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அறிமுகம்

 ஒரு குழந்தை சிசுவாக உருவாவதில் இருந்தை பாலினப் பாகுபாடு ததைாடங்கி 
விடுகிறது.  உணவுப் பங்கீட்டில், கல்வி கறபதில் ்வ்ைவாய்ப்பில், முடிவுக்ை 
எடுப்பதில் என வாழ்வின் அ்னத்து அம்்சங்களிலும் பாலினப் பாகுபாடும் 
அதைனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளும் ததைாடர்நது தகாண்ட இருக்கின்றன. 

 இநதை நி்ையில், வைரிைம் பருவத்தில் தபணகளும்,  ஏன் ஆணகளும்கூட 
இநதைப் பாலின அடிப்ப்டயிைான வன்மு்ற்ய ்ேரடியாக எதிர்தகாளை 
்வணடியுளைது.  ்சமூகப் பாலின பாகுபாடுக்ை ்சமூகத்தின் விதியாக,  
கைாச்சாரமாக பார்ப்பதைால் இநதை பாலினம் ்சார்நது வரக்கூடிய வன்மு்றக்ை 
முழு்மயாகப் புரிநது தகாளை முடியவில்்ை. 

 ்சமூகம் இன்்றக்கு எதிர்தகாளகின்ற குழந்தைத் திருமணம், வரதைட்்ச்ணப் 
பிரசசி்ன, பாலியல் பைாத்காரம், பாலியல் சீணடல்கள ்பான்ற பல்்வறு 
வன்மு்றகளுக்கு அடிப்ப்ட காரணம் ேம் ்சமூகம் ஆ்ணயும் தபண்ணயும் 
தவவ்வறு மதிப்பீடுக்ைாடு அணுகுவதுதைான். இப்படிப்பட்ட அணுகுமு்ற  
தைவிர்க்கப்பட ்வணடும் என்றால் பாலினம் ்சார்நதை வன்மு்றக்கான காரண 
காரியங்க்ை புரிநது தகாளை ்வணடும்.

 வன்மு்றயின் ஆணி்வர் பாலினம் ்சார்நதைதைாக அ்மநதிருக்கிறது 
என்ப்தை வைரிைம் பருவத்தினரும், ஆசிரியர்களும், கைப் பணியாைர்களும் உணர 
்வணடும். அவர்களுக்கான புரிநதுணர்்வ உருவாக்க இநதைக் கருத்துப் புத்தைகம் 
உருவாக்கப்பட்டுளைது.  

 வைரிைம் பருவத்தினரின் தைன்னுரி்ம ்மம்பாட்டுக்காக யுனிசெஃப், பிரேக் 
த்ரு ஆகிய அ்மப்புகள ஆங்கிைத்தில் உருவாக்கிய இநதைக் கருத்துப் புத்தைகத்துக்கு 
மாநிை கருவூை ்மயம் தைமிழ் வடிவம் தகாடுத்துளைது. இநதை முயறசிக்குத் து்ண 
நிறகும் தைமிழக அேசின் ெமூக நலத் துறை, யுனிசெஃப் அறைப்பு ஆகிய்வ தைரும் 
ஒத்து்ழப்்பயும் ேன்றியுடன் நி்னவு கூர்கி்றாம்.

 ேமது ்ோக்கம் குழந்தைத் திருமணத்்தை முடிவுக்குக் தகாணடு வருதைல். 
அ்னத்துத் தைரப்பினரும் இ்ணநது த்சயல்பட்டால்தைான் குழந்தைத் திருமணத்்தை 
முடிவுக்குக் தகாணடு வர முடியும். இநதை முயறசியில் அ்னவரும் ஒன்றி்ண்வாம்!
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MáÇa®fŸ, rKjha k‰W« fs¥ 

gÂahs®fS¡fhd jftš ifnaL

	 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	(GBV)	வளரிளம்	பருவத்தினறை	எவவாறு	பாதிக்கிைது	
என்பற்த	ஆய்வு	சசய்வ்தற்குத்	த்தறவயான	அடிபபறை	மற்றும்	உணறமத்	்தகவலகறள	
ஆசிரியரகள்	மற்றும்	சமூக/களபபணியாளரகளுக்கு	வழங்கும்	்தகவல	றகதயடு.

              

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw 

- tsÇs« gUt¤âdUl‹ 

ngRnth«!
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ghÈd« rh®ªj t‹Kiw F¿¤j ï¤jftš ifnaL - V‹?

 சமீப	காலங்களில,	பாலினம்	சார்ந்த		வன்முறை	(GBV)	குறித்்த	சரவத்தச	சமூகத்தின்	
கவனம்	 குறிபபிைத்்தக்க	 வறகயில	 அதிகரித்துள்ளது.	 பாதிக்கபபடைவரகளுக்கு	
அடிபபறை	பைாமரிபறபயும்	ஆ்தைறவயும்	வழங்குவ்தற்கான	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	
்தடுபபுத்	 திடைங்களும்,	 இறையீடுகளும்,	 (Intervention)	 மு்தலில	 சில	 நாடுகளில	 சிறு	
திடைங்கள்	என்ை	வறகயில	துவங்கி,	1990-களின்	இறைபபகுதியில	இரு்நத்த	ச்தாைர்நது	
இரு்நது	வருகின்ைன.

	 எனினும்,	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 மீது	 சரவத்தச	 கவனம்	 கணிசமாக	
அதிகரித்துள்ள	 அத்த	 தவறளயில,	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைத்	 ்தடுபபுத்	 திடைம்	
ச்தாைரபான	சிை்ந்த	நறைமுறைகள்	குறித்்த	சரியான	புள்ளி	விவைங்களும்,	புரி்நதுணரவும்	
இலறல.	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 ச்தாைரபான	 கருத்துருக்கறளயும்,	 அ்ந்த	
சசாற்சைாைறையும்	 எபபடிப	 பயன்படுத்துவது	 என்பது	 குறித்்த	 கருத்ச்தாற்றுறமயும்	
இலறல.	“பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை”	என்ை	சசாற்சைாைருக்கு	பல	வழிகளில	விளக்கம்	
அளிக்கலாம்	 என்ப்தால,	 இ்ந்தப	 பிைச்சிறனக்குத்	 	 தீரவு	 காணப்தற்காக																						
பணிபுரிதவாரிறைதய	 அது	 குழபபத்ற்த	 ஏற்படுத்்தக்கூடும்.	 இன்னும்	 முக்கியமாக,	
பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைறய	 புரி்நதுசகாள்வதிலும்,	 திடைமிடுவதிலும்	 உள்ள		
பிைச்சறனகளுக்கு	 இறையிலான	 ச்தாைரறப	 உணர்ந்த	 அணுகுமுறைறய														
கறைபிடிபபதும்	 மிக	 மிகக்	 	 குறைவாக	 உள்ளது.	 தமலும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	
சபரும்பாலும்	 ஒடடுசமாத்்த	 ஆண/சபண	 வறகயினத்தின்	 கீழ்	 வருபவரகளாக	
கரு்தபபடுவ்தால	 தீடைபபடும்	 திடைங்களில	 அவரகளுக்கு	 ்தனிக்	 கவனம்	
கிறைபபதிலறல.	 வளரிளம்	 பருவத்தினறை	 எளிதில	 பாதிக்கபபைக்	 கூடிய	 ்தனிப	
பிரிவினைாகக்	கருதுவது	மடடுதம	அவரகள்	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்கு	உள்ளாகும்	
ஆபத்ற்தக்	குறைபபதில	முக்கிய	பங்கு	வகிக்கிைது.	அத்ததபால,	திடைமிடு்தல	என்பதும்	
அவரகளுறைய	 குறிபபிடை	 த்தறவகள்	 மற்றும்	 எளிதில	 பாதிக்கபபைக்	 கூடிய	
்தன்றமறயக்	றகயாளக்கூடிய்தாக	இருத்்தல	தவணடும்.

