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Ottawa, ON – The Canadian-Tamil Parliamentary Friendship Group was formed on Monday,
November 14, 2016, at the Parliamentary Precinct. Several items of business were passed at this
inaugural meeting, including a Constitution, election of the Executive and consensus to build relations
with groups such as the All Party Parliamentary Group for Tamils in the United Kingdom. The current
group comprises 31 members from four different Canadian Political parties.

The following Executive Positions were elected:

Chair
Mark Holland, MP, Ajax (Liberal)
Vice-Chairs
Alex Nuttall, MP, Barrie—Springwater—Oro-Medonte (Conservative)
Murray Rankin, MP, Victoria (NDP)
Secretary-Treasurer
Gary Anandasangaree, MP, Scarborough—Rouge Park (Liberal)
Directors
Salma Zahid, MP, Scarborough Centre (Liberal)
Sven Spengemann, MP, Mississauga—Lakeshore (Liberal)
Garnett Genuis, MP, Sherwood Park—Fort Saskatchewan (Conservative)

Ottawa
Room 1120, The Valour Building, Ottawa, Ontario, K1A 0A6
Tel: 613-995-8042 Fax: 613-996-1289
Mark.Holland@parl.gc.ca

Constituency Office
100 Old Kingston Road, Suite 1, Ajax, Ontario, L1T 2Z9
Tel: 905-426-6806 Fax: 905-426-9564
Mark.Holland@parl.gc.ca

Canadian-Tamil Parliamentary Friendship Group aims to build on the strong relationship between
Canada and the worldwide Tamil diaspora. This Group will also serve as a forum for continued focus
on issues important to Tamil-Canadians, including advocacy on human rights, and accountability for
violations against Tamils.

The collaborative nature of the group flows from the recently passed Tamil Heritage Month Motion
passed unanimously by Parliament on October 5th, 2016. The Group will develop a programme of
work for next year to address issues of importance to the Tamil-Canadian community.
Quotes:
“I am honoured to Chair the Canadian-Tamil Parliamentary Friendship Group and I look forward to
working with my colleagues from all parties to maintain a focus on the issues that are important to
Tamil-Canadians and to build closer ties to the worldwide Tamil community.” – Mark Holland, Chair
“I am very proud to have been named Vice Chair of the Canadian-Tamil Parliamentary Friendship
Group. I look forward to working together with my Parliamentary colleagues and the Canadian-Tamil
community to advocate for peace, democracy and human rights for Tamils worldwide.” – Alex Nuttall,
Vice-Chair
“I look forward to working with my MP colleagues and the active Tamil-Canadian community to
continue to foster good relations with one of Canada’s fastest growing ethnic groups, and to keep
working for better protection of human rights in their home countries” – Murray Rankin, Vice-Chair

(Left to Right) MP Irene Mathyssen, MP Murray Rankin, MP Mark Holland, MP Gary Anandasangaree , MP Anthony
Rota, MP Chandra Arya, MP Salma Zahid

(Left to Right) MP Gary Anandasangaree, MP Anthony Rota, MP Chandra Arya, MP Salma Zahid, MP Alex Nuttall, MP
Irene Mathyssen, MP Murray Rankin, MP Sven Spengemann, MP Mark Holland.
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Réunion inaugurale du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Tamouls

Pour publication immédiate
Le 22 novembre 2016
Ottawa (Ontario) – Le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Tamouls a été formé le lundi
14 novembre 2016 à la Cité parlementaire. Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion
inaugurale, notamment l’instauration d’une constitution, l’élection du comité exécutif et le consensus
sur l’établissement de liens avec des groupes comme le Groupe parlementaire multipartite pour les
Tamouls du Royaume-Uni. Le groupe compte actuellement 31 membres provenant de quatre partis
politiques canadiens distincts.
Les personnes suivantes ont été élues au comité exécutif :
Président
Mark Holland, député, Ajax (Parti libéral)
Vice-présidents
Alex Nuttall, député, Barrie—Springwater—Oro-Medonte (Parti conservateur)
Murray Rankin, député, Victoria (Nouveau Parti démocratique)
Secrétaire-trésorier
Gary Anandasangaree, député, Scarborough—Rouge Park (Parti libéral)
Directeurs
Salma Zahid, députée, Scarborough-Centre (Parti libéral)
Sven Spengemann, député, Mississauga—Lakeshore (Parti libéral)
Garnett Genuis, député, Sherwood Park—Fort Saskatchewan (Parti conservateur)
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Le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Tamouls s’appuie sur la relation solide entre le Canada et la
diaspora tamoule de partout dans le monde. Il servira aussi de tribune pour discuter des questions
importantes pour les Canadiens d’origine tamoule, notamment la défense des droits de la personne
et la détermination des responsables des violations envers des Tamouls.

