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பள்ளிகள் தடைகள் விடிக்கிறார்-நாங்கள் அதற்கு எதிர்ப்டப ததரிவிப்பபாம் Schule 

zieht Grenzen-wir ziehen nicht mit!  

நாங்கள் அனைவரும் மேனையில் இருந்து ஓர் மகள்வினய எழுப்பிமைாம். யயர்ேைில் 

எங்களுனைய வாழ்வில் அனையாள அட்னைகளின் பயன் என்ை? நாங்கள், அனவ 

ேைிதர்கள், இனளஞர்கள். அவர்கள் தனை இல்லா இனளஞர்கள், இைிய ாம்யா, மதைிய 

யபண்கள் வதீியும் கனைகளும் ஆராய்ச்ைி யைய்கி ார்கள். 

நாங்கள் எல்மலாரும் மபைிமைாம். பலருக்கு ேிகவும் அருனேயாை கனதகள் 

னவத்துள்ளார், அனையாள அட்னைகளாள் என்ை பயன்? முந்தி எப்படி? படிப்பு, மவனல, 

குடினைக்கு அதைால் என்ை தனை? அரைியல் யைய்யலாோ? எவ் யபரிதாை ஓர் கு ிப்பு! 

நாங்கள் பள்ளினய பற் ி மவனல யைய்மவாம் என்று கறுத்தளித்மதாம். எண்ணத்தால் 

நாங்களும் ஒரு விதத்தில் இதில் ைம்ேந்த பட்டுள்மளாம். ைிலர் வள்ளிக்கு மபாக 

முடியாது, ைிலர் ஓர் கு ிப்பிட்ை பள்ளி தான் படிக்கலாம், ைிலர் மவறு வகுப்புகளில் 

படித்தார். இையவ ினய பற் ி நாங்கள் கலந்துனரயாடிமைாம். பள்ளியில் நாம் என்ை 

ைந்தித்மதாம்? எந்த வினையங்கள் பற் ி நாம் மபைிமைாம்? அனத பற் ி எவ்வாறு 

கூ ப்பட்ைது? ஆைிரியர் ோணவர் யதாைர்பு எவ்வாறு உள்ளது? ைே உரினேயுைன் 

எல்லானரயும் நைத்திைாரா? அனையாள அட்னைகள் இல்லா ோணவர்கள் ஆைிரியர் 

எப்படி னகயாழ்ந்தார்? மவறு யோழிகள் யதரிந்து னவத்திருப்பது எவ்வாறு முக்கியம். 

யவவ்மவறு ேதங்கள் எவ்வாறு முக்கியம்? யவவ்மவறு மதைங்களின் அ ிவியல் 

எவ்வாறு முக்கியம்? எப்மபா ஆைிரியர்கள் எங்களுனைய மதால் நி ம், ேயிர், கண்கள் 

பற் ி மபசுவார். ஆைிரியர்கள் எப்மபா “உண்ணட்ைா” எல்லா “உங்களுனையவர்கள்” 

என்று பயன் படுத்திைாரா? எப்மபா நாம் எதிர்மதாம்? எப்மபா இல்னல? எவ்வளவு 

மகள்விகள்! எங்களுனைய யபாருட்காட்ைிக்கு நாம் பிள்னளகளின் பள்ளி உள்வழி, 
இனளஞர்கள், ஆைிரியர்கள் எங்களுனைய முதலாவது நைவடிக்னக. அவர்கனள 

பி ிப்பதில் என்ை பயன்? எப்படி அவர்கனள பி ித்தார்கள். அனத யபற்ம ார், 

பிள்னளகள், ைமூகம் எப்படி எதிர்த்தார்? நாங்கள் ேிகவும் ேகிழ்ச்ைியுைன்: அலிஸ் 

ைலயோன் உயர் பள்ளியும், யபாறுளாதா  உயர் பள்ளி, ய ாைி யபண் ஆர்கிவ், யூதர் 

முயையத்துனே FHXB-முயையத்துதன் இவ் காட்ைிக்கு பணம் தண்டுள்ளதற்கு நன் ி. இவ் 

வனகயில் நாம் இனத ைமுதாயத்துக்கு யகாண்டு மபாய் மைற்க்க ேடிகி து. 

 

ஒழுங்டக முறியடிக்கக் கூைாது Nicht die Ordnung vereiteln 

பயர்மனி குடியிருக்கும் நாடுகளின் பள்ளி ஒருங்கியங்களின் மாணவர்கடள 

அவர்களின் நிறத்டதயும் பாடையும் பரத்து பிறிப்பார். அவ் பள்ளிகளிள் 

குடியரசுக்கும் தவள்டள இனத்தவர்களுக்கு சாதகங்கமாக கருதும் 

விடையங்கடள மற்றும் தான் படிப்பிப்பார். அது தபரும் எதிர்ப்டப தகாண்ைது. 

பைம் 1: கறுப்பு பிள்னளகளுக்கு யயர்ேன் யதற்க்காப்பி ிக்காவில், இப்யபாழுது நேிபியா, 

அனேத்துல்ல பள்ளி 
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பைம் 2: முன்ைர் பள்ளி ோணவரும் விடுதனல மபாராளி யென்திரிக் வித்மபாய் 

பார்லிேன்த் கார்தன்ஸ் வின்மதாக்கிள் (நேிபியா) யகௌ விப்பு. 2016ல் எடுத்த பைம் 

பைம்3: முன்ைர் பள்ளி ோணவரும் விடுதனல மபாராளி ைமுயயல் ேகாம ய ா, 

ஒக்கண்தியாவில் யகௌ விப்பு 

முந்திய யயர்ேன் அபிரிக்கன் கண்ைத்தில் குடியிருந்த நகரங்களில் (1884-1918) 

கறுப்பிைத்தவர்களின் வாழ்க்னக இையவ ியாளும் அடினேபடுத்துவதால் 

நினலத்திருந்தது. அவருனைய ைமுதாயம், நாகரீகம், யோழியும், அ ிவும் 

னகயாண்ைவர்களின் விருப்பம் பதி ோற் ியனேக்கப்பட்டுள்ளது. அமத 

வண்முன யாளும் ஏோற் ாளும் நைத்தியனவ. இவற்ன  இையவ ிக்குள்படி 

வைணங்களாலும், ஆபிரிகர்கனள வளர்க்கமவண்டும், ைீர் திருத்த மவண்டும் என்று 

அனவ கூ ியுள்ளார். 

காலைி திட்ைத்தின் முக்கிய கருவி ேதப் பிரச்ைார பள்ளிகள். விதவிதோை பள்ளிகள் 

அங்கு உண்டு. ைிலர் யவள்னள காரர்களுக்கு ைிலர் கறுவர்களுக்கு எை பி ித்தார்கள். 

அமத வனகயில் ஆண் யபண் என்று பி ித்தார். அங்கு கணிதம், எழுத வாைிப்பனதயும் 

தவிர ஆண்களுக்கு விவைாயமும் னகமவனலயும் யபண்களுக்கு வடீ்டு மவனலகனள 

படிப்பித்தார். அப்ப தான் யவள்னள காரர்களுக்கு மவனல யைய்வார்கள் 

கருப்பிைத்தவர்கள் அதைால் ேதப் பிரச்ைார பள்ளிகனள தவிர்கி ார்கள். அவ் பள்ளிகள் 

பிள்னளகளின் விருப்பத்தின்படி அனேக்கப்பைவில்னல. யவள்னளயர்களின் 

பள்ளிகளின் மதனவயாைது எல்லா விருப்பப்படுவது, அனத விை யபாதுவரினவமயா 

படிப்படில்னல.  

ேதப் பிரச்ைார பள்ளிகளிள் பிள்னளகளின் ஒருனே உனைக்கப்படுகி து. 

யபற்ம ார்களும் பிள்னளகளும், பள்ளிக்கு மபாக மவண்டிய அ ிக்னகனய, அனத 

மநாக்கி பயன் படுத்திர வன்முன னய தடுக்க யையற்படுகிரார்கள். ைில 

கறுப்பிைத்தவர்கள் யபாதுவாக வைதியுள்ள ஆண் ேக்களுக்கு உயர் பள்ளியில் படிக்கி  

வைதி உண்டு. அங்கு அவர்களுக்கு காலணிக்கு ைாதகங்கோக மபசுவதற்காகவும் தன் 

இைவற் வர்களுக்கு காலணி திட்ைத்னத விளங்கப்படுத்துவதற்க்கு படிப்பிப்பார். ைிலர் 

யயர்ேைில் படிக்கின் ார்கள். ேதப் பிரச்ைார பள்ளியில் படித்த ோணவர்கள் ைிலர் அங்கு 

உணர்ந்து யகாண்ை இையவரினயயும் காலணி திட்ைத்னதயும் எதிர்த்து நிற்கின் ார். 

