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நாம் ஏற்றத் தாழ்வு உள்ள, அதிகாரப் பரவலாகாக்கமில்லாத சமூகத்தில் வாழ்கிறோம். 
பாலினம் குறித்தான சமூகத்தளைகள் நம் உலகின் ஏற்றத் தாழ்வுகளை அதிகரிக்கிறது. 
இந்நிலையை மாற்றியமைப்பதற்காக நாம் உழைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. 
இக்குறிக்கோளுக்காக 94 நாடுகளிலிருந்து  1200 செயற்பாட்டாளர்கள் / மேம்பாட்டு 
பணியாளர்கள்  "பாலின சமத்துவத்திற்காக ஆண்கள் பங்கேற்பு" இரண்டாம் மாநாட்டை 
இந்தியத் தலைநகர் புது தில்லியில் 2014, நவம்பர் 10 முதல் 13 தேதி வரை நடத்தினர்.

பாலியல் சமத்துவம்  மனித உரிமைகளின் முக்கிய அங்கம் .இக்கருத்து மனித 
உரிமைகளுக்கான சர்வதேச பிரகடனம், பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து 
பாகுபாடுகளையும் நீக்கும் உடன் படிக்கை, அனைத்து உலக குடிமை மற்றும் அரசியல் 
உரிமைகளுக்கான உடன்படிக்கை, அனைத்து உலக குழந்தைகள் உரிமைகளுக்கான 
பிரகடனங்கள் போன்ற அனைத்து ஆவணங்களிலும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. கெய்ரோ 
மக்கள் தொகை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அகில உலக மாநாட்டின் செயல்திட்டம் (1994), 
பீஜிங் ஐக்கிய நாட்டு சபை அகில உலக பெண்கள் மாநாட்டின் (1995) பிரகடனம் மற்றும் 
செயல் திட்டம், பெண்கள் நிலை குறித்த ஐக்கிய நாட்டு சபையின் பெண்கள் நிலை குறித்த 
48 ஆம் அமர்வின் (2004) குழு அறிக்கை போன்ற அனைத்து ஆவணங்களையும் 
நடை முறைபடுத்த உறுதி பூணுகிறோம். இதற்கு முன்பு ரியோ டி ஜெனிரோ, 
ஜோஹன்னஸ்பர்க் ஆகிய இடங்களில் நடந்த "பாலின சமத்துவத்திற்காக ஆண்கள் 
பங்கேற்பு மாநாடுகளின்’ செயல்பாட்டிற்காக அழைக்கும் பிரகடனங்களையும் நடைமுறைப் 
படுத்துவதற்க்காக உறுதி பூண்டுள்ளோம். 2015க்குப் பின் வளர்ச்சிக்கான செயல் 
திட்டம் போன்ற மாநாடுகளின் ஆவணங்களையும் எதிர் நோக்கியுள்ளோம். இத்தகைய 
உலகளாவிய பிரகடனங்களோடு பாலியல் சமத்துவத்திற்கான, பாலியல் நீதிக்கான 
முயற்சிகளில் ஆண்களையும், சிறுவர்களையும் ஈடுபட வைப்பதற்கான தொடர் 
பணிகளைச் செய்வோம்.

இந்த மாநாடு  பாலின நீதி குறித்தானப் பிரச்சினைகள் சிக்கல்கள் நிறைந்ததாகவும், 
பன்முகத்தன்மை உள்ளதாகவும் இருப்பதை சிந்திக்க வைத்தது. இம் மாநாடு எம்மை 
ஆய்வுக் கண்ணோட்டத்துடன் சிந்திக்க வைத்து, பல பணி உத்திகளைத் திட்டமிட 
வைத்து, சமூகத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட எல்லைகளைத் தாண்டி சில தளங்களைத் 
தொட்டு, நம் பணிக்குத் தேவையான புதிய பஙகேற்பாளர்களை கண்டடைய உதவியது. 
இருப்பினும் இச்செயல்பாடுகளில் குறைகளும் உண்டு. இந்த வரலாற்று சிறப்பு உள்ள 
khehl;bன் விளைவாக, பணியில் கவனப்படுத்த வேண்டிய முக்கிய பிரச்சினைகளையும், 
வருங்காலப் பணி குறித்த எமது உறுதி மொழியையும் "இந்த தில்லி பிரகடனம் - 
செயல்பாட்டிற்கான அழைப்பு" மூலமாக தருகிறோம்.

