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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ரோமம் உடனமன ரோமதலில, இத்தமலிய எல்லல்லையில
பமரீஸ் அகதிக்லதிகளை துன்புறுத்துகிறது
By Athiyan Silva and Alex Lantier,
பிரரெஞ்ச ஜனனாதிபதி இஇமனானுவல் இமக் மக்ரரெனான ரவள்ளியனறு பனாரீசில்
இத்்தனாலிய பிரெ்தஇம இமந்திர யூர யூசெப்ப ர னான மக்ர்டே ஐ  யூசெந்தித்்த பினனர,
ஐ மக்ரரெனாப்பனாவில் புலம்ரபயரந் மக்ர்தனார இமற்றும் அ தி ளுக்கு எதிரெனான அவரெத
்தனாக்கு்ததலலத் தீவிரெப்படுத்தி வருகிுகிறனார. இத்்தனாலிய அரெ யூசெனாங் ம்
Aquarius ப்பதலலயும் இமற்றும் அ்தன 629 அ தி தலகளையும் மூரக் இமனா
இமற்றும் ரவறித்்தனஇமனா இத்்தனாலி இமண்ணுக்குள் அனுஇமதிக் இமறுத்்த்தன
மீத இவ்வனாரெ ர்தனா்டேக் த்தில் அதல்த சருக் இமனா
விஇமரசித்திருந்்த
இமக் மக்ரரெனான, ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஒனறியத்தின ்தஞ் யூசெம் வழங்கும்  யூசெட்்டேத்தல்த
இறுக்குவ்தற்கு "ஆழ்ந்்த சீரதிருத்்தங் தலகளைச" ர யூசெய்யுஇமனாறு ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியத்திற்கு அதலழப்புவிடுத்்தனார.
அக் ண்்டேம் முழுவதிலும் புலம்ரபயரந் மக்ர்தனார மீத மி ப் ரபரயகளைவில்
புதிய ்தனாக்கு்தல் தலகளை ந்டேத்்த ஐ மக்ரரெனாப்பிய  யூசெக்தி ள் ்தயனாரப்பு ர யூசெய்த
வருகினுகிறன எனபதல்த ஒவ்ரவனாரு அறிகுறியும் சட்டிக் னாட்டுகினுகிறன.
ரபருந்திரெகளைனான இமக் தலகளை நனாடு
்டேத்தம் ந்டேவடிக்தல யனா
அதலரெ
மில்லியன புலம்ரபயரந் மக்ர்தனாதலரெ நனாடு ்டேத்்த சூளுதலரெத்தள்களை இமத் மக்ர்த மக்ரயனா
 யூசெல்வீனியின அதிவலத ரல னா ட்சி (இத இரெண்்டேனாம் உல  மக்ரபனார
முடிந்்த்தற்கு பினனர முனரனனாரு மக்ரபனாதம் இல்லனா்த ஒரு  மக்ரபனாலிஸ
ஒடுக்குமுதலுகிறயனா
இருக்கும்)  மக்ரஇமலனாளுதலஇம ர னாண்்டே ஒரு புதிய
இத்்தனாலிய அரெ யூசெனாங் ம் ்டேந்்த இமனா்தம் நிறுவப்பட்்டே்தற்குப் பினனர இந்்த
 மக்ரஇமனா்தல் ரவடித்்தத. அ மக்ர்த  மக்ரநரெத்தில், பிரரெஞ்ச  மக்ரபனாலிஸ இத்்தனாலியபிரரெஞ்ச எல்தலலதலய ஒட்டி,  மக்ர ட்பனாரெற்று இருக்கும் குழந்தல்த ள்
உள்களை்டேங் லனா
அ தி தலகளைச
 யூசெட்்டேவி மக்ரரெனா்தஇமனா
இனனலுக்கு
உட்படுத்தம் அ்தன ந்டேவடிக்தல தலகளைத் தீவிரெப்படுத்தி வருகிுகிறத.
