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IT’S TIME FOR CHANGE, THE TIME IS NOW

I

f there is one thing certain in life, it is change.
We can’t be certain about the future but we
can be sure that time changes things. Change is
inevitable and occurs faster than we would
like.
How do we deal with challenges
brought about by these rapid
changes? What brought us here
today may not be sufficient
to secure a better future for
us. Using the same playbook
and doing more of the same
won’t work. As Einstein aptly
put it, “Insanity is doing the same
thing over and over and expecting a
different result.”
Heed the wake-up call, do not rest on our
laurels

We need to question the status quo and adopt
fresh approaches as the Covid pandemic
exposed weaknesses in our policies and
systems. Economic disruptions caused
by our over-reliance on certain
industries and the lack of food
and energy sources are just
some manifestations. Recent
developments such as the
Ukraine war, escalating
geopolitical tensions, high
inflation and rising cost of
living with recession looming,
point to troubled waters ahead.
This is hardly the time to take a waitand-see nor an incremental approach
to forestall what could be a perfect storm. We
need to be proactive and take bold steps to
tackle the challenges of the new normal.

Worrying signs are all around us. Many elders
spend time collecting cardboard and cleaning
tables instead of savouring their retirement
years. Our young adults are not getting good
jobs despite a good education. Prices of
HDB flats are skyrocketing and healthcare is
getting increasingly expensive. We are not
reproducing ourselves sufficiently, relying
instead on immigration, with its attendant social
implications. A large number of our SMEs are
struggling to stay afloat. These are some of the
grim warning signs.
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A one-party government has outlived its
usefulness
In order to change the status quo, we need
strong alternative voices and innovative ideas.
We must acknowledge that no one party has
all the talents or answers. It takes creative,
alternative views in collaboration to carve out
leading-edge solutions, if we want to remain
successful and relevant.
A one-party government which was effective in
the formative years will not serve its purpose
going forward. It’s no longer just nation building
but long-term sustainability for the nation via
innovative ideas and bold initiatives.
In fact, domination in the long term by one
party results in groupthink, inbreeding,
complacency, cronyism and extreme elitism.
To remain in power, the ruling regime runs the
danger of putting party interests ahead of the
interests of the people.
When elitism and an entitled mentality creep
in, leaders can lose sight of their initial calling
to serve the people. Our founding fathers
served selflessly
whereas our
current leaders
need to be
compensated
with salaries
pegged to
top jobs in
the private
sector, raising
questions about
their motivation
to lead.
The lower
strata of
our society
matters
We often
measure a
country’s
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success by
its impressive
physical
infrastructure and
sovereign wealth.
But beyond the
gleaming skyline
and growing
billionaires, have
our people really
progressed?
The widening
income inequality
is disconcerting.
Prosperity is
not shared
equitably with the lower-income group. Wealth
concentrated in the upper echelon of society
isn’t success. Success is how the bottom 10%
fare in life, not the top 10%. Do they enjoy a
decent standard of living or are they struggling
to make ends meet? A recent telling survey
showed that Singaporeans are generally not a
happy lot.
Singapore has lost its bearings
How do we steer Singapore back on track? We
need to first revisit the fundamental building
blocks for a better future. PSP embraces seven
key beliefs which constitute the pillars of our
party:
1. Strong governance
Transparency and accountability are
fundamental, to build trust and rally support of
the people.
2. Holistic education
Prepare our youth with the right values,
inculcate good character and adaptive learning
skills.
3. Economic transformation
Establish sustainable economic structures,
develop anti-cyclical industries, strengthen the
SME core and grow offshoots overseas.

4. Better livelihoods
Control rising costs and de-commercialise
public goods and services. Make housing and
healthcare truly affordable with adequate funds
freed up for retirement.
5. Engaged society
Encourage diversity and free contest of ideas.
Establish a level playing field and conducive
political landscape.
6. Robust social safety net
Reform social institutions with stronger
government support. Emphasise compassion
and alleviate hardship of the needy.
7. Sustainable development
Address existential issues like population size;
food, water and energy security; and concrete
plans for the environment.
While PSP is not the ruling party, we will still
champion these key imperatives in and out of
parliament. We want alternative platforms to
share our ideals beyond just the mainstream
media.
Do not have all the eggs in one basket
It is time for change, and time is of the essence.
With the fast-changing geopolitical and socioeconomic scene, we need credible alternative
strategies to bring the country forward when a
one-party government falters.
It is not wise to put all eggs into one basket. We
need a healthy and pluralistic political landscape
that thrives on fair and open competition. Only
then can we have the best to serve the country.
This will quell elitism, foster meritocracy and
change the status quo. This will put us in good
stead to face a changing world order and chart
a better future for Singapore.
Singaporeans deserve better!
Francis Yuen
Secretary General
Progress Singapore Party

PSP launched a series of forum discussions
called ‘PSP Viewpoints’ in 2022.
https://fb.watch/b8kaDD44el/
The aim is to highlight different perspectives
on important issues affecting our population.
Before each event, we do a general public
survey and incorporate feedback from the
ground. Reaching out to gauge public
perception and concerns is an important part of
our comprehensive people engagement. This
serves as a guide for the panel discussion where
we include experts in the field to provide their
valuable insights.

No to GST hike, say most in
PSP poll
According to a recent PSP poll of 200-plus
people in Singapore, the vast majority of
respondents (72.9%) said they do not want a
GST hike at any time.
The vast majority of respondents (79.9%) said
that in the long run, any GST increase will
increase the financial burden of households in
Singapore.
Only 7.5% of respondents said the GST voucher
scheme planned by the PAP government would
be helpful.
According to the PSP survey, some of the
responses to the GST voucher scheme planned
by the PAP government are:
Continued on pg 16....
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Exhortation from our Chairman

W

hen my team and I started PSP in 2019,
we were concerned about the future of
our country. While we have progressed well and
flourished as a nation, I noticed that over the
years, there were cracks forming.
The people feel the government had become
more detached and unable to empathise
with the struggles of the man in the street.
Singaporeans have concerns that are not
addressed adequately and they have real
worries about the rising cost of living and the
competition for jobs.
PSP has worked hard and our NCMPs have
raised many poignant queries in Parliament. We
must continue to press on and seek answers for
all of us. At the end of the day, we want to build
a more resilient and prosperous Singapore with
a transparent, independent and accountable
government.
I wish to rally all of you reading this to partner
us in the work of nation building, as every
effort counts. We cannot and must not sit idly
by and just hope for the best - we must work
together for a better future, for ourselves and
our children.
For Country For People.
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தைலவரின் உபேதசம்

SERUAN PENGERUSI KAMI

நா

A

ம் என் அணியின ம் தன் தலில்
2019 தில் சிங்கப் ர் ன்ேனற்றக்
கட்சிைய ெதாடக்கியேபா எங்களின் க்கிய
ேநாக்கம் நம் நாட்டின் வ ங்காலத்ைத பற்றிேய
இ ந்த . நாம் ஒ நாடாக ன்ேனறி,
ெசழித்தி ந்த ேபாதி ம், கடந்த சில காலமாக,
விரிசல்கள் உ வாகிக் ெகாண்டி ப்பைத
கவனித்ேதன்.