	 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்கான	காைணங்கள்,	அ்தன்	்தாக்கம்	மற்றும்	அது	குறித்்த	
்தற்தபாற்தய	 புள்ளி	 விவைங்கள்/்தகவலகள்	 ஆகியவற்றை	 சசயற்பாடைாளரகளுக்கு	
வழங்குவத்த இந்த ்தகவல் ககயேட்டின் ய�ோககம்.	தமலும்	இ்ந்த	அறிறவப	பயன்படுத்தி,	
இறையீடுகறள	 அமலபடுத்துவ்தற்கும்,	 வடிவறமபப்தற்கும்,	 திடைமிடுவ்தற்குமான	
முக்கிய	துவக்கக்	கறுத்துக்கறைக்	கணைறி்தலும்	இ்தன்	தநாக்கமாகும்.

	 ஒரு	 சிக்கலான	 சமூகப	 பிைச்சிறனயின்	 அறனத்து	 அம்சங்கறளயும்	 ஒருங்தக	
ச்தாகுத்து	 ்தருவதிலும்,	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைறயயும்	 அது	 	 மற்ை	 சமூகப	
பிைச்சிறனகளுைன்	 எவவாறு	 பின்னிப	 பிறண்நதிருக்கிைது	 என்பற்தயும்	 புரி்நது	
சகாள்வ்தற்கு	உ்தவும்	`நூலாக’	 	“கருத்்தப	புத்்தகமாக’’	இக்றகதயடு	உள்ளது	இத்்தறகய	
நுடபமான	 புரி்தல,	 இபபிைச்சிறனயின்	 சிக்கறல	 எதிரசகாள்வ்தற்கான	 	 சரியான	
இறையீடுகறள	வடிவறமபப்தற்கு	மிகவும்	முக்கியம்.
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ah® ï¡ifna£il ga‹gL¤jyh«?

	 சபாது	சமூக	அறமபபுகள்	்தன்னாரவத்	ச்தாணடு	நிறுவனங்கள்	மற்றும்	குறிபபிடை	

சமூக	அடிபபறையிலான	நிறுவனங்களின்	பிைதிநிதிகள்	மற்றும்	ஆசிரியரகள்	ஆகிதயார	

்தாங்கள்,	இறையீடு	சசய்ய	 தவணடியுள்ள	பகுதிகளில	பாலினம்	 சார்ந்த	வன்முறைக்கு	

தீரவு	 காணப்தற்கான	 சசயல	 உத்திகள்,	 முக்கிய	 துவக்கக்	 கருத்துக்கள்	 மற்றும்	

சசயலபாடுகறளத்	திடைமிடுவ்தற்கு	இக்றகதயடறைப	பயன்படுத்்தலாம்.	இக்றகதயடு	

5	பகுதிகளாகப	பிரிக்கபபடடுள்ளது:

gFâ -1

	 பின்னணிச்சூழறல	 விளக்குவ்தன்	 மூலம்	 இபபிைச்சிறனறய																												

அறிமுகபபடுத்துகிைது.	

gFâ - 2

	 இபபிைச்சிறனயில	 உள்ள	 சிக்கலகள்	 மற்றும்	 இ்நதியாவில	 எ்ந்த	 அளவு	

நறைமுறையில	உள்ளது	என்பது	குறித்்த	புள்ளிவிவைங்கறள	வழங்குகிைது.

gFâ - 3

	 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	அடித்்தளத்திலுள்ள	காைணிகள்,	அ்தன்	காைணங்கள்	

மற்றும்	விறளவுகள்.

gFâ - 4

	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைக்குத்	 தீரவு	 காணப்தற்கான	 இறையீடுகறளத்	

திடைமிடடு	 சசயலபடுத்துவ்தற்கு	 உ்தவும்	 வறகயில	 சசயற்பாடைாளரகள்	

பயன்படுத்்தக்கூடிய	 பரி்நதுறைகள்/சாத்தியமுள்ள	 நுறழவுக்	 கருத்துக்கள்	 ஆகியவற்றை	

வழங்குகிைது.

gFâ  - 5

	 இ்ந்த	 இறுதிப	 பகுதி	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறையால	 பாதிக்கபபடைவரகளின்	

த்தறவகறளக்	 றகயாளும்	 தசறவகள்	 மற்றும்	 திடைங்கள்	 குறித்து	 “என்ன	 சசய்ய	

தவணடும்”	மற்றும்		“எங்கு	சசலல	தவணடும்”	என்ை	்தகவலகறளத்	்தயாைாக	வழங்குகிைது.
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gFâ ghÈd« rh®ªj t‹Kiw -  

ã‹dÂ¢ NHiy És¡Fjš

	 பாலினம்	 சார்ந்த	வன்முறை	 என்பது	உலகிதலதய	மிகப	 பைவலாக	 காணபபடும்	
மனி்த	உரிறம	மீைலகளில	ஒன்ைாகும்.	 	இது	சமூக,	சபாருளா்தாை,	த்தசிய	எலறலகறள	
மீறிய	 ஒரு	 பிைச்சிறனயாகும்.	 	 இபபிைச்சிறனயுைன்	 வாழ்பவரகளுறைய	 உைலநலம்,	
கணணியம்,	பாதுகாபபு	மற்றும்	சு்த்நதிைத்ற்த	அது	வலுவிழக்கச்	சசய்கிைது.	 	ஆனாலும்,	
அறமதி	காக்கும்	கலாச்சாைத்்தால	மறைக்கபபடடுள்ளது.	 	உைலளவிலும்	மன்தளவிலும்	
இ்தன்	பாதிபபு	பலவறகபபடைது.	ஆண/சபண	இருபாலருதம	இத்்தறகய	வன்முறைக்கு	
உள்ளாகிைாரகள்	 என்ைாலும்,	 பாலின	 தவறுபாடைாலும்,	 சமமற்ை	 அதிகாை	 உைவு	
முறைகளாலும்	 சபண	 குழ்நற்தகள்	 மற்றும்	 சபணகதள	 அதிக	 அளவில	
பாதிக்கபபடுகிைாரகள்.

	 சபணகள்,	அதிலும்	குறிபபாக	வளரிளம்	பருவப	சபணகள்	பல	 சமூக-கலாச்சாை	
காைணிகளால	அதிகம்	பாதிக்கபபடும்	குழுவினைாக	உள்ளனர.	 	உலகின்	பல	பகுதிகளில	
சசயலபடுத்்தபபடை	 வளரிளம்	 பருவத்தினருக்கான	 திடைங்கள்,	 வளரிளம்	 பருவப	
சபணகளின்	 உைலநலம்	 மற்றும்	 நலவாழ்விற்கு	 அதிக	 அளவிலான	 அச்சுறுத்்தலகள்	
உள்ளற்த	 பரிதசா்தறனச்	 சான்றுகள்	மூலம்	ஆ்தாைபபூரவமாக	 நிரூபித்துள்ளன.	 	 இறவ	
ஆணைாணடு	காலமாக	இரு்நது	வருகின்ை	மற்றும்	புதி்தாக	த்தான்றுகிை		சமூக	சக்திகளுைன்	
ச்தாைரபுறையறவ	ஆகும்.

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw v‹whš v‹d?