இரண்டு முன்ைர் ேதப் பிரச்ைார பள்ளி ோணவர்கள் இன்ன ய நேிபியாவிள் ஆயுத 

மபானர யதாைக்கியுள்ளார். ைமுயயள் ேகாம ா ா, ஓவா ெம ம ாவின் அரைிய 

தனலபடியும் யென்திரிக் வித்மபாய் நோவின் அரைிய முதத் தளபதி. 
யபாைாேங்காவிளும் ஆண்களும் யபண்களும் கேரூைிள் யயர்ேைியின் மபரரைின் 

பள்ளிகளிள் படித்து, அதன் பின் அனவயள் யதரிண்டு யகாண்ை அரினவ யகாண்டு 

காலணியின் சுரண்ைலுக்கும், நைித்தலுக்கும் எதிர்த்து மபாராதுகி ார். 
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யாரால் யாருக்கு ஆபத்து Wer ist für wen eine Gefahr?! 

யூதர்யின, கறுப்பின மாணவர்களும் சின்திபறாம பிள்டளகளும் பதசிய 

பசாசைிசத்தில் கட்ைாயக் கல்வியிள் இருந்து களிக்கப் படுகிறார்கள். 

பைம்1: 1905 பள்ளி வழியில் யபர்லின் பிள்னளகள் மதைிய மைாைலிைத்தில் கலனவனய 

திணிக்க் ார்கள் 

பைம்2: 1930ல் யபர்லிைிலுள்ள யூதர்களின் தைிப்பட்ை பாைைானல  

பைம்3: கட்ைாயக் கிட்ைங்கி யபர்லின் ோர்ைன் 1936 

மதைிய மைாைலிைத்தில் யபாதுவாை கட்ைாயக் கல்வினய யயர்ேன் குடியுரினே 

இருக்கும் ோணவர்களுக்கு ேற்றும் தான் உண்டு. குடியுரினே இையவ ியாளும் 

அரைியல் யதாைர்பாை கரணியங்களாள் தை யைய்ய பைலாம், ஆகயால் அவ் 

குடும்பங்களுக்கு யபாதுவாை கட்ைாயக் கல்வி இல்னல.  

1936ல் யபர்லிைில் வைிக்கும் ைின்திம ாேர்கனளயும் ோர்ைன் கட்ைாயக் கிட்ைங்கியுள் 

அனைத்தார். அவர்களுனைய பிள்னளகள் அங்கு ஆைிரியர் இருக்கும் வனர படிக்கும் 

வைதி உண்டு. அதன் பின் அவர் பள்ளிக்கு யைல்ல முடியாது. 12 வயதுக்கு மேற்பட்ை 

பிள்னளகள் கட்ைாயக் மவனலகள் யைய்ய மவண்டும். அங்கு மவனல யைய்பவர்கள் 

பிள்னளகளிள் இைம் ைார்ந்த உைல் நலவாய்வுகனள ஆராய்ந்து நிபுணத்துவச் 

ைான் ிதழ்கள் தயாரித்தார். அவ் நிபுணத்துவச் ைான் ிதழ்கள் தான் யானர கிட்ைங்கியுள் 

னவப்படு யானர விடுவது என்று தீர்ோணிக்கும். ஆரம்ப பள்ளியில் படிக்கி  வைதி யூதர் 

பிள்னளகளுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தது. அரசு கட்ைனள ஒன்று யூதர்களின் 

எண்ணிக்னக பல்கனலகளகட்டிலும் உயர்பள்ளிகளிள் குன க்க மவண்டும் என்று 

கூறுகி து. அதைால் யூதர்கள் தைிப்பட்ை பாைைானலகளில் படிக்க மவண்டிய கட்ைாயம் 

உண்ைாச்சு. 1938ல் யூதகரின் பிள்னளகளுக்கு பள்ளிக்கு மபாவதற்க்கு அனுேதி இல்னல. 

1941ல் மதைிய மைாைலிைத்தின் யதாண்ைர்கள் கறுப்பிை ோணவர்களும் ைின்திம ாே 

இைத்தவர் யயர்ேன் ோணவர்களுக்கு ஆபத்து யதரிவித்தால், அவர்களுக்கு கனள 

நிந்தனை வழங்கும் பதி கூ ியுள்ளார். யபர்லிைில் வைிக்கும் ைின்திம ாே 

பிள்னளகளுக்கும் இதுக்கு யதாைர்பில்னல. அப்மபாது அனவ அனைவரும் கட்ைாயக் 

கிட்ைங்கி ேர்ைைில் அனைத்து னவக்கப்பட்ைவர். 1942ல் மதைிய மைாைலிைத்தால் 

யூதர்களின் கல்வி திட்ைம் அழிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

பமர்க்கு தபர்ைினில் பிர்த பள்ளிகள் „Gestern Integration, heute Abschiebung“ 

1970-1980ல் சிை சட்ை விதிக்டககடள இட்ைார்கள். அடவ பிற நாட்ைவர்கடள, 

குறிப்பாக தயர்மன் குடியுரிடம இல்ைாதடவடய பள்ளிகளிள் பிரித்து 

படிப்பித்தார். இடவக்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்தார்கள்.  

பைம் 1;2: பிரித்து பதிப்பித்தலுக்கும் பள்ளிகளுக்கு ைே உரினேக்காை  ஆர்ப்பாைம். 1975 
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பைம் 3;4: உள்ளனேச்ைரின் ைட்ைத்திற்கு ஆர்ப்பாைம். குடும்பத்தின் ஒன்று மைர்தனளயும் 

பிள்னளகனள நாட்னை விட்டு திருப்பி அனுப்புதல் அதுக்குள் அைங்குது. யபாதுேக்கள் 

அதற்க்கு எதிர்ப்பு. 

யபாதுவாக பிரித்து படிப்பித்ததாள் பாதிக்கப்படும் பிள்னளகள் இங்கு மவனல மதடி 

வந்துள்ளாவரின் பிள்னளகள். கு ிப்பாக துரிக்கி நாட்னை மைர்ந்தவர்கள், குர்தர்கள், 

அலவித்தனும் அர்மேைியர்களும், யுமகாைிலவிய நாட்ைவர்கள், கிம க்கர்கள் ேற்றும் 

அரைியல் தஞ்ை ைட்ை நைவடிக்னகக்குள் ஈடுபட்ை பிள்னளகள். அவர்களின் எண்ணிக்னக 

20%க்கு கீழ், 1982ல் 30%க்கு கீழ் இருந்தாள் ோற் ம் தான் அவர்கள் பள்ளியில் படிப்பதற்கு 

வைதி உண்டு. அப்படி இல்னலயயன் ால் அவர்கனள “யவளிநாட்ைவர் வகுப்புகளில்” 

படிப்பிப்பார். யயர்ேன் யோழி யதரியாதவர்கள் யதாைற்கட்டில் ஆயத்தம் யைய்யும் 

படித்து, இரண்டு வருைங்களுக்குப்  பின் யபாது வகுப்பில் படிக்கலாம். ஆைால் 

உண்னேயாக கூை வருைங்கள் அங்கு வகுப்புகளில் அவர்கனள படிப்பிப்பார். அதன் பின் 

யவளிநாட்டு வகுப்புகளில் அவர்கனள படிப்பிப்பார்.  

14 வயதுக்கு மேல் பட்ை ோணவர்கள் ோவட்ைத்தின் பார்னவயில் இரண்டு 

வருைங்களுக்குள் யபாது படிப்னப முடிக்க மவண்டும். அது முடியவில்னல என் ால் 

பள்ளி இறுதி ஆண்டுத் மதர்வு ைான் ிதழ் கினையாது. அரைியல் தஞ்ை ைட்ை 

நைவடிக்னகயில் உட்பட்ை பிள்னளகளுக்கு பள்ளிக்கு 1984ல் இருண்டு மபாவதற்கு 

அனுேதி உண்டு. யபற்ம ார் காணாை அளவுக்கு படிப்பித்தாள் ஆயிர கணக்காை 

பிள்னளகள் பள்ளி வைதி இல்லாேல் இருந்தார்கள். அனத விை பிள்னளகள் யபாது 

பள்ளிகளிள் இருந்து நிந்தனை படுகி ார்கள் அல்லது பள்ளினய விட்டு மபாய் விடுவார்.  

