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உடனடி வைளியீடு்க்காக 

 

 

திருமதி ரராகிணி சிைகுருநாதன் எதிர் பிரித்தானிய தமிழர் ரபரவை - ைழக்கு ததாடர்பில் 
பிரித்தானிய தமிழர் ரபரவையின் நிவைப்பாட குறித்த ைிளக்க அறிக்வக 

 

பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை இந்த ைழக்கு ததாடர்பில் மிகுந்த கைவையுடன்  தனது நிவைப்பாட்வட 
தைளிப்படுத்த கடவமப்பட்டுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டின் சமத்துை சட்டத்தின்கீழ் பபரவையின் தனிப்பட்ட 
உறுப்பினர் ஒருைரினால் தாக்கல் தசய்யப்பட்ட ைழக்கு தீர்ப்பு மூைம் தபருந்ததாவக பணத்வத இழப்படீாக 
ைழங்க பநரிட்டுள்ளது. ைழக்கு தசைவு மற்றும் நட்டஈடு என்பைற்றினால் பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை 
தபரும் தபாருளாதார இழப்வப எதிர்தகாண்டுள்ளது. 

 

நீதிமன்ற தீர்ப்வப வமயமாக வைத்து சிை தரப்பினரால் பிரித்தானிய தமிழர் பபரவையின் நற்தபயருக்கு 
களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சிகள் பமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. தீர்ப்பின் ஒரு சிை ைாசகங்கவள மட்டுபம 
பதர்ந்ததடுத்து அைற்வற முன்னிறுத்தி மக்கள் மத்தியில் இைர்களால்  பிரச்சாரம் பமற்தகாள்ளப்பட்டு 
ைருைவத நாம் அறிபைாம். முழுவமயாக தீர்ப்பு இன்னமும் தபாதுமக்களுக்கு கிவடக்க கூடிய சூழ்நிவை 
இல்ைாதிருப்பவத பயன்படுத்தி நன்கு திட்டமிடப்பட்ட  பிரச்சாரங்கள் பிரித்தானிய தமிழர் பபரவைக்கு 
எதிராக பமற்தகாள்ளப்பட்டு ைருகின்றன. ஆகபை இந்த  பிரச்சாரங்கவள கருத்தில் தகாள்ளாமல் குறித்த 
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ததாடர்பான ஆைணங்கவள முழுவமயாக ைாசித்து உண்வமவய அறிந்து 
தகாள்ளுமாறு பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை தபாதுமக்கவள அன்புடன் பைண்டி நிற்கின்றது. 

 

இத்தவகய தசயல்கள் சிறிைங்கா அரசாங்கத்தினதும் அைர்களது முகைர்களதும் பநாக்கமான பிரித்தானிய 
தமிழர் பபரவைவய சீர்குவைக்கும் பநாக்கத்வத நிவறபைற்றுைதற்கு உறுதுவணயாகபை அவமயும். 

 

பிரித்தானிய தமிழர் பபரவையானது 2006ஆம் ஆண்டில் தமிழர்களுக்கு எதிராக ஸ்ரீைங்கா அரசினால் 
கட்டைிழ்த்து ைிடப்பட்ட யுத்தத்தின் இறுதிக் காைகட்டத்தில் உருைாக்கப்பட்ட அவமப்பாகும். ஈழத் 
தமிழர்களுக்கு எதிராக சிறிைங்கா அரசினால் யுத்த காைத்தில் கட்டைிழ்த்து ைிடப்பட்ட யுத்தக் 
குற்றங்கள்,மனிதகுைத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், இனப்படுதகாவை மற்றும் தமிழர்களுக்கு எதிராக ததாடர்ந்து 
தகாண்டிருக்கும் ைன்முவறகள் என்பைற்வற சர்ைபதச சமூகத்திற்கு பகிரங்கப்படுத்தும் ஒரு முன்னணி 
அவமப்பாக இந்த அவமப்பு ைிளங்குகின்றது. மனித உரிவம அவமப்புக்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சவபயின் 
அனுசரவணயுடன் உருைாக்கப்பட்ட ஸ்ரீைங்கா அரசு மீதான ைிசாரவண கட்டவமப்பு என்பைற்வற 
உருைாக்குைதில் முக்கிய பங்காற்றியது. ஸ்ரீைங்கா அரசு பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை சீரழிக்கப்பட்ட 
பைண்டும், அது ஒட்டுதமாத்தமாக தவட தசய்யப்பட்ட அவமப்பாக பிரகடனப்படுத்தப்பட பைண்டும் என்ற 
முயற்சிகளில் ததாடர்ந்து ஈடுபட்டு ைருகின்றது. 

 

இைற்வறதயல்ைாம் முறியடித்து பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை ததாடர்ந்தும் தனது நடைடிக்வககவள 
தைற்றிகரமாக முன்தனடுத்து ைருகின்றது. சர்ைபதச அரங்கத்தில் ஸ்ரீைங்கா அரவச தபாறுப்புக்கு உள்ளாக்கும் 
ைவகயிைான பிரித்தானிய தமிழர் பபரவையின் நடைடிக்வககள் ததாடர்ந்தும் தைற்றிகரமாக 
முன்தனடுக்கப்பட்டு ைருகின்றன. 