 மனி்தோபிமோனச் சூழலில் போலினம் சோரந்த வன்முகை இகையீடுகளுககோன IASC 
(Inter Agency Standing Committee)  வழிகோட்டு ந�றிமுகைகள், போலினம் சோரந்த 
வன்முகைகே கீழுள்்ளவோறு வகைேறுககிைது:  

	 “சமூகம்	 வறையறுத்்த	 ஆணகள்	 மற்றும்	 சபணகளுக்கிறையிலான	 பாலின	
தவற்றுறமகளின்	 அடிபபறையில	 எ்ந்தசவாரு	 நபரின்	 விருபபத்துக்கும்	 எதிைாகச்	
சசய்யபபடும்	எ்ந்த	தமாசமான	நைவடிக்றகறயயும்	குறிக்கும்	சசாற்சைாைர”.	ஆண	
குழ்நற்தகளும்	 ஆணகளும்	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைக்கு	 (குறிபபாக	 பாலியல	
வன்முறைக்கு)	 எளிதில	 ஆளாகக்	 கூடிய	 அத்த	 தநைத்தில	 அவரகறள	 விை	 சபண	
குழ்நற்தகள்	 மற்றும்	 சபணகளின்	 மீது்தான்	 அ்தன்	 ்தாக்கம்	 அதிகமாக	 உள்ளது.	
‘பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை’	என்ை	இச்சசாற்சைாைர	இவவறகச்	சசயலகளில	உள்ள	
பாலின	பரிணாமத்ற்த	முன்னிறலபபடுத்துகிைது.		அ்தாவது,	சமூகத்தில	சபணகளின்	
அடிறம	நிறலக்கும்,	அவரகள்	அதிகமாக	வன்முறைக்கு	உள்ளாகும்	்தன்றமக்குமான	
ச்தாைரறப	எடுத்துக்காடடுகிைது.
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thœ¡if RH‰á (Life Cycle) KGtJ« bjhlU« ghÈd« rh®ªj t‹Kiw

ts®¢á¥ go t‹Kiw tif

பிைபபுக்கு	முன்	 கருவிதலதய	பாகுபாடடுைன்	பாலினத்	ச்தரிவு	(சீனா,	இ்நதியா,	
சகாரியக்	 குடியைசு);	 (மகபதபறு	 காலத்தில	 அடித்து	
துன்புறுத்து்தல,	 சபணகளிைத்தில	 ஏற்படும்	 உைலரீதியான	
மற்றும்	உணரவுரீதியான	பாதிபபுகள்;	பிைசவத்தில	உணைாகும்	
பாதிபபு;)வலுக்கடைாயமாக	 உணைாக்கபபடும்	 கரபபம்	
(உ்தாைணம்,	 தபாரின்	 தபாது	 ஏற்படுத்்தபபடும்	 கூடைாக	
பாலியல	பலாத்காைம்).

சிசுப	பருவம் சபண	சிசுக்	சகாறல;	மன	மற்றும்	உைலரீதியான	சகாடுறம;	
சபண	 சிசுக்களுக்கு	 உணவு	மற்றும்	 மருத்துவப	 பைாமரிபபில	
பாகுபாடு

சிறு	வயதுப	
சபண	பருவம்

இளவயது/குழ்நற்தத்	 திருமணம்,	 பிைபபுறுபபு	 சிற்தவு,	
அறிமுகமிலலா்தவர	 மற்றும்	 குடும்ப	 உறுபபினரகளால	
பாலியல	 துன்புறுத்்தல,	 உணவு,	 கலவி	 மற்றும்	 மருத்துவப	
பைாமரிபபில	 பாகுபாடு,	 பாலியல	 ச்தாழிலில	 சபண	
குழ்நற்தகள்.

வளரிளம்	
பருவம்

கா்தல	 உைவில	 அலலது	 ஆண	 நணபரகளினால	 ஏற்படும்	
வன்முறை	 (உ்தாைணமாக,	 இ்நதியா	 மற்றும்	 வங்கத்தசத்தில	
அமிலம்	வீசு்தல,	அசமரிக்காவில	ஆண	நணபருைன்	சவளிதய	
சசலலும்சபாழுது	 பாலியல	 பலாத்காைம்);	 	 சபாருளா்தாை	
காைணங்களுக்காக	 கடைாயபபடுத்்தபபடும்	 பாலுைவு	
(ஆபபிரிக்காவில	 பள்ளிக்	 கடைணம்	 கடடுவ்தற்காக	
இறைநிறலக்	 கலவி	 பயிலும்	 மாணவிகள்	 சபரிய	 வயது	
ஆணகளிைம்	 பழக்கம்	 றவத்துக்	 சகாள்ளு்தல);	 பாலியல	
ரீதியாக	தமாசமாக	நைத்து்தல;	பாலியல	பலாத்காைம்;	பாலியல	
துன்புறுத்்தல;	 கடைாய	 பாலியல	 ச்தாழில;	 சபணகறளக்	
கைத்து்தல.

இளறமப	
பருவம்	மற்றும்	
நடுவயதுப	
பருவம்

சநருக்கமான	 	 ஆண	 துறணவரகளால	 தமாசமாக	
நைத்்தபபடு்தல;	 மணவாழ்க்றகயில	 பாலியல	 பலாத்காைம்;	
வை்தடசறணக்	சகாடுறம	மற்றும்	சகாறலகள்;	துறணவைால	
சகாறல,	 மனரீதியான	 துன்புறுத்்தல,	 பணியிைத்தில	 பாலியல	
துன்புறுத்்தல;	 பாலியல	 பலாத்காைம்;	 பாலியல	 ச்தாலறல:	
மாற்றுத்திைனாளி	மகளிறை	தமாசமாக	நைத்து்தல.

முதுறமப	
பருவம்

வி்தறவகறள	 தமாசமாக	 நைத்து்தல;	 முதிதயாறை	 தமாசமாக	
நைத்து்தல	 (அசமரிக்காவில	 மடடுதம	 புள்ளி	 விவைங்கள்	
உள்ளன.	 	 முதிதயார	 சகாடுறம	 மகளிறைதய	 அதிகம்	
பாதிக்கிைது)
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 ச்தாழில	 வாய்பபுகளில	 சபணகறள	 ஒதுக்கி	 றவத்்தல,	 சபணகறள	 முதிய	
ஆணகளுக்கு	 குழ்நற்தத்	 திருமணம்	 சசய்து	 றவத்்தல,	 இளவயதில	 திருமணம்	 சசய்து	
றவத்்தல	தபான்ை	நீணைகால	பழக்க	வழக்கங்கள்	பாலின	சமத்துவமின்றமக்கு	காைணமாகி	
பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைக்கு	 வித்திடுகின்ைன.	 	 இ்தற்கிறையில,	 சமூக	 மற்றும்	
சபாருளா்தாை	நிறலயில	ஏற்படை	தநரமறை	மாற்ைங்கள்	சபணகலவி	மற்றும்	முறைசார்ந்த	
ச்தாழிலகளில	 சபணகளின்	 பங்தகற்பு	 ஆகியறவ	 அதிகரித்்தாலும்,	 பாலின	 அதிகாை	
முறைகளின்	 மீது	 முன்சனபதபாதும்	 இலலா்த	 எதிரமறை	 விறளவுகறளதய	 அறவ	
ஏற்படுத்தியுள்ளன.	 	 இதில	 பணியிைத்தில	 மு்தலாளிகளின்	 பாலியல	 சுைணைலுக்கு	
ஆளாகு்தல	 அலலது	 சபாது	 சவளியில	 அதிகமான	 பாலியல	 துன்புறுத்்தல	 நிகழ்வுகள்	
நறைசபறு்தல	ஆகியறவ	உள்ளைங்கும்.