பாலியல் சமத்துவத்திற்காக ஆண்கள்: 
சிறுவர்களின் பங்ககற்ப
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1 சமூக பண்பாக உலசகங்கும் பரவி 
நிற்கும் ஆணாதிக்கம் மற்றும் பாலின 
சமநீதியின்ழம, ஒவ்சவாருவரின் 
அன்றாட வாழ்க்ழகயில், சசால்சலாண்ணா 
துன்பங்கழள உருவாக்குகின்றன. 
நாம் யாராக இருந்தாலும், உலகின் 
எந்தப்பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் இச்சக்திகள் 
நம் உறவுகழள முழுழமயான 
திருப்தியற்ற, ஆகராக்கிமயற்ற மற்றும் 
பாதுகாப்பற்றதாக சசய்கிறது. இந்த 
அநீதிகள் சநடுங்காலமாக, சமூகத்திலும் 
- குடும்பத்திலும் துயரம், கநாய்கள் 
/ ஆகராக்கியமின்ழம, பழகழம, இறப்பு 
இழவகழள அதிகப் படுத்தி உள்ளன.. 
அழவ அடிப்பழட மனித உரிழமகழள 
இைக்கச் சசய்து - அன்பு, கவுரவம் 
மற்றும் பரஸ்பர மரியாழதயுடன் வாழும் 
குணங்கழள பாதிக்கின்றன. நமது 
சபாருளாதார வளர்ச்சிழய தடுத்து 
சமுதாயம் வளர்ச்சியழடவழத தடுக்கிறது. 
இழவ தான் நீடித்த உலக வளர்ச்சிழய 
தடுக்கும் காரணிகளாக விளங்குகின்றன. 
மக்கள் நலனுக்கு அச்சுறுத்தலாக 
விளங்கும் இழவகழள உடனடியாக கழளய 
கவண்டும்

2 ஒவ்சவாருவழரயும், சவவ்கவறு 
விதத்தில் ஆணாதிக்க சமுதாய 
அழமப்பு பாதிக்கின்றது சபண்களும், 
சிறுமிகளும், மிக அதிக அளவில் பாலின 
அடிப்பழடயிலான அநீதிக்கும், மனித 
உரிழம மீறல்களுக்கும் ஆளாகின்றனர். 
ஆணாதிக்க சமுதாய அழமப்பு 
ஆண்களுக்கும் - சிறுவர்களுக்கும் 
அதிக சுதந்திரத்ழதயும் அகத கநரத்தில் 
பாதிப்ழபயும் ஏற்படுத்தியிருப்பழத 
அவர்ககள அறியவில்ழல. பாலின 
சமத்துவம் சபண்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் 
ஆண்கள் மற்றும் பிற பாலினத்தினருக்கும் 
நலன் தரும். பாலின சமத்துவமின்ழம 
ஏற்புழடயதல்ல என்ற உண்ழமழய 
உடனடியாக ஒப்புக்சகாள்ள கவண்டும்.

3 மதிப்பு மிக்க பாரம்பரியத்ழத 
நாம் உருவாக்குகிகறாம். பாலின 
சமத்துவமின்ழம பற்றிய நமது 
விைிப்புணர்வு, பாலின சமநீதிழய 
வார்த்சதடுக்கும் நமது முயற்சிகள்> 
,k;khehl;il ஒருங்கிழணப்பது ஆகிய 
அழனத்திற்கும் உந்துதலாக இருந்த 
உறுதி மிக்க சபண்ணியக்க வாதிகளுக்கும், 
சபண்ணுரிழம இயக்கங்களுக்கும் 
நாம் கடழமப்பட்டுள்களாம். 
சபண்ணுரிழமகளுக்காக கபாராடும் 
அழமப்புகளுடன் நாம் இழணந்து 
பணி சசய்கவாம். ஆணாதிக்க சமூக 
கட்டழமப்ழபத் தக்க ழவக்கும், சமூக, 
கலாசார, சட்ட, சபாருளாதார மற்றும் 
அரசியல் தளங்களில் பாலியல் நீதிக்குத் 
கதழவயான மாற்றம் ஏற்படுத்திய 
அவர்களின் சாதழனகழள அங்கீகரிக்கிகறாம். 
வரலாற்றுப் புரிதகலாடு, மனித உரிழமகள் 
மற்றும் சபண்ணியக் சகாள்ழககள் 
அடிப்பழடயில், சபண்கள் இயக்கங்கள், 
அழமப்புகளின் வைிகாட்டுதலின் படி, 
பாலின சமத்துவத்திற்காக நம் பணிகழள 
ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுடன் 
சபாறுப்புடன் சதாடர கவண்டும்.

