
உங்களனைவருக்கும் இைிய மானை வணக்கம். சர்வதேச மகளிர் மாேத்ேின் முேைாவது நாளில் 

உஙகனளச் சந்ேிப்பேில் நான் மகிழ்ச்சியனைகிதேன்! இந்ே நிகழ்னவ ஏற்பாடு சசய்து, 

சோழிைாளர் பனையில் சபண்கனளத் ேக்கனவத்ேல் மற்றும் மீண்டும் உள்வாங்குேல் எனும் 

முக்கியமாை ேனைப்னப ஆராய்வேற்காக உங்களுைன் இனணந்து சகாள்வேற்கு என்னை 

அனழத்ேேற்கு அசமாிக்க வர்த்ேக சம்தமளைத்ேிற்கும் குேிப்பாக Vraiக்கும் நன்ேி கூறுகிதேன். 

பார்னவயாளர்கள் மத்ேியில் சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆகிய இருேரப்பிைனரயும் பார்ப்பேில் 

நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியனைகிதேன், ஏசைைில் சபண்களின் உாினமகள் சோைர்பாகவும் மற்றும் 

சபண்கள் ேரப்பு நியாயங்கள் சோைர்பாகவும் குரசைழுப்புவது சபண்களுக்கு மட்டுதம உாிய 

விையம் எை நாம் அடிக்கடி ேவோக நினைக்கிதோம் – நிச்சயமாக அவ்வாேில்னை. இது ஒரு 

பகிரப்பட்ை சவாைாக இருப்பனே உணர்ந்து, இேற்கு பகிரப்பட்ை ேீர்வுகனளத் தேடுவேற்கு, 

ேைியார் துனே, கல்வித்துனே, சிவில் சமூகம் மற்றும் அரசாங்கம் ஆகிய அனைத்துத் 

துனேகளிலும் உள்ள இரு பாலிைத்னேயும் தசர்ந்ே நண்பர்களும் சசயல்வீரர்களும் எமக்கு 

அவசியமாகும்.  

 

முேலில், சபண்களின் சபாருளாோர வலுவூட்ைல் சோைர்பாை பின்ைணிபற்ேி சிேிது தபச 

விரும்புகிதேன். உைக சைத்சோனகயில் அனரவாசிக்கும் அேிகமாைவர்கள் சபண்களாவர். 

இருப்பினும் அவர்கள் சபாருளாோரத்ேில் முழுனமயாகப் பங்தகற்பேில் இனைவிைாே ேனைகனள 

எேிர்சகாள்கிோர்கள். உைகளவில், ஆண்கள் சம்பாேிக்கும் ஒவ்சவாரு சைாைருக்கும் சபண்கள் 77 

சேங்கனள மட்டுதம (இன்னும்) சம்பாேிப்பதுைன் குனேந்ே ஊேியம் சபறும், குனேந்ே ேிேனம 

தேனவப்படும் பணிகளில் விகிோசாரமற்ேவனகயில் பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேப்படுகிோர்கள். இது 

அவர்களின் சபாருளாோர வாய்ப்புகனள மட்டுப்படுத்துவது மட்டுமின்ேி, தேசிய அளவிைாை 

சபாருளாோர வளர்ச்சிக்கும் அபிவிருத்ேிக்கும் ஒரு ேனையாகவும் அனமகிேது.  

 

ேற்தபாது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்ே நினைனமயினை சிேிது தநாக்குதவாம். ஏசைைில் 

அந்ேக் காைப்பகுேியில்ோன் இைங்னக சுேந்ேிரம் சபற்ேது. அதுமட்டுமன்ேி அந்ே ஆண்டுோன் 

நாங்கள் அசமாிக்க-இைங்னக இராஜேந்ேிர உேவுகனளயும் நிறுவிதைாம். அந்ேக் காைப்பகுேியில் 

இைங்னகயின் நினைனம சோைர்பாை ேரவுகள் என்ைிைம் இல்னை, எைினும் 1948ஆம் ஆண்டில் 

அசமாிக்காவில் சோழிைாளர் பனையில் சபண்களின் பங்தகற்பு 33% ஆக இருந்ேது; அந்ே 

எண்ணிக்னக 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு கிட்ைத்ேட்ை இருமைங்காக அேிகாித்ேது. இைங்னகயில், 