	 இ்நதியாவில,	சமூக,	சபாருளா்தாை	மற்றும்	உைலநலக்	காைணிகள்	பலவும்	வளரிளம்	
பருவத்தினர	 முழுறமயான	 ஆக்கபபூரவமான	 வாழ்க்றகறய	 வாழ்வ்தற்கான	 திைறன	
வலுவிழக்கச்	சசய்கின்ைன.	 	இது	மிகவும்	கவறலக்குரியது,	ஏசனனில,	இ்நதியாவில	(242	
மிலலியன்)	ஏைக்குறைய	சமாத்்த	மக்கள்	ச்தாறகயில	20	ச்தவீ்தம்	வளரிளம்	பருவத்தினர	
உள்ளனர.	 	 47	 ச்தவீ்தம்	 தபர	 எறைக்குறைவு	 உள்ளவரகள்	 என்பதும்,	 56	 ச்தவீ்தம்	 தபர	
இைத்்ததசாறக	உள்ளவரகள்	என்பதும்	நாடடில	வளரிளம்	பருவப	சபணகளின்	நிறலறய	
எடுத்துக்காடடுகின்ைன.	 	 நாடடின்	 பல	 பகுதிகளில,	 சபண	குழ்நற்தகள்	 ‘சுறமயாகதவ’	
கரு்தபபடுகின்ைனர.	 தமலும்	 சிறு	 வயதிலிரு்நத்த	 திருமணத்ற்த	 தநாக்கி	
‘சநறிபபடுத்்தபபடுகின்ைனர’.	 	 குறிபபாக,	 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	 ்தன்னுரிறம	
இழபபுக்கு	 சமூகத்தில	சபணகளின்	பங்கு	பற்றிய	புரி்தல,	சபணகளுக்கு	அளிக்கபபடும்	
மதிபபு,	சமூகக்	கடைறமபபு	மற்றும்	சபாருளா்தாைம்	தபான்ை	காைணிகதள	பங்களிக்கின்ைன.

	 வளரிளம்	 பருவத்திலிரு்நது	 வளர்ந்த	 பருவத்திற்கு	 மாறும்தபாது	 ்தங்கள்	 சசா்ந்த	
வாழ்க்றகறய	கடடுபபடுத்துவ்தற்கு	அவரகளுக்கு	இருக்கும்	குறைவான	அதிகாைம்	என்பது	
நீணைகால	 ்தாக்கத்ற்த	 ஏற்படுத்துகிைது.	இபபருவ	மாற்ைத்ற்த	 எளி்தாக்க,	 பாதுகாபபான	
்தளங்கறள	உருவாக்குவது	மற்றும்	்தங்கள்	வாழ்க்றகறய	பாதிக்கக்கூடிய	பிைச்சிறனகளில	
முடிவு	எடுபபதில	பங்தகற்ப்தற்கு	ஏதுவான	சூழறல	உருவாக்குவது	அவசியம்.	வளரிளம்	
பருவத்தினருக்கு	சரியான	அறிவுத்	்தகவலகறள	வழங்கி	அவரகளுறைய	்தன்னுரிறமறய	
தமம்படுத்தினால	தநரமறையான	நறைமுறைகறள	பின்பற்றுவாரகள்;		பாதுகாபபு,	்தடுபபு	
மற்றும்	 நிவாைணம்	 சார்ந்த	 தசறவகறளப	 பயன்படுத்துவாரகள்;	 ்தங்கள்	 திைன்கறள	
தமம்படுத்திக்	சகாணடு	உள்ளாடசியில	பங்தகற்பாரகள்.	

	 அத்த	தநைத்தில,	்தனிநபர	அளவிலும்,	குடும்ப	மற்றும்	சமூக	அளவிலும்	எடுக்கபபடும்	
பலதவறு	 முடிவுகளில	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 பங்தகற்றப	 ஊக்குவிபபதில	 சமூகக்	
காவலரகறள	 ஈடுபடுத்து்தல	 மிக	 அவசியம்.	 	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 அதிகமான	
பங்தகற்றப	ஊக்குவிபப்தற்கான	உத்திகறள	வளரபப்தற்கும்	நறைமுறைப	படுத்துவ்தற்கும்	
நுடபமான	ஆழமான	புரி்தல	த்தறவ.	 	வளரிளம்	பருவத்	்தன்னுரிறம	தமம்பாடடின்	மீது	
ஆதிக்கம்	சசலுத்தும்	காைணிகள்	மற்றும்	சூழல	ச்தாைரபான	ஆ்தாைங்கள்	த்தறவ.		வளரிளம்	
பருவத்தினறை	 எளிதில	 பாதிக்கும்	 பிைச்சிறனகளுக்கு,	 குறிபபாக	 	 பாலினம்	 சார்ந்த	
வன்முறைக்குத்	 தீரவு	 காண	 தவணடுசமனில	 அற்த	 வளரிளம்	 பருவத்	 ்தன்னுரிறம	
தமம்பாடு	எனும்	ஆ்தாைக்	கடைறமபபுக்குள்	புரி்நது	சகாள்ள	தவணடும்.
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2
gFâ tsÇs« gUt¤âd® k‰W« ghÈd« 

rh®ªj t‹Kiw F¿¤j òŸË 

Étu§fŸ vij¡ fh£L»‹wd?

 இ்நதியாவின்	 மக்கள்	 ச்தாறகயில	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 	 (10-19	 வயது	 வறை)		
காலபங்காக	(24	தகாடி)	உள்ளனர.	அவரகளுறைய	முன்தனற்ைம்	மற்றும்	நலவாழ்றவக்	
காடடும்	முக்கிய	குறியீடுகள்	அவசியம்	தீரக்கபபை	தவணடிய	பல	முக்கியச்	சவாலகள்	
உள்ளற்தச்	சுடடிக்காடடுகின்ைன.	அதிலும்	குறிபபாக	சில	குறியீடுகள்	ஆண	சபணகளுக்கு	
இறைதயயான	பாகுபாடுகறள	ச்தள்ளத்ச்தளிவாக	சவளிச்சம்தபாடடுக்	காடடுகின்ைன.

clšey« bjhl®ghd F¿pLfŸ :

	 மக்கள்	ச்தாறக	கணக்சகடுபபின்	புள்ளி	விவைங்க	ளும்,	குழ்நற்தப	பாலின	விகி்தம்	
ச்தாைர்நது	சரி்நது	வருவற்தக்	காடடுகின்ைன.	(0-6	வயதினர),		2001-ல	1000	சிறுவரகளுக்கு	
927	 சிறுமிகள்	 இரு்ந்தனர.	 	 இது	 2011-ல,	 1000	 சிறுவரகளுக்கு	 914	 சிறுமிகளாகக்	
குறை்நதுள்ளது.		

	 இது	 ்தவிை,	 பிை்நது	 ஒரு	 மா்தத்தில	இைக்கும்	சபண	 குழ்நற்தகளின்	 எணணிக்றக	
ஆன்	குழ்நற்தகறள	விை	அதிகமாக	இருக்கிைது.

	 உைற்கூறு	காைணங்களால	மடடுதம	இைக்கும்	சிசு	மற்றும்	குழ்நற்தகளின்	இைபபு	
விகி்தம்	 அதிகமாக	 இருக்கும்	 பல	 நாடுகளிலும்,	 பிை்நது	 	 ஒரு	 மா்தத்திற்கு	 பிைகு	 ஒரு	
வருைத்திற்குள்ளாக	இைக்கும்	ஆண	குழ்நற்தகறள	விை	சபண	குழ்நற்தகளின்	இைபபு	
எணனிக்றக	ச்தாைர்நது	குறைவாதவ	இரு்நது	வருகிைது.	எனினும்,	இ்நதியாவில,	பிை்ந்த	
பின்னர	இைக்கும்	குழ்நற்தகளின்	(1	-	11	மா்தம்)	விகி்தம்	சபண	குழ்நற்தகளுக்கு,	1000	க்கு	
21	ஆகவும்	ஆண	குழ்நற்தகளுக்கு	1000	க்கு	15	ஆகவும்	உள்ளது.	

	 தமலும்,	 	 இக்குறியீடடில	 காணபபடும்	 ஆண-சபண	 பாகுபாடுகள்	 தமல்தடடு	
்தாய்மாரகளுக்குப	 பிை்ந்த	 குழ்நற்தகளிறைதய	 குறைவாகக்	 காணபபடைாலும்,	 மற்ை	
அறனத்து	 சபாருளா்தாை	 பிரிவினர	 மத்தியிலும்	 சபண	 குழ்நற்தகளுக்கு	 இருக்கும்	
பா்தகமான	நிறல	ச்தளிவாகத்	ச்தரிகின்ைன.		

