மறுப்புத் ெதரெதரிிவவிியுங்கள்யுங்கள்
Say No to Immigration Minister Jason Kenney!

உங்கைள மரபுவரதக் கட்சியின் குடிவரவு அைமச்சர் ேயசன் ெகனிக்கு எதிரரக
ெசயற்பரடுகைள ேமற்ெகரள்ளுேவரரரடு இைணயுமரறு யரரும் சட்டத்துக்குப்
புறம்பரனவர்கள் அல்ல (No One Is Illegal ) அைமப்பு அைழக்கிறது. பிற குடிவரவரளர்
அைமச்சர்களிலும் பரர்க்க ெகனி மிக ேமரசமரன வரலரற்ைறக் ெகரண்டிருக்கிறரர்.
இவரது தைலைமயின் கழீ்:

* நரடு கடத்தல் உயர்ந்துள்ளது, ஏற்றுக் ெகரள்ளப்படும் அகதிகள் விகிதம் 56%
குைறந்துள்ளது
* 11 000 மக்களரல் அகதிகள் மற்றும் குடும்ப இைணவு ஆதரைவக் குைறக்க உள்ளரர்.
மரற்றரக தற்கரலிக ெதரழிலரளர்களின் எண்ணிக்ைகையக் கூட்டி உள்ளரர்.
இவர்களுக்கு கனடரவில் முழு உரிைமகள் இல்ைல. இவர்கள் தமது குடும்பங்கைள
கனடரவுக்கு வரவைழக்க முடியரது.
* விசர கட்டுப்பரடுகைள ெமக்சிக்ேகர, ெசக் குடியரசு நரடுகளுக்கு அமுல் படுத்தினரர்.
இந்த நரடுகளில் மனித உரிைமகள் மறீப்படுகின்றன என்ற ஆய்வுகைள கருத்தில்
ெகரள்ளவில்ைல.
* குடிவரவரளர் சட்டம் ஒரு நல்ேநரக்கு சரீ்திருத்தமரக ெகனி கூறுகிறரர். ஆனரல், இச்
சட்டம் அகதிகளுக்கு இருக்கும் சட்ட வழிகைள மட்டுப்படுத்துகிறது.
* ஆங்கிலம் அல்லது பிரரன்சிய ெமரழி ேபசரதவர்கள், அல்லது கனடிய நேீரரட்டத்தில்
இலகுவரக இைணயரதவர்கள் ஆகிேயரருக்கு எதிரரக கடும் ேபரக்ைக இவர்
கைடப்பிடிக்கிறரர்.
* ெபண்கள் முக மைறப்ைப அணி உரிைம மறுக்கும் கியுெபக் சட்டம் சி-94 சட்டத்துக்கு
இவர் ஆதரவளிக்கிறரர்.
* இவர் ெவளியிட்ட புதிய குடியுரிைம வழிகரட்டலில், பரலியல் சிறுபரன்ைமயினர்
உரிைமகள் பற்றிய விபரத்ைத விலக்கிவிட்டரர்.
* கனடரவின் ஆப்கரனிசுத்தரன், மற்றும் மத்திய கிழக்கு பைட நடவடிக்ைககளுக்கு
சரர்பரனவர். இவர் ேபரர் எதிர்ப்பு பிரித்தரனிய பரரரளுமன்ற உருப்பினர் கனடரவில்
ேபசுவதற்கு தைட வித்தரர்.