இன்று அது எத்ேனை சேவிகிேம் எை உங்களால் ஊகிக்க முடியுமா? 2021 ஆம் ஆண்டில் 

சோழிைாளர் பனையில் 71% சேவிகிேமாக காணப்பட்ை ஆண்களின் பங்தகற்புைன் 

ஒப்பிடுனகயில், சபண்களின் பங்தகற்பு 32% சேவிகிேம் மட்டுதம. எைதவ இைங்னகயின் 

இன்னேய புள்ளிவிபரங்கள் 1948 ஆம் ஆண்டு அசமாிக்காவில் இருந்ே எண்ணிக்னகக்கு 

சமமாகும். இந்ே பாலிை இனைசவளியாைது ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாேோகவும், ஆன்மானவ 

நசுக்குவோகவும் நியாயமற்ேோகவும் காணப்படுவது மட்டுமன்ேி, அது இைங்னகயின் 

சபாருளாோரத்ேின் ேிேனையும் மட்டுப்படுத்துகிேது. சிதரஷ்ை சோழில்கள் மற்றும் தூதுவர் பேவி 

ஆகியவற்னே இைங்னகப் சபண்கள் வகித்துள்ள தபாேிலும், Colombo Clubஇன் 152 வருைகாை 

வரைாற்ேில் முேன்முனேயாக இவ்வருைம் அேன் ேனைவராக ஒரு சபண் சோிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார், அத்துைன் எங்களது சமீபத்ேிய பைேரப்பு கூட்டு கைற்பனைப் பயிற்சியில் 

முேன்முனேயாக இைங்னக கைற்பனையினைச் தசர்ந்ே சபண் நீர்மூழ்கி வீராங்கனண ஒருவர் 

உள்ளைங்கியிருந்ோர். சபண்களின் சபாருளாோரப் பங்தகற்னப அேிகாிப்பேன் மூைம், 2025 ஆம் 

ஆண்ைளவில் இைங்னக ேைது சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேியில் 20 பில்லியன் சைாைர்கனள 

தசர்க்க முடியும் என்பனே நாம் மேந்துவிைக் கூைாது. இைங்னக ேைது சபாருளாோரத்ேில் 



ேற்தபாது 20 பில்லியன் சைாைர்கனளப் பயன்படுத்ே முடியும் என்பனே நீங்கள் 

ஒப்புக்சகாள்வீர்கள் எை நான் நம்புகிதேன். 

 

எைதவ, பிரச்சனை என்ைசவன்று நாம் ேற்தபாது சோிந்து சகாண்தைாம்; அனேத் ேீர்ப்பேற்கு 

நாம் என்ை சசய்யைாம்? குழந்னேகனளப் பராமாித்ேல், முேிதயானரப் பராமாித்ேல், பிே 

அழுத்ேங்கள் தபான்ே காரணிகள் சபண்கள் ேமது சோழினைத் சோைர்வேற்குத் ேனையாக 

அனமயும்தபாது, ேிேனமயாை சபண்கனள பணியிைத்ேில் ேக்கனவப்பது எவ்வாறு? குழந்னே 

பராமாிப்புத் ேிட்ைங்கள் அல்ைது கைன் வசேிகள் மற்றும் சநகிழ்வாை பணிதநரங்கள் 

ஆகியவற்னே நிறுவைங்கள் வழங்கைாம். வீட்டு தவனைகள் மற்றும் குழந்னே பராமாிப்புக் 

கைனமகள் ஆகியவற்ேில் சபரும்பகுேியினை சபண்கதள தமற்சகாள்ளும் சநேிமுனேகனள நாம் 

சவாலுக்குட்படுத்ேைாம். பேவி உயர்வுகளுக்காகப் தபாட்டியிடுவேற்கும், மானை தநரங்களில் 

