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்வாழ்வியல் சூழலும் ததவ்்களும்

சுருக்கம் 



்கவாப்புரிவை 2018 சுவிஸ செஞ்சிலுவ்செங்கம், ஆத�வாககியம் ைற்றும் இவை்வாக்கப்பிரிவு 

பணியளிப்ப்ர: ்தயவாதிபமும் குடி்�விற்குைவான ததசிய ெவப ைற்றும் சுவிஸ செஞ்சிலுவ்செங்கம்

்ழிநடப்புககுழு: அஜீ்கவா துவ��வாஜவா, நல்வாழ்வு அவைப்பு: அழகிப்சபவாடி குைசீலன், ைருத்து்த்தவாதி: 

வித்தியவா சுப்�ைணியம், ்கரிதவாஸ தபரன்;: யூலியற் செல்லத்துவ�, ஆதலவாெ்கர இெவா(isa) தபரன், 

சைவாழிசபயரப்பவாளர: சுைதி ைவாணிக்கப்தபவாடி, நடு்ர, சைவாழிசபயரப்பவாளர ைற்றும் உதவித்தவாதி: ஒல்்கவா அன்த�ஸ, 

மூன்்வாம் உல்கநவாடு்களிற்்கவான சபவாறுப்பவாளர ைற்றும்  பல்துவ், கு.அ.தி.(SEM): லியனல் ்கப்வ், ஆய்வு 

ைற்றும் பரிசீலவனக்கவான பணியவாளர, கு.அ.தி.(SEM).

அடவடப்படம்: ்கவாப்புரிவை ச்கவாணச�ய்னர TV AG

்டி்வைப்பு: கி�வாபிக பிறின்ற் சுசெெ (SRK)

த�வி்க்கம்:  www.migesplus.ch/aeltere-tamilinnen-tamilen 
www.migesplus.ch/tamouls-ages 
www.alter-migration.ch

கீழுளள சுருக்கம் Gerber, Maria-Luisa und Hungerbühler, Hildegard 2018 அறிகவ்கயின் தழு்ல்: சுவிஸ ்வாழ் தமிழ் 

்தயவாதிபர்களின் ்வாழ்வியல் சூழலும் ததவ்்களும். சுசெெ(SRK) தபரன். இவ்்றிகவ்கவய சடவாசசைவாழியில் கீழுளள 

இவைய்ழி்களில் த�வி்க்கம் செய்யலவாம். 
www.migesplus.ch/aeltere-tamilinnen-tamilen உம் www.alter-migration.ch 

உதவியளிப்பு:

சுவிஸ்வாழ் தமிழ் முதிய்ர்களின் ்வாழ்வியல் சூழ்நிவல ைற்றும் ததவ்்கவள ஆ�வாய்்தற்்கவான 

பணியில் ்கவாத்தி�ைவான பங்களிப்பு நல்கிய அவன்ருககும் இத்தவால் நன்றி கூறுகின்த்வாம். 

இநத ்ரிவெயில் முதலவா்தவா்க அனுப்ம் ்வாய்நத ைவானிடவியல் ஆய்்வாளரும், சதன்னிநதிய 

நிபுைருைவான ்கலவாநிதிதி டைவாறிஸ லூத்தி அ்ர்களிற்கும் ைற்றும் புலம்சபயரநது ்வாழும் 

தமிழர்களிற்கும், முதலவாம் இ�ணடவாம் தவலமுவ்்கவளச தெரநத தபடடியளித்த 

தமிழ்ைக்களிற்கும், சதவாடரபு ச்கவாணட ெ்கல நிபுைர்களிற்கும், சதரிவுககுழு ைற்றும் 

்ழிநடப்புககுழுவினருககும் நன்றி்கள உரித்தவாகு்க. அடுத்ததவா்க சபருைனதுடன் நிதியுதவியளித்த 

அவன்ருககும் ைனைவாரநத நன்றி்கள. அ்ர்கள விப�ம்: சுவிஸ செஞ்சிலுவ்ச ெங்கத்தின் 

ைனிதவாபிைவானத்திற்்கவான நிறு்னம், குடி்�விற்்கவானஅ�ெதிவைக்களம், ்தயவாதிபமும் 

குடி்�விற்குைவான  ததசிய ெவப ைற்றும் ்வால்டர நிறு்னம்.
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1. மு்கவுவ�

அடுத்த ஐநது சதவாடக்கம் பத்து ்ருடத்திற்குள சுவிஸ்வாழ் தமிழர்களில் 10 000 ்வ�யிலவான 

முதலவாம் தவலமுவ்யினர ஓய்வூதியம் சபற்று முதுவையவடதவல எதிரதநவாக்கவுளளனர. 