	 இற்ததபால	மற்சைாரு		பாலினப	பாகுபாடு	சற்று	வளர்ந்த	குழ்நற்தகளின்	இைபபு	
விகி்தத்திலும்	காணபபடுகிைது.	 	 (ஒரு	வயற்த	அறை்ந்த	1000	குழ்நற்தகளில	1	வயதுக்கு	
தமல	 4	 வயதுக்குள்	 	 இைக்கும்	 குழ்நற்தகளின்	 எணணிக்றக).	 	 இ்நதியாவில,	 ஒடடு	
சமாத்்தமாக,	ஆண	குழ்நற்த	இைபபு	1000க்கு	14	எனவும்,	சபண	குழ்நற்த	இைபபு	1000க்கு	
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23	எனவும்	உள்ளது.		ஆண	குழ்நற்தகளின்	இைபபு	விகி்தத்ற்த	விை	சபண	குழ்நற்தகளின்	
இைபபு	விகி்தம்	61	ச்தவீ்தம்	அதிகமாக	உள்ளது.

âUkz« bjhl®ghd F¿pLfŸ : 

	 18	வயதுக்கு	கீழுள்ள	சபணகள்	திருமணம்	சசய்து	சகாள்வது	ச்தாைர்நது	அதிகமாக	
உள்ளது.	 	ஒடடுசமாத்்தமாக,	 47.4	 ச்தவீ்தம்	அலலது	இரு	சபணகளில	ஒருவர,	குழ்நற்த	
மணமகளாக	 உள்ளார.	 	 இ்நதியாவிலுள்ள	 20-24	 வயது	 இளம்	 சபணகளில	 2.3	
தகாடிக்கு	தமற்படதைார	 குழ்நற்த	 மணமகள்கள்	 ஆவர	 (2011	 மக்கள்	 ச்தாறக	
கணக்சகடுபபின்படி).		

	 இளம்வயது	 திருமணத்்தால	 சபணகளுக்கு	 	 ஏற்படும்	 பாதிபபுகள்	 ஏைாளம்.	
இளவயது	கரபபம்,	்தறலமுறை	்தறலமுறையாகத்	ச்தாைரும்	ஊடைச்சத்து	குறைபாடுகள்,	
குறைவான	கலவி	வாய்பபு,	குறைவான	சபாருளா்தாைத்	்தன்னுரிறம,	இவற்ைால	ஏற்படும்	
தமாசமான	மனநலம்	ஆகியன	இபபாதிபபுகளில	உள்ளைங்கும்.		

	 தமலும்	 18	 வயதுக்கு	 முன்னர	 மணம்	 சசய்து	 சகாள்ளும்	 சபணகள்,	 குடும்ப	
வன்முறைக்கு	 ஆளாகும்	 வாய்பபுகள்	 என்பது	 18	 வயதுக்குப	 பிைகு	 திருமணம்	 சசய்து	
சகாள்ளும்	அவரகளது	 சம	 வயதினதைாடு	 ஒபபிடுறகயில	அதிகமாக	 உள்ளது	 என	 பல	
சான்றுகள்	 சுடடிக்காடடுகின்ைன.	 ஆறகயால,	 இளவயது	 திருமணத்தின்	 பாதிபபுகறள	
தநாக்குறகயில,	இதுதவ	இ்நதியாவின்	அதிகமான	பிைசவகால	மைண	விகி்தத்தின்	பிை்தான	
காைணங்களுள்	ஒன்று	என்பதில	வியபதபதுமிலறல.		ஒரு	லடசம்	குழ்நற்தகள்	உயிருைன்	
பிை்ந்தால	 200	 குழ்நற்தகள்	 இை்நது	 பிைக்கின்ைன.	 இது	 உலகிதலதய	 அதிகமான	
விகி்தங்களுள்	ஒன்று.		

	 சபண	குழ்நற்தகள்	உயிர	பிறழத்்தாலும்	குறைவான	ஊடைச்சத்துைன்	உள்ளனர.		
15-19	வயதுள்ள	சபணகளில	பாதிபதபர	ஊடைச்சத்து	குறைபாடு	உள்ளவரகள்.	்தடுபபூசி	
தபாடு்தல	 ச்தாைரபான	 புள்ளிவிவைங்களிலும்	 பாலினப	 பாகுபாடு	 ச்தளிவாகத்										
ச்தரிகிைது.	ஆண	குழ்நற்தகறளவிை		சபண	குழ்நற்தகளுக்கு	கிறைக்கும்	முழுறமயான	
்தடுபபூசி	ச்தாகுபபு	குறைதவ.		த்தசிய	குடும்பநல	ஆய்வு	கணக்சகடுபபுகளில,	ச்தரியும்	
பாலின	 பாகுபாடு	 காலபதபாக்கில	 இன்னும்	 அதிகரிக்கக்கூடும்	 என்பற்ததய	 புள்ளி	
விவைங்கள்	சுடடிக்	காடடுகிைது.

fšÉ:

	 பாலினப	 பாகுபாடடில	 சவளிபபறையாகத்	 ச்தரியும்	 மற்சைாரு	 அம்சம்,	
சபணகளின்	 இறைநிறலக்	 கலவி	 தசரக்றகயாகும்.	 சபணகளின்	 ்தன்னுரிறம	
தமம்பாடடிற்கும்,	 சமத்துவத்திற்கும்	 முக்கிய	 பங்களிக்கும்	 இறைநிறலக்	 கலவிறயப	
சபாறுத்்த	 வறை	 2005-06	 கலவியாணடில	 6-17	 வயதினர	 71	 ச்தவீ்தம்	 தபர	 பள்ளிக்குச்	
சசன்ைனர.		இதில	77	ச்தவீ்தம்	நகரபபுைங்களிலும்,	69	ச்தவீ்தம்	தபர	ஊைகப	பள்ளிகளிலும்	
பயிலகின்ைனர.	 	எனினும்,	 6-17	வயதினரிறைதய	பள்ளிக்கு	சசலலும்	குழ்நற்தகளில	 75	
ச்தவீ்த	குழ்நற்தகள்	 ஆண	 குழ்நற்தகள்	அவரகதளாடு	 ஒபபிடுறகயில,	 66	 ச்தவீ்தம்	
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சபணகள்	 மடடுதம	 பள்ளி	 சசலகின்ைனர.	 	 2005-06	 கலவியாணடில	 பள்ளி	 சசன்ை	
குழ்நற்தகளின்	பாலின	விகி்தம்,	1000	ஆண	குழ்நற்தகளுக்கு	889	சபண	குழ்நற்தகளுக்கு	
ஆகும்.		

		 பள்ளி	 சசலலும்	 சிறுமிகளின்	 பாலின	 விகி்தம்	 6-10	 வயது	வைம்பில	 உள்ள	 1000	
சிறுவரகளுக்கு	957	சிறுமிகள்	ஆகவும்,	11-14	வயது	வைம்பில	உள்ள	 	1000	சிறுவரகளுக்கு	
884	சிறுமிகள்	ஆகவும்,	15-17	வைம்பில	உள்ள	1000	சிறுவரகளுக்கு	717	சிறுமிகள்	ஆகவும்	
குறை்நது	சகாணதை	வருகிைது.	 	 15-17	வயதினரிறைதய	பள்ளி	சசலலும்	ஆண,	சபண	
இரு	 பாலரின்	 எணணிக்றக	 குறைவாக	 இரு்ந்தாலும்,	 இ்ந்த	 வயதில	 இறைநிற்கும்	
சிறுவரகறள	விை	சிறுமிகதள	அதிகம்.		