பனாரீஸ  யூசெந்திப்புக்கு மூனறு நனாட் ளுக்கு முனனர்தனான, இமக் மக்ரரெனான
"சிடுமூஞ்சித்்தனம் இமற்றும் அ்டேனாவடித்்தனம்" எனறு குற்ுகிறஞ் யூசெனாட்டி,
இத்்தனாலிய ததலுகிறமு ்தகளைத்தில் அக்குவனாரயஸ (Aquarius) ப்பலுக்கு
அனுஇமதி இமறுத்்த்தற் னா  மக்ரரெனாதலஇமத் ்தனாக்கி இருந்்தனார. இத ர னான மக்ர்டே
அரெ யூசெனாங் த்த்டேன ஓர இரெனாஜனாங் பூ யூசெதலலத் தூண்டியத, இத்்தனாலிக் னான
பிரரெஞ்ச தூ்தர த்ரீன ர னாரலனானனனாதலவ ஆஜரெனாகுஇமனாறு உத்்தரெவிட்டு
இத்்தனாலி அ்தன எதிரப்தலபத் ர்தரவித்்தத. இத்்தனாலிய ரபனாருகளைனா்தனாரெ
அதலஇமச யூசெர Giovanni Tria பனாரீசக்கு திட்்டேமிட்டிருந்்த ஒரு விஜயத்தல்த
இரெத்த ர யூசெய்்தனார, உள்ததலுகிற அதலஇமச யூசெரெனான  யூசெல்வீனி இமக் மக்ரரெனானின
அறிக்தல தலயக் கூரதலஇமயனா ண்டித்்தனார.
“ ருதலணை மக்ரயனாடு ்தனா மக்ரன முனவந்த ர யூசெயல்படும் நஇமத வரெலனாறு மீத
பிரரெஞ்ச அரெச பிரெதிநிதி ள் இந்்தகளைவுக்கு டுதலஇமயனா உப மக்ர்தசிக்
்தகுதியனானவர ள் இல்தலல எனபத ்தனான பிரெசசிதலன, அவர ள்
 யூசெனாத்தியஇமனானகளைவுக்கு
விதலரெவில்
அதி னாரெபூரவஇமனா
இமனனிப்பு
 மக்ர னாருவனார ள் எனறு நனான ருதகி மக்ருகிறன, நம்புகி மக்ருகிறன,” என  யூசெல்வீனி
ர்தரவித்்தனார. “அதி னாரெபூரவ இமனனிப்பு  மக்ர னாரெவில்தலல எனுகிறனால், பிரெ்தஇம
இமந்திர ர னான மக்ர்டே பிரெனானசக்கு ர யூசெல்ல இமனாட்்டேனார.”
பனாரீஸ இமற்றும்  மக்ரரெனாம் க்கு இதல்டேயிலனான பூ யூசெல்,  மக்ரஜரஇமன
அரெ யூசெனாங் த்திற்குள் ஒரு மி ப்ரபரய ரவடிப்பனா
ரவடித்்தத்டேன,
புலம்ரபயரவு பிரெசசிதலனதலயயும் தூண்டியத.  யூசெல்வீனி இமற்றும்
ஆஸதிரய  யூசெனானசிலர ர யூசெபஸடியனான குரஸ இருவதலரெயும்  யூசெந்தித்்த
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 மக்ரஜரஇமன உள்ததலுகிற அதலஇமச யூசெர  மக்ரரனாரஸட் சீ மக்ர னாவர  யூசெனானசிலர
அங் மக்ர லனா ரஇமரக் தலல எதிரக் வும்  மக்ரஜரஇமன எல்தலல தலகளை மூ்டேவும்
அசசறுத்தினனார, இத  மக்ரஜரஇமன அரெ யூசெனாங்  மக்ரஇம ரபனாறியும் அபனாயத்தல்த
ஏற்படுத்தியத.