இம்முதுவையவடதல் ெவார பரிைவாைத்வதச ெம்பநதப்படட்ர்கள ஒரு்வ்கப் பயத்துடன் 

தநவாககு்தவா்கப் புலம் சபயரநது ்வாழும் தமிழ்ெமூ்கத்வதச தெரநத சு்கவாதவா�த்துவ்ெவார 

நிபுைர்கள ைற்றும் சதவாடரபவாளர்கள ்கணிப்பிடுகின்்னர. இ்ர்களது உநதுதலின் சபயரில் 

முதலவாம் தவலமுவ்த் தமிழர்களின் ஆத�வாககிய, ெமூ்கவியல், சபவாருளவாதவா� ்வாழ்வியவல 

்கணிக்கவும் ைற்றும் உதவி்கள, ்க்னிப்பு, ப�வாைரிப்பு ைற்றும் உவ்விடம் ெவார ததவ்்கவள 

அறியும் சபவாருடடு ்தயவாதிபமும் குடிதயற்்மும் என்் ததசிய ெவபயும் சுவிஸ 

செஞ்சிலுவ்செங்கமும் இவைநது ஆய்ச்வான்வ் முன்சனடுக்கப் பணியளித்தனர.

2. ஆய்வுமுவ்

ஐத�வாப்பிய ெமூ்கத்வதசெவா�வாத சபரும்பவான்வை அ்கதிககுழுைைவா்கத் தமிழர்கதள சுவிஸநவாடடில் 

விளஙகுகின்்னர. இககுழுைத்திற்்கவான „்தயவாதிபமும் தஞ்ெக-குடிதயற்்மும்“ ெவாரநத  

ஆய்வு்கள இது்வ� சடவாச சைவாழியில் இல்லவாததவால் இநத விரி்வாய்வு அணுகுமுவ் 

ததரநசதடுக்கப்படடுளளது. இதன்படி ஆய்வுககுழு்வானது த�ம்ெவாரநத ைற்றும் 

தவலமுவ்்களிற்கிவடயிலவான ஆய்்டிப்பவடயில் 61 நபர்கவள சதரிவு செய்தனர. இதன்படி 

முற்கூடடிதய ஒழுங்கவைக்கப்படட ் ழி்கவாடடி மூலம் இ்ர்கள தநர்கவாைல் செய்யப்படடதுடன் 

தைலதி்கைவா்க ததரவுககுழுவி்வாதமும் முன்சனடுக்கப்படடது. 

இநத 61 செவ்வி்களும் கீழ்க்கணட்வாறு அவடயவாளப்படுத்தப்படடுளளன.

 

 • 29 நபர்கள ஏ்த்தவாழ 60 ்யதுவடய முதலவாம் தவலமுவ்யினர.

 • 14 நபர்கள 16 ்யதிற்கு தைற்படட சுவிசில் ்கல்வி்கற்கும் இ�ணடவாம் தவலமுவ்யினர. 

 • 18 நபர்கள சு்கவாதவா�- ைற்றும் ்தயவாதிபப்ப�வாைரிப்புத் துவ்வயசதெரநத நபர்கள.

 • இரு தவலமுவ்வயயும் தெரநத, தமிழ் பின்புலத்வத உவடய நவான்கு நபர்கவளக ச்கவாணட 

சதரிவுககுழு. 
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3. சபறுதபறு்கள

விபரமான பபறுபபறுகள்

இது்வ�யவான சுயெரிவதயின் பி�திபிம்பதை ்தயவாதிப்கவால ்வாழ்கவ்கசசூழல்

ஒடடுசைவாத்தத்தில் சுவிஸ்வாழ் தமிழ் ்தயவாதிபர்களின் (ஏ்த்தவாழ 60 ்யது) ்வாழ்கவ்கயவானது 

அ்ர்களது ெமூ்கஇவை்வாக்க- ைற்றும் த்வல ெவாரநத ் �லவாற்றின் பி�திபிம்பைவா்கத் உளளது. 

