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ைரண்புைிகு நீெி அமைச்சர் அெிஜைெகு அலி சப்ரி, பரரரளுைன்ற உறுப்பினர்கள், ககரள்மக 

வகுப்பரளர்கள், ஊடகவியலரளர்கள், சிவில் சமூக அமைப்புக்கள், ககௌரவ அெிெிகள் 

அமனவருக்கும் இனிய ைரமல வணக்கம்! 

 

இந்ெ முக்கியைரன ைற்றும் கரலத்ெிற்குப் கபரருத்ெைரன நிகழ்வில் என்மன உமரயரற்ற 

அமைத்ெெற்கு நன்றி. இரண்டு நரட்களுக்கு முன்பு, நரம் சர்வஜெச ைகளிர் ெினத்மெ 

ககரண்டரடிஜனரம். இது கபண்கமள வலுவூட்டுவெற்கு உெவிகசய்யும் நடவடிக்மககமள 

ஜைற்ககரள்வெற்கரன ஒரு அமைப்பு. இவ்வருடம் அது #BreakTheBias எனும் பக்கச்சரர்பிமனத் 

ெகர்த்ெல் எனும் கெரனிப்கபரருளுடன் ககரண்டரடப்பட்டது. சமூகங்கள் கசைிக்க, ெங்கள் சுய 

கருத்துக்கமளக் கூறுவெற்கரன இயலுமை; ைற்றும் துன்புறுத்ெல், பரகுபரடு ைற்றும் 

வன்முமறயில் இருந்து பரதுகரப்பரக இருப்பெற்கரன சுெந்ெிரம் ஜபரன்ற உரிமைகள் அமனத்து 

ைக்களுக்கும் சைைரக இருத்ெல் ஜவண்டும் என்பமெ நரம் அமனவரும் அறிஜவரம். சர்வஜெச 

ைகளிர் ெினத்ென்று, இலங்மகக்கரன 9 கபண் தூதுவர்கமளயும் நரன் சந்ெித்ஜென். இங்குள்ள 

சிறுைிகள் ைற்றும் கபண்கமள வலுவூட்டுவெற்கு உெவிகசய்வெற்கரன எைது உறுெிப்பரட்மட 

நரம் பகிர்ந்து ககரண்ஜடரம். 

 

இன்று இங்கு இருப்பெில் நரன் ைகிழ்ச்சியமடகிஜறன், ஏகனனில் நரம் கவளியிடும் கணக்ககடுப்பு 

முடிவுகள் இந்ெ முக்கியைரன இலக்குகளுக்கு எம்மை இன்னும் ஒரு படி கநருக்கைரக்கும். 

அகைரிக்கரவின் உெவியுடனரன கசயற்பரட்டின் ஒரு பகுெியரக, WIN அமைப்பு, இலங்மகயில் 

கபண்கள் ைற்றும் கபண்பிள்மளகளுக்கு எெிரரன வன்முமறகள் கெரடர்பரன நரடளரவிய 

ரீெியிலரன ஒரு ஆய்மவ நடத்ெியது - குறிப்பரக, கெரைில்நுட்பத்ெிமனப் பரவிப்பென் மூலம் 

ஜைற்ககரள்ளப்படும் வன்முமற. நிச்சயைரக, ெரமவப் கபறுவது ைட்டும் ஜபரெரது. அது 

கெரடர்பில் கசயற்படுைரறு அமைப்பு விடுப்பெற்கு நரம் அமெப் பயன்படுத்ெ ஜவண்டும். 