இையவ ினய  எதிர்த்து, அதன் ைார்பாை பள்ளி திட்ைத்னத எதிர்த்து பிள்னளகள் 

யபற்ம ார்களும் ைில பல ைமூக மைனவ யைய்யும் நிறுவகங்கள் அனத எதிர்த்து 

மபாரதிைார் . அவர்கள் கடுனேயாை பள்ளி திட்ைங்கனளயும் மவனல வாய்ப்புகனளயும் 

தண்டிக்கு ார். பள்ளியில் மவறு நாடுகனள பற் ியும் பள்ளியில் படிப்பிக்க மவண்டும் 

என்று கூ ியுள்ளார். அனத மபால் பிள்னளகனள நாட்னை விட்டு திருப்பி 
அனுப்புவதற்கு எதிர்த்து நிற்கின் ார்கள். அரைியல் எண்ணத்துைன் யோழியின் 

பல்வனகனய காட்ை முடியும் என்று 1984கட்ைனளயிள் யதரிகி து. யவளிநாட்டு 

ோணவர்கள் யபாது வகுப்புக்குள் படிக்கலாம், ஆைால் யயர்ேன் யோழி யதரியாத 

வனகயில் மேல் வகுப்புகளில் படிக்க மவண்டும் அல்லாத்தி ஒரு வருைம் உதவுகின்  

வகுப்புகளில் படிப்பிக்கப்படுவார். 

 

எல்ைா பிள்டளகளுக்கு சம உரிடம உண்ைா? Gleiche Rechte für alle? 

பிரித்து படிப்பித்தல் ததாைர்ந்து அளிக்க படுகிறது, ஆனால் எதிர்ப்பாள் திரும்பவும் 

ததாைக்க படும். சட்ை விபராதமாக இருக்குபம பிள்டளகளும் இடளஞர்கள் 

அவர்களுடைய பள்ளி உரிடமக்கு பபாராதுகிறார்.  

பைம் 1: இைிய ாேின்யாவிற்கு எதிமர  அ ிக்னக யகாடுக்கும் கம்மபை மப யபர்லின் 
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பைம் 2: எல்லாரும் இருக்கட்டும்! 2011 வஸீ்பாதைில் உள்ளனேச்ைருக்யகதிராக 

மபாராட்ைம். 

பைம் 3: எல்னல இல்லா இனளஞர்கள் 2014ல் யபாண் நகரில்  உள்ளனேச்ைருக்யகதிராக 

மபாராட்ைம். 

1990ல் இருந்து அனைத்து பிள்னளகளுக்கும் இனளஞர்களுக்கும் கட்ைாய பள்ளி 
உள்ளது. எல்லாரும் இருக்கட்டும், எல்னல இல்லா இனளஞர்கள் மபான்  நிறுவகங்கள் 

பள்ளியிலும் மவனலகளிலும் ைில ைட்ைங்கள் உண்டு என்று அவர்கள் முண்னவத்தார். 

ைட்ை விமராதோக  இருக்கும் இனளஞர்களுக்கு பள்ளி கட்ைாயம் இன்னும் உண்டு, 

ஆைால் உண்னேயில் நைவடிக்னக எடுப்பது கடிைம். 1995 யவளிநாட்ைவர்களின் 

வகுப்புகள் தனை யைய்ய பட்ைது. 1999\2000ல் யோழினயத் தைிப்பட்ை முன யில் 

படிப்பிக்கும் வகுப்புகள் நிறுத்த யைய்ய படுகி ார்கள். பிரிந்து படிப்பித்தல் குடியுரினே 

இல்லா வர்களுக்கு யயர்ேன் யோழி படிக்கும் வகுப்புகள் உண்டு. 2007வ் இருந்துத்தான் 

பிள்னளகளுக்கு யபாதுவகுப்புகளில் படிப்பதற்கு உரினே உள்ளது. யோழினய 

படிப்பதற்கு யயர்ேன் யோழி படிக்கும் குலுக்கல் உண்டு. 1997\98ல் யயர்ேன் யோழி 
மவறு யோழி என் ால் பிள்னளகளின் பள்ளியில் பதிமவடுக்கப் பட்டுள்ளது. இவ் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு யார் யபாறுப்பு என்பது யதரியாது, அனத விை அவ் பிரிவு யயர்ேன் 

யோழியின் தகுதிநினலனய பற் ி ஒன்றும் கூ ாது. யபற்ம ார்கள் மவறு யோழி ேக்கள் 

கூை இருக்கும் பள்ளிகனள தவிர்கி ார்கள். மவறு யோழியவர்கனள தன்பிள்னளகளின் 

வகுப்புகளில் குன க்க பை மவண்டும் எை நிறுவாகியிைம் உத்தரவு இடுகி ார்கள். ைில 

நிறுவாகிகள் யதாைக்கத்தில் இருந்து வகுப்பகனள பி ித்தார், ஆைால் அது ைட்ை 

விமராதம், ஆனகயால் அவ் வகுப்புகள் நிவர்த்தி யைய்ய பட்டுள்ளது.  

2011\12ல் இருந்து பள்ளிகளின் ‚வரமவற்பு வகுப்புகளின்‘ பிரித்து படிப்பிப்பது 

யதாைங்கியுள்ளது. முக்கியோக யயர்ேன் ய ாேன்யா பிள்னளகனள இல்லா படித்தது. 

இது ய ாேன்யா குலுவிைரிைம் யபரிய எதிர்ப்பு உருவாக்கியது வரும் வருைங்களின் 

யயர்ேன் யோழி யதரியாதனவ, அகதிகள் ேற்றும் கிழயதற்கு நாட்ைவர்கள் வரமவற்பு 

வகுப்புகளில் படிக்கி ார்கள். அவ் வகுப்புகளில் மூலப் யபாருட்கமளா படிப்பிற்கும் 

வனக ஆைிரியரின் னகயில் உள்ளது. வரமவற்பு வகுப்புகள் மவறு அன களிளும் மவறு 

கட்டிதங்களிலும் நனையபடுகி து. 

 

திதியாரிள் எப்படி Und wie war es in der DDR? 

திதியார் தவளிநாட்டுகப்சிகளுைன் பசர்ந்து ஓர் கல்விக்கூட்டுதன் பணம் 

தயாரித்தார். அவர்களுடைய முன் பநாக்கம் வடீுதியுைன்கூடி கல்லூரிகளிள் 

அடனவடரயும் வளர்த்ததடுக்க பவண்டும். 

பைம் 1: யகாடி அனழத்தல் மகட்ை யகால்வித்ஸ் வடீுதி. 

பைம் 2: அண்திம யஸ் ஸியிம ா (நடுவரினை,இைம் 3) 400 நேீபியன் பிள்னளகளிள் 

ஒன்று திதியாரிள் வளர்ந்து வண்ைது. 
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திதியார் அரைியல் பாைிைத்னதயும், நாட்டு குடிமயற் னள எதிர்த்தது. யதாைக்கத்தில் 

 ைநாயக திட்ைதுைன், அதன் பின் மைாைலிை திட்ைத்தில் கல்வி முன  

னகயாளப்பட்ைது. யவளிநாட்டு கல்விகூட்ைனேப்புகள், குடிமயற் னளயும் நாட்னை 

திரும்பி கட்டுவதற்கு உதவுகி ார்கள். ோணவர்களுக்கு தைி பத்த பள்ளிகலும் 

படிப்புத்திட்ைங்கள் அனேக்கப்பட்டுள்ளது, 

வைவியத்திநாம் பிய ன்ச் காலைி திட்ைத்தில் விடிவிக்கப்பட்ை பின் 1955ல் திதியாரிதம் 

ஓர் அ ிக்னக விடிவித்தைர். 350 முண்டிய காலணினய எதிர்த்த வரீர்களின் பிள்னளகள் 

மகட்ை யகாள்வித்ஸ் யோரித்ஸ்புர்கிள் வைிக்க வைதி அனேச்சுள்ளார். இன்று 

அவர்கனள யோரித்ஸ்புர்கிள் எை அனழக்கப்பட்டுள்ளார்.  

யோைம்பிக்கும் திதியாருைன் ஒப்பந்தம் ஒன்று இட்ைார். யவவ்மவறு கல்வி ைான்  

வழங்குதலில் இருந்து யோைம்பிக் திதியானர மதர்ந்யதடுத்தது. 1982ல் 899 யோைம்பிக் 

பிள்னளகள் அங்கிருந்து திதி ாரின் ஸ்ராஸ்பூர்க் எனும் இைத்தில் “நட்பின் பள்ளியில்” 

படித்தார்கள். அவர்களுக்காக கட்டிை பள்ளி 1988 வனர அவர்களது வைீாக பயன் 

படுகி து. வவீுகளில் நகரத்தில் விருந்திைர் குடும்பங்களில் வைிப்பவர், ஆைால் 

மோைம்பிக்கிள் அனவ நாட்னை மைாைலிை முன யில் நிர்ோணி யைய்வது பினளக்குது. 