்தயவாதிப நிவல ்வ� அ்ர்களது ்வாழ்கவ்க பின்்ரும் ்வாழ்வியல் அனுப்ங்கவள 

சிறு கணபணாட்டம்

முதலவாம் தவலமுவ்யினரின் ்வாழ்்வானது தவாழ்-ஊதியப்பிரிவில் ்கடுவையவா்க உவழத்ததவால்  

ஏற்படட ஆத�வாககியப் பளுக்கவளயும் ்தயவாதிப்கவால ்றுவைவயயும் ச்கவாணடுளள அதத தந�ம் 

குடும்பத்தினதும் புலம்சபயர அவைப்புக்களினதும் அ�்வைப்வபயும் ச்கவாணடதவாகும். சுவிஸ சு்கவாதவா� 

அவைப்புக்கவளப்பற்றியும் ்தயவாதிபப்ப�வாைரிப்பு ெவார தெவ்்கள பற்றியும் அவடப்பவடயில் 

அறியப்படடிருப்பினும், ெமூ்கக்கவாப்புறுதி்கள, முதுவைக்கவாப்புறுதி ைற்றும் ஆத�வாககிய தைம்பவாடு, 

முற்்கவாப்பு தபவான்் விடயங்களில் த்க்ற்பற்்வாககுவ்்கள ்கவாைப்படுகின்்ன. முதலவாம் தவலமுவ்யினர 

சுவிசில் தைது உவழப்பிற்்கவான ச்கௌ�்த்வதகத்கவாரி நிற்கின்்னர. இலஙவ்கககுத் 

திரும்பிசசெல்்தற்்கவான சூழவல இ்ர்களவால் அவடயவாளம் ்கவாைமுடியவில்வல. முதுவையவடநத 

்கவாலத்திலும் ப�வாைரிப்பு- ைற்றும் வீடடுப்பணிக்கவான ச்ளி உதவியுடன் இயன்்்வ� செவாநத வீடடில் 

பிளவள்களிற்கு அரு்கவாவையில் ் வாழத் இ்ர்கள விரும்புகின்்வார்கள. சிலர இலஙவ்கககும் சுவிசிற்கும் 

இவடயில் ைவாறிைவாறி ்வாழ விரும்புகின்்னர (சிலர இப்தபவாதத அவ்்வாறு செய்கின்்னர), இதற்கு 

இலஙவ்கககும் சுவிசிற்குமிவடயிலவான ெமூ்கநலக்கவாப்புறுதி ஒப்பநதம் ஒன்று ஊககுவிப்பவா்க அவையும். 

்தயவாதிபர இல்லத்தில் ்வாழ்்து பலருககு நிவனத்துப்பவாரக்க முடியவாத ஒன்்வா்க உளளது. இது 

குடும்பப்சபயருககு இழுக்கவா்கக ்கருதுகின்்னர. இதுெவாரநது இ�ணடவாம் தவலமுவ்யினர கூறுவ்கயில் 

்தயவாதிபர இல்லத்தில் பணியவாளர்களுடனும் பி் இல்ல்வாசி்களுடனும் உவ�யவாட சைவாழி தவடயவா்க 

இருககும் எனவும் இதனவால் இ்ர்கள தனிவை நிவலககு ஆளவா்க தநரிடும் என்கின்்னர. இருநதும் இரு 

தவலமுவ்யினரும் தமிழருகச்கன தனியவான பிரிவ்கச்கவாணட அல்லது பல்லினத்தன்வைச்கவாணட 

்தயவாதிபர இல்லம் ஒன்வ் ைவாற்றுத் தீர்வா்க ஏற்றுகச்கவாளகின்்னர. எவ்்வ்கயிலும் தமிழ் 

முதிய்ர்களின் ததவ்்கள பூரத்தியவாகும் ்வ்கயில் அ்ர்களது சைவாழிெவார புரிதல், உைவுமுவ், 

ெைய்ழிபவாடு, இருபவாலவாருககுைவான தனித்தனியவான ப�வாைரிப்பு தபவான்்்ற்வ்ப்தபணு்தற்்கவான சூழலும் 