 

கபருந்கெரற்றிற்கு முன்ஜப இவ்வமகயரன வன்முமறகள் அெிகரித்ெ ஜபரதும், ககரவிட்-19 

கபருந்கெரற்றரனது இமணயவைியிலும் அெற்கு கவௌியிலும் நமடகபறும் வன்முமறகமள 

அெிகப்படுத்ெியது என்பெில் சந்ஜெகஜையில்மல. முடக்க நிமலகள் அமுல்படுத்ெப்பட்ட ஜபரது, 

இலங்மகயில் (அகைரிக்கர உட்பட பல நரடுகமளப் ஜபரலஜவ) குடும்ப வன்முமற ைற்றும் 

துஷ்பிரஜயரகம் என்பன அெிகரித்ென. இமணயத்ெிற்கு கவௌிஜயயரன வன்முமறகள் 

அெிகளவில் இமணய கவௌிக்குள் ஊடுருவின. 

 

கபருந்கெரற்றரனது நரம் வரழும் உலமக ைரற்றியமைக்கும் நிமலயில், கபண்கள் ைற்றும் 

கபண்பிள்மளகளுக்கு எெிரரன வன்முமறயரனது ெற்ஜபரது - எைது கெரமலஜபசிகள், எைது 

ைடிக்கணினிகள், எைது சமூக ஊடக ஊட்டங்கள் ைற்றும் எைது வட்ஸ்அப் கசய்ெிகள் ஜபரன்ற ஒரு 



பரந்ெ சூைலில் கரணப்படுகிறது. இந்ெ வன்முமறயரனது கவறுப்புணர்வுப் ஜபச்சு, இமணயவைி 

துன்புறுத்ெல், அச்சுறுத்ெல்கள் ைற்றும் கெரல்மலககரடுத்ெல் ஜபரன்ற வடிவங்களில் 

ஜைற்ககரள்ளப்படுகிறது.  

 

கபண்கள் ைற்றும் கபண்பிள்மளகளின் மகத்கெரமலஜபசிகளுக்கு ஜெமவயற்ற 

கவளிப்பமடயரன பரலியல் உள்ளடக்கங்கள் அனுப்பிமவக்கப்படும் நிகழ்வுகள் 

அெிகரித்ெிருப்பமெ கணக்ககடுப்பு கண்டறிந்துள்ளது; கபண்கமளயும் அவர்களது 

குடும்பத்ெினமரயும் அச்சுறுத்தும் ைற்றும் ைிரட்டும் கெரமலஜபசி அமைப்புகமளப் கபறுெல்; 

ைற்றும் குறிப்பிட்ட கசயல்கமளச் கசய்வெற்கு ைிரட்டப்படுெல், கபரும்பரலும் அனுைெியின்றி 

கபறப்பட்ட கநருக்கைரன புமகப்படங்கமளப் பகிரும் அச்சுறுத்ெலுடன். 

 

உண்மையில், பெிலளித்ெவர்களில் நரன்கில் ஒருவர் ெங்களுக்குத் கெரிந்ெ ஒருவர் பரலியல் 

ரீெியிலரன இமணயவைி துன்புறுத்ெலுக்கு ஆளரகியிருப்பெரக கெரிவித்ெெரக அறிக்மக 

கூறுகிறது. நிமனத்துப் பரர்ப்பெற்ஜக பயங்கரைரக இருக்கிறது. 

 

அஜெ ஜநரம், கபருந்கெரற்றரனது சுகரெரர ஜசமவகள் ைற்றும் பரதுகரப்பரன ெங்குைிடங்கள் 

ஜபரன்றவற்றிற்கரன அணுகமலக் குமறத்ெதுடன் சமூக ைற்றும் பரதுகரப்பு வமலயமைப்புகமள 

சீர்குமலத்ெது - உணவு ைற்றும் பிற அத்ெியரவசிய கபரருட்கமள வரங்குவெற்கரன பயணங்கள் 

கூட குமறவரகஜவ இருந்ென. உடல் ைற்றும் கெரைில்நுட்பத்ெினரல் வசெியளிக்கப்பட்ட 

வன்முமற ைற்றும் துஷ்பிரஜயரகம் ஆகிய இரண்டினதும் அெிகரிப்பிற்கு இந்ெ இமடகவளிகள் 

கரரணைரக இருக்கலரம். 