நரம் அைமச்சர் ெகனிக்கு எதிரரனவர்கள். முழு குடிவரவு முைறைமயுேம மனிதபிமரனம்
அற்றதரகவும், நதீியற்றதரகவும் இருப்பதரகவும் நரம் கருதுகிேறரம். யரரும் சட்டத்துக்குப்
புறம்பரனவர்கள் அல்ல ஒரு தன்னரர்வ அைமப்பரகும். நரம் குடிவரவரளர்கள், அகதிகள்,
இடம்ெபயர் ெதரழிலரளர்கள், மற்றும் தகைம அற்ேறரர் ஆகிேயரரின் நதீிக்கரக
ெசயற்படுகிேறரம். ஒவ்ெவரரு நரளும் நூற்றுக்கும் அதிகமரன மக்கள் கனடரவில் இருந்து
நரடு கடத்தப்படுகிறரர்கள். இவர்களில் பலர் ஏழ்ைமைய, ேபரைர, வன்முைறைய அஞ்சி
இங்கு வந்தவர்கள். இம் மக்கள் கனடர ேபரன்ற நரடுகளுக்கு வர ஏற்படும் நிர்பந்தம்
இங்கு ெசயற்படும் ெபரியும் கரர்புேரசன்சு, உலக வல்லரசுகளின் ெவளியுறவுக் ெகரள்ைக
ஆகியவற்றுக்கும் ேநரடித் ெதரடர்பு உண்டு. எடுத்துக்கரட்டரக ஆப்கரனிசுத்தரனில்
மில்லியனுக்கு ேமற்பட்ட மக்கள் தமது வீடுகளில் இருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டுள்ளரர்கள்.



கனடரவில் நிரந்தரக் குடியுரிைம ெபறுவது கடினமரகி வருகிறது. இதனரல் மக்கள்
அகதிக் ேகரரிக்ைகைய அல்லது தற்கரலிக ெதரழிைல ேதர நிர்பந்திக்கப்படுகிறரர்கள்.
குடும்பங்கைள விட்டு, சமூக ெதரடர்புகள் அற்று, இனவரதச் சூழலில், மிகக் கடுைமயரன
ேவைலையச் ெசய்ய ஏழ்ைமக் குடும்பங்களில் இருந்து வந்ேதரர் மிகவும் ேவதைனப்
படுகிறரர்கள். இவர்கள் இங்கு ேதைவ இல்ைல எனக் கூறப்பட்டரலும்,
பல்லரயிரக்கணக்கரன இவர்கேள பல கனடிய ெதரழித் துைறகளில் கூடிய வருமரனத்ைத
சம்பரதிக்க கரரணமரனவர்கள்.

யரருைடய ெபறுமதியும் அவரது ெசரத்ைத அல்லது உைழப்ைப ெகரண்டு
அைமவதில்ைல என்று நரம் நம்புகிேறரம். இந்த கருத்துரு, மனிதைரயும் சூழைலயும்
சுரண்டும் ெபரருளரதரர முைறயில் அடிப்பைடையக் ெகரண்டுள்ளது. இந்தக் கருத்துரு
கனடரவில் வதியும் மூன்றரம் உலக நரட்டு மக்கள், முதற்குடி மக்களுக்கு எதிரரன
இனவரததுக்கு உந்துசக்தியரக அைமகிறது. யரரும் சட்டத்துக்குப் புறம்பரனவர்கள்
அல்ல அைமப்பு உலகின் ஏற்ற தரழ்ைவ, அதிகரர ஒருங்கியத்ைத மரற்றியைமப்பைத
ேநரக்கரக் ெகரண்டது. நரம் அறமற்ற குடிவரவு ெகரள்கககைள எதிர்க்கிேறரம். பிறைரக்
கட்டுப்படுத்த முைனயும் ேபரர்கைள எதிர்க்கிேறரம். ெபண்களுக்கும், பரலிய
சிறுபரன்ைமயிருக்கும் எதிரரன வன்முைறைய எதிர்க்கிேறரம். ஏழ்ைமைய, சூழல்
அழிைவ எதிக்கிேரரம். உங்கைளப் ேபரன்ேற, நரம் ஒரு நதீியரன உலகில் நம்பிக்ைக
ைவத்துள்ேளரம்.

ெகனி பற்றியும்,
நஙீ்கள் எப்படி உதவலரம் என்பதும் பற்றியும்
ேமலும் அறிய www.nooneisillegal.org
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