தமைேிக தநரம் தவனை சசய்வேற்கும் சபண்களுக்கு சம வாய்ப்பு அளிக்கைாம். ஆண்கனளப் 

தபாைதவ சபண்கனளயும் அவர்கள் சசய்யும் நல்ை தவனைக்காக அவர்கனளப் பாராட்டி 

சவகுமேியளிக்கைாம். சபண் சக பணியாளர்கள் சமமாகதவா அல்ைது அேிகமாகதவா ேகுேி 

சபற்ேவர்களாக இருந்ேதபாதும் அவர்கள் ேவோக நைத்ேப்படுவனேதயா அல்ைது அவர்களுக்கு 

வாய்ப்புகள் வழங்கப்பைாமல் இருப்பனேதயா நீங்கள் பார்க்கும் தபாது அதுபற்ேி ஆண்கனள நாம் 

தபச னவக்கைாம். உள்ளகப்பயிற்சிகள் மற்றும் வழிகாட்ைல் நிகழ்ச்சித்ேிட்ைங்கள் ஊைாக இளம் 

சபண்கள் தமலும் வளர நாம் உேவைாம். ஒதரசயாரு சபண் உறுப்பிைனரக் சகாண்ை Amcham 

சனபயில் சபண்களின் எண்ணிக்னகனய தமலும் அேிகாிக்கைாம். 

 

இைங்னகயில் உள்ள சபண்கள் சோழிைாளர்பனையில் இனணவேற்கும் அேில் சோைர்ந்தும் 

ேங்கியிருப்பேற்கும் தேனவயாை வளங்கள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்காை அணுகல்கனள 

அவர்களுக்கு வழங்குவேற்காை முன்முயற்சிகனள அசமாிக்கா தமற்சகாண்டுள்ளது என்பனே 

சபருனமயுைன் கூேிக்சகாள்கிதேன். முேைாவோக, சபண் சோழில்முனைதவாருக்கு 

நிேிகளுக்காை அணுகனை அேிகாிப்பேற்கு நாம் எேிர்பார்க்கிதோம். ஒரு வணிகத்னேத் 

சோைங்குவேற்கும் அனே வளர்ப்பேற்கும் மூைேைத்ேிற்காை அணுகல் மிகமுக்கியமாைோகும், 

எைினும் நிேியிைல் சோைர்பாை விையங்களில் சபரும்பாலும் ேங்களது ஆண் சகாக்கனள விை 

சபண் சோழில்முனைதவார் அேிக ேனைகனள எேிர்சகாள்கின்ேைர். நிேியிைல்கனளப் சபற்றுக் 

சகாள்வேற்கு எங்கு சசல்ை சவண்டும் என்பது ேமக்குத் சோியாேிருப்போக சபண் சிறு வணிக 

உாினமயாளர்கள் தநரடியாக என்ைிைம் கூேக்தகட்டிருக்கிதேன். இந்ே சிக்கனைத் ேீர்ப்பேற்காக, 

சபண்களுக்குச் சசாந்ேமாை வணிகங்களுக்கு கைன் வழங்குவனே அேிகாிப்பேற்காக, இைங்னக 

நிேி நிறுவைங்களுைன் அசமாிக்கா இனணந்து பணியாற்ேி வருகிேது. சபண் 

சோழில்முனைதவாருக்கு பயிற்சி, நிேியியல் கல்வியேிவு மற்றும் வழிகாட்ைல்கனள வழங்கும் 

முன்முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் உேவி சசய்கிதோம். இைங்னகயில் சபண்கனள இைக்காகக் 

சகாண்ை முேைாவது வணிக முடுக்கியாை AccelerateHer இனை அேிமுகப்படுத்துவேற்காக Hatch 

Worksஇற்கு நிேி வழங்கியனேயிட்டு நாங்கள் மிகுந்ே மகிழ்ச்சியனைகிதோம். சகாழும்னபச் 

சுற்ேியுள்ள இந்ே சந்னேகளில் சிைவற்ேிற்கு நான் சசல்ை தநர்ந்ேதபாது தபாது சந்ேித்ே பைர், 

சபருந்சோற்றுக் காைத்ேில், தேனவ அல்ைது சலிப்பு காரணமாகதவ, ேங்கள் வீடுகளில் இருந்து 

இனணயவழி வணிகத்னேத் சோைங்கியோக என்ைிைம் கூேிைர். ேற்தபாது அனவ நன்கு 

வளர்ச்சியனைந்து, சோழில்முனைவில் ஒரு புேிய பானேயினை உருவாக்கியுள்ளை.  