இ்ப்பின்தபவாது ச்கௌ�்ைவான ப�வாைரிப்பும் பின்னர ்கலவாசெவா� முவ்ப்படியவான இறுதிசெடஙகு்களிற்கும் 

்ழி்குக்கப்பட த்ணடும். தமிழ் ெமூ்கத்தின் முதலவாம் தவலமுவ்யினருககு எதிர்கவாலத்தில் தவாய்கம் 

திரும்பும் திடடங்கள எதுவும் இல்வல. தமிழ் ெமூ்கமும் சுவிஸ சு்கவாதவா�- ைற்றும் ெமூ்கநல அவைப்பு்களும் 

ஒருமித்த ்கருத்துடன் தமிழ் முதிய்ர்களிற்்கவான சபவாருத்தைவான ்க்னிப்பு ைற்றும் ப�வாைரிப்புச தெவ்்கள 

ெவாரநத த்வலத்திடடங்கவள ெ்வாலுடன் எதிரதநவாககுகின்்னர. ஏற்்கனத் நவடமுவ்யிலுளள 

தெவ்்கள ெவாரநத த்க்ல்்களுடன் ெமூ்கநல- முற்்கவாப்பு அவைப்பு்கள ெவாரநத த்க்ல்்கவள தடங்கலற்் 

்ழியில் அளிப்பது முககியம். ் தயவாதிபப்ப�வாைரிப்வபச தெரநத அவைப்புக்கள இப்புதிய பயனவாளி்களின் 

்ருவ்கககுத் தம்வைத் தயவார செய்ய த்ணடும்.
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உளளடககியதவா்க உளளது: தபவாரினவாலும் புலப்சபயர்வாலும் ஏற்படட உள்டுக்கள, 

தனிப்படடமுவ்யில் ்ன்முவ்க்கவாளவாகியுளளவை, ஆ�ம்பத்தில் ஐயத்துடனும் சிலெையம் 

பவ்கயுைரவுடனும் உற்றுதநவாககிய பி் ெமூ்கம் ஒன்றில் குடிதயறி பல தவட்கவளயும் ெைவாளித்து 

புதிய ்வாழ்ச்வான்வ் அவைத்தவை, தவாழ்-ஊதியப்பிரிவில் ்கடுவையவா்க உவழத்ததவால் ஏற்படட 

உடற்பளு. இதற்்கப்பவால் எப்தபவாது தவாய்கம் திரும்புத்வாம் என்் ஆதங்கம், தமிழீழம் என்்  

செவாநத நவாடு கிவடககும் என்் நம்பிகவ்க அடிதயவாடு சிவதக்கப்படடதவால் நிவ்த்்வாத 

ைனத்துயர. இவ்்வனத்துக ்கவா�ணி்களும் ்தயவாதிப ்கவாலத்தில் உடல்-உள ஆத�வாககியத்தில் 

பவாதிப்வப ஏற்படுத்தலவாம்.

புலம்சபயர தமிழர்களின் ெமூ்க்வலப்பின்னல் - ்ளமும் சபவாறுப்பும்

ஐத�வாப்பிய ெமூ்கத்வதசெவா�வாத சபரும்பவான்வையவான அ்கதிககுழுைைவா்க தமிழர்கதள 

சுவிஸநவாடடில் விளஙகுகின்்னர. இநத ்வ்கயில் இ்ர்களுககுரிய ெமூ்க்வாழ்விற்்கவான 

்கடடவைப்புக்கள ஏற்்கனத் இல்லவாததவால், இ்ற்வ் இஙகு உரு்வாககிய்ர்கள என்் ் வ்கயில், 

இவ்விடயத்தில் இ்ர்கள ஒரு்வ்க முன்தனவாடி்கள ஆ்ர. இன்று ப�்லவா்க உளள இ்ர்களது 

பல செயற்திடடங்கவள முன்சனடுககும் ்கழ்கங்கவளக ச்கவாணட சபரும் ெமூ்கநலக 

்கடடவைப்புக்கள இ்ர்களது ்ளத்திற்கும் பி�மிக்கத்தக்க  சுயநிர்வா்கத் தி்னுககுைவான 

ெவான்றிதழவாகும். இவ்்வ்கயில் ஒருபு்ம் முதலவாம்     தவலமுவ்யினரின் சபவாது அவடயவாளத்வத 

உறுதிப்படுத்தி ஒரு்வ்கத் ெமூ்க- ைற்றும் உைரவுரீதியவான தவாய்கத்வதத் தக்க வ்ககின்்து. 