எவ்வனாறிருப்பினும் இத்்தருணைத்தில் ர னான மக்ர்டே ரவள்ளியனறு பனாரீஸ
ர யூசெனறு, இமக் மக்ரரெனானு்டேன நட்புுகிறவனா ஒரு பத்திரதல யனாகளைர கூட்்டேத்தில்
லந்த ர னாண்்டேனார, அங் மக்ர அவ்விருவரும் அ தி ள் மீ்தனான அவர ள்
்தனாக்கு்தல் தலகளை வதலரெந்்தளித்்தனர. ்தஞ் யூசெம்  மக்ர னாரும் ஒருவர மு்தலில்
எந்்த நனாட்தல்டே வந்்ததல்டேகிுகிறனா மக்ரரெனா, அவர ஆ மக்ரணைனா ரபண் மக்ரணைனா, அவரெத
விண்ணைப்பத்தல்த அந்நனா மக்ர்டே தல யனாகளை  மக்ரவண்டும் எனறு உத்்தரெவிடும்,
்டேப்ளின உ்டேனபடிக்தல யில் இமனாற்ுகிறம் ர யூசெய்ய அவ்விருவரு மக்ரஇம அதலழப்பு
விடுத்்தனர. ர னான மக்ர்டே அந்்த முதலுகிறதலய "எதிரப்ப்தனா " ர்தரவித்்த
நிதலலயில், இமக் மக்ரரெனான "ஒவ்ரவனாரு நனாட்டின ய்தனாரத்்தங் ளுக்கும் அத
ஏற்புதல்டேய்தனா " இருக்கும் வதல யில் அம்முதலுகிறயின "அடித்்தகளைத்தல்த
இமனாற்றியதலஇமக் " விரும்புவ்தனா ர்தரவித்்தனார.
இமக் மக்ரரெனான ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஒனறியத்தின ஃப்ரரெனானர்டேக்ஸ எல்தலல பனாத னாப்பு
அதலஇமப்தலப (Frontex border agency) மீகளைப்பலப்படுத்்த அதலழப்பு
விடுத்்த நிதலலயில்,  மக்ரரெனாமில் பிரெனான மக்ர னா-இத்்தனாலிய இரு்தரெப்பு
"இதலலயுதிர னால"  யூசெந்திப்பு ஒனறுக்கு ர னான மக்ர்டே அதலழப்பு விடுத்்தனார.
ஜூன இறுதியில் வரெவிருக்கும் ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஒனறிய உசசி இமனாநனாட்டில்
ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியத்தின
்தஞ் யூசெம்
 மக்ர னாரும்
விதிமுதலுகிற தலகளை
இமனாற்றுவ்தற்கும் இமற்றும் புலம்ரபயரபவர ள் மீத
டுதலஇமயனான
்தனாக்கு்தல் தலகளை அதி ரக் வும், பல் மக்ரவறு ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஒனறிய
 யூசெக்தி ளும் புதிய முயற்சி தலகளை எடுத்தக் னாட்டும் எனப்தற் னான
அறிகுறி ள் அதி ரத்த வருகினுகிறன. இமக் மக்ரரெனான அரெ யூசெனாங் ம் ஒரு
டுதலஇமயனான ்தஞ் யூசெம்  மக்ர னாரும்  யூசெட்்டேத்தல்த நிதலுகிற மக்ரவற்றி உள்களைத, இத
்தஞ் யூசெம்
 மக்ர னாரும்
விண்ணைப்ப்தனாரெர ளின
 மக்ர னாப்பு ள்
மீத
நதல்டேமுதலுகிறயகளைவில்
 மக்ரபனாலிஸ
க்கு
வீட் மக்ர்டேனா
வதல யிலனான
்தடுப்பதி னாரெத்தல்த வழங்குகிுகிறத, அ மக்ர்த மக்ரவதலகளையில் பிரெனானஸ இந்்தனாண்டு
பத்்தனாயிரெக் ணைக் னான அ தி தலகளைப் பனாரயகளைவில் நனாடு ்டேத்தகிுகிறத.
இவ்வனாறிருக்தல யிலும்  மக்ரரெனாமும் பனாரீசம் இத்்ததல ய பனாசி யூசெவனா்த
்தனாக்கு்தல் தலகளை அதி ரப்ப்தற்கு அழுத்்தஇமளித்த வருகினுகிறன.