 

இமணயவைியிலும் ைற்றும் அெற்கு கவௌியிலும் பரலின அடிப்பமடயிலரன வன்முமறகளின் 

அெிகரிப்பு ைற்றும் ஜசமவகளில் ஏற்பட்ட சைீபத்ெிய இமடகவளிகமளக் கருத்ெில் ககரண்டரல், 

இந்ெச் சவரல்கமளச் சைரளிக்கும் முமறயரன ைரற்றத்மெ உறுெிகசய்வெற்கு, ஒரு முழுமையரன, 

பல துமறகளின் இமணந்ெ பெிலளிப்பு  என்பது ஒரு அவசரத் ஜெமவயரக உள்ளது. நரம் 

பெிலளிக்கவில்மலகயனின், நரம் ஏற்கனஜவ பரர்த்துக்ககரண்டிருக்கும் உளவியல்-சமூகப் 

பரெிப்புகளுக்கு ஜைலெிகைரக, பரலினரீெியிலரன டிஜிட்டல் பிளவு, கருத்துச் சுெந்ெிரத்ெின் ைீெரன 

கட்டுப்பரடுகள் ைற்றும் இமணய கவளிகளில் பன்முகத்ென்மை இல்லரமை ஆகியவற்மறக் 

கரணத் கெரடங்குஜவரம். 

 

இலங்மகயில் கபண்கள் ைற்றும் கபண்பிள்மளகளுக்கு எெிரரன இமணயவைியிலரன 

வன்முமறகமள நன்கு புரிந்துககரள்வெற்கும் அவற்றுக்ககெிரரன பெிலளிப்பு நடவடிக்மககமள 

விருத்ெி கசய்வெற்கும் ககரள்மக வடிவமைப்பரளர்களுக்கும் ைற்றும் ைரற்றங்கமள 

உருவரக்குபவர்களுக்கும் ஜெமவயரன ெரவுகள், விைர்சன ரீெியிலரன உள்ஜநரக்குகள் ைற்றும் 

ெரைரன ெகவல்கள் ஆகியவற்மற இந்ெ ஆய்வின் முடிவுகள் வைங்குவெரக இன்று இங்குள்ள 

நிபுணர்கள் உங்களுக்குக் கூறுவரர்கள். 

 



ைற்ற கருவிகளுடன் இமணந்து, WIN ஜபரன்ற அமைப்புகள் குடும்ப வன்முமற ைற்றும் 

துஷ்பிரஜயரகத்ெரல் பரெிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அெிலிருந்து ெப்பிப்பிமைத்ெவர்களுக்கும் 

சரியரன ஜநரத்ெில் கெரடர் உெவியிமனத்  கெரடர்ந்து வைங்க இது உெவும். 

 

நடைரட்டக் கட்டுப்பரடுகள் இருந்ெஜபரெிலும், WIN அமைப்பின் ஊைியர்கள் ெங்கள் 

ெங்குைிடங்கமள முடக்கநிமலகள் அமுல்படுத்ெப்பட்ட கரலப்பகுெி முழுவதும் கபண்கள் ைற்றும் 

குைந்மெகளுக்கரக ெிறந்து மவத்ெிருந்ெனர் - ைற்றும் இந்ெ ெங்குைிடங்களில் 

பரெிக்கப்பட்டவர்கள் ைற்றும் ெப்பிப்பிமைத்ெவர்களுக்கு பரரைரிப்புப் கபரெிகமள அகைரிக்கர 

வைங்கியமெயும் நரன் அறிந்ஜென்.  

 

பிரரந்ெிய அமைப்பு எண்கமளச் ஜசர்ப்பென் மூலம் அென் 24 ைணிஜநர க ரட்மலன் ெிறமன 

விரிவுபடுத்ெவும், நரடளரவிய ரீெியில் அமெ அணுகுவமெ எளிெரக்கவும், WIN அமைப்பிற்கு 

அகைரிக்கர உெவியது. க ரட்மலன் வசெியரனது அரசு ைற்றும் பிற ஜசமவ வைங்குநர்களரல் 

பரவலரக ஊக்குவிக்கப்பட்டதுடன் ஆறு ைரெங்களுக்குள் கிட்டத்ெட்ட 3,600 அமைப்புகமளப் 

கபற்றது. 