அரைிய ஆச்ைி ோற் த்தாள் திதியாரில் யபற்  பள்ளி அ ிக்னககள் அனைத்தும் ஏற்றுக் 

யகாள்ள பை வில்னல. நேிபியாவிள் இனளஞர்கள் ைிறு காலத்திற்கு நட்பின் பள்ளியில் 

வைித்தார்கள் அதன் பின் யயாலி யதக்ைிகள் மேல் பள்ளி விலி லிலஸதாம்பில் 

தைிப்பட்ை வகுப்புகளில் படிக்கி ார். இங்கும் தைிப் பத்த முன யில் கல்வி திட்ைங்கள் 

அனேக்க படுகின் ை. 

கட்ைிகளின் விருப்பம் பதி பிரித்து படிப்பிக்க படுகின் து. திதியாரில் வைிக்கும் 

அனைவரும் யபாதுவாக அனைத்து பள்ளிகளிள் படிக்கும் வைதி உண்டு. ைேயுரினே 

பள்ளியிலும்  உண்டு என்று நினைத்தாலும் அங்கு இல்னல. மதைிய மைாைலிைத்னதயும் 

காலைி திட்ைத்னத பற் ி படிப்பித்தலும், அனத பற் ி மபசுவது ோணவர்களுக்கும் 

ஆைிரியர்களுக்கும் பின் வினளவுகனள யகாண்டு வரும். 

 

அணா தபாதறாஸ் Anna Boros 

“எனது முதைாவது பபாதடன கட்ைாயத்தால் நிவர்த்தி தசய்யப் பட்டுள்ளது.” 

பைம் 1: அணாவும் அவர் தாய் யூலியும் ேற்றும் அவர் தந்னத மகமயார்க். 1936ல் யபர்லின் 

முகப்பன யில் 

பைம் 2: மதைிய மைாைலிைம் 10 வருைங்களுக்கு முடிந்து விட்ைதும் அணா குட்ேண் 

மவனல யைய்ய முடியாத க ைியத்தால் ஏற்பட்ை நட்ை ஈடுக்காய் மபாராடுகி ார். 

பைம் 3: ேருத்துவர் ைாக்ைர் யோகயேத் யெல்ேினய கூட்ைத்தில், நீதியாைவர் எை 

மபாற் ப் பாடுகி ார். அவர் அணாவின் உயினர காப்பாற் ிைர். இப் பைத்தில் ைாக்ைர் 
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யோகயேத் யெல்ேியின் ேருேகன் ைாக்ைர் நாைர் யகாத்பியும் அணாவின் ேகள் கார்லா 

கி னீ்ஸபான் யகாண்ைாட்ைத்தில். (யாத் வாயஸம்) 

அணா யபாய ாஸ் 1925ல் அ ாத் றுமேணியாவில் பி க்கின் ார். அவர்களது யபற்ம ார் 

பிரிந்த மபாது அவருனைய தாயாரும் அவரம் யபர்லிளுக்கு அவர்களது அம்ேம்ோவிைம் 

வண்ைார்கள். 1933 மதைிய மைாைலிைத்தின் யவற் ியுைன் அவர்களது வாழ்க்னகயில் ஒரு 

திருப்பம் ஏற்படுகி து. அணாவுக்கும் அவருனைய ோேைார் ோர்திணுக்கும், அம்ேம்ோ 

யைைில் றுத்ணிக்கும் யயர்ேன் குடியுரினே நிறுத்த பட்டுள்ளது. யதாைற்கட்டில் 

அணாவின் தாயார் அவருனைய கணவராள் யகமயார்க் மவர், ஒரு யவல்ல யயர்ேன், 

கிருத்தவத்தில் இருந்து யூத ேைற்றுக்கு ோ ிைாள், அனவகளுக்கு ஆபத்து இல்னல. 

ஆைால், ைில வருைங்களுக்கு பின் அவர்கனள கய்து யைய்ய முயன் ார்.  

யைைில் றுத்ைிக் ஓர் கனை னவத்துள்ளார். அரைாங்கம் அனத னகயாழ்ந்த பின் 

அனைவரும் நாமைாடிகள் இன் ி பணம் இல்லாதவர் ஆய்விட்ைைர். அணா அதைால் 

பள்ளிக்கு மபாக முடியாது. ேருத்துவக் காதி ஆகுவது அவருனைய கைவு 

யதாைற்கட்டில் முடியும் என்று நினைத்தார், ஆைால் எல்லா யூத நிறுவகங்கள் பூட்டிை 

பின் கைவு அழிந்தது. அம்ேம்ோவின் கனையிள் மவனல படிக்கும் நிலனே இல்னல. 

நாட்னை விட்டு யூதர்கனள அனுப்புவதாள் 1942 அணா, அம்ேம்ோவும் அவருனைய 

ோோவும் ஒழிஞ்ைிறுக்கி ார்கள். ைாக்ைர் மோகயேத் தைக்கு யதரிந்த ஏகிப்தில் 

யபர்லினுக்கு வந்தவருைன் மைர்ந்து ஆமலாைித்து அணாவின் குடும்பத்னத 

எப்படியாவது நாட்னை விட்டு மபாமவண்டியதற்காை  ஏற்பாடுகள் யைய்தார். அணானவ 

இசுலாேிய ேைற்றுக்கு ோற்றுவதற்காை ஏற்பாடுகனள தைது நண்பன் ைாக்ைர் கேல் 

எல் டின் கலல இசுலாேிய நிறுவைத்தின் யையலாளர் யைய்தார். இன்யைாரு நண்பன் 

இனைவித்துவாண் அப்யதல் அைிஸ் யெல்ேி ெேத் அணாவுைன் மபாலி 
திருேணத்னத  ஏற்றுக்யகாண்ைான்  அதன் மூலம் ஏகிப்த் நாட்டுக்கு ஓடி மபாகலாம். 

பணிேனள ஏற்றுக்யகாள்ளவில்னல அனத மபால் ைாக்ைர் யோகயேத் அணானவ 

தத்யதடுக்கும் முயற்ச்ைி யைய்தார். ேறுத்துவநினலயில் ஒளிவது பிரச்ைனை என்பதால் 

ைாக்ைர் யெல்ேி அவருனைய விட்டில் யபர்லின்புக்கிள் னவத்துள்ளார்.  

மதைிய மைாைலிைம் முடிந்த பின் யயர்ேைியில் மவனல வாய்ப்பு இல்லாத 

க ைியத்தால் அணா அமே ிக்காவுக்கு யைன் ார். 

 

ஒத்பதா பறாசன்தபர்க் Otto Rosenberg 

“நானும் பபாறாடினான்” 

பைம் 1: கட்ைாயக் கிட்ைங்கி யபர்லின் ோர்ைன் நினைவிைம்  

பைம் 2: ஒத்மதா ம ாைன்யபர்க்கும் அவருனைய ைமகாதருக்கும் தாயர்  

ஒத்மதா ய ாைன்யபர்க் 1927 துய ௌகுயபான்ள் பி ந்து யபர்லிைில் வழருகி ார். 1936 

மகானையில் மகயலதமபாவாள் அவர் அனைவரும் கட்ைாயக் கிட்ைங்கிக்குள் அவரிைம் 
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யைய்யப்படுகி து 13 வயதுகள் ஒத்மதா ஆயுதம் யைய்யும் ஒரு பாக்த ியின் மவனல 

யைய்ய மவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்பட்ைது. 1942ல் அவனர அங்கிருந்து யோயாபித் 

ைின யில் தைிச் ைின யில் அனைக்கப்படுகி ார். 1943ல் ைிவித்திற்கு ஏற்று ேதி 
படுகி ார். 11 ைமகாதரிள் அவர் ேற்றும் தான் உயிர்புனளத்தார். மபார் முடிந்த பின் அவர் 

அரைியலில் ஈடுபடுகி ார். ைிந்திம ாேவுனைய ைேயுரினேக்காண்டி மபாராதுகி ார். 1978 

ைந்தி ஊைியன் யபர்லின் முக்கிய யையலாளர் ஆகியார். அத்துைன் ேத்திய ைனப 

யயர்ேன் ைிந்திம ாேவின் நிர்வாக ைனப அங்கத்தவர் ஆவர். 2007 யபர்லிைில் உயிர் 

இழந்தார். “காவல்துன க்குப் பக்கத்தில் பள்ளி வண்டுள்ளது. அவ் ைேயத்தில் 

யபாதுப்பள்ளியில் நாங்கள் படிக்கக்கூைாது. இதுதான் எங்களது முற்றுப்புள்ளி. யபர்லின் 

ேர்ைைில் யபரிய பள்ளி மகாவிலுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் படிப்பதற்கு அனுேதி இல்னல. 