இமக் மக்ரரெனான இமற்றும் ர னான மக்ர்டே இருவரு மக்ரஇம “அ தி ளின எல்தலலப்புுகிற”
மு னாம் ள் எனுகிறதலழக் ப்படுவதல்த, அ்தனாவத நூுகிறனாயிரெக் ணைக் னான
அல்லத மில்லியன ணைக் னான அ தி தலகளை அதல்டேத்த தலவக் க்கூடிய
வ்டே ஆபிரக் னாவில் உள்களை ்தடுப்பு னாவல் மு னாம் தலகளைப்  மக்ரபனானுகிறதல்த,
இனனும்
அதி இமனா
உருவனாக்
ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியத்தல்த
வலியுறுத்தினர. ர னான மக்ர்டே கூறினனார, புலம்ரபயர மக்ரவனார ஐ மக்ரரெனாப்பனாதலவ
 மக்ரநனாக்கி "ஓடி வருவதல்தத்" ்தடுக்
"வரும் நனாடு ளி மக்ரல மக்ரய நனாம்
ஐ மக்ரரெனாப்பிய தலஇமயங் தலகளை உருவனாக்  மக்ரவண்டும்,” எனுகிறனார. இமக் மக்ரரெனான,
ர னான மக்ர்டே இன பிற் மக்ரபனாக்குத்்தனஇமனான திட்்டேங் தலகளை ஆ்தரத்்தத்டேன,
“இந்்த பிரெசசிதலனதலயக் தல யனாகளை, நஇமத ்தஞ் யூசெம் வழங்கும் மு தலஇம களைத
கிதலகளை தலகளை இமத்திய ்ததலரெக் ்டேலின அடுத்்த பக் த்தில்" அதலஇமக்
அதலழப்பு விடுத்்தனார.

உண்தலஇமயில், ர னான மக்ர்டே இமற்றும் இமக் மக்ரரெனான முனரஇமனாழிந்்த அந்்த
"தலஇமயங் ள்" நரெ த்திற்கு ஒத்்ததலவ, ஏ னாதிபத்திய  மக்ரபனார ள் இமற்றும்
முடிவற்ுகிற வறுதலஇமயிலிருந்த ்தப்பிக்
இமத்திய கிழக்கு இமற்றும்
ஆபிரக் னாவிலிருந்த வந்்த ரபருந்திரெகளைனான புலம்ரபயரந் மக்ர்தனார தலகளை
அதல்டேத்த தலவக் 2011  மக்ரநட் மக்ர்டேனா  மக்ரபனாருக்குப் பினனர ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியத்தின
நிதியு்தவியு்டேன
லிபியனாவில்
சிதலுகிறமு னாம் ள்
அதலஇமக் ப்பட்்டேன. லிபிய மு னாம் ளில் ரபரும்பனாலும் சித்திரெவதல்த,
பனாலியல் வனமுதலுகிற இமற்றும் படுர னாதலல ள் ந்டேத்்தப்படுவ்தனா ஐக்கிய
நனாடு ள்  யூசெதலப அதி னார ள் அறிக்தல ரவளியிட்்டே பினனரும், அந்்த
மு னாம் ளில்
ஆபிரக்
புலம்ரபயரந் மக்ர்தனார
அடிதலஇம களைனா
விற் ப்படுவ்தனா
CNN ஒரு
னாரணைனாளி ஒளிபரெப்பிய பினனரும்,
 யூசெரவ மக்ர்த யூசெ ரபனாதஇமனனிப்பு  யூசெதலப ்டேந்்த ஆண்டு அவற்தலுகிறக் குறித்த
இமனதல்த உருக்கும் ஒரு அறிக்தல ரவளியிட்்டேத. இந்்த அட்டூழியங் ள்
ந்டேத்்தப்பட்்டே மு னாம் ளுக்கு ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஒனறியம் நிதியு்தவி வழங்கி
இருந்்ததல்த அந்்த அறிக்தல உறுதிப்படுத்தியத.
ரபருந்திரெகளைனான அ தி ள் உயிரெனாபத்்தனான இமத்தியத் ்ததலரெக் ்டேதலலக்
்டேந்த ஐ மக்ரரெனாப்பனாவுக்குள் நுதலழய முயற்சிப்பதல்த மு்டேக் ,  யூசெனாட், தலநஜர,
ரஇமனா மக்ரரெனாக் மக்ர னா இமற்றும் வ்டே ஆபிரக் எங்கிலுஇமனான நனாடு ளிலும் கூடு்தல்
மு னாம் ள் அதலஇமக் ப்பட்டு வருகினுகிறன.