4 அனைவரையும் உள்ளடக்கிய 
செயல்பாடு மூலம் பாலின சமத்துவத்தை 
நிலை நிறுத்துவோம். ஆண்கள், 
பெண்கள் மற்றும் பிற பாலினத்தவர் 
அனைவரும் இணைந்து, பாலின 
சமநீதிக்கான இயக்கத்தில் பங்கேற்க 
அனைவரையும் அழைப்போம். பாலின 
சமத்துவ மீட்டெடுப்பில் ஆண்கள் 
மற்றும் சிறுவர்களின் பங்கேற்பு 
இன்றியமையாததாக இருந்தாலும் அது 
போதிய கவனிப்பைப் பெறவில்லை. 
ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களை வெறும் 
கருவிகளாக மட்டும் பயன்படுத்தாமல், 
வெளிப்படையான - ஆக்கப்பூர்வமான 
வகையில்  பாலின சமத்துவத்திற்கு 
அவர்களை பங்களிப்பு செய்ய 
வைப்போம்.
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5 ஆணாதிக்க சமூக அழமப்பு, 
அதிகாரமிக்க ஆண்ழம தன்ழமமிக்க 
சசயல்பாடுகள் மூலம் சவளிபட்டு, 
அநீதி மற்றும் சுரண்டலுக்கான 
கட்டழமப்பிற்கு அடிப்பழடயாகிறது. இதன் 
சவளிப்பாடுகளான இராணுவமயமாக்கல் 
மற்றும் தாராளவாத உலகமயமாக்கல் 
பற்றி கவனம் சசலுத்த கவண்டிய 
அவசியத்ழத வலியுறுத்துகிகறாம். 
உதாரணமாக: கபார், ஆயுதப் சபருக்கம், 
உலக மற்றும் உள்ளூர் அளவிலான 
சபாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள், 
அதிகரித்து வரும் அரசியல் வன்முழற - 
மத அடிப்பழடவாதம், அரசு வன்முழற, 
மக்களுக்சகதிரான வன்முழற, ஆட் 
கடத்தல், இயற்ழக வளங்கழள அைித்தல் 
கபான்றழவ. நாம் ஆணாதிக்க சமூக 
அழமப்பிற்கும் - மனித வள மற்றும் 
இயற்ழக வளச்சுரண்டலுக்குமான 
சதாடர்ழப அம்பலப்படுத்தவும், ‘ஆதிக்கம் 
சசலுத்தும்’ தன்ழம உழடய சிறுவர்கள் 
மற்றும் ஆண்கழள ‘ஆற்றளலப் 
பகிர்பவர்கைாக’ மாற்ற உடனடியாக 
பணியாற்ற கவண்டும்.

6 பாலின சமத்துவமின்ழம என்பது இனம், 
வயது, வகுப்பு, சாதி, கதசியம், பாலியல் 
நாட்டம், பாலின அழடயாளம், மதம், 
திறன் இன்னும் பிற தளங்களில் உள்ள 
அநீதிககளாடு பின்னிப் பிழணந்துள்ளது. 
நாம் கலாச்சாரப் பன்முகத்தன்ழமழய 
மதித்தாலும், பாலியல் அநீதிழயக் 
கழளயாமல் பிற அநீதிகழளக் கழளய 
இயலாது. சமூக நீதி இயக்கங்களுடனான 
அர்த்தமுள்ள பங்ககற்பு, மற்றும் கூட்டுச் 
சசயல்பாடு மூலம், அழனவழரயும் 
உள்ளடக்கிய சமூகப் - சபாருளாதார 
முன்கனற்றத்ழத உருவாக்க உறுதி 
சகாண்டுள்களாம்.

7 பாலின சம நீதியின் அடிப்பழடயில் 
ஒவ்சவாருவரும் வாழ்வது அவசியம். 

ஆண் மற்றும் சிறுவர்கள் தாங்கள் 
சபற்றிருக்கும் சக்திழயழயயும், 
வாய்ப்ழபயும் சுய விமர்சனம் சசய்வதன் 
மூலம், அவர்களுக்கான பாலின 
சமநீதிக்கான சரியான பார்ழவழய 
உருவாக்க கவண்டும். அது 
ஒவ்சவாருவரின் சசாந்த வாழ்க்ழகயிலும், 
அரசியல் பார்ழவகளிலும் பிரதிபலிக்க 
கவண்டும். முரண்படும் சசால்லும், 
சசயலும் பாலின சமத்துவத்திற்கான 
நம் கநாக்கத்ழத பாதிக்கும். அநீதிழய 
காணும் சபாழுதுசதல்லாம் அழமதி 
காக்காமல் சவளிப்பழடயாக எதிர்க்க 
கவண்டும். ஒரு அநீதிழய எதிர்க்காமல் 
அழமதியான பார்ழவயாளராக இருப்பது 
அந்த அநீதிழய ஏற்றுக் சகாள்வதற்கு 
சமம். நம் நம்பிக்ழககள், நடத்ழதகள், 
உறவுகள் மற்றும் நிறுவன அழமப்புககள் 
அழனத்தும், நாம் விரும்பும் மாற்றத்ழத 
பிரதிபலிப்பதாக அழமய கவண்டும். 
அதற்காக நாமும், நம்முழடய நண்பர்கள், 
உறவினர்கள், உடன் பணிபுரிபவர்கள், 
மற்றும் பணி பங்காளர்கள் அழனவரும் 
சபாறுப்புணர்வு சகாண்டவர்களாக 
இருக்க கவண்டும்.