எங்களுக்கு ஒமர ஆைிரியர். ேிகவும் கூடிய வகுப்புகள்  இருந்தது. ஆைால் இரண்டு 

அன கள் ேற்றும் ைில புத்தகங்கள் சும்ோ கினைத்தது, ஆைால் ைிலருக்கு நாங்கள் காசு 

கட்ைமவண்டும். கைிதக் யகாப்பி, உருப்பனேய எழுதுதல், ஒரு கைிதப்புத்தகம் 

எங்களுக்கு இருந்தது. இவலாம்தான் நின ய படிக்கவில்னல” 

“ஆைிரியர் ேிகவும் சுறுசுறுப்பு. ஓம்? வந்த உைமை தடியயடுப்பார் , யயர்ேன் 

மபாராளிகள் எங்கு நிக்கு ார் என்று காட்டுவார். ஆைால் அது எங்களுக்கு மகட்க ஆனை 

இல்னல, அதன் பின் ஒரு யபண்ணிைம் கனதப்பார் அப்ப எைக்கு “ஒத்மதா அவர்கனள 

நான் எழுதிய எல்லாத்னதயும் எழுத னவத்தார்.” என்று யைால்லுவார். இவலாம்தான். 

இதுமல என்ைத்த படிக்கி து.” 

“பிள்னளயா இருக்கும் மபாது என்னை மகலி பண்ணுவார். ஆைால் ைிறுவைா இருக்கும் 

மபாது மவறு ோதிரி விழங்கிக் யகால்மவாம். நானும் எதிர்ப்பு யதரிவித்மதன். நான் 

பலனகயாள் யைய்த யைருப்பைன் தான் ேரியானத மைர்ந்தைான். அங்குள்ள பிள்னளகள் 

அவர்களுனைய பள்ளி அட்னைனய யநஞ்சுக்கு முன் னவத்து வின்னுந்து எை 

வினளயாடிைார். என்னை யநடுகளும் விழுத்திைார், மபைிைார். ைில தைனவ 

பிச்னைக்காரன், ஊத்தக்காரன் என்று திட்டிைார். நான் அதைால் ஒருக்கால் ஒரு 

காவல்கா ைின் ேகனை எைது பலனக யைறுப்புைன் இடிச்மைன்.” 

 

றுபதால்ப் துயைா மங்கா தபல் Rudolph Douala Manga Bell 

“தயர்மன் கால் இந்த மண்ணில் இனிபமல் பைக்கூைாது.” 

பைம் 1: யபாைேங்கா குடும்பம் நடுவில் ஏேிலியும் றுமதல்ப் துயலா ேங்கா மபல் 

பைம் 2: யபாைேங்கா கடுப்பத்தின் 3 வம்ைங்கள் நன்பரிைம். அவருனைய உரினேகளாள் 

யபர்லின் யைல்லும் இவர்கள். 

பைம் 3: யபர்லின் யவடிங் இைத்தில் நக்திகல் பிலாத்ச் ேங்கா யபல் பிலாத்ஸ் எை யபயர் 

ோற் ப் படுகின் து.  
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1873 றுயதால்ப் துயலா ேங்கா யபல் வைதியுள்ள ஓர் குடுேபத்துக்குள் பி க்கி ார். 

யயர்ேன் வியாபார விடுதளுேன் வியாபாரம் ஒப்பந்தங்கள் யைய்யும் தாத்தாவின் மபரன் 

இவர். அவ் ஒப்பந்தம் பிரச்ைனை உறுவாக்கும். இவரது குடும்பம் துயலாவில் 

இருக்கி ார்கள். இன்ன ய கேறுன். அனவ அனைவரும் அவ் ஒப்பந்தம் 

ைேயுரினேயுைன் யையற்படுகி து என்று நினைக்கின் ார்கள். யபாைேங்காவின் 

குடும்பத்திைர் ைிலர் மவத பள்ளிகளிள் கேறுைில் படிக்கி ார்கள், எல்லாட்டி மேல் 

படிப்புக்காண்டி யயர்ேைி ஐயராப்பாவிற்கு அனுப்ப படுவார். யதாைக்கத்தில் அவர்களும் 

யயர்ேனுக்கு வியாபாரம் யைய்வதால் லாபம் படுகி ார்.  

1887 றுயதால்ப் துயலாலில் காலணி அரைால் அனேக்கப் பட்ை முதல் கருப்பிண பிள்னள 

பள்ளியில் படிக்கி ார். 1891ல் இருந்து யயர்ேைியிள் படிக்கி ார். யதாைற்கட்டில் ஆலைி 
இைப்பள்ளி அதன் பின் லத்தீை யோழி பள்ளி பள்ளியும் கைைியாக உல்ேிள் உயர் கல்வி 
படித்தார். 5 வருைங்களுக்கு பி கு கேறுன் யைள்ளு, அங்கு யயர்ேன் காலணி அரசுக்கும் 

துயலா விற்கும் இனதய உைவியாழ ாக யையற்படுகி ார். காலணி அரைின் 

இையவ ியாளும் விைாரனண இல்னல கய்துகளாலும் றுயதால்ப் துயலா ேங்கா யபல் 

காலணி அரனை எதிர்த்தார். 1905\10ல் யவவ்மவறு ஆக்களுைன் தபாள்கள் யபர்லின் 

அரசுக்கு அனுப்பிைர். இவ் முயற்ைிகள் பி ிமயாைை பை வில்னல. அதைால் ஓர் 

யபர்லின் வழக்க ிஞர் ஒருத்தனர மதர்ந்யதடுத்தார். ஆைால் அவருக்கு ைாதகங்கோக 

அனேயவில்னல.1914 “மதைத்துமராக” க ைியத்தால் ேரண தண்ைனை அனுவபித்தார். 

அவருனைய கைைி வார்த்னதகள்: “அப்பாவின் ரத்தத்னத யதாங்க விடுகி ரீ்கள். 

யயர்ேன்காரன் ஒளிய. கைவுமல! என்னைக் மகல். என் கைைி ஆனை இது. இந்த நிலத்தில் 

யயர்ேன்வரகளின் காலடி பைக்கூைாது.” 

றுயதால்ப் துயலா ேங்கா யபல்லும் அவருதன் மைர்ந்து மபா தியனவ இன்று வனர மதை 

வரீர்களாக கேறுைில் அனழக்கப்படுகி ார். 

 

கல்வி பமத் இன் தயர்மனி? Bildung Made in Germany? 

தயர்மனின் தவைிநாட்டுப் பள்ளிகள் கைாசார அரசியலுக்கு முக்கியமானது. 

உைகளவில் அங்கு வசிக்கும் பிள்டளகள் தயர்மன் கல்வித் திட்ை முடறயில் தான் 

படிப்பிக்க படுகிறார். 

பைம் 1: துசுயேப்பில் யயர்ேன் பள்ளி, யதற்குமேற்கு யயர்ேன், இன்ன ய நேிபியா. 20ம் 

நாற் ாண்டின் யதாைக்கம். பி ாங்புர்த் பல்கனலகளகத்தின் நாலகத்தில்.  

பைம் 2: யயாகயைஸ்புர்கிள் உள்ள யயர்ேன் யவளிநாட்டுப்பள்ளி. 2018ல் எடுத்துள்ள 

பைம். 

1557ல் யகாப்பன்காகைில் முதலாவது யயர்ேன் யவலிநாடு பள்ளினய யதா க்கப்பட்ைது. 

அரைாங்கம் பணம் கட்டுவதுதான் மகாலைிைம், மதைிய மைாைலிைதாலும், மபார்கள் 

அரைிய திருப்பங்களாளும் அவ் பணம் தனை யைய்ய பைலாம். இன்று உலகளவில் 140 

யவளிநாட்டுபள்ளிகள் உள்ளது. 
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யயர்ேன் ேக்கள், மவனல கா ைத்தாள் யவளிநாட்டில் வந்துள்ளதாள் பிள்னளகள் 

யயர்ேன் கல்விதிட்ை முன யில் படிப்பிப்பார். 1970ல் இருந்து ைந்திப்புப் பள்ளிகள் என்று 

அனளக்கப்படுகி து. யயர்ேன் பிள்னளகளுக்கு இைம் மதனவ பைாவிட்ைாள் நாட்டில் 

வைிப்பவர் அங்கு கல்வி யப ளாம். அங்கு வைிக்கும் பிள்னளயின் ஒரு யபற்ம ார் 

நலோக யயர்ேன் மபைமவண்டும் அதின் மபாக பள்ளிப் பணத்னத கட்ை மவண்டும். 