	 வயது	வாரியாக	பள்ளி	வருறகத்	்தகவலகறள	ஆய்வு	சசய்்தால	இதிலுள்ள	பாலின	
தவறுபாடு	சபருமளவில	ஊைகப	பகுதிகளிதலதய	 காணபபடுகிைது.	 	 நகரபபுைங்களில,	
ஒவசவாரு	வயதிலும்	பள்ளி	சசலலும்	சிறுவர	சிறுமிகளின்	எணணிக்றக	சமமாக	உள்ளது.		
ஆனால	 ஊைகப	 பகுதிகளில	 இ்ந்த	 எணணிக்றக	 ஒவசவாரு	 வயதிலும்	 பாலின	
சமத்துவமின்றமறய	காடடுவத்தாடு,	வயது	அதிகரிக்க	அதிகரிக்க,	சமத்துவமின்றமயும்	
அதிகரிபபற்தயும்	 காடடுகிைது.	 	 நகரபபுைங்களில	 கூை	 	 15-17	 	 வயது	 குழ்நற்தகளில	
பாதிபதபர	 மடடுதம	 பள்ளி	 சசலகின்ைனர.	 அதிலும்	 சிறுவரகறள	 விை	 சிறுமிகள்	
குறைவான	எணணிக்றகயிதலதய	பள்ளி	சசலகின்ைனர.

elkh£l«:

	 நம்	 நாடடில	 சபரும்பாலான	 சபணகளுக்கு	 சு்த்நதிைமாக	 சவளிதய	 சசலலும்	
உரிறம	 மறுக்கபபடடுள்ளது.	 அதிலும்,	 	 வளரிளம்	 பருவப	 	 சபணகளுக்கான		
கடடுபபாடுகள்	 இன்னும்	 அதிகம்.	 	 இது	 பற்றி	 இளம்சபணகள்	 புரி்நதுக்சகாள்வது	
முக்கியமானது.		சபணகள்	சவளியில	சசன்று	வருவ்தற்கான	சு்த்நதிைமானது	சபணகளின்	
்தன்னுரிறம	தமம்பாடடிற்கான	பிை்தான	குறியீைாகும்.		

	 ஒடடுசமாத்்தத்தில,	15-49	வயதினரிறைதய	மூன்றில	ஒரு	பங்கு	சபணகள்	மடடுதம	
்தனியாகச்	 ச்நற்த	 மற்றும்	 மருத்துவமறனக்குச்	 சசலலவும்,	 வாழ்விைத்திலிரு்நது												
சவளிதய	சசன்றுவைவும்	அனுமதிக்கபபடுகின்ைனர.		இச்ச்தவீ்தம்	இளவயதினரிறைதய	
கூடு்தல	 ஏற்ைத்்தாழ்வுைன்	 உள்ளது.	 	 20-29	 வயதுள்ள	 28	 ச்தவீ்தம்	 சபணகதளாடு	
ஒபபிடுறகயில,	 15-19	வயதிலுள்ள	 12.8	 ச்தவிகி்த	இளம்சபணகள்	மடடுதம	தமற்கூறிய	
மூன்று	 இைங்களுக்கும்	 சசலல	 அனுமதிக்கபபடுகின்ைனர.	 	 வயது	 மடடுமலலாது										
திருமண	 நிறலயும்	 	 மற்சைாரு	 	 முக்கியமான	 	 அம்சம்.	 	 சிறியவரகளுக்கும்,		
திருமணமாகா்தவரகளுக்கும்	சவளியில	சசலலும்	சு்த்நதிைம்	மிகக்	குறைவு.	இருபபினும்,	
நாற்பதுகளில	உள்ள	சபணகளிறைதய	கூை	பாதி	தபர	மடடுதம	தமற்கூறிய	இைங்களுக்கு	
்தனிதய	சசலல	அனுமதிக்கபபடுகின்ைனர.		

	 அறனத்து	 வயதுகளிலும்	 ஆணகறளவிை	 சபணகதள	 வீடடுதவறல	 சசய்யும்	
வாய்பபுகள்	குறிபபிைத்்தக்க	வறகயில	அதிகமாக	உள்ளது.	 	அத்த	சமயத்தில	இளவயது	
ஆணகள்,	 சபணகறளவிை	 அதிகமாக	 தவறலக்குச்	 சசலகிைாரகள்	 அலலது									
மற்ைவரகளிைம்	தவறல	பாரக்கிைாரகள்.
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	 குடும்ப	 வன்முறைக்கு	 உள்ளானவரகள்	 உைல	 மற்றும்	 மனநலம்	 ச்தாைரபான	

தமாசமான	 பாதிபபுக்கறளப	 பற்றியச்	சசய்திகறளப	 பல	 ஆய்வுகள்		

மு்தன்றமபபடுத்துகின்ைன.	 வன்முறைக்கு	 ஆளாகாமல	 இருபபது	 மடடும்	 உைல	

நலத்ற்தப	பாதுகாபபது	அலல.	அது	ஒரு	சபணணின்		உைல	மற்றும்	ஊடைச்சத்ற்தயும்	

உள்ளைக்கியது.	மிக	முக்கியமாக,	இத்்தறகய	வன்முறை	வாழ்க்றகக்கு	றமயமாக	உள்ள	

உயிர	வாழ்்தல	மற்றும்	சுய	கணணியத்துக்கான	உரிறமறய	மீறுகிைது.		

	 சமாத்்தமாக,	 இளம்சபணகளுக்குள்	 28	 ச்தவீ்தம்தபர	 உைலரீதியான	 	 அலலது	

பாலியல	 ரீதியான	 வன்முறைறய	 எதிரசகாள்கிைாரகள்.	 	 இது	 நகரபபுைங்கறள	 விை		

ஊைகப	பகுதிகளில	அதிகமாக	காணபபடுகின்ைது.		வன்முறையின்	ஒவசவாரு	வடிவமும்	

வளரிளம்	 பருவத்தினறை	விை	இறளஞரகளிறையிலும்,	 திருமணமாகா்தவரகறள	விை	

திருமணம்	ஆனவரகளிறையிலும்	அதிகமாக	உள்ளது.	 	இது	ஆச்சரியமான	விஷயமலல,	

ஏசனனில	குடும்ப	வன்முறை	என்பது	சபரும்பாலும்	கணவரகள்,	்தங்கள்	மறனவிகளுக்கு	

எதிைாக	நிகழ்த்தும்	சசயல.		திருமணமான	இளவயது	சபணகளில	37	ச்தவீ்தம்	தபர	்தங்கள்	

கணவைால	உைலரீதியான,	பாலியல	ரீதியான	அலலது	உணரச்சி	ரீதியான	வன்முறைறய	

அனுபவித்திருக்கிைாரகள்.	 	 கூடு்தலாக,	 இனபசபருக்கப	 பாற்த	 ச்தாற்றுகள்,	 எச்.ஐ.வி.	

உள்ளிடை	 பாலியல	 ச்தாற்றுகள்	 ஆகியன	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 எதிரசகாள்ளும்	

உைலநல	சவாலகளில	உள்ளைங்கும்.		

	 15-19	வயதினரிறைதய	34.5	ச்தவீ்த	ஆணகளும்,	18.6	ச்தவீ்த	சபணகளும்	மடடுதம	

எச்.ஐ.வி/எய்டஸ்	பற்றிய	முழுறமயான	அறிறவப	சபற்றுள்ளனர.		மற்ைவர	எச்.ஐ.வி-யில	

இரு்நது	 ்தங்கறளப	 பாதுகாத்துக்	 சகாள்ளும்	 திைனின்றி	 இருக்கிைாரகள்.	 இ்நதியாவில	

வளரிளம்	பருவத்தினரின்	வயதுவாரியான	புள்ளி	விவைங்கள்	பதிவு	சசய்யபபைவிலறல.