 

இந்ெ க ரட்மலன் வசெியரனது அமைப்மப ஜைற்ககரள்பவர்கமள WIN அமைப்பின் 

அற்புெைரன வமலயமைப்பின் ஊடரக, உணவு ைற்றும் பரதுகரப்பரன ெங்குைிடங்கள் ஜபரன்ற 

அவசரச் ஜசமவகளுடன் இமணக்கிறது. அத்துடன் ெற்ஜபரது நமடகபற்றுக் ககரண்டிருக்கும் 

வைக்குகள், ஜீவனரம்ச பரரைரிப்புக் கட்டணங்கள் ைற்றும் பரரைரிப்பு சிக்கல்கள் பற்றிய சட்டத் 

ெகவல்களுக்கரன அணுகல்கமளயும் அது வைங்குகிறது. 

 

ெனது நிகழ்ச்சித்ெிட்டங்கமளக் கண்கரணிப்பெற்கும், ைெிப்பீடு கசய்வெற்கும் ைற்றும் 

ெடங்கரண்பெற்குைரன WIN அமைப்பின் ெிறமன அெிகரிப்பெற்கும் நரம் உெவுகிஜறரம். 

அமைப்புரீெியிலரன விமனத்ெிறன் ைற்றும் கசயற்ெிறமன அெிகரிக்க இது வைிவகுக்கிறது. 

பரலின அடிப்பமடயிலரன வன்முமறயிமனக் குமறப்பெற்கரன ஜபரரரட்டத்ெில் ஜைலும் ஒரு 

கருவியரகப் பயன்படுத்ெக்கூடிய பரலின அடிப்பமடயிலரன வன்முமறக்கரன கரரணங்கள் 

ைற்றும் அென் ெரக்கங்கமளப் புரிந்துககரள்வெற்கரன கூடுெல் ெரவுகளுக்கும் இது 

வைிவகுக்கிறது. 

 

இலங்மகயில் கபண்கள் ைற்றும் குைந்மெகளுக்கு உெவிகசய்வெற்கரக கடந்ெ 34 ஆண்டுகளரக 

நீங்கள் ஜைற்ககரண்ட கடின உமைப்பு ைற்றும் USAID இன் Increased Demand for Engagement and 

Accountability, அல்லது IDEA கசயற்ெிட்டத்ெின் ஊடரக சமூக விஞ்ஞரனிகள் சங்கத்துடன் 

இமணந்து இந்ெ அறிக்மகமய ெயரரிப்பெில் முன்னின்று கசயற்பட்டமைக்கரக WIN 

அமைப்பிமன நரன் பரரரட்டுகிஜறன். 

 

இலங்மகயில் உள்ள அமனத்து வமகயரன பரலின அடிப்பமடயிலரன வன்முமறகமளயும் 

அகற்றுவெற்கரன முயற்சிகமள ஆெரிப்பெற்கரக அகைரிக்க அரசரங்கம், இலங்மக 

அரசரங்கத்துடனும், நீெி அமைச்சில் உள்ள எைது சகரக்களுடனும், WIN ஜபரன்ற அடிைட்ட 

அமைப்புகளுடனும் கெரடர்ந்தும் இமணந்து கசயற்படும். இந்ெ விவகரரங்களில் அமைச்சரின் 

ெனிப்பட்ட உறுெிப்பரட்டிற்கு நரன் குறிப்பரக நன்றி கூறுகிஜறன். இந்ெ இலக்மக ஆெரிக்கும் 



உங்கள் முயற்சிகளுக்கரக இந்ெ அமறயில் உள்ள அமனத்து கவற்றியரளர்கமளயும் நரன் 

பரரரட்டுகிஜறன்.  

 

நன்றி. 