ைறுபு்ம் இசெமூ்கத்திற்த்க உரித்தவான நவடமுவ்்கள, ்வ�முவ்்கள, ்கடவை்கள ைற்றும் 

ெமூ்கக்கடடுப்பவாடு்களும் உணடு,  இவ் சிலெையம் சுவையவான பக்கங்கவளக ச்கவாணடதவாகும்.

்யதவான ்கவாலத்திற்்கவான நல்ல ்க்னிப்பும் ப�வாைரிப்பும் - ைருத்து்ைவனயில் தங்கவாைல் 

ச்ளிதநவாயவாள�வா்கச சிகிசவெ சப்ல்.

நல்ல ்க்னிப்பும் ப�வாைரிப்பும் ெவாரநத த்களவிககுப் புலம்சபயர தமிழர்களிடம் ஒருமித்த சதளி்வான 

நிவலப்பவாடு இல்வல. இது இக்கவாலத்தின் சபவாது்வான சூழ்நிவலவயப் பி�திபலிககின்்து. 

பலத�ப்படட ்வாழ்வியல் சூழல்்கள ்தயவாதிபத்தில் பலத�ப்படட ததவ்்களவா்கப் பரிைமித்து 

்க்னிப்பு ைற்றும் ப�வாைரிப்புச ெவாரநத பலத�ப்படட திடடங்கவளயும் அணுகுமுவ்்கவளயும் 

த்ணடி நிற்கின்்ன. குடிதயறிதயவாரின் சுயெரிவதவயக ்கருத்திசலடுத்து அ்ர்கள ்வாழ்நத 

்வாழ்கவ்கமுவ்கத்கற்் ்தயவாதிப்கவால ்வாழ்கவ்கசசூழல் தகுநத முவ்யில் திடடமிடப்படடு 

்டி்வைக்கப்பட த்ணடும். இவ்்றிகவ்கககு அடிப்பவடயவா்க விளஙகும் முதலவாம் இ�ணடவாம் 

தவலமுவ்யினரின் தநர்கவாைல் சு்வா�சியைவான சபறுதபறு்கவளத் தருகின்்து. வீடடிலிருநது 

ப�வாைரிப்வபப் சப்முடியவாத ்கடடம் ்நதவால் இறுதியில் இஙகுளள சபவாது்வான ்தயவாதிபர 

இல்லத்தில் தெர்து பற்றி மூத்த தவலமுவ்யினர இன்த் சிநதிககின்்னர. ஆ்கத் இத்தவ்கய 

்தயவாதிபர ப�வாைரிப்பு இல்லங்கள தமிழ் ைற்றும் பி்நவாடடு ்தயவாதிபர்கள தெரநது ்வாழும் 

்வ்கயில் அவைக்கப்பட த்ணடும். குடும்ப அங்கத்த்ர்களவால் சபற்த்வாவ�ப் ப�வாைரிப்பது  

ெவாரநத விடயத்தில் ஏற்படடுளள சு்வா�சியைவான பரிைவாைம்: செவாநதப் பிளவள்கள தம்வைப் 

ப�வாைரிக்க த்ணடும் என்் த்ணடுததலவா எதிரபவாரப்தபவா முதலவாம் தவலமுவ்யினரிடம் இல்வல. 
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இ�ணடவாம் தவலமுவ்யினர இஙகுளள ைவாறுபடட ்வாழ்வியல் சூழலவால் த்வலவயயும்  

உ்வினர ப�வாைரிப்வபயும் வ்கயவாள்தில் சி�ைத்வத எதிரச்கவாள்ர என்பவத இ்ர்கள 

உைரகின்்னர. இ�ணடவாம் தவலமுவ்யினத�வா - சபற்த்வாரின் எதிரபவாரப்பு்களிற்கு அப்பவாற்படடு- 

இ்ர்கவளப்ப�வாைரிக்க தவாம் ்கடவைப்படடுளதளம் என்பவத ைனதில் வ்த்துளளனர. 