 

இரண்ைாவோக, முனேயாை சபாருளாோரத்ேில் சபண்களின் பங்களிப்னப அேிகாிப்பேற்கு நாம் 

எேிர்பார்க்கிதோம். இைங்னகயில் சபரும்பாலும் சம்பளத்துைன் கூடிய லீவுகள் மற்றும் சமூகப் 

பாதுகாப்பு தபான்ே சலுனககளும் சட்ைப் பாதுகாப்புகளும் அற்ே முனேசாரா துனேயில் சபண்கள் 



விகிோசாரமற்ே வனகயில் பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேப்படுகிோர்கள். சபண்களுக்குச் சசாந்ேமாை 

வணிகங்களுக்கு சட்ை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்ேல் உேவிகனள வழங்கும் முன்முயற்சிகள் உட்பை, 

சபாருளாோரத்னே முனேப்படுத்துவனே ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் 

உேவிசசய்கிதோம்.  

 

மூன்ோவோக, பாலிை அடிப்பனையிைாை பாகுபாடு மற்றும் வன்முனேகள் சோைர்பில் கவைம் 

சசலுத்துதவாம். சபாருளாோர ாீேியிைாை சபண்களின் பங்தகற்பு மற்றும் அவர்களின் 

ஒட்டுசமாத்ே நல்வாழ்விற்காை குேிப்பிைத்ேக்க ேனைகளாக பாலிை அடிப்பனையிைாை 

பாகுபாடு மற்றும் வன்முனே என்பை காணப்படுகின்ேை. சிவில் சமூக அனமப்புகள் மற்றும் 

இைங்னக அரசாங்கம் ஆகியவற்றுைைாை பங்காண்னமகள் ஊைாக உட்பை பாலிை 

சமத்துவத்னே ஊக்குவிக்கும் மற்றும் பாலிை அடிப்பனையிைாை வன்முனேகனள எேிர்த்துப் 

தபாராடும் முன்முயற்சிகளுக்கு அசமாிக்கா உேவி சசய்கிேது.  

 

இறுேியாக, சபண்கள் முடிசவடுப்பனேயும் அவர்களின் ேனைனமத்துவத்னேயும் 

தமம்படுத்துவேற்கு நாம் எேிர்பார்க்கிதோம். அரச மற்றும் ேைியார் துனேகளில் சபண்கள் 

சபரும்பாலும் ேனைனமப் பேவிகளில் குனேவாகதவ உள்ளைர். பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்ைல் 

நிகழ்ச்சித் ேிட்ைங்கள் உட்பை சபண்கள் முடிசவடுப்பனேயும் அவர்களின் ேனைனமத்துவத்னேயும் 

தமம்படுத்துவனே ஊக்குவிக்கும் முன்முயற்சிகளுக்கு அசமாிக்கா உேவி சசய்கிேது. 

சசயன்முனேத் ேிேன்கனளயும் கருவிகனளயும் இைங்னகப் சபண்களுக்கு வழங்குவேற்காக 

இராஜாங்கத் ேினணக்களத்ேின் உேவியுைன் நனைமுனேப்படுத்ேப்படும் உைகளாவிய 

நிகழ்ச்சித்ேிட்ைமாை We Connect International இன் பிரேிநிேி இன்று இங்கு எம்முைன் உள்ளார். 