பனாரீஸ இமற்றும்  மக்ரரெனாமுக்கு இதல்டேயிலனான
 யூசெப்புணைரவு, ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியம் இமற்றும் அ்தன உல களைனாவிய ர னாள்தல யின தி குறித்த
ஐ மக்ரரெனாப்பிய ஆளும் வரக் த்திற்குள் ரவடித்த வரும் டுதலஇமயனான
 மக்ரபனாரெனாட்்டேங் தலகளைப் பிரெதிபலிக்கிுகிறத. அ தி ள் பிரெசசிதலன இந்்த
ரநருக் டியில் ஒரு மி ப்ரபரும் பனாத்திரெம் வகிக்கிுகிறத. பல ்த யூசெனாப்்த
னாலஇமனா அரஇமரக் ்ததலலதலஇமயிலனான ஏ னாதிபத்திய  மக்ரபனார ள், ஈரெனாக்கில்
இருந்த, ஆப் னானிஸ்தனான, லிபியனா, சிரயனா,  மக்ரயஇமன, இமனாலி, புரகி மக்ரனனா
பனா மக்ர யூசெனா இமற்றும் அ்தற்கு அங் னாலும் ஒட்டுரஇமனாத்்த நனாடு தலகளையும்
பிரெ மக்ர்த யூசெங் தலகளையும்
சீரெழித்தள்களைன,
மில்லியன
ணைக் னானவர ள்
ர னால்லப்பட்டுள்களைனர இமற்றும் பத்த மில்லியன
ணைக் னானவர ள்
அவர ளின வீடு தலகளை விட்டு ரவளி மக்ரயுகிற நிரபந்திக் ப்பட்டுள்களைனர.
பத்தில் இருந்த பதிதலனந்த ஆயிரெம் அ தி ள் இமத்தியத்்ததலரெக் ்டேலில்
மூழ்கி இுகிறந்தள்களைனர, இத ஐ மக்ரரெனாப்பனா எங்கிலும் மில்லியன ணைக் னான
ர்தனாழிலனாகளைர ளிதல்டே மக்ரய அதிரசசிதலயயும், சீற்ுகிறத்தல்தயும் தூண்டிவிட்டு
வருகிுகிறத.
அரஇமரக் னா உ்டேனனான உுகிறவு ளில் ஆழஇமதல்டேந்த வரும் ரநருக் டி,
வனாஷிங்்டேன உ்டேனனான ஜ7 இமனாநனாட்டு  மக்ரபசசவனாரத்தல்த ள்  யூசெமீபத்தில்
 மக்ர்தனால்வியதல்டேந்்ததலஇம, இமற்றும் ஐ மக்ரரெனாப்பனாவுக்கு எதிரெனா அரஇமரக் னாவின
ஆரெம்ப வரத்்த  மக்ரபனார ந்டேவடிக்தல ள் என இதலவரயல்லனாம் ஐ மக்ரரெனாப்பிய
மு்தலனாளித்தவத்திற்கு உள் மக்ரகளை மக்ரய இத்்ததல ய அரெசியல்  மக்ரஇமனா்தல் தலகளைத்
தீவிரெப்படுத்தி வருகினுகிறன, அ மக்ர்த மக்ரவதலகளையில் ஐ மக்ரரெனாப்பிய இரெனாணுவ
ர னாள்தல
மூலஇமனா
அழுத்்தஇமளிப்ப்தற் னா
அத ஒரு புதிய,
இரெனாணுவவனா்த இமற்றும் புலம்ரபயரவு-வி மக்ரரெனா்த அரெசியதலல வடிவதலஇமக்
முதலனகினுகிறத.
ஐ மக்ரரெனாப்பிய  யூசெக்தி ள் இமட்டுப்படுத்்தப்பட்்டே எண்ணிக்தல யில் அ தி ள்
இமற்றும் ்தஞ் யூசெம்  மக்ர னாருவதலரெ ்தங் ளுக்குள் எவ்வனாறு பகிரந்த ர னாள்வத
எனபதில்
ஊ யூசெலனாடிக்
ர னாண்டிருக்கினுகிறன.
ர னான மக்ர்டே
இன
பத்திரதல யனாகளைர  யூசெந்திப்பில் இமக் மக்ரரெனான கூறுதல யில், “ஆஸதிரயனா,
ரங் மக்ர ர, இமற்ுகிறவர ளும், இந்்த சிுகிறப்பு ர்தனா்டேரபு ளுக்கு நனறி கூுகிற
 மக்ரவண்டும், இத்்தனாலிக்கு அவசியஇமனான நல்லிணைக் த்தல்த வழங்கினனால்,
அத இத்்தனாலிக்கும் இமற்றும் ஒவ்ரவனாருவருக்கும் நல்ல  மக்ர யூசெதி ்தனான.”
