FOR IMMEDIATE RELEASE
Joint New Year Message from Tamil Organizations and Entities World-wide, Supporting Tamils in Sri Lanka
January 01, 2013
On this New Year’s Day, January 1, 2013, the Tamil organizations around the world pledge their renewed commitment
to work together to bring justice, peace and dignity to our Tamil people living in the island of Sri Lanka. We also pledge
to lend our support and assistance to any organizations or entities that work for the rights of the Eelam Tamils living in
the island.
With our diverse backgrounds, we are united in voicing for our people who have been oppressed by the Sri Lankan State
for decades, and subjected to pogroms, war crimes, crimes against humanity and genocide. We are concerned and
acutely aware of the continuing oppressive conditions in the Tamil region with military occupation, demographic
changes, violence against women and the military rule imposed by Sri Lanka.
We pledge to continue to garner the support of the International Community and the United Nations institutions to set
up independent international investigations for the grave crimes committed against our people and bring prosecutions
against alleged perpetrators.
At this propitious time of year, we call for a peaceful and prosperous world with equality and freedom for all.

இங்கைத் தீயில் யாழும் எம் தநிழ் நக்ைளுக்கு ீதிமம் சநாதாமும் ைிகைக்கும் பாருட்டு
ஒன்றுட்டு உகமப்பாபநன்று சயரி 1> 2013 ஆைின இன்கன புத்தாண்டு ாில் உைாயின
தநிழ் அகநப்புக்ைள் நீ ண்டும் தநது ைைப்ாட்கை யமங்குைின். அத்துைன் இங்கைத்தீயில்
யாழும் ஈமத் தநிமர்ைின் உரிகநைளுக்ைாைப் ணினாற்றும் அகத்து அகநப்புக்ைளுக்கும்>
ிறுயங்ைளுக்கும் எநது ஆதபகயமம் உதயிைகமம் ல்குபயாபநன் உறுதிபநாமிகனமம்
யமங்குைின்பாம்.
ல்தின் யாய்ந்த ல்பயறு ின்ணிைகக் பைாண்ை ாம்>  தசாப்தங்ைாை சிிங்ைா
அபசால் திட்ைநிட்ை இ அமிப்புக்ைள்> பார்க்குற்ங்ைள்> நாிைத்திற்பைதிபா குற்ங்ைள்>
நற்றும் இப் டுபைாகைள் ஆைினயற்ிற்கு உட்டுத்தப்ட்டு ஒடுக்ைப்ட்டுயரும் எம்
நக்ைளுக்ைாைக் குபல் பைாடுக்ை ஒன்றுட்டு ிற்ைிபாம். தநிழ்ப் ிபபதசத்தில் அத்துநீ ின
இபாணுயக் குடினநர்வு> குடிசப்பம்ல் நாற்ங்ைள்> பண்ைளுக்பைதிபா யன்முக> சிிங்ைா
அபசால் யிந்து திணிக்ைப்டும் இபாணுய ஆட்சி எத் பதாைரும் ஒடுக்குமுகச் சூமல் குித்து
ாம் நிகுந்த ைரிசக பைாண்டுள்பாம்.
எநது நக்ைளுக்பைதிபாை இகமக்ைப்ட்ை பைாடுங்குற்ச் பசனல்ைள் ற்ிச் சுனாதீநா
அகத்துை யிசாபகணைக ைத்த அகத்துைச் சமூைத்திதும்> ஐக்ைின ாடுைள் சகனின்
அகநப்புக்ைிதும் ஆதபகயத் திபட்ைத் பதாைர்ந்து முனல்பயாம் என்றும்> பைாடுஞ்பசனல்
புரிந்தயர்ைப அகைனாப்டுத்தப்ட்பைாகபச் சட்ைையடிக்கைக்கு உட்டுத்துபயாம் என்றும்
ாம் உறுதிபநாமி யமங்குைின்பாம்.
இந்தப் புத்தாண்டு ல் ாில்> எல்பாரும் சநத்துயமும் சுதந்திபமும் பற்> அகநதிமம்
பசல்யச்பசமிப்பும் ிகந்த உகை ாம் பயண்டிிற்ைிபாம்.

-

Academy of Tamil Studies, Malaysia
Australian Tamil Congress, Australia
British Tamil Forum, UK
Center for War Victims & Human Rights, Canada
Council of Temples, Malaysia
Federation of Tamil Sangams of North America
Global Tamil Forum
Historical Association of Malaysia
Ilankai Tamil Sangam, USA
Maison du Tamil Eelam, France
Malaysian Indian Youth Council, Malaysia
Malaysian Tamil Forum, Malaysia
National Council of Canadian Tamils, Canada

-

Norwegian Council of Eelam Tamils, Norway
Suaram Malaysia
Swedish Tamils Forum, Sweden
Swedish Tamil Women Association, Sweden
Tamil Youth Front, USA
Thamil Creative Writers Association, Canada
Ministry for Political Affairs, Transnational Government of Tamil Eelam
United States Tamil Political Action Council, USA
World Thamil Organization, USA
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