	 இ்நதியாவிலுள்ள	 10-19	 வயது	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 குறித்்த	 மக்கள்	 ச்தாறக	
அறமபபுக்	 குழுவின்	 வளரிளம்	 பருவத்	 த்தறவகள்	 ச்தாைரபான	 புள்ளிவிவைச்								
சான்றுகறள	அணறமயில	ஆய்வு	சசய்்ததபாது	10-14	வயதிலுள்ளவரகளின்	கலவி	நிறல	
்தவிை	 தவறு	 ்தகவலகள்	 குறைவாக	 இரு்ந்தன	 அலலது	 அைதவ	 இலறல.	 	 தமலும்	
கிறைக்கக்கூடிய	 சபரும்பாலான	 ்தகவலகள்	 வளரிளம்	பருவத்தினறை	 15-24	 வயது	
குழுவினருைன்	தசரத்துவிடுகின்ைன.	 	வயது	வாரியாக	வறகபபடுத்்தபபடை	்தகவலகள்	
இலறல.	 	 ஆக	 உைலியக்கம்	 மற்றும்	 மனம்	 சார்ந்த	 மாற்ைங்கள்	 நிறை்ந்த	முக்கியமான	
பருவத்திலுள்ள	10-19	வயதினறைப	பற்றிய		்தகவலகள்	மிகக்	குறைவாகதவ	உள்ளன.	

kfËU¡F vâuhd F‰w§fŸ

• 2012-லிரு்நது	2013	வறையிலான	காலக்	கடைத்தில	மகளிருக்கு	எதிைான	குற்ைங்கறளத்	
ச்தரிவிபபது,	 26.7	 ச்தவீ்தம்	அதிகரித்துள்ளது	 (இ்நதிய	்தணைறனச்	 சடைம்	மற்றும்	
சிைபபுச்	சடைங்கள்,	உள்ளூர	சடைங்கள்)
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• இ்நதியாவில	நறைசபறும்	சபணகளுக்சகதிைான	குற்ைங்களில	2013-ஆம்	ஆணடில	
ஆ்நதிை	 மாநிலத்தில	 10.6	 ச்தவீ்தம்,	 உத்திைபபிைத்தசத்தில	 10.5	 ச்தவீ்தம்	
நறைசபற்றுள்ளன.	 இவவிரு	 மாநிலங்களிலும்	 உள்ள	 சபணகளின்	 எணணிக்றக	
நாடடின்	சபணகள்	ச்தாறகயில	முறைதய	7.3	மற்றும்	16.7	ச்தவீ்தம்	ஆகும்.

• 2013-ல	சபணகளுக்சகதிைாக	நிகழ்்ந்த	குற்ைங்கள்	52.2	ச்தவீ்தமாக	இரு்ந்தது.		த்தசிய	
அளவில	நறைசபற்ை	52.2	ச்தவீ்த		குற்ைங்கதளாடு	ஒபபிடுறகயில	டிலலி	மாநிலம்	
அறிவித்்த	குற்ைச்	ச்தவீ்தம்	மிக	அதிகம்,	அ்தாவது	146.8	ச்தவீ்தம்	ஆகும்.

ÃidÉš bfhŸs nt©oa K¡»a fU¤J¡fŸ

• இ்நதியாவில	 உள்ள	 மக்கள்	 ச்தாறகயில	 கிடைத்்தடை	 நான்கில	 ஒரு	 பங்கு	
வளரிளம்	 பருவத்தினைாக	 இரு்ந்தாலும்	 கவனத்தில	 சகாணடு	 சசயலபை	
தவணடிய	முக்கியமான	பாலினப	பாகுபாடுகள்	உள்ளன.

• குறிபபாக	 சபண	 குழ்நற்தகள்	 மற்றும்	 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகள்,	
வாழ்க்றகயின்	 அறனத்து	 கடைங்களிலும்	 பா்தகமான	 சூழறலதய	
எதிரசகாள்கின்ைனர	 அறவ	 குறை்நது	 வரும்	 பாலின	 விகி்தம்,	 ஊடைச்சத்து	
குறைபாடு,	 பள்ளிகளில	 ச்தாைரவது	குறைவாக	இருத்்தல,	 சவளிதய	 சசன்று	
வரும்	 சு்த்நதிைம்,	 குறைவாக	 இருத்்தல,	 குறைவான	 தவறல	 வாய்பபு,	
உைலரீதியான	மற்றும்	பாலியல	வன்முறைக்கு	எளிதில	ஆடபடு்தல.

• 2013-ல	்தகவல	ச்தரிவிக்கபபடை	சபணகளுக்சகதிைான	குற்ைங்கள்	26.7	ச்தவீ்தம்	
அதிகரித்துள்ளன.	 	 டிலலியில	 நறைசபறும்	 குற்ைங்கள்	 இ்நதியாவிதலதய	
அதிகம்.
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3
gFâ ghÈd« rh®ªj t‹KiwÆ‹ 

fhuz§fŸ k‰W« mj‹ jh¡f« 

v‹d?

	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 என்பது	 மனி்த	 உரிறம	 மீைல	 மடடுமலல,	 இது	
அடிபபறை	 வளரச்சி	 இலக்குகறள	 தநாக்கி	 முன்தனறுவதில	 பின்னறைறவ	
ஏற்படுத்துகிைது.	 	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 சபணகளின்	 இனபசபருக்க	 நலம்,	
உைலநலம்,	மனநலம்	மற்றும்	மக்கள்	ச்தாறக	அறமபபு	ச்தாைரபான	விறளவுகறளயும்	
மக்கள்	 ச்தாறக	 அறமபறபயும்	 சவகுவாகப	 பாதிக்கிைது	 என	 ஆ்தாைங்கள்	
சுடடிக்காடடுகின்ைன.		இது	ஒரு	நாடடின்	முன்தனற்ைம்	மற்றும்	வளரச்சியில	தநைடியான	
்தாக்கத்ற்த	ஏற்படுத்துகிைது.

	 ்தனிபபடை	 ச்ந்தரபப	 சூழ்நிறல	 மற்றும்	 சமூக,	 கலாச்சாை	 காைணிகள்	 ஒன்றுைன்	
ஒன்று	 சசயலபுரி்நது	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைறய	 எவவாறு	 கூடைாக	
ஏற்படுத்துகின்ைன	என்பக்தப் புரிநது நகோள்்ள ஆயவோ்ளரகளும், வ்ளரச்சிப் பணிகக்ள 
தமற்சகாள்தவாரும்	இேறககச் சூழலிேல் கட்ைகமப்கப  (Ecological Framework) அதிகம்	
பயன்படுத்துகின்ைனர.	 	ஆக,	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	என்பது	ஒதை	ஒரு	காைணியால	
மடடும்	நிகழ்வது	அலல,	 சமூகச்	சூழலின்	பலதவறு	படிநிறலகளில	ஒன்றுைன்	ஒன்று	
விறனபுரியும்	பல	காைணிகளின்	விறளவாகும்.

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw mšyJ bg©fS¡F vâuhd t‹Kiw  

ït‰¿š vJ rÇ ?