மக்கள் சாதாரன மனிதனின் ேபாராட்டங்கைள
கண் அரசாக்கம் பற்றற் , அ தாபம்
காட்ட டியாதி ப்பைத உணர்கின்றனர்.
சிங்கப் ரர்களின் அக்கைறக ம் சரியாக
கவனிக்கப்படவில்ைல. அவர்க க்கு உய ம்
வாழ்க்ைக ெசல , ேவைலக க்கு ேபாட்டி
ேபான்றைவ உண்ைமயான கவைலகைள
ெகா க்கின்றன.
சிங்கப் ர் ன்ேனற்றக் கட்சி க ைமயாக
உைழத் ள்ள . நம ெதாகுதியில்லா
நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள் பல
க ைமயான ேகள்விகைள நாடா மன்றத்தில்
எழப்பி ள்ளனர். நாம் ெதாடர்ந் அ த்தம்
ெகா த் நம் எல்ேலா க்கும் ேவண்டிய
பதில்கைள ேத ேவாம். நாள் டிவில் நாம்
ெவளிப்பைடயான சுதந்திர ெபா ப் க்கூ ம்
அரசாங்கத்ைதக் ெகாண் , தாக்குப்பிடிக்கும் ஒ
வளமான சிங்கப் ைர கட்ட வி ம் கிேறாம்.
இைதப் படிக்கும் நீங்கள் எங்க டன்
பங்குதாரராக ேசர்ந் நாட்ைட கட்டிெய ப்ப
உதவ வி ம் கிேறன். ஒவ்ெவா
யற்சி ம்
கணக்கிடப்ப கிற . நாம் நல்ல நடக்கும்
என் சும்மா நம்பிக்ெகாண் இ க்கக்கூடா .
மாறாக நமக்காக ம், நம் பிள்ைளக க்காக ம்
ஒ சிறந்த எதிர்க்காலத்ைத ஏற்ப த்தி ெகா க்க
ஒன்றாக ேவைல ெசய்ய ேவண் ம்
நாட் க்காக மக்க

pabila saya dan rakan seperjuangan
menubuhkan PSP pada tahun 2019, kami
bimbang akan masa depan negara kita. Saya
perhatikan sejak beberapa tahun kebelakangan
ini, walaupun negara kita telah maju dan
berkembang pesat, namun terdapat retakan
yang terbentuk di kalangan masyarakat kita.
Ramai yang merasakan bahawa pemerintah
telah terpisah dan tidak memahami masalah
yang dilalui mereka. Rakyat Singapura
dibelenggu masalah yang tidak ditangani
dengan sewajarnya dan mereka bimbang
tentang peningkatan kos sara hidup dan
persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.
PSP telah bekerja keras dan NCMPs kami sering
membangkitkan pertanyaan yang menyentuh
dan mendekati hati Rakyat. Kami akan teruskan
perjuangan ini untuk mendapatkan jawapan
untuk kita semua. Matlamat kami adalah untuk
membina Singapura yang berdaya tahan dan
makmur dengan pemerintah yang telus, bebas
dan bertanggungjawab.
Saya ingin menyeru kepada semua yang
membaca untuk bersama kami membangunkan
negara ini, kerana setiap titik peluh dan usaha
adalah penting. Kita tidak mampu untuk
berdiam sahaja dan mengharapkan yang
terbaik, kita harus sama-sama berusaha demi
masa depan keluarga dan anak-anak kita semua.
Untuk Negara Untuk Rakyat
Dr Tan Cheng Bock

க்காக

Dr டான் ெசங் ெபாக்
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In Conversation with HAZEL POA

H

azel’s appearance in the public eye, viz
Parliament may seem like a surprise to many.
But her foray into politics had begun much
earlier. I had the privilege of chatting her up at
party HQ recently and had an enlightened time
as she intimated what was close to her heart.
Hazel first volunteered with the Reform Party in
2009. What triggered her to join an opposition
party was when the HDB upgrading programme
was brazenly linked to how residents voted. She
asserted, “I feel this is placing the ruling party’s
interests ahead of the interests of Singaporeans,
and using taxpayer’s money to gain political
advantage. Surely we need checks and balances
and plurality in the system!” Hazel, together
with her husband Tony Tan, contested in the
2011 GE under the NSP banner. Their challenge
in an opposition party created a furore as it was
unheard of for ex-government scholars to run
against the incumbent.

Mathematics has always been Hazel’s passion,
so it was no surprise that in 1992, she won
an OMS scholarship to study Mathematics in
University of Cambridge, UK. She served her
bond in the Public Service Division under PMO
and then at the Ministry of Finance. After a year
in NTUC Income’s investment department, she
struck out on her own, first with online groceries
services and then a job-matching platform. She
has since ventured into education and now
runs 4 education centres under the “SmartLab”
brand, and
one private
school
offering
full-time
studies.
Hazel and
Leong Mun
Wai were
sworn into
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Parliament as NCMPs following GE2020.
She sees her role, as voice of PSP, to speak up
freely on issues that may not be aligned with the
establishment’s viewpoint, and to protect the
interests of Singaporeans. What kept surfacing
as she shared was her passion to champion
the welfare of the disadvantaged and people
adversely affected by poverty, including those
who fall through the cracks. She has raised
in Parliament, among others, topics of jobs
preservation and the diversity of a well-rounded
education system. What peeves her is that
Parliament sittings are largely about prepared
speeches with little time allocated for debate
and Q&A.
Hazel lets on … “There will be greater diversity
in local politics going forward, with a discerning
and questioning electorate so that change will
be the norm, hopefully for the better.”
Some of the things she wishes to see change
in Singapore include, “A wider definition
of success with less emphasis on material
achievement and better appreciation of
the intangibles; greater compassion and a
stronger safety net for the disadvantaged;
more graciousness and tolerance in the
implementation of the country’s laws.”