 

இந்த நிவையிபைபய குறித்த நீதிமன்றத்தின் நடைடிக்வக காரணமாக பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை தபரும் 
தபாருளாதாதாரச் சிக்கவைவை சந்தித்து உள்ளது. இந்த தனிநபர் பிரச்சிவனயானது மத்தியஸ்த 
பபச்சுைார்த்வதயின் ஊடாகபைா அல்ைது கைந்துவரயாடல் மூைமாகபைா தீர்க்கப்பட்டு இருக்கக் கூடிய 
ஒன்றாகும். தன்னார்ை அவமப்பான பிரித்தானிய தமிழர் பபரவை தனது மனிதாபிமான பணிகவள 
முன்தனடுக்கும் அபதபைவள இது பபான்ற ஒரு சிை தனிநபர்களின் தனிப்பட்ட பிரச்சிவனகள் காரணமாக 
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மிகப்தபரும் தசைைிைான நீதிமன்ற நடைடிக்வகக்கு முகம்தகாடுக்க பநர்ந்தது. தன்னார்ை ததாண்டு 

நிறுைனமானது தனது ததாண்டர்களின் முழுவமயான பங்களிப்பபாடு தனது மிகப்தபரும் இைக்கான 
ஸ்ரீைங்கா அரசின் தபாறுப்புக் கூறலுக்கு தபாறுப்பானைர்கவள சர்ைபதச சமூகத்தின் முன்நிறுத்தி  

 

அைர்களுக்கு எதிரான நடைடிக்வககவள ததாடர்ைவத இைக்காக தகாண்டு தசயற்பட்டு ைருகின்றது தபரிய 
இைக்வக எய்துைதற்கான நடைடிக்வககவள மிகுந்த சிரமத்தின் மத்தியில் பமற்தகாண்டுைரும் பிரித்தானிய 
தமிழர் பபரவையானது இந்த ைழக்கின் காரணமாக மிகப் தபரும் தபாருளாதார பின்னவடவை சந்திக்க 
பநர்ந்துள்ளது. மிகப்தபரிய நிறுைனங்கள் தமது மனிதைள பமம்பாடு மற்றும் மனிதைள வகயாளுவக 
ததாடர்பாக தனிப்பட்ட கட்டவமப்வப தகாண்டிருக்கின்ற பபாதும் எம்வமப் பபான்ற தன்னார்ை ததாண்டு 
நிறுைனங்களுக்கு அதற்கான தனியான ஒரு கட்டவமப்வப தகாண்டு இருக்கக் கூடிய ைாய்ப்புகள் இல்வை. 

 

பிரித்தானிய தமிழர் பபரவையானது ஒருபபாதும் சட்டத்வத தைறான முவறயில் பயன்படுத்தியது 
கிவடயாது. 2010ஆம் ஆண்டின் சமத்துை சட்டத்தின்படி நடைடிக்வகவய எதிர்தகாண்டு பிரித்தானிய தமிழர் 
பபரவை தனது நிவைப்பாட்வட ததளிவுபடுத்தி இருந்தது. தபண்களின் பங்களிப்பு பிரித்தானிய தமிழர் 
பபரவையில் அதிகளைில் இல்வை என்பது மறுக்க முடியாத உண்வமயாகும். இது பிரித்தானிய தமிழர் 
பபரவைக்கு மட்டுபம உரித்தான இயல்பு அன்று. இது பபான்ற அவனத்து நிறுைனங்களிலும் காணப்படும் 
ஒரு அம்சமாகும். சமூக காரணங்கள் மற்றும் நமது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களினால் 
இதுபபான்ற சமத்துைமற்ற நிவைவம சகை அவமப்புகளிலும் காணப்படுகின்றது. 

 

இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக பமல்முவறயீடு தசய்யப்பட கூடிய சூழ்நிவை இருந்தபபாதிலும் அது மிகப் தபரும் 
தபாருள் தசைைானது என்பபதாடு நமது ைளங்கவள அது பநாக்கி நகர்த்த பைண்டி ஏற்படும். அதனால் இந்த 
தீர்ப்புக்கு கட்டுப்படுைது என்றும் இதுததாடர்பாக பமன்முவறயீடு தசய்ைதில்வை என்றும் 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஏதனன்றால் இது தைறுமபன தபாருட்தசைைிைான ஒரு ைிடயமாக இருப்பதுடன் நமது 
ைளங்கவள ைணீ்ைிரயம் தசய்ைதாகவும் அவமயும். நமது ததாண்டர்களின் பநரத்வதயும் பணத்வதயும் 
சக்திவயயும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளைில் வைத்திருக்கும் நிவையில் அைற்வற நாம் ைிரயம் தசய்துதகாள்ள 
ைிரும்பைில்வை. நீண்டகாை அடக்குமுவறகளினால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்பட்டு 
இன்னலுக்குள்ளாகியுள்ள எமது மக்களுக்கு நீதி கிவடக்கும் எமது இைக்வக பநாக்கிய பயணத்வதத் 
ததாடர்ைது எமது முக்கிய பணியாகும். 

 

குறித்த தனிப்பட்ட உறுப்பினரின் உறுப்புரிவம நீக்கமானது ைழக்கு நடைடிக்வகக்கு காரணமாக அவமந்தது. 

ததாண்டர்கவள மட்டுபம வமயமாக வைத்து நடத்தப்படும் இதுபபான்ற தன்னார்ை ததாண்டு நிறுைன 
அவமப்புகளில் இது தைிர்க்க முடியாத ஒன்றாகபை இருக்கின்றது. எனபை இந்த சூழைில் நாம் ததாடர்ந்தும் 
எமது இைட்சியத்வத பநாக்கிய பாவதயில் பயணிப்பதற்கு தபாது மக்களின் ஆதரவை பைண்டி நிற்கின்பறாம். 

இது ததாடர்பில் நீங்கள் ஏபதனும் கைந்துவரயாட ைிரும்பினால் பிரித்தானிய தமிழர் பபரவையின் 
ததாண்டர்கள் இது ததாடர்பில் கைந்துவரயாட தயாராக இருக்கிறார்கள். 
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