8 பாலின சமநீதி சதாடர்பான பணிகளில் 
ஆண் மற்றும் சிறுவர்கழள ஈடுபடுத்தும் 
நமது சசயல், இந்கநாக்கத்ழத 
மிகவும் பரவலாக்குவதற்கான 
அடிப்பழடயாகும். அகத சமயத்தில், 
சபன்ணுரிழம இயக்கங்களின் சிறந்த 
சசயல்பாடுகழள திழச திருப்புவதாக 
அழமயக் கூடாது. நம் முயற்சிகழள 
பலவீனமாக்குபவர்கழள நிராகரித்து, 
பாலின சமநீதிக்கான சிறந்த அணுகு 
முழறகழள முன்சனடுக்க கவண்டும். 
நம்ழமப் கபால் பல்கவறு அழமப்புகழள 
கசர்ந்தவர்கள் ஒருசவாருக்சகாருவர் 
வித்தியாசமான அணுகுமுழறகழளக் 
ழகயாண்டு நம் கூட்டு முயற்சிகழளக் 
குழலத்து விடக் கூடாது. நம்முழடய 
சபாது கநாக்கான பாலின சமநீதி 
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உருவாக, நாம் ஒருவருக்சகாருவர் 
ஒற்றுழமயுடன் சசயல்படகவண்டும். 
பாலின சமநீதி பணிக்கான நிதிவைங்களை 
அதிகரிக்க பவண்டுவமன்றும், 
அளனத்து வைர்ச்சி திட்ைங்கைிலும், 
சரியான பாலின சமநீதிக்கான உத்திகளை 
உள்ைைக்க பவண்டுவமன்று, 
வகாள்ளக வகுப்பாைர்களையும், 
நிதி அைிப்பவர்களையும் பகட்டுக் 
வகாள்கிபறாம்.

9 ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்கழள பாலின 
நீதிக்கான பணிகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கான 
சகாள்ழக உருவாக்கம், சசயல்பாட்டு 
நடவடிக்ழககளுக்கான முக்கியத் தளங்கள்: 
பாலின அடிப்பழடயிலான வன்முழற, 
சபண்களுக்சகதிரான வன்முழற, சிறுமிகள், 
சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முழற, பிற 
பாலினத்தவருக்கு எதிரான வன்முழற, 
ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் இழடயான 
வன்முழற, ஆயுத வன்முழற, மனித 
உரிழம பாதுகாவலர்களுக்சகதிரான 
வன்முழற, இல்ல / குைந்ழத பராமரிப்பு 
கவழலகளில் ஆண்களின் பங்கு மற்றும் 
தந்ழதழமக்கான சபாறுப்புகள், பாலினம் 
மற்றும் உலக அரசியல் சபாருளாதரம்; 
பாலியல் நல / இனப்சபருக்க நல 
கசழவகள் மற்றும் உரிழமகள், பாலியல் 
மற்றும் பாலின பன்ழமத்தன்ழம மற்றும் 

அது சதாடர்பான உரிழமகள், பாலியல் 
சுரண்டல், பாலின சமத்துவமின்ழமயும் 
சுகாதாரமும்; எச்.ஐ.வி மற்றும் 
எய்ட்ஸ், இழளஞர்கள் மற்றும் வளரிளம் 
பருவத்தினர்; கல்வித் துழற, மத மற்றும் 
பிற தழலவர்களுடன் இழணந்து ஆற்றும் 
பணி, சுற்றுப்புறச் 

10 2015க்குப் பின் வளர்ச்சி சசயல் திட்டம் 
மனித உரிழமகளுக்கான அணுகு 
முழறகயாடு அதிகாரம் மற்றும் 
சமத்துவமின்ழமழய மாற்றுவது சதாடர்பாக 
அழமய கவண்டும். ஆண்கழளயும், 
சிறுவர்கழளயும் ஈடுபடுத்தி பாலின 
சமநீதிழய அழடவதன் மூலம் சபண்கள், 
சிறுமிகள், ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள், 
அழனத்து விதமான பாலியல் ஈர்ப்பும் - 
பாலின அழடயாளம் உள்ளவர்கள் நீதியான, 
பாதுகாப்பான, நீடித்த வளர்ச்சி உள்ள 
உலகத்தில் வாை வைி சசய்ய கவண்டும். 
அழனத்து சமூக ஆர்வலர்கள், மக்கள், 
தனியார், அரசாங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய 
நாட்டு அழமப்புகள் அழனத்தும் 
இக்சகாள்ழககழள ஊக்கத்துடன் 
சசயல்படுத்தி, நீதியுள்ள ,அழனவழரயும் 
உள்ளடக்கிய, முன்கனற்றத்திற்கான 
வளரச்சித் திட்டங்கழள உருவாக்க 
கவண்டும். வைல்லி வசயல்பாட்டிற்கான 
அளைப்பு பாலின சமத்துவத்திற்கான
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பாலின சமத்துவத்திற்கான பணிகளில் உள்ள குழறபாடுகழளக் கழளய சில நழட 
முழற உதாரணங்கள்:

ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களிடம் நழட சபற்று வரும் பாலியல் சமத்துவத்திற்கான பணிகழள 
திட்ட அளவில் நிறுத்திக் சகாள்ளாமல் அழவ நிறுவனமயமாக்கப் படவும், பாலியல் 
சமத்துவத்திற்கான சகாள்ழக மாற்றங்கழள ஏற்படுத்தவும் அவசியமான நடவடிக்ழககழள 
கமற்சகாள்ளல்;