And her parting
shot for us? “Life is
a learning journey,
take mistakes
positively. Have
courage to change
the status quo and
be prepared to
count the cost.”
We wish you Hazel,
Godspeed and a fruitful representation in
Parliament as you champion the Party’s cause
and fight for the poor and disadvantaged.
by Joseph Wong
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Parliament Queries
WHAT ARE SOME OF THE PARLIAMENTARY
QUESTIONS (PQ) OUR NCMPs ASK?

P

Qs are an important channel for
parliamentarians to engage with the
government, and hold the government
accountable to the people for its policies and
actions. PSP NCMPs regularly file PQs to ask the
government to provide data and information, or
to explain and justify government policies.
We ask a wide range of questions on topics,
from national to municipal issues. Two key
directions of questioning that we have focused
our attention on are “jobs and national
finances”.
Singaporeans have expressed concern over
our excessively liberal immigration and foreign
talent policies, leading to displacement of
the local workforce. We have filed many data
requests through PQs to ask the government
to provide statistics on various aspects of the
employment situation, such as proportion of
Singaporeans holding senior roles in the finance
sector (e.g. 9 May 2022 Q4), local vs foreigner
PMETs (e.g. 5 April 2022 Q28), etc.
Sometimes, but not too often, the government
provides data we request for. Or we only get
a small part of the data requested; or the
government only provides a descriptive answer
(e.g. “majority”
– which can
be anywhere
from 51% to
99%) rather
than the actual
time-series
data needed to
examine trends
carefully; or

Leong Mun Wai
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the government
gives us vague
percentages or
proportions in a
way that the actual
figure cannot be
determined; or the
question is ignored
entirely (e.g. 5 July
2021 Q2).
When a statistic
is provided to us,
we have to be
Hazel Poa
alert to the way
categories are defined (e.g. PMEs vs PMETs,
local vs locally-born, new citizens and PRs) in
order to get an accurate picture of the situation.
Unfortunately, the government often reveal
only data that suits its narrative, and is reluctant
to divulge data that shows the detriment its
policies may have caused to Singaporeans. If
such data were more transparent, we would
not be questioning so frequently, only to get
piecemeal responses. However, we try our best.
National finances are an important avenue in
shaping Singapore’s socio-economic landscape
and the livelihoods and living standards of
Singaporeans. Although our tax system is
already very regressive, the government has
insisted on raising GST despite it being a
regressive tax that hits the poor harder, and
reluctant to increase progressive taxes that will
affect the rich.
Editorial

Introducing PSCF
Have you heard of the Progress Singapore
Community Fund (PSCF)?
PSCF was set up in September 2021 by Francis
Yuen together with a number of like-minded
Singaporeans, with the vision of improving
the lives of the needy and disadvantaged in
Singapore.
In order for us to effect change, we want to
determine which areas need help most. This is a
sampling of what we do:
Madam H, a single mother with two children,
stays in a one-room rental flat in Choa Chu
Kang. Her son requested for a laptop to help
complete his online school assignments. PSCF
donated a DELL laptop to them. We also gave
this family NTUC vouchers and dates for the
Muslim Ramadan.
In 2021, PSCF gave up to 2000 food packages/
vouchers for some 400 families in HDB flats.
Although PSCF is newly formed, our hope
is to alleviate the plight of the needy and
create opportunities for the underprivileged
in Singapore, to better their lives and build
a future for themselves. There are gaps in
the community where we can plug to make a
difference.

3. Home Transformation.
We know of multi-generational families
roughing it out in a small flat. Wouldn’t it be
nice to have an “extreme makeover” for such
households? With creativity, we can make their
homes much more liveable.
These initiatives need your support to transform
them into reality. Your involvement can be in
the form of financial and material support, your
time and skillsets. If you wish to be a part of this
movement to make a difference in the lives of
fellow Singaporeans, come and join us!
Tan Meng Wee
PSCF
For more info please visit
https://www.pscfund.org.sg/
To donate, use your bank app to scan QR code
to pay

Some of our planned outreaches include:
1. Home and Nursing Care.
There are many seniors in Singapore who live
alone with no dependents or care-givers. We
hope to design a system for volunteers to help
these seniors. With sufficient funds, we can set
up a training centre for these volunteers.

Giving a makeover for a
HDB elderly occupant

Donating a mountain bike to
member of family who
needed it for grab deliveries

2. Education Bursary for Children of Single
Parents.
Single parents often encounter financial
difficulties raising children. For starters, we aim
to provide an annual bursary of $1,000 each for
20 children from such families.
9

Youth Catalyst
YOUTH CATALYST ON SECURING A
GREENER FUTURE

H

ead of PSP’s Youth Wing (aka Youth Catalyst)
since early 2021, Jess Chua has been
championing mental health and environmental
issues.
A feature event we held was a mental health
forum hosted by Jess, with Dr Ang Yong Guan
(psychiatrist) and Matt Oon (mental health
advocate) as panelists. Valuable insights and
tips on stress management were shared, with
participants learning a short guided mindfulness
exercise they could practise on their own.
Jess was invited to an Instagram ‘live’ talkshow
“Teh Tarik With Walid” with Asst Prof Walid
Jumblatt Abdullah of NTU, where she shared
on Youth Catalyst’s pet topics and her vision for
PSP.
We organised several clean-up activities,
covering West Coast Park and Bishan Park, and
on ‘World Environment Day’, at Bukit Batok
Nature Park. Other party members including
the CEC joined us in this meaningful effort, with
many park users giving us the thumbs up!
Youth Wing members also support our party’s
ground operations, in door-to-door and
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walkabouts, and community outreach events.
We also meet regularly to dialogue on current
issues including those brought up by our two
NCMPs.
Do join us if you wish to be heard or feel you
can contribute to building a better environment
for Singaporeans.
Youth@psp.org.sg
Khalis Rifhan

SUDAH TIBA MASA UNTUK
PERUBAHAN, MASANYA ADALAH
SEKARANG

J

ika ada satu perkara yang pasti dalam
kehidupan, ia adalah perubahan. Kita tidak
pasti tentang masa depan tetapi kita yakin
masa akan mengubah keadaan. Perubahan
tidak dapat dielakkan dan ia berlaku lebih cepat
daripada yang kita mahukan.
Bagaimanakah kita menangani cabaran yang
dibawa oleh perubahan pesat ini? Apa yang
kita ada hari ini mungkin tidak mencukupi untuk
menjamin masa depan yang lebih baik untuk
kita.
Di sekeliling kita ternampak tanda-tanda yang
membingbangkan. Ramai warga emas
yang menghabiskan masa mereka
mengumpul kotak kadbod dan
membersihkan meja di Pusat
Penjaja daripada menikmati
usia persaraan mereka.
Golongan dewasa muda pula
tidak mendapat peluang
pekerjaan yang baik walaupun
mereka mempunyai pendidikan
yang bagus.