இநநிவலப்பவாடு பி் ச்ளிநவாடடுககுழுைங்களிலும் ஒப்பிடககூடியதவா்க உளளது. ஏசனனில் தைது 

முன்தனற்்த்திற்கு தைது சபற்த்வாரின் ்கடின உவழப்பு எவ்்ளவு ்கவா�ைைவா்க உளளது என்பவத 

இ்ர்கள அறிநதுளளனர. தமிழர்கவளப் சபவாறுத்த்வ� ஒரு ்கவா�ணி தைலதி்கைவா்க உளளது. 

அதவா்து சபற்த்வாவ� ்தயவாதிபர இல்லத்திற்கு அனுப்பு்து குடும்பப்சபயவ�க ச்கடுககும்  

என்் நிவலப்பவாடவாகும். இநநிவலப்பவாடவடதய இலஙவ்கயிலும் இ்ர்களது சபற்த்வார 

அறிநதிருநதனர. இது இஙகு இ�ணடவாம் தவலமுவ்யின�வாலும் சபயருக்கஞ்சிக 

்கருத்திசலடுக்கப்படு்து குறிப்பிடத்தக்கது. இ�ணடவாம் தவலமுவ்யினரில் பலர தைது  

்கல்விவய சுவிசில் சு்கவாதவா�-ைற்றும் தவாதித்துவ்யில் தைற்ச்கவாணடுளள தபவாதும் முதலவாம் 

தவலமுவ்யினரும் ்தயவாதிபர-ைற்றும் ப�வாைரிப்பு இல்லங்களில் சதவாழில் புரிநது அஙகு  

எவ்்வாறு ்தயவாதிபர்கள ப�வாைரிக்கப்படுகின்்வார்கள என்பவத ்கணடிருப்பினும் இப்படியவான  

ஒரு அசெம் நிலவுகின்்து.   

சுருக்கைவா்கப் பின்்ருைவாறு குறிப்பிடலவாம்: தநர்கவாைல் செய்யப்படட முதலவாம் தவலமுவ்யினர 

இயன்்்வ� தைது ்தயவாதிப ்கவாலத்வதச செவாநத வீடடில் தைது நவான்கு சு்ர்களிற்குளதளதய, 

அதததந�ம் தைது பிளவள்களிற்கு அரு்கவாவையில் அ்ர்களிடமிருநது அன்்வாட 

உதவி்கவளப்சபற்று ்வாழ விரும்புகின்்னர. ப�வாைரிக்க த்ணடிய நிவல எய்தும் ்கவாலத்தில் 

நடைவாடும் ப�வாைரிப்புசதெவ் சபற்று ்வாழ விரும்புகின்்னர. ஆனவால் இ்ர்கள ்தயவாதிப 

்கவாலத்தில் ்றுவைக்கவாளவாகும் நிவல உளளதவால்- நவடமுவ்யிலுளள நடைவாடும் 

ப�வாைரிப்புசதெவ் ைற்றும் வீடடுப்பணிக்கவான உதவி்கவளப் சபறு்தற்கு இ்ர்களிற்கு நிதி உதவி 

அளிக்க த்ணடிய ததவ் உளளது. இத்தவ்கய தெவ்யினவால் தபவாதுைவான ப�வாைரிப்வப ்ழங்க 

முடியவாத படெத்தில் இறுதித்தீர்வா்க ்தயவாதிபர ப�வாைரிப்பு இல்லங்களில் ்வாழ்வ்த் சதவாட� 

உத்ததெைவாயுளளனர. இருநதும் ்தயவாதிபர-ைற்றும் ப�வாைரிப்பு இல்லம் ெவாரநது சதளி்வான 

முடிவில்வல. ஏற்்கனத் உளள இல்லங்களில் தமிழர்களின் ் வாழ்வியல் ெவாரநத புரிதலுடன் கூடிய 

சூழவல ஏற்படுத்து்தவா, தமிழ்ெமூ்கத்திற்ச்கன தனியவான ஒரு பிரிவ் ஏற்படுத்து்தவா என்் 

விடயங்கள பலவிதைவா்க ைதிப்பிடப்படுகின்்து. இவ்விடயத்தில் பி் நவாடட்ர்கவளப்தபவால் 

தனிப்படட ததவ்்களிற்த்கற்ப எதிரபவாரப்பு்கள ைவாறுபடுகின்்ன.