La nature collaborative du groupe découle de la motion sur le Mois du patrimoine tamoul adoptée à
l’unanimité par le Parlement le 5 octobre 2016. Le groupe établira un programme de travail pour la
prochaine année portant sur les questions importantes touchant la communauté tamoule du Canada.
Déclarations
« Je suis honoré de présider le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Tamouls et j’ai hâte de
travailler avec mes collègues de tous les partis sur les questions importantes pour les Canadiens
d’origine tamoule et de tisser des liens plus étroits avec la communauté tamoule internationale ». –
Mark Holland, président
« Je suis fier d’avoir été élu vice-président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Tamouls. Je me
réjouis à l’idée de collaborer avec mes collègues parlementaires pour faire la promotion de la paix, de
la démocratie et des droits des Tamouls partout dans le monde ». – Alex Nuttall, vice-président
« J’ai hâte de collaborer avec mes collègues députés et avec la communauté tamoule du Canada pour
continuer d’entretenir de bonnes relations avec l’un des groupes ethniques canadiens dont la
croissance est la plus rapide et de poursuivre notre travail visant à mieux protéger les droits de la
personne dans leurs pays d’origine ». – Murray Rankin, vice-président

(de gauche à droite) Les députés Irene Mathyssen, Murray Rankin, Mark Holland, Gary Anandasangaree, Anthony Rota,
Chandra Arya, Salma Zahid

(de gauche à droite) Les députés Gary Anandasangaree, Anthony Rota, Chandra Arya, Salma Zahid, Alex Nuttall, Irene
Mathyssen, Murray Rankin, Sven Spengemann, Mark Holland.
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கனடிய-தமிழ்

பாராளுமன்ற

உடனடி

வெளியீட்டிற்கு

நெம்பர்

22, 2016

ஒட்டாவா,

Canada-Tamouls

ஒன்றாரியயா

திங்கட்கிழமமயன்று
கூட்டத்திலே
தமிழருக்கான

–

லபர்

கனடிய-தமிழ்

பாராளுமன்ற

யாப்பு

அமனத்துக் கட்ெி
குழுெிலே

ததாடக்கக் கூட்டம்

பாராளுமன்ற

ெளாகத்தில்

உருொக்கம்,

ஏற்படுத்திக் வகாள்ெதற்கான
எட்டப்பட்டன.

நட்புக்-குழுவின்

தீர்மானம்

உருொக்கப்பட்டது.

வெயற்குழு

பாராளுமன்றக்

நட்புக்குழு

வதரிவு,

குழு

இந்த

நான்கு

14, 2016
முதல்

இராட்ெியத்திலே

லபான்ற அமமப்புக்களுடன்

லபான்ற வெயற்பாட்டுக்கு

தற்லபாது கனடாெின்

ஐக்கிய

நெம்பர்

அெெியமான

அரெியல் கட்ெிகமளச்

உறமெ
முடிவுகள்

லெர்ந்த

31

அங்கம் ெகிக்கிறார்கள்.

பின்ெருலொர் வெயற்குழுெிற்காக

ொக்வகடுப்பு

மூேம்

லதர்வு வெய்யப்பட்டனர்:

தலைவர்:
மார்க்

வ

ாேண்ட்,

பா. உ. , ஏஜக்ஸ் (ேிபரல்)

உபதலைவர்கள்:
அவேக்ஸ் நட்டால், பா. உ.,
மலற

றான்கின்,

பா. உ .,

பரி-ஸ்பிரிங்லொட்டர்-ஓலரா-வமவடான்லற (கன்ெலெட்டீவ்)

ெிக்வடாரியா (என்.டி.பி.)
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தெயைாளர்-தபாருளாளர்:
ரி ஆனந்தெங்கரி,

பா. உ.,

ஸ்பாபலரா-ரூஜ்பார்க் (ேிபரல்)

இயக்குநர்கள்:
ெல்மா ொகிட்,

பா. உ.,

ஸ்காபலரா-மத்தி (ேிபரல்)

ஸ்வென் ஸ்வபங்மன், பா. உ.,
கார்னட்

வஜனுஇஸ்,

பா. உ.,

மிெிொகா-லேலஷார் (ேிபரல்)
லேர்வுட் பார்க் – ஃலபார்ட்

கனடாெிற்கும் உேகளாெிய தமிழர்
உறெிற்கு

லமலும்

லநாக்கமாகும்.