Harga flat HDB melambung tinggi dan
penjagaan kesihatan semakin mahal. Kita
bergantung kepada immigrasi kerana populasi
warganegara Singapura kian susut. Sebilangan
perusahan kecil dan sederhana berdepan
dengan cabaran untuk terus beroperasi. Ini
semua adalah petanda dan amaran yang suram.
Untuk mengubah keadaan ini, kami memerlukan
idea inovatif dan suara alternatif yang kuat.
Kita mesti akui bahawa tidak ada satu pihak
yang mempunyai semua bakat atau jawapan.
Ia memerlukan pandangan alternatif yang
kreatif dan berkerjasama untuk menghasilkan
penyelesaian, jika kita mahu kekal berjaya dan
relevan.
Kita sering mengukur kejayaan sesebuah negara

dengan infrastruktur fizikal yang mengagumkan
dan kekayaan ekonomi negara tersebut. Tetapi
di sebalik latar langit yang berkilauan dan
bilionair yang semakin meningkat, benarkah
rakyat kita merasai kemajuan?
Singapura sudah hilang arah tujuan
Bagaimanakah kita mengemudi Singapura
kembali ke landasan yang betul? Kita perlu
menyemak semula asas asas penting untuk
membina masa depan yang lebih baik. PSP
berpegang teguh kepada tujuh kepercayaan
utama yang membentuk tonggak parti kami:
1. Tadbir urus yang kukuh
Ketelusan dan akauntabiliti adalah asas, untuk
membina kepercayaan dan mendapat sokongan
rakyat.
2. Pendidikan holistik
Sediakan belia kita dengan nilai
yang murni, terapkan sahsiah
yang baik dan kemahiran
pembelajaran adaptif.
3. Transformasi ekonomi
Mewujudkan struktur
ekonomi yang mampan,
membangunkan industri ‘anticyclical’, mengukuhkan asas
perusahan kecil dan sederhan dan
mengembangkan cabang di luar negara.
4. Penghidupan yang lebih baik
Kawal kos kehidupan yang kian meningkat dan
memastikan harga barangan dan perkhidmatan
awam tidak membebankan rakyat. Jadikan
perumahan dan penjagaan kesihatan benarbenar mampu milik dengan dana yang
mencukupi dibebaskan untuk penggunaan
persaraan.
5. Masyarakat yang aktif
Menggalakkan kepelbagaian idea di kalangan
masyarakat. Wujudkan suasana yang sama
rata untuk semua dan landskap politik yang
kondusif.
6. Jaringan keselamatan sosial yang teguh
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Reformasi institusi sosial dengan sokongan
kerajaan yang lebih kukuh. Menekankan belas
kasihan dan meringankan beban mereka yang
memerlukan.
7. Pembangunan mampan
Menangani isu seperti saiz populasi;
keselamatan tenaga, air dan makanan; dan
perancangan yang kukuh untuk alam sekitar.
Walaupun PSP bukan parti pemerintah, kami
akan tetap memperjuangkan perkara penting
ini di dalam dan di luar parlimen. Kami mahu
platform alternatif untuk berkongsi visi kami
melangkaui media arus perdana.
Ini adalah masa untuk perubahan, dan masa
adalah kritikal. Dengan suasana geopolitik
dan sosio-ekonomi yang pantas berubah, kita
memerlukan strategi alternatif yang diyakini
untuk membawa negara ke hadapan apabila
pemerintah satu parti retak.
Kita memerlukan landskap politik yang sihat,
bijak dan pluralistik untuk berkembang maju
dengan persaingan yang adil dan terbuka.
Barulah kita mendapat yang terbaik untuk
berkhidmat kepada negara ini. Ia akan
memadamkan elitisme, memupuk meritokrasi
dan mengubah status quo. Ini akan meletakkan
kita dalam kedudukan yang baik untuk
menghadapi perubahan dunia dan melakar
masa depan yang lebih baik untuk Singapura.
Anda Layak Terima Lebih Baik!
Francis Yuen
Setiausaha Agung
Parti Kemajuan Singapura

இ மாற்றத்திற்கான ேநரம்.
இப்ேபா தான் அந்த ேநரம்.
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ந

ம் வாழ்க்ைகயில் ஒன் மட் ம் உ தி; அ
மாற்றம் ஒன்ேற மாறாத .

நம் எதிர்காலத்ைத பற்றி நமக்கு எந்த உ தி ம்
இல்ைல. ஆனால் காலம் எல்லாவற்ைற ம்
மாற் ம் என்ற உ தி மட் ம் நமக்கு இ க்கிற .
மாற்றம் தவிர்க்க டியாத ஒன் .
நாம் வி ம்பினா ம், வி ம்பாவிட்டா ம் அ
ேவகமாக நடக்கிற .
நாம் இந்த ேவகமாக நக ம் மாற்றங்கள்
ெகாண் வந்த சவால்கைள எப்படி
எதிர்ெகாள்வ ?
எ நம்ைம இன் இங்கு ெகாண் வந்தேதா,
அ நமக்கு ஒ நல்ல பா காப்பான
எதிர்காலத்ைதத் தர ேபா மானதல்ல. ஒேர
மாதிரி ெசய்வ ம், அைதேய அதிகமாகச்
ெசய்வ ம் ேவைல ெசய்யா .‘ஒன்ைறேய பல
ைற தி ம்ப தி ம்ப ெசய் விட் , விைள
ேவ விதமாக வ ம் என் எதிர்பார்ப்ப
ைபத்தியக்காரத்தனம்’ என்கிறார்,
ஐன்ஸ்டீன்.
ெபாங்கி எ ங்கள்! உங்கள் ெப ைமகளில்
வாழ்ந் க் ெகாண்டி க்கேவண்டாம்.
கவைலக்கான அறிகுறிகள் நம்ைம சுற்றி
இ க்கின்றன. திேயார் பலர், அவர்களின்
ஓய் ஆண் கைள அ பவிக்காமல் அட்ைடகள்
ேசகரிப்ப , ேமைசகைள சுத்தப்ப த் வ
ேபான்ற ேவைலகைள ெசய்கிறார்கள். நம்
இைளயர் நல்ல படிப் இ ந் ம், ேவைல
கிைடக்க டியாமல் அவதிப்ப கிறார்கள்.
நம வீடைமப் வளர்ச்சிக் கழக வீ களின்
விைலகள் விண்ைண ட் கின்றன, நம
சுகாதார பராமரிப் மிக ம் விைல உயர்ந்
வ கிற . நம இனப்ெப க்கம் சரியாக
இல்லாததால், நாம் ெவளிநாட் குடிேயறிகைள
நம்ப ேவண்டி ள்ள . அதனால் வ ம் ச க
தாக்கங்கைள ம் எதிர்ெகாள்ள ேவண்டி ள்ள .
ேம ம் பல சி மற் ம் ந த்தர நி வனங்கள்
தத்தளிக்கின்றன. இைவேய சில க ைமயான
எச்சரிப் அறிகுறிகள்.
நாம் நைட ைற நிைலைமைய பற்றி ேகள்வி
எ ப் வேதா , ேகாவிட் சர்வேதசப் பரவல்
ெவளிப்ப த்திய பலவீனங்கள்ைள றியடிக்க
நம ெகாள்ைககளி ம், அைமப் களி ம் திய