தவலமுவ்்களிற்கிவடயில் ைவாற்்ம் ்கணடுளள குடும்பஉ்வு்கள 

சுவிஸ புலம்சபயர தமிழர்களிற்கிவடயிதல தவலமுவ்்களிற்கிவடயிலவான உ்வு ைவாற்்ம் 

அவடநது ்ருகின்்து. இதன் பி�திபலிப்பவா்க தைது பிளவள்கள இஙகுளள ்வாழ்கவ்க 

முவ்கத்கற்ப (நடபு, திருைைம், ்வாழ்வுமுவ்) பயணிப்பவத முதலவாம் தவலமுவ்யினர - இது 

இது்வ�யவான குடும்பமுவ்ககுச ெ்வாலவா்க இருநதும்- ஏற்்கத்சதவாடஙகியுளளனர. ைறுபக்கத்தில் 

சில விடயங்களில் முதலவாம் தவலமுவ்யினர பிளவள்கள செவாநதக ்கவாலில் நிற்பவத 
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விரும்பவில்வல, உதவா�ைத்திற்கு தனியவா்க ்சிப்பது. முன்பு தபவாலத் இப்தபவாதும் 

தவலமுவ்்களிற்கிவடயிலவான உ்வு உறுதியவான பிவைப்புக ச்கவாணட பரிைவாற்று உ்வு 

முவ்யவா்க உளளது. 

அறுதியவா்க இலஙவ்கககுத் திரும்பு்தற்குப் பதிலவா்க ்தயவாதிபத்தில் அஙகும் இஙகும்   

பயணித்தல்.

எணபது்களில் புலம்சபயரநது குடிதயறிய தமிழர்கள இன்று பல்லவாணடு்கள ்கழித்து ெமூ்கவியல் 

ைவாற்்ம் ஒன்றிற்கு ஆளவாகியுளளனர. ஆனவால் இ்ர்கள ைடடுைல்ல, இ்ர்களது முன்வனய 

தவாய்கமும் ைவாற்்ம் ்கணடுளளது. முன்னர இலஙவ்கயில் இருநத ெமூ்கத் சதவாடரபு்கள அதன்கைவா்க 

இன்று ைருவி விடடன குடும்ப அங்கத்த்ர்களும் உற்்வார உ்வினரும் இ்நது விடடனர அல்லது 

உலகின் பி் நவாடு்களில் ப�வி ்வாழ்கின்்னர. என்த்வா ஒரு நவாள, குவ்நதபடெம் ்யதவான 

்கவாலத்திலவா்து சுதநதி�ைவான தனி நவாடவான தமிழீழத்திற்குத் திரும்பலவாம் என்் ஆழ்ைனவிருப்பு 

2009ல் ஏற்படட விடுதவலப்தபவாரின் அறுதியவான ததவால்வியுடன் முழு்துைவா்க நிரமூலைவாகி 

விடடது. முன்பிருநதது தபவால் உறுதியற்், பவாது்கவாப்பற்் சூழ்நிவலயில் இலஙவ்கககுத் திரும்பிச 

செல்்சதன்் த்களவிகத்க நிசெயைவா்க இடமில்வல. ்யதவான ்கவாலத்தில் ைற்் 

இனககுழுக்கவளப்தபவாலத் தமிழர்களும் சுவிவெ நி�நத� ்வாழ்விடைவா்கத் சதரி்தற்குரிய 

த்கநதி�க ்கவா�ணி்களவா்க இ்ர்களது பிளவள்களும் தப�ப்பிளவள்களும் இஙகு ்வாழ்்துடன் 

சுவிசில் ்யதவான ்கவாலத்தில் கிவடக்கககூடிய ெமூ்கநல- ைற்றும் ைருத்து்க்கவாப்புறுதி்களும் 

உளளன.   ஆவ்கயவால் ் தயவாதிப ்கவாலத்தில் அஙகும் இஙகும் பயணிப்பதவால் ததவ்கத்கற்ப தைது 

்வாழ்வ் அவைப்பதுடன் எஙகு ்வாழ்்து என்் முடிவ்த் தற்தபவாது எடுக்கத் ததவ்யில்வல.  