சீ மக்ர னாவர, அவர பங்கிற்கு, “பனாத னாப்பு இமற்றும் புலம்ரபயரவு மீத
உள்ததலுகிற அதலஇமச யூசெர இமட்்டேத்தில் ர யூசெயலனாற்ுகிற  மக்ரஜரஇமனியு்டேன ்தங் தலகளை

கூட்டு
 மக்ர யூசெரக்குஇமனாறு"
அதலழப்புவிடுத்்தனார.

ஆஸதிரயனாவுக்கும்

இத்்தனாலிக்கும்

இமக் மக்ரரெனானின புலம்ரபயரந் மக்ர்தனார வி மக்ரரெனா்த நிதலலப்பனாடும் இமற்றும் வலத யூசெனார
இத்்தனாலிய அரெ யூசெனாங் த்த்டேனனான அவரெத உுகிறவு ளும், ்டேந்்த ஆண்டு
பிரரெஞ்ச ஜனனாதிபதி  மக்ர்தர்தல் ளில்  மக்ர யூசெனா யூசெலி யூசெ  யூசெஇமத்தவக் ட்சியின
நிதலலப்பனாட்தல்டே  மக்ரஇமற்ர னாண்டும் ஊரஜ்தப்படுத்தகினுகிறன.
சில வனா்தங் ளின அடிப்பதல்டேயில்,  யூசெனானுகிறனா , இமக் மக்ரரெனாதலன வி்டே லு ரபன
புலம்ரபயரந்்தவர ளுக்கு மி வும் வி மக்ரரெனா்தஇமனானவர எனுகிற அடிப்பதல்டேயில்,
நவ-பனாசி யூசெவனா்த  மக்ரவட்பனாகளைர இமரீன லு ரபனதலன வி்டே இமக் மக்ரரெனாதலன தீதலஇம
குதலுகிறந்்தவர எனறு கூறி இவதலரெ ஆ்தரக் முடியனாத எனபதல்த பிரரெஞ்ச
 மக்ர யூசெனா யூசெலி யூசெ  யூசெஇமத்தவக் ட்சி வலியுறுத்தியத. அ்தற்கு பதிலனா  மக்ர யூசெனா யூசெலி யூசெ
 யூசெஇமத்தவக் ட்சி, இரெண்டு  மக்ரவட்பனாகளைர தலகளையும் எதிரத்த ர்தனாழிலனாகளை
வரக் த்தல்த சயனாதீனஇமனா அணிதிரெட்டுவதம் இமற்றும் மீரகளைழுசசி ரபறும்
ர்தனாழிலனாகளை
வரக்
இயக் த்திற்கு
புரெட்சி ரெ
்ததலலதலஇமதலய
வழங்குவத மக்ரஇம பணி எனறு வலியுறுத்தியத—குறிப்பனா இந்்தனாண்டின
ர்தனா்டேக் த்தில்
இருந்த
ரபருந்திரெகளைனான
 மக்ரவதலலநிறுத்்தங் ளும்
 மக்ரபனாரெனாட்்டேங் ளும் இதல்த எடுத்தக் னாட்டி உள்களைன.
இ மக்ர்த மக்ரபனால,
மி
ரவளிப்பதல்டேயனான
 மக்ர்தசியவனா்த
இத்்தனாலிய
அரெ யூசெனாங் த்தி்டேம் ஆ ட்டும் அல்லத புலம்ரபயரந் மக்ர்தனாதலரெ இனனலுக்கு
உட்படுத்்த
மி ப்
பரெந்்தகளைவில்
ஐ மக்ரரெனாப்பிய
ஒனறியத்த்டேன
ஒருங்கிதலணைந்த ர யூசெயல்ப்டே முதலனயும் இமக் மக்ரரெனான அரெ யூசெனாங் த்தி்டேம்
ஆ ட்டும், ரபருந்திரெகளைனான ர்தனாழிலனாகளைர ள் இமற்றும் இதலகளைஞர ளுக்கு
வழங்குவ்தற்கு முற் மக்ரபனாக் னானத எதவும் இல்தலல.