அ கு ைறகைள பின்பற்றேவண் ம். சில
எங்கைள ேதாற் வித்த தந்ைதகள்
ெதாழில்கள் மீ அதிகமாக சார்ந்தி ந்த ,
தன்னலமின்றி மக்க க்கு ேசைவ ெசய்தனர்.
நம் ெபா ளாதார இைட
க க்கு இட்
இப்ேபாைதய தைலவர்கேளா, தங்கள
ெசன்ற . அதன் ெவளிப்பா கேள உண
சம்பளங்கைள தனியார் ைறயின் ஆக உயரிய
மற் ம் ஆற்றல் ஆதாரங்களின் பற்றாக்குைற.
ேவைலகளின சம்பளங்கேளா ஒப்பிட் , அைத
உக்ைரன் ேபார், அதிகரித் வ ம் விசார்
விட கூட இ ந்தால்தான் மக்கைள வழிநடத்த
அரசியல் பதட்டங்கள், உயர் பணவீக்கம், உய ம் அவர்க க்கு ஊக்கம் கிைடக்கும் என்கிறார்கள்.
ெசல ேபான்ற சமீபத்திய ன்ேனற்றங்கள்
ச கத்தின் கீழ் அ க்கு க்கியம்
பிரச்சைனகள் வ வதற்கான அறிகுறிகள்.
நாம் அடிக்கடி ஒ நாட்டின் ெவற்றிைய
நாம் காத்தி ந் பார்ப்பதற்கு இ
ஈர்க்கக்கூடிய உடல் உள் கட்டைமப்ைப ம்,
ேநர மில்ைல, என்ன நடக்க ேபாகிற என்
இைறயாண்ைம ெசல்வத்ைத ம் ெகாண்
கிக்க ம் ேநர மில்ைல. நாம் ெசய க்கம்
அளவி கிேறாம். ஒளி ம் வானைலைய ம்,
உள்ளவர்களாக இ ந் , ைதரியமான படிகைள
வளர்ந் வ ம் ேகாடீஸ்வரர்கைள ம் தாண்டி
நாம் உண்ைமயில் ன்ேனறி உள்ெளாமா?
எ த்
திய இயல் வாழ்க்ைக சவால்கைள
சமாளிக்க ேவண் ம்.
விரி ப த்தப்பட் வ கிர ஊதிய
சமத் வமின்ைம வ த்தம் தரக்கூடிய .
ஒ கட்சி ஆட்சி காலாவதியாகிவிட்ட .
ெசழிப் பகிர்ந் ெகாள்ளப்படவில்ைல.
ெசழிப் குைறந்த வ மானம் ெகாண்டவேரா
நைட ைற நிைலைய மாற் வதற்கு நமக்கு
பகிர்ந் ெகாள்ளப்படவில்ைல. ச கத்தின்
ேதைவ, வ வான மாற் க் குரல்க ம்,
உயர்மட்டத்தில் ெசல்வம் குவிந்தி ப்ப
த்தாக்க சிந்தைனக ேமயாகும். எந்த ஒ
நமக்கு ெவற்றியல்ல. வாழ்க்ைகயில் கீழ்மட்ட
கட்சிக்கும் எல்லா திறைமக ம், பதில்க ம்
இ க்க டியா என் ஒப் க்ெகாண்டாக
10% ேபர் எப்படி இ க்கிறார்கள் என்பதல்ல
ேவண் ம். நாம் ெவற்றிகரமாக ம் மற் ம்
ெவற்றி. மாறாக வாழ்க்ைகயில் ேமல்மட்ட
10% ேபர் எப்படி இ க்கிறார்கள் என்பேத
ெபா த்தமானதாக ம் இ க்க, ஆக்க ர்வமான
மாற் க் க த் க்கைள எல்ேலாரின்
ெவற்றி. அவர்கள் ஒ க்கமான வாழ்க்ைகத்
ஒத் ைழப் ட ம் ெச க்கிய ேவண் ம்.
தரத்ைத அ பவிக்கிறார்களா அல்ல
அவர்கள் வாழ்க்ைகைய ர்த்தி ெசய்ய
பய ள்ளதாக உ வாகும் ஆண் களில் இ ந்த
சிரமப்ப கிறீர்களா? சமீபத்திய க த் க் கணிப்
ஒ கட்சி அரசாங்கம், அதன் ேநாக்கத்ைத
சிங்கப் ரர்கள் ெபா வாக மகிழ்ச்சியாக இல்ைல
என் காட் கிற .
ன்ேனாக்கும் காலத்தில் நிைறேவற்றா . இ
இனி ேதசத்ைதக் கட்டிெய ப் வ மட் மல்ல,
நீண்ட கால நிைலத்தன்ைமக்கு
ைமயான
சிங்கப் ர் எங்ேக இ க்கிற என் அதற்கு
ேயாசைனக ம் மற் ம் ைதரியமான
ெதரியவில்ைல
யற்சிக ம் ேதைவ.
சிங்கப் ைர எப்படி மீண் ம் சரியான
பாைதக்கு தி ப் வ ? நாம் தலில் ஒ சிறந்த
ஒ கட்சி, நீண்ட கால ஆதிக்கம் ெச த்தினால்
எதிர்காலத்திற்கான அடிப்பைட தைடகைள
அ கு சிந்தைன, இனவி த்தி, மனநிைற ,
ம பரிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம். சிங்கப் ர்
பாரபட்சம், தீவிர உயர க்கு ேபான்றவற் க்கு
ன்ேனற்றக் கட்சி ஏ
க்கிய நம்பிக்ைககைளத்
இட் ச்ெசல் ம். ஆட்சியில் இ க்க, ஆ ம்
த
கிற . அைவேய அதன்
ண்கள்:
ஆட்சி மக்களின் நலன்கைள வி த் , கட்சியின்
நலன்களின் நாட்டம் ெச த் ம் அபாயம்
1. வ வான நிர்வாகம்
உள்ள .
மக்களின் நம்பிக்ைகைய வளர்த் அவர்களின்
ஆதரைவ திரட்ட ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற் ம்
உயர க்கு அல்ல சுயநல மனநிைல
ெபா ப் க்கூறல் ஆகியைவ அடிப்பைடயான .
ைழந்தால், தைலவர்கள் மக்க க்கு ேசைவ
ெசய்ய அரசிய க்கு வந்ேதாம் என்ற
2.
ைமயான கல்வி
எண்ணத்ைத அவர்களின் மறக்கின்றனர்.
மக்களின் நம்பிக்ைகைய வளர்த் அவர்களின்
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ஆதரைவ திரட்ட ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற் ம்
ெபா ப் க்கூறல் ஆகியைவ அடிப்பைடயான .
நம இைளஞர்கைள நாம் சரியான மதிப் கள்,
நல்ல குணம், மாற்றியைமக்க தக்க கற்றல்
திறன் ேபான்றவற்ைற ெகாண் தயார்ப த்த
ேவண் ம்.

