
 
CANADA 
 வாக்குகள் 

2015 மத்திய அரசுத் ததர்த்தல் செய்தியறிக்கக: 
வறுகமகயக் குகறத்தல் 

பிரச்ெிகை 

தற்தபாது 4.8 மில்லியன் கதைடியர் வறுகமயில் வாழ்கின்ற தபாதும், வறுகமகயக் குகறப்பதற்கு எந்தவிதமாை ததெிய 

உத்தித் திட்டமும் இல்லாத ஒதர ஒரு G8 நாடாக கைடா  சதாடர்ந்தும் இருக்கின்றது. 

நிகலகம 

தைிநபர் ஒருவருக்காை சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) அடிப்பகடயில், உலகில் 15வது செல்வந்த நாடாக கைடா உள்ளது, இருந்தும்கூட, உயிர்வாழ்வதற்காை 

அடிப்பகட ததகவககளப் பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிகல, 7ல் ஒரு கதைடியருக்கு இருக்கின்றது. தபாதுமாை வருமாைம் சகாண்ட, பாதுகாப்பாை தவகல இல்லாததால், 4.8 

மில்லியன் கதைடியர்களால் தபாதுமாை வீட்டு வெதி, ஆதராக்கியப் பராமாிப்பு, பிள்களப் பராமாிப்பு மற்றும் தபாஷாக்காை உணகவ அணுக முடியவில்கல. 

வறுகம என்பது, தபாதுமாை வருமாைம் இல்கல என்பது மட்டுமன்று; கதைடியச் ெமூகத்தில் முழுகமயாகப் பங்தகற்பதிலிருந்து தைிநபர்ககளத் தவிர்த்துவிடுகின்ற ஒரு 

ஒட்டுசமாத்தமாை அனுபவமாகவும் அது இருக்கின்றது. தரக்குகறவாை வெிப்பிடம், பெி, மற்றும் தபாதுமாை தபாஷாக்கின்கம, தடுக்கப்படக்கூடிய நலமின்கம மற்றும் தநாய், 

நிரந்தரமற்ற தவகல, அதிக மை அழுத்தம் மற்றும் ெமூகத்தில் தைித்துவிடப்படல், தபாதாகம உணர்வுகள், அபிவிருத்தி மற்றும் கற்றலுக்கு அதிகளவு வாய்ப்பின்கம, பாகுபாடு, 

இழுக்கு தபான்றவற்கற வறுகமயில் வாழும் தைிநபர்கள் அனுபவிக்கின்றைர் (அகைவருக்கும் கண்ணியம்: கைடாவுக்காை ஒரு ததெிய வறுகம எதிர்ப்புத் திட்டம்) (Dignity For All: 

A National Anti-Poverty Plan for Canada).  

வாழ்வதற்குக் கட்டுப்படியாகாத ஒரு இடமாக கைடா மாறுகின்றது. வெிப்பிடம், உணவு, தபாக்குவரத்து, பிள்களப் பராமாிப்பு மற்றும் ஆதராக்கியப் பராமாிப்புச் செலவுகள் தவிர்க்க 

முடியாமல் அதிகாித்துள்ள தபாதிலும், பணவீக்கத்துடன் ொிசெய்யப்படும் தபாது, கைடா முழுவதுமாை ெராொி குகறந்தபட்ெ ஊதியம், 1975ல் இருந்த ெராொி குகறந்தப்பட்ெ 

ஊதியத்கத விட ஒதர ஒரு ெதம் மட்டுதம கூடவாக இருக்கிறது. 

வறுகமகயக் குகறக்கும் செலகவ விட, வறுகமயால் ஏற்படும் செலவு அதிகமாைது. National Council of Welfareன் ஒரு அறிக்ககயின்படி, வருடம் ததாறும் $24 பில்லியனுக்கும் 

அதிகமாை செலவு வாி செலுத்துபவர்களுக்கு வறுகமயால் ஏற்படுகின்றது. தமலும், வெிப்பிடமின்கமயால் ஏற்படும் சமாத்தச் செலவு வருடத்துக்கு $7.05 பில்லியன் எை 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆைால், வெிப்பிடமின்கமகயக் கைடாவில் இல்லாமல் செய்வதற்கு ஒவ்சவாரு வருடமும் அந்தச் செலவின் பாதி மட்டுதம ததகவப்படும். அத்துடன், 6 

வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்களகளில் $1ஐ முதலிடல், எதிர்காலச் செலவில் $9ஐ தமலதிகமாகச் தெமிக்கும். 

பிாிட்டிஷ் சகாலம்பியா தவிர்ந்த, கைடாவின் அகைத்து மாகாணங்களும் பிரததெங்களும் வறுகமகயக் குகறத்தலுக்காை உத்திசயான்கற ஆரம்பித்திருக்கின்றை அல்லது 

உருவாக்கிக்சகாண்டிருக்கின்றை. வறுகமகயக் குகறப்பதற்கு, மத்திய அரசு மட்டத்தில் அர்த்தமுள்ள அர்ப்பணிப்பு ததகவ என்பதத இந்த உத்திகளின் பிரதாைமாை 

ெிறப்பம்ெமாகவுள்ளது. வறுகமகயக் குகறப்பதற்சகை மாகாணங்களும் பிரததெங்களும் உறுதிபூண்டுள்ள சபரும்பாலாை பணிகளுக்கு, மத்திய அரசு மட்டத்திலாை இகணந்த 

ஆதரவு கணிெமாைளவில் ததகவப்படுகிறது.  

வறுகமயின் மூலத்கதத் திட்டமாக, உபாயமாக, அளக்கக்கூடிய வழிகளில் தீர்க்கும் ததெிய மட்டத்திலாை வறுகம குகறப்பு உத்திசயான்று எங்களுக்குத் ததகவ. இந்த உத்திகள், 

வறுகமயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ததகவகளில் கவைம் செலுத்துகின்ற, அகடயக்கூடிய இலக்குககளக் சகாண்டிருக்கும். சவளிப்பகடத்தன்கம, சபாறுப்புகடகம, 

முன்தைற்றத்கதத் சதளிவாகக் காட்டும் சுட்டிகள் தபான்றகவ, ததெிய வறுகம குகறப்பு உத்திசயான்கற விகைத்திறனுள்ளதாக்கும். 

தகள்விகள்  

1. கைடாவில் வறுகமகயக் குகறப்பதற்கு எவ்வாறாை நடவடிக்ககககள உங்களுகடய கட்ெி பாிந்துகரக்கும்? 

2.  மாகாணங்கள் ,  பிரததெங்கள்  மற்றும்  மாநகரங்களுடன்  இகணந்து  கைடாவிலுள்ள  வறுகமகயக்  குகறக்கும்  ததெிய  வறுகம  குகறப்பு  உத்திசயான்கற  

உங்களுகடய  கட்ெி  ஆதாிக்கின்றதா? 

ஆதாரவளங்கள்: 

இந்தத் சதாடர் பற்றிய தமலதிக தகவல்கள் மற்றும் கூடுதலாை தரவுத்திரட்டுத் தாள்களுக்கு: http://spno.ca/canada-votes-2015  

 

of BC, Social Planning and Research Council of Hamilton, Social Planning Council 

of Cambridge and North Dumfries, Social Planning Council  
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