இ்தன ஒரு அறிகுறி ்தனான, புலம்ரபயரந்்த குழந்தல்த ள் உள்களை்டேங் லனா
புலம்ரபயரந் மக்ர்தனாதலரெ அவஇமதிக்கும் பிரரெஞ்ச  மக்ரபனாலிஸ குறித்த வரும்
ர னாடூரெஇமனான ர யூசெய்தி களைனாகும், அ தி ள் இத்்தனாலியில் இருந்த
பிரெனானசக்கு எல்தலல ்டேந்த ்தப்பி பிதலழக் முயலுதல யில், பிரெனான மக்ர னாஇத்்தனாலிய எல்தலலயனான ஆல்ஃப்ஸ பகுதிதலய ஒட்டி இதலவரயல்லனாம்
ந்டேக்கினுகிறன. அ தி தலகளை இமறுபக் த்தில் ்தள்களை பிரரெஞ்ச  மக்ரபனாலிஸ
இத்்தனாலிக்குள் எல்தலல
்டேந்த வந்்த்தன மூலஇமனா
்தங் ளின
இதலுகிறயனாண்தலஇமதலய மீறிய்தனா இந்்தனாண்டின ர்தனா்டேக் த்தில் இத்்தனாலிய
அரெ யூசெனாங் ம் பிரரெஞ்ச அரெ யூசெனாங் த்தல்தக் ண்டித்்தத.
ரவனடிமில்லியனாவுக்கு அரு மக்ர
இத்்தனாலிய எல்தலலதலய ஒட்டிய
ஆல்ஃப்ஸ பகுதியில் பிரரெஞ்ச எல்தலல பனாத னாப்புப்பதல்டே ள் சஇமனார 12
வயததல்டேய
இத்்தனாலிய
இகளைம்
குழந்தல்த தலகளைக்
கூ்டே
இமனானபங் ப்படுத்தவ்தனா , தல த ர யூசெய்வ்தனா ,  யூசெட்்டேவி மக்ரரெனா்தஇமனா நனாடு
்டேத்தவ்தனா
்டேந்்த வனாரெம் ஆக்ஸஃ மக்ரபனாம் இன புதிய அறிக்தல ள்
ரவளியனாயின. அவர ள் குழந்தல்த ளின னாலணி களைத அடித் மக்ர்தனால் தலகளை
ரவட்டிவிடுவ்தனா வும், அவர ளின ர யூசெல் மக்ரபசி களைத சிம் னாரடு தலகளைத்
திருடுவ்தனா வும், அவர ளுக்கு இருக் இ்டேஇமளிக்  மக்ரவனா, பள்ளிக்கூ்டேம்
அனுப்ப மக்ரவனா,
நல்ல
்தண்ணீர
வ யூசெதி
இமற்றும்
ழிவதலுகிற ள்
வழங்குவ்தற் மக்ர னா இமறுக்கிுகிறனார ள், இமற்றும் இகளைம் ரப்பிணி ரபண் ள்
உட்ப்டே பருவ வய்ததல்டேயனா்த ரபண் பிள்தலகளை ளுக்கு இமருத்தவ உ்தவி
கூ்டே வழங் இமறுக்கிுகிறனார ள் எனறும் அந்்த அறிக்தல குறிப்பிட்்டேத.
“இனனல் ளில் இருந்தம்  மக்ரபனாரல் இருந்த ்தப்பிக்
முயலும்
குழந்தல்த ளும், ரபண் ள் இமற்றும் ஆண் ளும் பிரெனானஸ இமற்றும்
இத்்தனாலி அதி னார ளின ரெங் ளில் இனி மக்ரஇமல் தஷ்பிரெ மக்ரயனா த்திற்கு
உள்களைனாக் ப்ப்டேக்கூ்டேனாத, அவர ள் அலட்சியப்படுத்்தப்ப்டேக் கூ்டேனாத,”
எனறு ருத்ததலரெத்்த ஆக்ஸஃ மக்ரபனாமின Elisa Bacciotti, ர்தனா்டேரந்த
கூறுதல யில்,
“குழந்தல்த தலகளை
ஒரு மக்ரபனாதம்
சிதலுகிறக்கூ்டேங் ளில்
தலவக் க்கூ்டேனாத, அவர ள் குரூரெஇமனா இமனானபங் ப்படுத்்தப்ப்டேக் கூ்டேனாத,”
எனுகிறனார.