இநத ்வ்கயில் இலஙவ்கககும் சுவிசிற்கும் இவடயில் தமிழர்கள தற்்கவாலி்கைவா்க ்வாழ  

முயற்சி செய்கின்்னர அல்லது ஏற்்கனத் அவ்்வாறு ்வாழ்நது ்ருகின்்னர. இவ்விடயத்தில் 

தமிழர்கள தகுநத ெடடசசூழவல விரும்புகின்்னர. இலஙவ்கககும் சுவிசிற்கும் இவடயிலவான 

ஒரு ெமூ்கநலக்கவாப்புறுதி ஒப்பநதம் இவ்விடயத்வத இலகுபடுத்தும்.

இ்த்தலும் ை�ைமும்: இ்ப்பு என்பது தனிப்படட விடயைல்ல சபவாது விடயதை.

முன்கூடடிதய இ்ப்பு ெவாரநது ்கலநதவாதலவாசிப்பது தமிழ்குடும்பங்களில் விரும்பப்படவாத ஒரு 

விடயைவாகும். அதத தந�ம் இ்ப்பு ெம்பவித்தவால் அது ஒரு தனியவார விடயைல்ல. ைவா்வா்க குடும்பமும் 

ெமூ்கமும் ெவாரநத ஒரு நி்கழ்்வாகும். ஒரு்ர ை�ைப்படுகவ்கயில் இருப்பினும் அ்வ�க குைைவாக்க 

முயலும் ைருத்து்ச தெவ்தய குடும்ப அங்கத்த்ர்களவால் இறுதி்வ� எதிரபவாரக்கப்படுகின்்து. 

இ்ப்வப இலகு்வாக்கககூடிய ப�வாைரிப்பு அதன்கைவா்க ஏற்றுகச்கவாளளப்படு்தில்வல. நல்ல 

இ்ப்பு என்பது ச்கௌ�்ைவான, ெம்பி�தவாயத்துடன் இவ்வுலகிலிருநது விவடசபறு்தவாகும். 

த்கனககிரிவய்கள சபரிய சபவாதுநி்கழ்்வா்க நடத்தப்படுகின்்து. த்கனககிரிவய்களில் 

பஙச்கடுககும் நபர்களின் எணணிகவ்க சுவிஸ ையவானங்களிற்கு ்ழக்கமில்லவாத ஒன்்வாகும். 

இவ்விடயத்தில் இது ெவாரநத நிர்வாகி்கள ைவாற்றுக்கலவாசெவா� சூழ்நிவல்கவளக ்கருத்திற்ச்கவாணடு 

தைது திடடமிடல்்கவள தைற்ச்கவாள்து சி்நதது.



தமிழ் வப�ாதிபரகளின் வாழ்வி�ல்  

சூழலும் பதவவகளுக்குமான ஆய்வுகளின் 

பபறுபபறுகள் எதிரகாலச் 

பெ�ற்திட்டஙகளிற்கான பதவவவ�க்  

காடடி நிற்கின்்றன. இதனடிபபவ்டயில்  

சுவிஸ் பெஞ்சிலுவவச் ெஙகமும் மற்றும் 

வப�ாதிபமும் குடிப�ற்்றமும் என்்ற  

அவமபபும் பமலுள்்ள சிபாரிசுகவ்ள 

முன்பமாழிந்துள்்ளனர. இவற்வ்ற அரெ  

மற்றும் சுகாதார, ெமூகவி�ல், குடிப�ற்்ற, 

ெமூகஇவணவாக்கம் ொரந்த அரெொரபற்்ற  

நிறுவனஙகள் கருத்திற்பகாள்ளும்  

வணணம் பவண்டபபடுகின்்றனர. 

பிரத்திப�கமாக வப�ாதிபரபராமரிபபுத் 

துவ்றவ�ச் ொரந்த பெவவ�ா்ளரகள் மற்றும் 

புலம்பப�ர தமிழரகளின் கவனத்திற்கு 

இவ்வி்ட�ம் பகாணடுவரபபடுகின்்றது. 
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