பாலின சமத்துவத்திற்கான பணிகள் தனிநபர் மாற்றத்கதாடு நின்று விடுவதில்ழல. அழனத்து 
சமூக நிறுவனங்களிலும் பாலியல் சமத்துவத்திற்கான கட்டழமப்பு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட 
கவண்டும். அப்கபாது தான் ஆண்கழளயும், சிறுவர்கழளயும் சபரிய அளவில் பாலியல் 
சமத்துவத்திற்கான பணியில் ஈடுபடுத்தவும், சபாறுப்கபற்றுக் 6 

சகாள்ள ழவக்கவும் முடியும். எனகவ அழனத்து சமூக நிறுவனங்களான அரசாங்கம், 
கல்விநிறுவனங்கள், குடும்பங்கள், சுகாதாரத் துழற, பணித்தளங்கள் ஆகிய அழனத்தும் 
பாலியல் சமத்துவமின்ழமழய தக்க ழவப்பதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்பழத விளங்கிக் 
சகாள்ள கவண்டும். பாலியல் சமத்துவப் பார்ழவயில் அழனத்து சமூக நிறுவனங்கழளயும், 
இச் சமூகத்தில் சகாடுக்கப்படும், கல்வி, பயிற்சி மற்றும் தகவல்கள், சட்டங்கள், பணியிடத்துக் 
சகாள்ழககள், சபாது சவளிழயப் பற்றிய புரிதல், மத நிறுவனங்களின் சசயல் பாடுகள் ஆகிய 
அழனத்ழதயும் மறு ஆய்வு சசய்வது மிக அவசியம். 

சட்ை மாற்றங்கள், வகாள்ளக மாற்றங்கள் அளனத்து சமூக நிறுவனங்கைிலும் 
பாலியல் சமத்துவத்ளத நளைமுளறப்படுத்துவதில் மிக முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. எனபவ கீழ்க்கண்ைவற்ளற நளைமுளறப்படுத்துதல் அவசியம்:

 » ஆண்கழளயும்,சிறுவர்கழளயும் பாலியல் சமத்துவத்திற்கானப் பணிகளில் 
ஈடுபடுத்துவதற்குத் கதழவயான சகாள்ழககழள வடிவழமப்பதற்கும், சசயல் 
படுத்துவதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும் கதழவயான பணிகளில் ஈடுபடுதல், இப் பணிகளில் 
அரசுக்குத் கதழவயானத் திறன் வளர்ப்பில் உதவுதல். 

 » பாலின சமத்துவமின்ழமக்கான சமூகக் கட்டழமப்புக் காரணிகழள மாற்றும் விதமாக சகாள்ழக 
மாற்றங்கள் நிகழும்படி பரப்புழர சசய்தல். 

 » சகாள்ழக மாற்றங்கழள நழடமுழறப் படுத்தத் கதழவயான பயிற்சிகழள சதாடர்புழடய 
பணியாளர்களுக்கு வைங்குதல். 

 » ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் பாலியல் பாத்திரங்கழள மாற்றியழமக்கத் கதழவயான 
பரப்புழரகழளச் சசய்தல்.

சமூக மயமாக்கல் பபாக்குகள் பாலியல் சமத்துவப் பார்ளவபயாடு நளை வபற 
ஊக்குவித்தல்:

குைந்ழதகழள சபண்ணாகவும், ஆணாகவும் மாற்றும் சமூகமயமாக்கல் சின்னஞ்சிறு குைந்ழதப் 
பருவத்திகலகய குடும்பத்தில் தான் சதாடங்குகிறது. இந்தச் சமூக மயமாக்கல் குைந்ழதகழள 
தங்களுக்கான உரிழமகழள அழடய விடாத, தன் திறன்கழள உணர விடாத தழடக்கற்களாக 
விளங்குகின்றன. எனகவ சபற்கறார், குறிப்பாக தந்ழதயர் பாலின சமத்துவமுள்ள நடத்ழதழய 
கமற்சகாள்வது அவசியம். அது அடுத்த தழலமுழறக்கான முன்மாதிரியும் கூட. 

வைல்லி வசயல்பாட்டிற்கான அளைப்பு:
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சின்னஞ்சிறு வயதில் சிறுவர்களுக்கு பாலியல் சமத்துவ நழடமுழறழய அறிமுகப் படுத்துவது 
வருங்காலத்தில் சபண்கழள, குைந்ழதகழள, திரு நங்ழகயழர, திரு 

நம்பியழர, ஆண்கழள மரியாழதயுடனும், சமத்துவத்துடனும் நடத்தும் ஒரு தழல 
முழறழய உருவாக்கும். ஆண்குைந்ழதகள் மட்டுமல்லாமல், சபண் குைந்ழதகளுக்கும், 
வளரிளம் பருவத்தினருக்கும் பாலியல் சமத்துவத்திற்கான புரிதல் ஏற்படுத்தப் பட்டால்தான் 
சமத்துவமுள்ள, சபாறுப்புள்ள ஒரு சமூகத்ழத உருவாக்கமுடியும். 