ட்ைடகைள ம் ஒேர கூைடயில்
அைனத்
ைவக்க ேவண்டாம்

இ மாற்றத்திற்கான ேநரம். ேநரம் மிக
க்கியமான . நாட்ைட ன்ேனாக்கி ெகாண்
ெசல்ைகயில், ஒ கட்சி அரசாங்கம் த மா ம்
ேபா , ேவகமாக மா ம் விசார் அரசியல்
மற் ம் ச க-ெபா ளாதார காட்சியில் நாம்
3. ெபா ளாதார மாற்றம்
நம்பகமான மாற் உத்திகைள ெகாண்
நாம் ஒ நிைலயான ெபா ளாதார
கட்டைமப்ைப நி வ, இயல் க்கு இணக்கமில்லாத வரேவண் ம்.
அைனத்
ட்ைடகைள ம் ஒேர கூைடயில்
ெதாழில்கைள உ வாக்க, சி மற் ம் ந த்தர
ைவப்ப
த்திசாலித்தனமாகா . நமக்கு
நி வனங்கைள வ ப்ப த்தி ெவளிநா களில்
ேதைவ ஆேராக்கியமான பன் கத்தன்ைம
அவற்றின் கிைளகைள வளர ெசய்ேவாம்.
ெகாண்ட, ஒ நியாயமான மற் ம் திறந்த
ேபாட்டியில் ெசழிக்கும் அரசியல் நிலப்பரப் .
4. வாழ்வாதாரம்
அப்ெபா
தான் நம் நாட்ைட ஆழ சிறந்தவர்கள்
உய ம் ெசல கைள கட் ப்ப த்த, ெபா
வ வார்கள். உயர க்ைக அடக்கி, தகுதிைய
ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவைள வணிக
மயமாக்காமல் ெசய்ய ேவண் ம். வீட் வசதிகள் வளர்த் , மாற்றமில்லாத ன்பி ந்த நிைலக்கு
நம் நாட்ைட இட் ச்ெசல்ேவாம். மா ம் உலகில்
மற் ம் சுகாதார வசதிகளின் ெசல கைள,
இ நம்ைம நல்ல நிைலக்கு இட் சிங்கப்
க்கு
உண்ைமயிேலேய மலிவானதாக ஆக்கி,
ஒ சிறந்த எதிர்காலத்ைத பட்டியலி ம்.
நாம ஓய் ெப வதற்கு ேபா மான நிதி
வி விக்கப்பட ேவண் ம்.
சிங்கப் ரர்கள் சிறந்தைத ெபற
தகுதி ைடயவர்கள்
5. ஈ பா ள்ள ச கம்
பன் கத்தன்ைமைய ஊக்குவித் , கட்டற்ற
பிரான்சிஸ்
ன்
ைமயான திட்டங்கள் உ வாக ேவண் ம்.
ெபா ெசயலாளர்
ஒ சம நிைலயான, சாதகமான அரசியல்
சிங்கப் ர் ன்ேனற்றக் கட்சி
நிலப்பரப்ைப உ வாக்க ேவண் ம்.
6. வ வான ச க பா காப் வைல
வ வான அரசாங்க ஆதரேவா , ச க
நி வனங்கைள சீர்தி த்த ேவண் ம். இரக்கத்ைத
᷒䈪⭕⍱ѣᴿуⲺ㿺ᗁθ䛙ቧᱥьӁཐ
வலி
த்தி, ேதைவப்ப ேவாரின் சிரமத்ைத
ȾᡇԢᰖ⌋人⸛ᵠᶛθռਥԛ⺤ᇐⲺᱥᰬ
ேபாக்க ேவண் ம்.
ቶՐ䳅ᰬ䰪᧞〱㙂᭯Ⱦഖ↚θąĆᱥ⭕⍱
Ⲻᑮᘷθ㙂ъᖶᖶ∊ᡇԢᜩ䊗ѣᶛⲺᘡȾ
7. நிைலயான அபிவி த்தி
ᡇԢ䈛ྸᓊሯ䘏ौнॹⲺᰬቶϋ䮵ᒪԛᶛ䇟
மக்கள் ெதாைக அள , உண , தண்ணீர்
ᡇԢᗍԛᡆࣕⲺ⁗ᕅθᵠᗻ㜳ᑤࣟᡇԢᣀᨗᵠᶛ
மற் ம் ஆற்றல் பா காப் , சுற் ச்சூழ க்கான
ⲺᰬቶȾ➝ԛࢃⲺᰝᯯ⌋דṭ⭱㪡㣜θᒬъу
䙐θᱥ㺂у䙐ⲺȾ↙ྸ⡧ഖᯥගᴴ㔅֒࠰Ⲻᚦ
உ தியான திட்டங்க க்கைள ேபா வதற்கு
ᖉ∊௱жṭφćӶѾਡ⯥ᆆθቧᱥ䠃གྷੂڐṭⲺ
க்கியத் வம் ெகா க்க ேவண் ம்.
ӁθপᵕᖻՐ࠰⧦уੂⲺ㔉᷒ȾĈ

䘼ູሱࡱуᇯ㕉

ྸ

சிங்கப் ர் ன்ேனற்றக் கட்சி ஆ ம் கட்சியாக
இல்லாவிட்டா ம், நாங்கள் இந்த க்கிய
ேதைவகைள நாடா மன்றத்தில் உங்க க்காக
ேபசுேவாம். எங்க க்கு எங்கள் இலட்சியங்கைள
பகிர்ந் ெகாள்ள மாற் தளங்கள் பிரதான
ஊடகங்க க்கு அப்பால் ேவண் ம்.