ெமூகத்திற்கும்

ெலுவூட்டுெலத கனடிய-தமிழ்

மனித உரிமமகளுக்கான

ென்முமறகளுக்கான வபாறுப்புக்கூறல்
ெிடயங்களில் வதாடர்ந்து

ெஸ்காச்சுொன் (வகான்ெலெட்டிவ்)

இமடயில்

பாராளுமன்ற

நிேவும் உறுதியான
நட்புக்

பரிந்துமரப்பு, தமிழர்களுக்கு

உள்ளிட்ட தமிழர்களுக்கு

கெனம் வெலுத்துெதற்கான

குழுெின்

எதிரான

முக்கியமான

வபாதுக்களமாகவும்

இந்தக்

குழு

இருக்கும்.

ஒக்லடாபர்
மரபுத்

5, 2016 அன்று

திங்கள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதன்

கட்ெிகளுக்கிமடயிோன
முக்கியமான
இந்தக்

அமனத்துக் கட்ெியனராலும்

ஒருமனதாக பராளுமன்றத்தில் தமிழ்

வதாடர்ச்ெியாக இந்தக்குழுவும்

ஒத்திமெவுடன் இயங்கவுள்ளது.

ெிடயங்கமள

கெனத்தில் வகாண்டு

கனடிய தமிழ் ெமூகத்திற்கு

அடுத்த ஆண்டுக்கான

வெயற்றிட்டத்மத

குழு உருொக்கும்.

கூற்றுகள்:
“கனடிய-தமிழ் பாராளுமன்ற
அமனத்துக் கட்ெிகமளயும்
தமிழ்-கலனடியர்களுக்கு

நட்புக்குழுெின்
லெர்ந்த

தமேெராக இருப்பதில் வபருமமவகாள்ெலதாடு,

எனது ெகாக்களுடன் வெயோற்றி

முக்கியமான

ெிடயங்களில் கெனம் வெலுத்துெதற்கும்

உேகளாெிய தமிழ் ெமூகத்லதாடு வநருக்கமான
ஆர்ெமாக

உள்லளன்” –

மார்க்

வ

உறமெக் கட்டிவயழுப்புெதற்கும்

ாேண்ட், தமேெர்

“கனடிய-தமிழ் பாராளுமன்ற
வபருமம

வகாள்கிலறன்.

இமைந்து

நட்புக்குழுெின்

எனது பாராளுமன்ற ெகாக்களுடனும் தமிழ் ெமூகத்துடனும்

தமிழர்களுக்கான

குரல்வகாடுப்பதற்கு

நல்லுறமெ

அமமதி,

ஆர்ெமாக

லெகமாக

“கனடாெிலே

உபதமேெராக வதரிவுவெய்யப்பட்டதிலே

மக்களாட்ெி,

உள்லளன்”

மற்றும்

மனித உரிமமகளுக்காக

– அவேக்ஸ் நட்டால், உபதமேெர்

ெளர்ந்துெரும் இனக்குழுமங்களில்

ஒன்றான

தமிழ் ெமூகத்துடன்

ெளர்த்துக்வகாள்ெதற்காகவும், அெர்களின் தாயகங்களிலே

உரிமமகளுக்கான

பாதுகாப்மப

உறுப்பினர்களுடன்

இமைந்து

லமப்படுத்துெதற்காகவும் எனது
உமழப்பதற்கு

மனித

ெக பாராளுமன்ற

ஆர்ெமாக உள்லளன்”

–

மலற

றான்கின,

உபதமேெர்

(இடமிருந்து ெேமாக) பா.உ.
வ

ாேண்ட்,

பா.உ.

ரி

ஐரீன்

மத்திென், பா.உ. மலற ரான்கின்,

ஆனந்தெங்கரி , பா.உ. அந்தனி லறாட்டா, ,
பா.உ. ெல்மா

ொகிட்

பா.உ.

பா.உ.

மார்க்

ெந்ரா ஆர்யா,

(இடமிருந்து ெேமாக) பா.உ.
ஆர்யா,
மலற

பா.உ. ெல்மா ொகிட்,

ரான்கின்,

பா.உ.

ரி ஆனந்தெங்கரி,
, பா.உ.

ஸ்வென்

பா.உ. அந்தனி லறாட்டா, பா.உ. ெந்ரா

அவேக்ஸ் நட்டால்,

ஸ்வபங்மன், பா.உ.

மார்க்

பா.உ.
வ

ஐரீன்

மத்திென்,

பா.உ.

ாேண்ட் )
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ெிபரங்களுக்கு,

பின்ெருலொமர

வதாடர்பு வகாள்ளவும்:

Mark Holland, MP

Alex Nuttal, MP

Murray Rankin, MP

Chair

Vice-Chair

Vice-Chair

613-995-8042

613-992-0718

613-996-2358

Mark.Holland@parl.gc.ca

Alex.Nuttal@parl.gc.ca

Murray.Rankin@parl.gc.ca

Gary Anandasangaree, MP
Secretary-Treasurer
613-992-1351
Gary.Anand@parl.gc.ca