 

சபண்களுக்கு சமமாை சபாருளாோர வாய்ப்புகள் இருக்கும்தபாது, அவர்கள் ேமக்கும் ேமது 

குடும்பங்களுக்கும் சிேப்பாக உேவிசசய்ய முடியும். அது பைமாை சபாருளாோரங்கள் மற்றும் 

சமூகங்களுக்கு வழிவகுக்கிேது. உண்னமயில், ேனைனமப் பேவிகளில் அேிகமாை சபண்கனளக் 

சகாண்ை நிறுவைங்கள் அேிக ைாபம்ஈட்டும் ேன்னம மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே சிேந்ே சசயற்ேிேன் 

ஆகியவற்னேக் சகாண்டிருப்போக ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்ேை. எைது தூேரகத்ேில், பாதுகாப்பு, 

கட்டிை நைவடிக்னககள், சகான்சியுைர் பிாிவு, சபாது விவகாரங்கள், அரசியல் பிாிவு மற்றும் Peace 

Corps உள்ளிட்ை முக்கியப் பிாிவுகனள சபண்கள் ேனைனமதயற்று வழிநைத்துவோல், 

பைவிேமாை தயாசனைகனளயும் சிக்கல்களுக்காை சிேப்பாை ேீர்வுகனளயும் எமது சிதரஷ்ை 

ேனைனமத்துவக் குழுவிற்கு முன்னவப்பேற்கு எம்மால் முடிந்துள்ளோகதவ நான் நினைக்கிதேன். 

 

எைதவ பின்வரும் கருத்துக்களுைன் எைது உனரயினை நினேவு சசய்கிதேன்: சபண்களின் 

சபாருளாோர வலுவூட்ைனை ஊக்குவிப்பசேன்பது நாம் தமற்சகாள்வேற்குச் சாியாை சசயல் 

மாத்ேிரமன்ேி; அது புத்ேிசாலித்ேைமாை சசயலுமாகும். சைத்சோனகயில் அனரப்பகுேியிைாின் 

முழு ஆற்ேனையும் பயன்படுத்ேிக் சகாள்வேன் மூைமாக, இைங்னகயாைது ேைது சபாருளாோர 

வளர்ச்சினயயும் அபிவிருத்ேினயயும் துாிேப்படுத்ேைாம், மற்றும் ேைது அனைத்து குடிமக்களது 

வாழ்க்னகயினையும் தமம்படுத்ேைாம். கண்டிக்கு அருகிலுள்ள ஒரு பாைசானையில் இளம்  

மாணவத் ேனைவிகளின் ஒரு குழுனவச் சந்ேித்ேது இங்கு எைது முேல் வருைத்ேின் பிரகாசமாை 

ேருணங்களில் ஒன்ோகும். அவர்களின் முகங்கனள நான் என்றும் மேக்க மாட்தைன். ஆண் 

மாணவர்கனளப் தபாைதவ ேங்களுக்கும் சபாிய கைவுகள் இருப்போக அவர்கள் என்ைிைம் 

கூேிைார்கள். ஆண் மாணவர்கனளப் தபாைதவ ோமும் புத்ேிசாலிகள் எை அவர்கள் என்ைிைம் 

கூேிைார்கள். அவர்கள் கூேியது சாி எை நான் அவர்களிைம் கூேிதைன். 

 



எைதவ, இன்று இங்குள்ள உங்கள் ஒவ்சவாருவருக்கும் நான் சவால் விடுக்கிதேன். அடுத்ே 

சர்வதேச மகளிர் மாேமாை 2024, மார்ச் மாேத்ேிற்குள், உங்கள் நிறுவைத்ேிைால் 

எவற்னேசயல்ைாம் சசய்யைாம், என்ை வனகயாை சகாள்னககள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் ேிட்ைங்கனள 

நீங்கள் நனைமுனேப்படுத்துவீர்கள், ேனைவர்களாகவும் நினேதவற்று அேிகாாிகளாகவும் நீங்கள் 

சபண்கனள முழுனமயாக வலுவூட்டுவேற்கும் ேிேனுனையவர்கனள ேக்க னவப்பேற்காகவும் 

மற்ேவர்கள் பின்பற்ே தவண்டிய சோைினயயும் ேராேரங்கனளயும் எவ்வாறு ோபிப்பீர்கள்? 

நீங்கள் எனேச் சாேித்ேீர்கள் தபான்ே விையங்கனளக் தகட்பேற்காக ேற்தபாேிலிருந்து ஒரு 

வருைத்ேிற்கு நான் ஆவலுைன் காத்ேிருப்தபன். நன்ேி. 

 