14

ࣥྣఖদƗ҉းރྗؚۨࣥ൱ೖ؉ƌ
⽴ՐрԚӰᘝⲺ䆜⽰⧦䊗䳅༺ਥ㿷φ䇮ཐᒪ䮵
㘻ԃ䴶㾷ᦗ㓮ⳤঌȽᖉ⌷ᐛθᰖ⌋ᆿӡ䘶Շ
ᲐᒪχᡇԢⲺᒪ䖱Ӱ㲳❬䗽㢥ླᮏ㛨θপᢴу
ࡦླⲺᐛ֒χ㓺ኁԭṲ㢸㢸рॽθॱ㦥䍯ҕ䏀ᶛ
䏀䍫χ⭕㛨ᴵԙ⦽ᤷ㔣䎦քθপד䎌〱≇ᶛᕛ
㺛グ㕰θҕ䙖ᡆҼжᇐⲺ⽴Րߨ࠱χᡇԢⲺ䇮ཐ
ѣቅශԷѐ䜳൞ᥙᢄ≸ᆎȾ䘏ӑ䜳ᱥћጱⲺ䆜⽰
䘯䊗Ⱦ

ߖ⯻⯡ᳪ䵨ҼᡇԢⲺ᭵ㆌૂ։Ⲻᕧ⛯θֵᡇ
Ԣᴿᗻ㾷Ỷ㿼ᖉࢃⲺ䘆֒⁗ᕅθᒬ䟽㓩ужṭⲺ
᧠᯳ᯯ⌋ᶛ䀙ߩ䰤从Ⱦ䗽ᓜד䎌Ḇӑ㺂ѐθԛ
㋤伕ૂ㜳ⓆⲺ⸣㕰ᡶ䙖ᡆⲺ㔅⎄ᒨᢦθቧᱥެѣ
Ⲻжӑ䰤从㺞⧦Ⱦᴶ䘇ⲺӁᘷਇኋྸ҂ަށᡎ
ҿȽ൦㕎᭵⋱㍝ᕖቶࣵⲺॽ㓝Ƚ儎䙐㛶ૂ⭕⍱䍯
Ⲻр⏞θԛ㔅⎄㺦䘶Ⲻ䘡䘇θ䜳人⽰ᡇԢࢃ
ᯯⲺദູȾ
⧦൞уᱥ䟽㿸ᵑᘷᓜᡌӻᇔ᯳⑆䘑ᕅ᧠᯳ᶛ䱱
↘ж൰ਥ㜳ⲺĈᇂ㗄伄ᳪćⲺᰬُȾ㙂ᱥᗻ亱䟽
㓩〥ᶷ᷒ᯣⲺࣔ⌋θᶛᓊԎ᯦ᑮᘷᡶᑜᶛⲺ᥇
ᡎȾ
၉֛ᇌᆦڰ൛ၟࣣݝ൏ਛ
㾷᭯⧦ᴿⲺ䘆֒⁗ᕅθᡇԢ䴶㾷ݷ䇮ᯯᨆ࠰
ᴪᕰ㙂ᴿ࣑ъужṭⲺ༦丩ૂࡑ᯦䀙ߩᯯṾȾ
᭵ސ䜳ᗻ亱θ⋗ᴿԱжᯯਥԛᧂᨗᡶᴿⲺ
Ӱᢃ䍺Ⓠૂ䀙ߩ䰤从ⲺㆊṾȾਠᴿ㓩〃᯦ཽ
ъ䐞ᰬԙⲺᨆ䇤θާ᯦ㆌθᢃ㜳䇟ᡇԢളᇬ㔝
㔣ᗍᡆࣕᒬؓᴿՎࣵȾ
൞ᔰളࡓᵕ㺂ҁᴿ᭾Ⲻжސ᭵ᓒ⁗ᕅθᰖ⌋ᑤ
ࣟᡇԢᗍᵠᶛⲺᡆቧȾ⧦൞䴶㾷Ⲻуਠᱥᔰള
䛙жྍθ㙂ᱥ䙐䗽ཝ㛼ࡑ᯦Ⲻ⨼ᘫૂ᭵ㆌθᶛ⺤
ؓളᇬⲺᤷ㔣ᕰⴑૂਇኋȾ
Ӂᇔрθжސ䮵ѻ⤢ཝՐᖘᡆ䳼։ᙓȽᙓ㔪ቅ
ാᆆθ䙖ᡆര↛㠠ሷȽԱӰӨૂᶷㄥ㋴㤧ѱѿ
Ⲻ⧦䊗Ⱦᖉᵹ㘻㔝㔣⤢ᨳཝᵹθቧᴿሼⴀⲺސ
㖤ӄӰ≇ⴀҁрⲺধ䲟Ⱦ
൞㋴㤧ѱѿૂć⨼ᡶᖉ❬ĈⲺᗹᘷⲺ࠱сθ൞
փ㘻ᴿਥ㜳ᘎ䇦ԌԢᵢⲺѰӰ≇䉁⿅⽿Ⲻࡓ
㺭ȾᡇԢⲺᔰള亼㻌Ԣᴴᰖ⿷൦Ѱളཿ⥤θ㙂ᡇ
ԢԀཟⲺ亼㻌Ԣপ䴶㾷ԛф⿷ӰԷѐᴶ儎㚂փ㯠
䠇ᤸ䫟Ⲻ䞢ࣩ֒ѰᵃࣗӰ≇Ⲻ㺛ڵθуރ䇟Ӱᘶ
⯇ԌԢ࠰Ա᭵⋱亼㻌ⲺࣞᵰȾ
ധֿ߽ұ၀ྺး֥ܸ֫ሆ
ᡇԢ㔅ᑮԛԚӰਯѰ㿸↘ⲺะᔰૂᓔཝⲺളᓉθ
ᶛ㺗䠅жѠളᇬⲺᡆࣕȾռ൞䬬ݿሺⲺคᐸᲥ
㿸ૂᰛ䏁໔ࣖⲺӵнሂ䊠ᮦⴤ㜂θᡇԢӰ≇
ᯯ䶘ⲺᶗԬૂᡆቧⵕⲺᗍࡦᨆॽҼ੍ϋ
ᡇളᰛ䏁ћ䠃Ⲻ᭬ޛуൽㅿ䰤从ԚӰࡦуᆿθ
ք᭬ޛ䱬ቸᰖ⌋ޢᒩ࠼ӡ㔅⎄㑷㦙Ⲻ᷒ᇔȾ䍘
ሂ䳼ѣ൞⽴Րрቸᒬуᱥж〃ᡆࣕȾ㺗䠅ᡆࣕ
Ⲻḽᓊ䈛ᱥⵁᴶᓋቸⲺӰਙྸ䗽⭕⍱θ
㙂䶔ᴶ京ቸⲺȾԌԢᱥੜӡᴿ܅ṭⲺ⭕⍱≪
ᒩθ䘎ᱥ൞ᥙᢄ≸ᆎϋᴶ䘇ж亯䈹ḛᾐ൦ᱴ
⽰θ᯦ࣖӰ⭕⍱ᒬуᘡ҆㗄┗Ⱦ