படிப்பித்தாள் ப ித்து  எல்லா ப ிக்காேல் படிப்பது அரைின் யபாறுப்பு. குயலா லும்புர் 

யயர்ேன் பள்ளியில் யயர்ேனும் ஆங்கிலமும் படிக்கலாம் , ஆைால் அங்குள்ள தாய் 

யோழி பகாைா ேனலைியா படிக்க முடியாது. ைர்வமதா யயர்ேன் பள்ளி 
யயாகயைஸ்புர்க்கிள் மவறு கலாைாரங்கள், மவறு யோழிகளுக்கு முக்கிய துவம் 

யகாடுப்பார், ஆைால் அங்கு ஆபிரிகன்ஸ், பியரஞ்ச், ஆங்கிலமும் யயர்ேன் ேற்றும் 

தான் படிக்களாம். னகம ா யயர்ேன் பள்ளியில் பிள்னளகள் எகிப்த் யயர்ேன் 

கல்வித்திட்ைமுன யிவ் படிப்பிக்க படுகி ார். யயர்ேன் பிள்னளகளுக்கு யயர்ேன் 

கல்வி திட்ைம் ேற்றும் தான் அரபிக், ஆங்கிலத்துக்கும் பியரஞ்ச் யோழியுக்கு பின் 

மூன் ாவது பி யோழியாக படிப்பிக்கப்படுகி து. 

யயர்ேன் பள்ளிகளில் ோணவர்களுக்கு பியரஞ்ச் யோழினய படிப்பித்து அங்குள்ள 

கலாைாரத்னத படிப்பித்து முக்கியோைது. யயர்ேன் பள்ளிகளில் யயர்ேன் யோழி 
முக்கியம் வாய்ந்தது, ஆைால் யவளிநாட்டு பள்ளிகளிள் யவளிநாட்டு யோழிகள் 

முக்கியோைனவ. “எங்களுனைய யபாருளாதா த்துக்கு யவளிநாட்டுப் பள்ளிகள் 

மதனவ படுகி து. அனவ தான் எங்களுனைய எதிர்காலம். எங்களுனைய தாய்நாட்டுக்கு 

அவர்கள் தூதர்களாக பயன்படுவார்.” ைில ோணவர்கள் இவ் வழினய தான் மபாவார், 

ைிலர் தூரிப்பார். கறுப்புப் பிள்னளகனள இையவ ி ைந்தித்தார்.  

 

நமிபியாவின் டிடியார் பிள்டளகள் DDR Kinder aus Namibia 

1980ல் 400 நமிபிய பிள்டளகள் டிடியாரில் சிகிர்டச தபற்றுள்ளார். பின் வரும் உயர் 

படிப்பாளர் என்பதால் அடவ தான் நாட்டை தருப்பி கட்டுவார் என ஓர் நம்பிக்டக. 

பைம் 1: நண்பர் பள்ளிக்கு முன் ைத்தி ாஸ்புர்க் 

பைம் 2: மபர்லின் பள்ளி வதீிக்கு ேன். 

1979ல் இருந்து 1989ரு வனர மூன் ிள் இருந்து ஏழு வயசுக்குள் உட்பட்ை பிள்னளகள் 

டிடியாருக்குள் வந்துள்ளார். அங்மகாலாவிலும் ைேிபியாவிள் உள்ள, இன்ன ய 

நேிபியா, கிட்ைங்கிகளில் இருந்து வந்துள்ளர். யதற்குமேற்க்கு ஆபிரிக்க ேக்கள் 

கூட்ைனேப்பு நேிபியாவின் விடுதனலக்காண்டி மபாராடுகிம ாம். அவ்வனேப்பு 

டிடியாரின் கிட்ைங்கியள் உள்ள பிள்னளகள் டிடியாருக்குள் வருவதற்கு அனுேதி 
மவண்டும்.  

அவ் டிடியார் பிள்னளகள் பிள்னளகள் வடீுதி யபரலிைில் அனவ வழ்ரகின் ார். அங்கு 

மைைாவின் பள்ளி டிடியார் பிள்னளகளுக்காை வகுப்புகள் உள்ளது. நேிபியனும் 

யயர்ேன் ஆைிரியர்களாள் படிப்பிக்க படுகி ார். பிள்னளகள் ைட்ைத்துக்குள் பை நைக்க 
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மவண்டும். ஆைால் அனத விை பிள்னளகள் ஒற்றுனேயாக யையற்படுகி ார். 

ஒைியயர்ேன் எனும் ஓர் யோழினய தயாநித்து, அவ் வனகயில் அவர்கள் ஒராளுக்கும் 

விளங்காத ோதிரி கனதக்க முடியும். ஒைியயர்ேன் ஒைிவம்மயாவுக்கும் யயர்ேனுக்கும் 

இனையில் ஒரு யோழி. டிடியார் ஒழிந்த பின் டிடியார் பிள்னளகனள நேிபியாவுக்கு 

திருப்பி அனுப்பிைார். 

 

ஐபராப்பியர் உதாரினமாக எடுக்காபத! Das europäische nicht als Vorbild nehmen 

கறுப்புப் தபண்கள் தயர்மன் காைனகளின் உள்ள மிசன் பிள்டளகளிள் 

தவள்டளகாறர்களுக்கு பவடை தசய்யும் வடகக்கு படிப்பிக்கப்படுகிறார். 

அவர்களது எதிர்ப்பு தவள்டள ஆசிரியர் வித்தியாசமாக ஏற்றுக்தகாள்கிபறாம். 

பைம் 1: ஆைிரியர்களின் கடிதங்களின் மூலம் அங்குள்ள யபண்களுக்கு காலைி கல்வி 
திட்ைத்தின் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படுகி து. 

யயர்ேன் காலைிகளின் மதால் நி த்னதயும் பானலயும் பார்த்துத் தான் பி ித்து 

படிப்பிப்பார். கறுப்பு யபண்களுக்கு யபண்கள் வகுப்புகளின் யவள்னளயர்களுக்கு எப்படி 

படிப்பிப்பது என்பனத யைால்லி யகாடுத்தார். னதயல், மதாயல் மபான்  மவனலகனள 

பளக்கிைார். பள்ளியின் நல்ல தாயாக இருக்க மவண்டும் என்று கூறுகி ார். அங்குள்ள 

ேனைவியின் கற்பனை ஐமராப்பியரின் கற்பனைக்கு ேட்ைப்பட்டுள்ளது. ஆபிரிக்கன் 

யபண்கள் குடும்பத்னத விட்டு யவள்னளகா ர்களுக்கு மவனல யைய்ய மவண்டும். 

ைிலருக்கு ேற்றும் தான் உயர் கல்வி யபரும் யகாடுப்பனை உண்டு. 

1.படிப்பு 

வாைித்தல்: தாய்யோழியுைன் பி யோழினய யதாடுப்பது. வாைிப்புதும் எழுதுவதும். 

1ல் இருந்து 20 வனர கணக்கு 

னக மவனல, னதயல் மபான் னவ 

ஆண்பள்ளிகள் மபால் யபண்களுக்கும் 6 படிப்புகள் யதரியும். நாங்காவது  வகுப்பில் 

யோழினய மபை பளகுவார். கதிைங்களும் பிள்களும் தாய்யோழியிள் ோற் ம் தான் 

படிப்பிக்கப் படும்.  

பிமரக்த் மைாணிங் 

பூ: கல்வி திட்ைம் மதாமகாவின் யபண் பள்ளி! 1910 
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கல்வியும் அதனுடைய பலமும் Bildung und Empowerment 

கறுப்பு தியஸ்பபோறோ (நோப ோடி) பள்ளி: 2012 கறுப்பு சமுதோயத்தில்  பபர்லினிள் 
ஒரு கோட்சியய பதோறக்கப்பட் து. நூலகமும் கறுப்பு தியஸ்பபோறோ பள்ளியும் 
கறுப்பு இயளஞர்கள் பள்ளியில் படிக்க முடியோதயத அங்கு பபற முடியும். 

பைம் 1: கறுப்பு இடைஞர்கள் நூலகட்டிள் அவர்கைது அறிடவ வைர்க்கலாம்.  

ஒவர்த்தர் ஒவர்தயை படிபிங்பகோ என்பது இனபவறியய எதிர்ப்பதற்கு 
எடுத்துக்பகோண்  ஒரு பபோைோட் ம். அடியைகளுக்கு கல்வி பபறுவதற்கு அனுைதி 
இல்யல. அறிவு அதனோல் குடும்பத்து ன் ைற்றும் படிப்பிக்க படுகிறது. அதற்கோக 
இவ் திட் ம் எழுப்ப பட் து. 

நூலகம் பல சிறுகய கள், பநோவல்கல், கோலணிகள் பற்றி விலக்கும் புத்தகங்கள், 
இனபவறியய பற்றி விலக்கும் புத்தகங்கள் ைற்றும் பிள்யளகளின் கயத 
பத்தகங்கள் யவத்திருக்கிறது. இவ் திட் த்தில் முக்கிய பநோக்கம் கறுப்பு 
இயளஞர்களுக்கு கல்வி பகோடுப்படுதோன். அவ் பள்ளியில் பபோதுப்பள்ளியில் 
படிக்கோத படிப்யப அங்கு படிக்களோம். அங்கு ைனிதயுரியை பற்றியும் 
படிப்பிக்கப்படுகிறது. பைல் படிப்பு பதயவ பற்றோள் பபறோலோம். அங்குள்ள 
இயளஞர்களின் பதயவகளுக்கும் என்னங்களும் இயணய இய பதுகிறது. 
இனபவரியயயும் பிறிப்யபயும் அங்கு குற்றம் பதரிவிக்கலோம். அதற்கு 2015 
இயனபவரி என்பனோடு இல்யல என்படும் திட் த்துள் முதலோம் இ ம் 
பபற்றுள்ளது. 