ஆண்களையும், சிறுவர்களையும் பாலின சமத்துவத்திற்கான நைவடிக்ளககைில் 
ஈடுபடுத்துவதற்குத் பதளவயான வகாள்ளககள்:

 » குைந்ழதகழளயும், இழளஞர்கழளயும் பாலியல் ஓர்படித்தான நடவடிக்ழககளிலிருந்து 
மாற்றினாகல அவர்கள் வன்முழறக்குக் காரணமான நடவடிக்ழககளிலிருந்து விடுபட்டு 
சமூக மாற்றத்திற்கான ஏதுவாளர்களாக மாறுவார்கள். 

 » பள்ளிகளின் பாடத்திட்டத்தில் முழுழமயான பாலியல் கல்வி வைங்கப்பட கவண்டும். 
அக்கல்வித் திட்டத்தில் மனித உரிழம, பாலின சமத்துவம், சபண்கள் மீதான வன்முழற, 
இனப் சபருக்க நல / பாலியல் நல சுகாதாரம் மற்றும் உரிழமகள் ஆகியவற்ழறழயப் பற்றிய 
கல்வியும் இடம் சபற கவண்டும். 

 » கல்வித்திட்டம் பாலினம் குறித்தான ஓர்படித்தான சிந்தழனழய (ஆண்ழம, சபண்ழம பற்றிய 
கருத்தாக்கங்கழள) மாற்றியழமக்கவும், எழதயும் பகுத்தறிந்து சிந்திக்கும் பண்ழபயும் 
வளர்த்சதடுக்க கவண்டும். 

 » பாலியல் சமத்துவத்ழத வளர்த்சதடுக்கும் சூைழல உருவாக்கும் வண்ணம் 
ஆசிரியாளர்களுக்கு, கல்வியாளர்களுக்கு, கல்வி நிறுவன நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க 
கவண்டும். 

 » குைந்ழதப் பருவத்திலிருந்து வளரிளம் பருவம் வழர சமூகச் சூைல் சதாடர்பான வாழ்க்ழக 
கல்வி வைங்கப் பட்டு பாலின சமத்துவப் புரிதலுடன் சபாறுப்புள்ள சமூகத்ழத உருவாக்க 
உதவ கவண்டும்.

பாலினம் சார்ந்த வன்முளற தடுப்பில் ஆண்களையும், சிறுவர்களையும் 
ஈடுபடுத்துதல்:

நம் சமூகத்தில் ஆண்களும், சிறுவர்களுகம சபரும்பான்ழமயாக வன்முழறயாளர்களாக 
இருக்கிறார்கள். அகத கநரம் அவர்ககள வன்முழறயால் பாதிக்கப் படக் கூடியவர்களாகவும் 
இருக்கிறார்கள். ஆண்ழமழயப் பற்றிய சமூகப் புரிதல் அவர்கழள வன்முழறயாளர்களாக 
மாற்றுகிறது. குறிப்பாக அதுகவ தனிப்பட்ட உறவுகளில் இழணயரிடமும் / மழனவியருடனும் 
வன்முழறயில் ஈடுபட, அதிகாரம் சசலுத்தக்

காரணங்களாகும். சிறுவயதிலிருந்து வன்முழறழய கண்ணுற்று வளர்வதும் ஆண்கள் 
வன்முழறயாளர்களாக மாறுவதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணம். வன்முழற குறித்தான சமூக 
வழரயழறகழள மாற்றி அழமப்பதற்கும், வன்முழறயால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளிலிருந்து மீண்டு 
வர உதவவும் ஆண்ககளாடும், சிறுவர்ககளாடும் கவழல சசய்வது அவசியம். பாலின 
சமத்துவமின்ழமக்கான முக்கியக் காரணங்களான அதிகார சமத்துவமின்ழம, சமூகப் பைக்க 
வைக்கங்கள், "ஆண்ழம, சபண்ழம" பற்றிய ஓர் படித்தான கருத்தாக்கங்கள், சபண்களுக்கும், 
சபண் குைந்ழதகளுக்கும் எதிரான பாகுபாடுகள், பாலியல் சிறுபான்ழமயினர், பாலியல் 
அழடயாளமற்கறார் ஆகிகயார்க்கு எதிரான பாகுபாடுகள் கபான்றவற்ழறப்பற்றிய புரிதல் 
ஏற்படுத்தப் பட்டு ,சிறந்த ஆண் முன் மாதிரிகழள பற்றிய கருத்துக்களும் முன் ழவக்கப் பட 
கவண்டும். 
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பாலினம் சார்ந்த வன்முளறக்கு எதிரான வசயல்பாடுகைில் ஆண்களையும்,சிறுவர்களையும் 
ஈடுபடுத்துவதற்கான வகாள்ளககள் உருவாக்கம் மற்றும் வசயல் பாட்டு நைவடிக்ளககளுக்காக 
சில உதாரணங்கள்:

 » தம் தனிப்பட்ட வாழ்வில் சமத்துவத்தின் கமல் நம்பிக்ழக சகாண்டவர்களாக மாற 
ஆண்களுக்கும், சிறுவர்களுக்கும் ஊக்கம் தர கவண்டும். அவர்கள் குடும்ப வன்முழற, 
குைந்ழதத் திருமணம், கட்டாயத் திருமணம், சபண் சிசுக் சகாழல, சபண் கருக் சகாழல, 
சபண்ணுறுப்பு சிழதப்பு கபான்ற சபண்கள் மீதான அழனத்து வன்முழறகழளயும் 
எதிர்ப்பதற்கான ஊக்கத்ழதயும் அளிக்க கவண்டும். 