⢘രⲺ⋱⨼⁗ᕅ
䙅᱄ૂ䰤䍙ᱥᓜⲺṯะθҕᱥᔰؗԱૂࠓ㚐
≇ᗹⲺṯᵢȾ
ޞӰᮏ㛨
ฯޱ䶈ቇᒪ↙⺤Ⲻԭٲ㿸Ƚ㢥ླⲺṲૂӄᓊ
ⲺᆜҖ㜳࣑Ⱦ
㔅⎄䖢ශ
ᔰਥᤷ㔣Ⲻ㔅⎄㔉ᶺθਇኋ䘼ઞᵕӝѐθࣖᕰ
ѣቅԷѐṮᗹθᒬᑤࣟެᔶኋ⎭ཌ࠼᭥Ⱦ
᭯≇⭕
уᯣр⏞Ⲻ⢟ԭθᇔ⧦ާޢ⢟ૂᵃࣗ䶔
ѐौȾ䇟ӰԢⵕ↙䍕ᗍ䎭օᡵૂॱ⯍䍯⭞θҕ
㜳ᴿ䏩ཕⲺ䘶Շ䍺䠇൞ᢁȾ
⽴Ր৸ф
啉ࣧᙓᜩⲺཐṭૂ⻦Ⱦᔰޢᒩж㠪Ⲻㄔҿᒩ
ਦθ⺤ؓ᭵⋱⧥ູڛᓭᔶ᭴Ⱦ
⽴ⲺޞڛՐᆿޞ㖇
᭵ᓒࣖᕰ࣑ᓜ᭯䶟⽴Ր⿅ᵰθᇙሲީᘶ⨼
ᘫθࠅ䖱ᕧࣵ㗚։Ⲻദ䳴Ⱦ
ਥᤷ㔣ਇኋ
䠃㿼ᒬ䀙ߩ᭮ީ⭕ᆎⲺ䰤从ྸφӰਙ䰤从Ƚ伕
Ƚ≪Ⓠૂ㜳Ⓠᆿޞ䰤从Ƚ⧥ູؓᣚⲺޭ։㿺ࡈ
ㅿȾ
ᡇԢ㲳уᱥᢝ᭵ސθռԃՐ൞ളՐཌٗሲ䘏ӑ
ѱ㾷䇤ぁθᑂᵑᙓᜩ䇞䇰уӻቶ䲆ӄѱ⍷։θ
㙂ᱥ䐞䏀ࡦᴵԙᒩਦθᒬфᡇԢᗍާ呙Ⱦ
҉႒ۅϣႼ༗ຳᄤఊᇖ၉яƌ
ᱥᰬُ᭯⧦߫Ҽθ㙂ъ㾷൞ᶛуҁࢃέ䳅
൦㕎᭵⋱ૂ⽴㔅ᖘࣵⲺᘡ䙕ौθᡇԢ䴶㾷㜳ֵ
ളᇬ㔝㔣ੇࢃ䗾䘑Ƚਥ㺂Ⲻ᯦ᡎ⮛θቚެᖉжސ
᭵ᓒ⁗ᕅ㺦䍛ҁᰬȾ
ሼᡶᴿⲺᑂᵑᇺᢎ൞ެѣжᯯᱥу᱄ᲰⲺ䘿Ⱦ
ᡇԢ䴶㾷жѠڛᓭૂཐݹौⲺ᭵⋱⧥ູθ䇟ᆹ㜳
൞ޢᒩૂޢᔶⲺㄔҿѣᴿ᭾ਇኋȾਠᴿ䘏ṭθᡇ
Ԣᢃ㜳䘿࠰ᴶླⲺӰᶛ㇗⨼ളᇬȾ㋴㤧ѱѿᢃ㜳
㻡䚅θԱӰ䍚ᓜᢃ㜳ᗍࡦᕰौθ⧦ᴿᖘࣵ
ᢃ㜳ᗍࡦ᭯Ⱦ㾷䇟ᡇԢ൞ᓊሯуᯣौⲺь⮂
〟ᓅᰬ༺ӄᴿ൦փθᒬ㜳ᴪླ൦Ѱ᯦ࣖ㿺ࡈ
ᴪ㗄ླⲺᵠᶛȾ
᯦ࣖࢃ䘑ސĂĂᛞᴪླⲺ䘿έ
ࡹ
『Ҝ䮵
᯦ࣖࢃ䘑ސ

ಥྔࡍ௨ᇞߴᆥ
ᖉളᇬᐨཧৱҼ⋱ളⲺ⨼ᘫфᯯੇθᡇԢ俌ݾ㾷
ᢴഔ䛙ӑ㜳ⵕ↙ѰᡇԢᶺㆇᴪ㗄ླᵠᶛⲺะᵢ⨼
ᘫȾࢃ䘑ސᤷйཝะᵢ⨼ᘫθ֒ѰᡇԢؗⲺސ
ᘫะφ
15

Viewpoints continued...
“Give chicken wing take back whole chicken.”
”Just a gimmick.”
”Voucher is a red herring.”
When discussing alternatives to a GST hike,
64.7% of respondents prefer essential goods
and services to be exempted from GST.
Such a scheme would be similar to the
exempt classification in the UK VAT rates or
in the Philippines. If other countries can do
it, why can’t it be done in Singapore? Such
a scheme could have lower implementation
costs, compared to printing GST vouchers,
tracking GST vouchers across households
and the administrative task of deciding which
households are eligible for GST vouchers.
If GST revenues are to fall due to certain
exemptions, 40.7% of respondents prefer wealth
or capital gain taxes to plug the gap, while
16.8% prefer increase in income taxes on the
highest income tax bracket.
The majority of respondents (66.4%) think
government taxes are too high and is one of the
reasons for rising prices.
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The PAP government, which recently apparently
agreed to a GST hike in 2023, should reflect on
the wishes of Singaporeans.
Martin Piper
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