 

வரவவர்ப்பு வகுப்புகைிக்ககதிறாக வபாறாடும் வறாமாவ ா கூட்ைணி Protest gegen 

„Willkommensklassen“ 

2012 ல் பபர்லினில் பறோைோ கூட்டு பறோைோ தனி கூட் ோள் உறுவோக்கப்பட் து. 
அவர்கள் பிரிந்த பள்ளிகளுக்பகதிைோக பபோைோதுகிறோர்.  

பைம் 1\2:இ ிகறாமன்யா கெயலாலர்களும் கறாமன்யா இன்கபார்வமென் 
கென்தரின் கெயற்பாட்ைாைர்கள் கபர்லின் நகரத்தின் ஒத்துடைப்பு 
முன்வ ற்றத்தலின் கெயற்பாட்ைாைைருைன் வாக்குமுடற  

பைம் 3: இ ி கறாமன்யாவின் ெின் ம்  

இனிபறோைன்யோ பபர்லினில் வசிக்கும்  சின்திபறோைன்யவின் ஓர்லஒருங்கயைப்பு. 
நோங்கள் எங்களுக்கு ந க்கும் அட்டூளியங்கயள சகிர்சிக்க முடியோது. நோங்கள் 
சின்திபறோைோக்கு எதிைோக ந க்கும் இனபவரியய தடுக்க பபோைோடுகிபறோம். 
எங்களுய ய பசயல்கள் ஒத்துயைப்பு கூட்டுவதற்கு இயங்குகிறது. நோங்கள் 
ஆனோல் அைசியல் ஈடு போடு இல்யல.  

பைம் 4: கறாமன்யா இன்வபார்வமென் கென்தரின் ெின் ம் 
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ஆவணி 2011ல் பறோைன்யோ இன்பபோர்பைசன் பசன்தர் பதோறக்கப்பட் து.  
பறோைன்யோவின் பிைச்சியனகள் பவறு நோட் வர்கள் கய்யோழ்ந்தோள் எங்கயள சிலர் 
குயற கூறினோர், ஆனோல் இப்பபோ நோங்கள் அதற்கோன எதிர் பவயலகள் 
ஆைம்பித்பதோம். எங்களுய ய கயதயய நோம் கூறுகிபறோம். பறோைன்யோ 
பசயல்திறன் உள்ளவர்களுக்கு நோம் ஒரு குறள் பகோடுக்கின்பறோம். எங்களது 
குறிக்பகோள் அைசியல், கல்வி, கயலயிலும் கலோசறத்திலும் பறோைன்யோகளுக்கு ஓர் 
குறல் பகோடுப்பதோகும்.  

பைம் 5: வறாம எத்தர் குலப் தியத்தரின் ெின் ம். 

2006ல் இருந்து பறோைன்யோவின் கயல கலோச்சோறத்யத முன்பனோக்கி 
யவத்துல்பலோம். நோங்கள் உலக கோப்பியங்கள் பற்றியும் சின்திபறோைோவின் 
கயதகள் பற்றியும் கூறுகிபறோம். எங்களுக்கோன உண்யையோன இ ம் 
உறுவோக்குவதற்கு கோைணம், சமுதோயத்தின் இளிப்பு. 2011ல் தனியயறகள் தியத்தர் 
எடுக்கிறது. 

 

வதீி இல்லா இடைஞர்கைின் ெமயுரிடம கல்வி வபாராட்ைம் Aktion zu 

gleichberechtigter Bildung 

வதீி இல்லோ இயளஞர்கள் 2005ல் அகதிகலோக வண்டுள்ள இயளஞர்களோள் 
அயைக்கப்பட் து. 

பைம் 1: ககாப்லன்ஸின் உள்ைடமச்ெரின் கூட்ைத்துக்ககதிராக அட்டை 
வபாராட்ைம்  

பைம் 2: 7ம் ஆணி 2018 குலுப்பைம் உள்ைடமச்ெர் கூட்ைத்துக்கு பின் ஹவலயிள். 

எங்களது பகோள்யக படிக்கப்பட் வர்களுகு ஓர் குறள் பகோடுப்பதுதோன். அதுவும் 
அைசியல் இல்லோைல் நோங்கபள எங்களது பசயல்களுக்கு பபோறுப்பு.  

பகோள்யககள்: 

- எல்பலோருக்கும் இங்கு வசிக்கும் உரியை 

- ஐனோவில் பிள்யளகளுக்கோன உரியைகள் 

- அகதிகளுக்கு இங்கு வசிப்பவர்கள் ைோதிரி சை உரியை  கல்வியில் 

- அய யோள அட்ய கள் இல்லோவர்களுக்கு உரியைகள் 

- நோட்ய  விட்டு திருப்பி அனுப்பியவர்களுக்கு திரும்பி வரும் உரியை 

கல்வி இல்லோவர் – அகதிகலுக்கும் எல்யல இல்யல  

பைம்: ஆட்ைபாட்ைம் கல்வி கலாத்தரியின் கதாைக்கம். கலாச்ொர 
அடமச்ெர்கைின் கூட்ைதுக்கு மன் கபரலின் 08.03.2012 

170.000 அகதிகளுக்கு, 47.000 பிள்யளகள் உற்பத, அவர்களது குடியுரியை 
பிறச்சயனயோள் கல்வியிலும் த ங்கள்கள். ஏற்படுகின்றன. இயளஞர்களுக்கும் 
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பிள்யளகளுக்கும் சை உரியை உண் ோ? அவர்கயள தள்ளி யவப்பதில் இருந்து 
பள்ளிகளுக்கு பசல்ல ைடியோ கட் யளகள் இ  பட்டுள்ளது. எல்யல இல்லோ 
இயளஞர்கள் ஆயகயோல் 2012 கலோச்சோை அயைச்சர்களின் கூட் ம் நய பபரும் 
அபத பநைத்தில் கல்வி இல்லோதவர் (சீத்து) – எல்யல இல்லோ அகதிகள் எனும் 
ந வடிக்யக ஒன்யற உருவோக்கினர். 

நோங்கள் பகட்பது: 

- இலவச பைோைி படிப்பித்தல்  

- கல்வி பதோகுப்யப ைீண்டும் பதோ ர்வது 

- பவயல பளக்குவதற்கு உதவி 
- பவயல தய கள், கல்வி தய கள் ஒைிய பவண்டும் 

- அய யோள அட்ய கள் இல்லோவர்களுக்கு சை உரியைகள் 

- பிரிவில்லோ பள்ளி 
- அைசியல் தஞ்சம் பகோரியவர்களுக்கோன சட் ம் ஒைியபவண்டும் அகதி 

முகோங்களுக்குள் படிக்கவும் முடியோது ைற்றவர்களு ன் பதோ ர் எடுப்பது 
கடினம் 

- நோட்ய  விட்டு பபோவக்கூ ோது எனும் சட் ம் ஒைிய பவண்டும்  

ந வடிக்யக: பைர்களுக்கோன சோன்றிதழ்  

பைம் 4: நைவடிக்டகயின் ெின் ம் 

கல்வி இல்லோவர்களின் ந வடிக்யகயிள் ஒரு பங்கோக 2014 நோங்கள் பைர்களுக்கு 
தோன் சோன்றிதழ் எனும் ந வடிக்யகயய உறுவோக்கியுள்பளோம். படிப்பிருந்தும் 
இயளஞர்கள் நோட்ய  விட்டு அனுப்பப்படுகிறோர்கள். எங்களுய ய 
ந வடிக்யகயோள் நோம் இவர்களுக்கு நிைந்தை குடியுரியை பகோடுக்க பவண்டும் என 
விரும்புகிபறோம். பயர்ைனி முழுவதும் 130 அகதிகளுய ய சோன்றிதழ்கயல நோம் 
வோங்க பைர்களி ம் கடிதம் மூலம் ஒப்பய த்து: இபதோ என் சோன்றிதழ் 
குடியுரியையய எனக்கு திருப்பி அனுப்புங்கள் என்று கூறியுள்பளோம். 

அஞ்சலோவின் ந நடிக்யக: பநருகியோச்சு! போபபோக்கும் போப்பு  9 ஐபசி 2014 பயர்ைன் 
நோ ோளைன்றத்தில் குடியுரியை இருக்கும் அகதிகளுக்கு இயலதுைிர் கோலம் 2016ல் 
இருந்து 15 ைோதங்களோக தோைதைோக இருப்பவர்களுக்கு அைசோங்கம் பணம் மூலைோக 
உதவும் வோய்ப்பு உள்ளது.  வசிக்கும் அனுைதி உள்ளவர்களுக்கு இல்யல. 