 » ஆண்களும், சிறுவர்களும் சமுகத்தின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்குக் காரணமான கட்டழமப்புக் 
காரணிகழளக் ககள்விக்குட்படுத்த ஊக்கமளிக்க கவண்டும். 

 » பாலினம் சார்ந்த வன்முழறகழளத் தடுக்கும் நடவடிக்ழககளில் ஆண்கழளயும், 
சிறுவர்கழளயும் ஈடுபடுத்தத் கதழவயான சகாள்ழககள் வழரயறுக்கப் பட கவண்டும். 

 » சபண்களுக்கும், சபண் குைந்ழதகளுக்கும் சபாது சவளிகள் பாதுகாப்பாக அழமயத் 
கதழவயான நடவடிக்ழககளில் ஆண்களும், சிறுவர்களும் பங்ககற்கத் கதழவயான 
சகாள்ழககள் வகுக்கப் பட கவண்டும். 

 » ஆண் வன்முழறயாளர்கழள சநறிப் படுத்த கதழவயான திட்டங்கள் நீதி மற்றும் 
சட்டத் துழறகளின் உதவியுடன் வகுக்கப் பட கவண்டும். வன்முழறயால் பாதிக்கப் 
பட்டவர்களுக்குத் கதழவயான சட்ட,நிதி, சமூக, உளவியல் ஆதரவு வைங்கப் பட 
கவண்டும்.

வருமானமற்ற மறு உற்பத்தி பவளலகைான இல்ல/குைந்ளத பராமரிப்பு 
பவளலகைில் ஆண்களை ஈடுபடுத்துதல்:

கர்ப்ப காலத்திலிருந்து, சின்னஞ்சிறு குைந்ழதப் பருவத்திலிருந்து குைந்ழத பராமரிப்பு 
பணிகளில் ஆண்கள் ஈடுபட்டால் வாழ்க்ழக முழுவதும் அவர்கள் குைந்ழதகள் கமல் மிகுந்த 
அக்கழறகயாடு திகழ்வார்கள் என்று ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன. இன்ழறய சூைலில் 
இல்ல பராமரிப்பு சதாடர்பான அழனத்து கவழலகழளயும் சபண்ககள சசய்கிறார்கள். அவர்கள் 
சம கூலி ஈட்டக் கூடிய சவளி கவழலகளுக்கு சசல்ல கவண்டுசமனில் ஆண்கள் வீட்டு 
பராமரிப்பு கவழலகளில் முழுழமயாகப் பங்சகடுப்பது அவசியம். வீட்டு கவழலகளிலும், சவளி 
கவழலகளிலும் ஆண்களுக்கும், சபண்களுக்கும் சமமான பங்ககற்பு ஏற்பட்டால் அது பாலின 
சமத்துவத்திற்கு வைி வகுக்கும். 

இல்ல / குைந்ளத பராமரிப்பு பவளலகைில் ஆண்களை ஈடுபடுத்துவதற்குத் பதளவயான 
வகாள்ளககள் உருவாக்கம், வசயல் பாட்டு நைவடிக்ளககள் ஆகியவற்றிற்கான உதாரணங்கள்:

 » இல்லங்களில், குடும்பங்களில் கவழல பங்ககற்பு சமமாக இருக்க கவண்டுசமனில் அதற்குத் 
கதழவயான சபாதுச் கசழவ வசதிகள், கட்டழமப்பு வசதிகள், சமூகப் பாதுகாப்புக் 
சகாள்ழககள் வகுக்கப் பட கவண்டும். 

 » சபண்களின் இல்ல பராமரிப்புப் பணிகள் குழறக்கப் பட்டு ஆண்களால் பகிர்ந்து சகாள்ளப் 
பட்டால், தன்ழனப் பராமரிக்க, கல்வி கற்க, அரசியல் சசயல்பாடுகளில் பங்ககற்க, வருமானம் 
ஈட்டக் கூடிய கவழலழயச் சசய்ய சபண்களால் முடியும். ஏழைக் குடும்பங்களின் இல்ல 
/ குைந்ழத பராமரிப்பு கவழலகளுக்குத் கதழவயான கசழவகழள அரகச தருவதற்கும், 
அச்கசழவகள் கண்காணிக்கபடுவதற்கும் அவசியமான நிதி வைங்கப் பட கவண்டும். 

 » பாலின கவழலப் பிரிவிழன குறித்தான சிந்தழன மாற்றப் பட்டால் சபண்கள் மீது 
சுமத்தப்படும் மிக அதிகமான இல்ல பராமரிப்புப் பணிகள் குழறக்கப் பட்டு, ஆண்களும், 
சபண்களும் சமமாக இல்லப் பராமரிப்புப் பணிகழளப் பகிர்ந்து சகாள்ளும் நிழல ஏற்படும். 
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 » ஆண்களுக்கும் கபறு கால விடுப்பு வைங்கத் கதழவயான சகாள்ழககள் வகுக்கப் பட 
கவண்டும். 

 » இல்ல / குைந்ழத பராமரிப்பு கவழலகழளச் சசய்யும் ஆண்கழளப் பற்றிய தவறான புரிதழல 
மாற்றியழமக்கத் கதழவயான கல்வி வைங்கப்பட கவண்டும். பரப்புழர சசய்யப் பட கவண்டும். 

 » தந்ழதக்கான சபாறுப்புகளுக்காக தயார் சசய்யும் பயிற்சிகழளப் பற்றி பரப்புழர சசய்யப் பட 
கவண்டும். ஆண்கள் குைந்ழதப் பராமரிப்பில் பங்சகடுப்பது மூலமாக கிழடக்கும் உறவு, 
உணர்வுரீதியான பலன்கழள விளங்கிக் சகாள்ள உதவ கவண்டும்.

பாலியல் நல / இனப் வபருக்க நல பசளவகள் / உரிளமகைில் ஆண்களை 
ஈடுபடுத்தல், அவர்களுளைய இளணயர் இச்பசளவகளைப் வபற, உரிளமகளை 
அளைய ஏதுவாைர்கைாக மாற உதவுதல்:

உலசகங்கும் குைந்ழதப் பிறப்பு, கருத்தழடக்கான சபாறுப்புகள் சபண்களுழடயதாக மட்டுகம 
இருக்கிறது. ஆண்கள் இதற்கான சபாறுப்புகழள ஏற்றுக் சகாள்வதில்ழல. அது மட்டுமல்லாமல் 
அவர்களுக்குத் கதழவயான பாலியல் நலச் கசழவகழளப் சபறுவதுமில்ழல. தம் இழணயர்களின் 
பாலியல் நலத் கதழவகழளயும் புறக்கணிக்கின்றனர். சஹச் ஐ வி பரிகசாதழன கபான்ற 
பரிகசாதழனகழள, முக்கிய கசழவகழள ஆண்கள் தவிர்ப்பதற்கு ஆண்ழம பற்றிய கருத்தாக்கங்கள் 
காரணம். ஆண்களின் பாலியல் நலச்கசழவகழள வைங்கக் கூடிய மருத்துவக் கட்டழமப்புகளும் 
தயார் நிழலயில் இல்ழல. இந்தச் கசழவகளின் தரத்ழத உயர்த்தி ,ஆண்கழள இச் கசழவகழளப் 
சபறும்படி சசய்தால், கருத்தழடப் சபாறுப்புகழளப் பகிரச் சசய்தால், தம் இழணயர்கள் பாலியல் 
நலச் கசழவகள் சபறும்படி உதவினால் அவர்களுழடய நலம் மட்டுமல்லாமல் சபண்கள் நலமும் 
முன்கனறும். 

பாலியல் / இனப் சபருக்க நல கசழவகள் / உரிழமகழளப் சபறுவதில் ஆண்கழள 
ஈடுபடுத்துவது குறித்து சகாள்ழக உருவாக்கம் மற்றும் சசயல்பாட்டிற்கான உதாரணங்கள்:

 » அழனத்துப் சபண்களும் பாலியல் / இனப் சபருக்க நல கசழவகழளப் சபறும்படி, பாலியல் / 
இனப் சபருக்க நல உரிழமகழள அழடயும்படிச் சசய்வது. 

 » ஆண்களும், சிறுவர்களும் ஆண்ழம பற்றிய கருத்தாக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு பாலியல 
நலம் பற்றிய தகவல்கழளயும், கசழவகழளயும் சபறும்படிச் சசய்வது. 

 » பாலினம் பற்றிய ஓர்படித்தான தன்ழமகள், பாலினம் பற்றிய சமூகத் தழளகள், அதிகாரமின்ழம, 
ஆகராக்கியமான உறவுகள் கபான்ற அழனத்ழதயும் மறுஆய்வு சசய்யும் பாலியல் 
கல்விழய வைங்குதல். 

 » பாலியல் நலம் மற்றும் உரிழமகளில் ஆண்கள் சபாறுப்பு எடுத்துக் சகாள்வழத 
ஊக்குவித்தல். 

 » ஆண் கருத்தழட சாதனத்ழத கருத்தழடக்கும், பால் விழன கநாய்கழளத் தடுக்கவும் பயன் 
படுத்த ஊக்குவித்தல். அழவ எளிதில் கிழடக்கும்படிச் சசய்தல். 

 » கர்ப்ப காலச் சுகாதார கசழவகழளப் சபறுவதிலும், குைந்ழத நல கசழவகழளப் சபறுவதிலும் 
ஆண்களின் சபாறுப்புகழள அதிகரிக்க தளம் ஏற்படுத்திக் சகாடுத்தல்.
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