நோங்கள் பகட்பது: 

- போப்பும் போபபோக்கும் அதுவும் பதோ ற்கட்டில்  இருந்து 

- அைசியல் தஞ்ச சட்  ந வடிக்யகயில் உள்பட் வர்கள் விழுத்த ப  கூ ோது 
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எல்வலாரும் இருக்க வவண்டும்! வறாமா கென்தரின் நாட்டை விட்டு 
மாணவர்கள் திருப்பி அனுப்புதளுக்கு எதிர்த்து எதுக்கும் நைவடுக்டக. Aktionen 

gegen die Abschiebung von Schüler*innen 

2006ல் பறோைோ பசன்தயை பகோத்திவ்களிள் தனிபட்  நிறுவகத்யத பதோ க்குகிறோர். 
வசிக்க அனுைதியுள்ளவர்களுக்கு நிறந்திை குடியுரியை பபற பவண்டும் அயத வி  
பறோைன்யோ பிள்யளகளுக்கு கல்வியுரியை பபற பவண்டும் என பபோைோடுகிறோர். 

பைம் 1: கறாமன்யா குடும்பத்டத நாட்டை விட்டு திருப்பி அனுப்புவதாள் 
வபாராட்ைம், ககாத்திங்கன். 

பைம் 2: எல்வலாருைன் ஒற்றுடம – பிரிவுக்கும் கிட்ைங்கிகளுக்கு எதிராக 
வபாராட்ைம் 

பைம் 3: உலக பிள்டைகள் நாள் 

அைசியல் கல்வி, இனபவரியய ஒைிப்பது, எள்பளோரும் எங்களு ன் பபோைோதனும் 
என்பது எங்களது பகோள்யககள். அைசியல் கல்விக்கோய் நோங்கள் சிறு 
கறும்ப ங்கள், நோ கங்களும் கட்டுயைகளு ன் நோம் படிப்பிக்கின்பறோம்.  
இனபவரிக்பகதிைோக ஒரு ஒருங்கியனப்போள் பதோ ர்பு ன் இருக்கின்பறோம். பறோைோ 
பசன்தைோக உலகம் முழுவதும் பவவ்பவறு நிறுவகங்களு ன் பசந்து 
இயனக்கின்பறோம். 2009ல் எல்பலோரும் இருக்க பவண்டும் என்ற ந வடிக்யகயய 
உறுவோக்கிபனோம். இவ் ந வடிக்யகயோள் பறோைன்யோவர்களுக்கோன நிறந்தை 
குடியுரியைக்கோண்டி பபோைோடுகிபறோம். அதனோல் நோங்கள் பவவ்பவறு நிகழ்சிகள் 
பசய்கிபறோம். இவைோல் நோங்கள் ைக்கயள ஒன்றியனக்க நியனக்கின்பறோம். 
அத்பதோடு தோன் எங்கபளோடு பகோள்யககயள அய யோளம். பயர்ைனி முழுவதும் 
பறவ பவண்டும். நீங்களும் வோருங்கள்! 

எல்பலோருக்கும் எதிர்கோலம் – நோட்ய  விட்டு அனுப்போ பள்ளிபயன்கிற 
ந வடிக்யகயும் எல்பலோரும் இருக்க பவண்டும் என்ற ந வடிக்யக பயர்ைனியில் 
வசிக்கும் எல்லோ பிள்யளகளுக்கும் இயளஞர்களுக்கு கல்வி பகோடுப்பதுதோன் 
பகோள்யக. பள்ளியில் பயம் இன்றி படிப்பதற்கோன வைிகயள நோம் 
அயைக்கின்பறோம். அகதிகளு ன் படிக்கும் ைோணவர்கள் அவர்களுக்கு ஒத்தயைப்பு 
பகோடுத்து நோட்ய  விட்டு அனுப்புவயத நிறுத்த பவண்டும். எல்லோ 
பிள்யளகளுக்கு படிப்பதற்கு உரியை உண்டு!  

 

அதிகாரத்துைன் நியாயத்துக்கு Recht auf freie Berufswahl 

ஆசிரியர் பபபறஸ்தோ லுதின் அவர்களின் பதோற்றட் ோளும், ைதம் பவறு பபண் 
என்பதோளும் இனபவரியயயும் தள்ளி யவப்பயதயும் அவர் உணர்கிறோர். அைசோங்க 
பள்ளியில் படிப்பிக்க அனுைதி தைத்தோன் சட்  ந வடிக்யக எடுத்துள்ளோர்.  

பைம் 1: கபகறஸ்தா லுதின் 
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பைம் 2\3: சுடப ா ஹகமத் 

ஆசிரியர் படிப்யப ைிகவும் நன்றோக முடித்த பின்னோலும் போ ம் வர்தம் பபர்கிள் 
கல்வி அயைச்சகம் “ைிகவும் நன்றோன சோன்றிதழ் பபற்றிருகிறோர்கள், ஆனோல் 
உங்களுய ய தயலயில் கட்டுற துண் ோள் பவயலயில் பசர்க்க முடியோது” என்று 
கூறுகிறோர். ஆனோல் கிறித்தவ சின்னங்கள் வகுப்பயறயில் இருந்தோல் பிைச்சயன 
இல்யல என்று பகள்வி எலுப்புகிறோர். ஆசிருயர் படிப்யப யகயோளும் பபோபத 
தயலயில் உள்ள துண்ய  பற்றி பகள்விகள் எழுபப்பட் து. ஏன் அயத 
அனுகுகிறோர் என்று விைக்குகிறோர். இவர் அயத கைற்றினோல் அவர் அவரில்யல 
என்று கூறுகிறோர். சிலருக்கு இவ் விளக்கம் பபோதும் சிலருக்கு அைசிய சின்னம் 
பபோல் பதரிகின்றது, பள்ளியில் இதற்கு இ ம் இல்யல. பபபறஸ்தோ லுதின் 
அவர்களது ஆசிரியர் பவயல பசய்யக்கூ ோது என்பயத எதிர்த்து நதீி ைன்றத்தில் 
2000 வைக்யக தயோரிக்குறோர். இங்கு பதோல்வி நியல படுகிறது. பைல் நீதி 
ைன்றத்தில் 2003ல் பவற்றி பபருகிறோர். ஆனோல் அவர்கள் தயல துண்டு 
பபோவதற்கு சட் ம் இல்யல, ஆனோல் சட்  விபறோ ம் இல்யல என்று கூறினோர். 
இந்த ந வடிக்யகக்கு அப்புறம்  சில பல ைோநகைங்கள் இவ் பகள்விகள் எழுப்ப 
பட் து. 2015 பைல் நீதி ைன்றம் தயலயில் கட்டும் துண்டுகயள எதிர்க்ககூ ோது 
அபத வயகயில் சட் த்தில் எல்லோ ைதங்கயல பவண்டுவதற்கு உரியை உண்டு. 

“அைசோங்கத்தின் நடுநியல ைதத்யதயும் அையசயும் பிரிப்பதில்யல, பவறு 
ைதங்கயல ஒன்று பசர்பதோகும். இது பள்ளிகளி மும் இ ம் பபரும். ஆசிரியரின் 
ைதவிடுதயல எவ்வயகயில் அைசோள் அடி ப க்கூ ோது.” 

 

 

பதானி பமாரிசன் Toni Morrison 

இையவ ியின் யையல்பாடு மவறு வழியில் திருப்புதல். உங்கனள மவனல யைய்ய 

தடுக்கும். இையவ ி உங்களுனைய வாழ்வின் அற் ம் வாழ நினைக்கும் எண்ணத்னத 

ஒளிக்கும். ைிலர் உங்களுக்கு யோழி இல்னல என்று கூறுவார், 20து வருஷோக 

உங்களுனைய யோழிக்கு மபாராடுவது அவர்களுக்கு யதரியாது. பலர் உங்களுனைய 

தனல இருக்க மவண்டிய வடிவில் இல்னல என்று கூறுவார், அனத நிறுவிப்பதற்கு 

ஆய்வாழர்கள் யையல் படுவார். ஒருவர் உங்களுக்கு கனல இல்னல என்று ைிலர் 

கூறுவார், ஆைால் நீங்கள் உண்டு என்று கட்டுவரீ்கள். உங்களுக்கு அரைாங்கங்கள் 

இல்னல என்று கூறுவார் ஆைால் அனவ அனைத்தும் பினழ என்று கூறுவார். இனத 

விை முக்கியோைனவ என்றும் உண்டு. ~மதாைி மோரிைன் 1975.~ 

 

 

 

 