 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	என்பது	சபணகள்	மற்றும்	ஆணகள்,	சிறுவர	மற்றும்	
சிறுமிகளுக்கும்	சபாரு்நதும்.		எனினும்,	சபணகள்	மற்றும்	சபண	குழ்நற்தகளுக்சகதிைான	
வன்முறை	 மீத்த	 ்தனி்தனிக்	 கவனம்	 சசலுத்்தபபடுகிைது.	 	 ஏசனனில,	 அவரகள்	 ்தான்	
இதில	 சவகுவாகப	 பாதிக்கபபடுகின்ைனர.	 	 இ்தனால	 வளரிளம்	 பருவச்	 சிறுவரகள்	
மற்றும்	இளம்	ஆணகள்	பாலியல	துன்புறுத்்தலுக்கு	ஆளாகவிலறல	என்தைா	அது	ஒரு	
முக்கியமான	பிைச்சிறன	இலறல	என்தைா	கூை	வைவிலறல.		சபணகள்	மற்றும்	வளரிளம்	
பருவப	சபணகள்	அதிக	ஆபத்துக்கு	உள்ளாகும்	வாய்பபு	இருக்கிைது	என்பது	மடடுமலல,	
அவரகள்	்தான்	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்		பிை்தான		இலக்குகள்.			ஆணகறளவிை		
அவரகள்	எதிரசகாள்ளும்	விறளவுகள்	மிகத்	தீவிைமானறவ.		பாலின	பாலினப	பாகுபாடு	
மற்றும்	 குறை்ந்த	 சமூகப	 சபாருளா்தாை	 அ்ந்தஸ்து	 காைணமாகச்	 சுைணைபபடும்	
சூழ்நிறலகளிலிரு்நது	 ்தபபித்து	 நீதி	 தகாருவ்தற்கான	 வாய்பபுகளும்	 வளங்களும்	
அவரகளிைம்	 மிகக்	 குறைவாகதவ	 உள்ளன.	 	 கடைாயபபடுத்்தபபடை	 மற்றும்	
விருபபத்திற்சகதிைான	 கருத்்தரிபபு,	 பாதுகாபபற்ை	 கருச்சிற்தவு	 மற்றும்	 அ்தனால	
ஏற்படும்	 மைணம்,	 பவுத்திைம்,	 மூலம்	 தபான்ை	 தநாய்	 ஏற்படு்தல,	 பாலியல	 தநாய்கள்	
மற்றும்	 எச்.ஐ.வி-யால	 பாதிக்கபபடும்	 ஆபத்து	 உள்ளிடை	 இனபசபருக்க	 நல	
பாதிபபுகளாலும்	அவதியுறுகின்ைனர.
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• இேறகக சூழலிேல் கட்ைகமப்பு உள்வட்ைமோனது	ஒரு	்தனிநபரின்	உைவு	முறைகளில	
அவன்/அவளின்	நைத்ற்தறய	பாதிக்கும்	உைலியல	வைலாற்றை	மற்றும்	்தனிபபடை	
வைலாற்றைக்	குறிக்கிைது.		

• இைணைோவது வட்ைமோனது	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 அடிக்கடி	 நிகழும்	 `மிக	
சநருக்கமான	 உைவுச்	 சூழறல,	 அ்தாவது	 குடும்ப	 அலலது	 இ்தை	 சநருக்கமான	
அலலது	பரிச்சயமான	உைவுமுறைகளின்	சூழறலக்		காடடுகிைது	

• மூன்ைோவது வட்ைம்,	 உைவு	 முறைகள்	 ஆழமாகப	 சபாதி்நதுள்ள	 வசிபபிைத்தின்	
அக்கம்	 பக்கம்,	 பணியிைம்,	 சமூகத்	 ச்தாைரபு	 குழுக்கள்	 மற்றும்	 ஒத்்த	 வயதுக்	
குழுக்கள்	உள்ளிடை	முறைசார்ந்த	மற்றும்	முறைசாைா	நிறுவனங்கள்	மற்றும்	சமூகக்	
கடைறமபபுகறளக்	குறிக்கிைது.	

• �ோன்கோம் நவளிவட்ைமோனது,	 கலாச்சாை	 விதிமுறைகள்	 உள்ளிடை	 சபாருளா்தாை	
மற்றும்	சமூகச்	சூழறலக்	குறிக்கும்.

	 ஒவசவாரு	 படிநிறலயிலும்	 உள்ள	 பல	 காைணிகளும்	 ்தனிபபடை	 அளவில	
ஒதைசயாரு	காைணமாக	இலலாவிடைாலும்,	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்கான	வாய்பறப	
அதிகபபடுத்துவ்தாக	சபரும்பாலான	ஆய்வுகள்	சுடடிக்காடடுகின்ைன.	 	இத்்தகு	பாலின	
வன்முறைகளில	ஈடுபடுபவர	குழ்நற்தயாக	இரு்ந்ததபாது	துன்புறுத்்தலுக்கு	ஆளானவைாக	
இருக்கலாம்,	வீடடில	வன்முறைறயப	பாரத்்தவைாக	இருக்கலாம்,	்த்நற்த	இை்நது	அலலது	
்த்நற்தயால	புைக்கணிக்கபபடைவைாக	இருக்கலாம்,	அடிக்கடி	குடிபபவைாக	இருக்கலாம்.	
இறவ	 யாவும்	 ்தனிபபடை	 நபருறைய	 பாதிபபுக்கான	 காைணிகள்.	 குடும்பம்,	
உைவுமுறைகறளப	சபாறுத்்தவறை	 	முடிசவடுத்்தல	மற்றும்	சசாத்து	ஆகியன	ஆணின்	
கடடுபபாடடில	 இருபபதும்,	 திருமண	 உைவில	 தமா்தலும்,	 வலுவான	 காைணங்களாக	
இருபப்தாக	பல்தைபபடை	கலாச்சாைங்களில	நைத்திய	ஆய்வுகள்	குறிபபிடுகின்ைன.	

	 சமூகக்	 குழுக்களின்	 அளவில	 அதிக	 அளவிலான	 வன்முறைக்கு	 கூைபபடும்	
காைணங்கள்	 –	 சபணகள்	 ்தனிறமபபடுத்்தபபடு்தல	 மற்றும்	 சமூக	 ஆ்தைவின்றம,	
ஆணகளின்	 வன்முறைறய	 ஏற்றுக்	 சகாணடு	 நியாயபபடுத்தும்	 ஒத்்த	 வயது	 ஆணகள்	
குழுக்கள்		ஆகியன.	பாலினப	பாத்திைங்கள்	மாற்ை	முடியா்த	அளவுக்கு	வறையறுக்கபபடடு	
சகடுபிடியுைன்	 அமலாக்கபபடும்	 கடுறமயாக	 இருத்்தல,	 ஆண	 சகௌைவம்	 அலலது	
ஆதிக்கம்	ஆகியவற்றை	ஆணறம	என்ை	கருத்துருதவாடு	ச்தாைரபு	படுத்தும்	சமு்தாயத்தில	
மகளிருக்கு	எதிைான	வன்முறை	சரவசா்தாைணமாக	நைபப்தாக	உலகளவிலான	ஆய்வுகள்	
கூறுகின்ைன.		பாலியல	சகாடுறமயுைன்	ச்தாைரபுறைய	மற்ை	கலாச்சாை	நறைமுறைகளில	
மகளிருக்கும்	 குழ்நற்தகளுக்கும்	 உைலசார்ந்த	 ்தணைறனகள்	 அளிபபற்த	 சகித்துக்	
சகாள்ளு்தல,	இருவருக்கிறையிலான	பிைச்சிறனகறளத்	தீரபப்தற்கு	வன்முறைதய	வழி	
என்று	ஏற்றுக்	சகாள்ளு்தல,	சபணகள்	ஆணகளின்	‘சசா்ந்த	சசாத்து’	என்ை	்தவைான	புரி்தல	
ஆகியன	உள்ளைங்கும்.

	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 குறித்்த	 இயற்றகச்	 சூழலியல	 அணுகுமுறை	
முன்றவக்கும்	 வா்தம்	 என்னசவனில,	 ஒரு	 காைணி	 மடடுதம	 வன்முறைக்கு	 ‘காைணம்’	
அலல	என்பதும்	பல	காைணங்கள்	கூடைாகச்	தசர்நது	ஒரு	குறிபபிடை	நபர	ஒரு	குறிபபிடை	
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சூழலில	 ஒரு	 சபணணிற்கு	 எதிைாக	 வன்முறையில	 ஈடுபடுவ்தற்கான	 வாய்பறப	
அதிகரிக்கின்ைன	என்பதுதம	ஆகும்.	சபணகறள	விைவும்	தமலானவரகள்	என்ை	ஆணின்	
உள்ளார்ந்த	 உயரவு	 மனபபான்றமறய	 உறுதிபபடுத்துவது	 தபான்ை	 சமூக	 மற்றும்	
கலாச்சாை	 விதிமுறைகள்	 ்தனிநபர	 அளவிலான	 காைணிகளுைன்	 இறண்நது	 பாலினம்	
சார்ந்த	வன்முறைக்கான	வாய்பறப	தீரமானிக்கின்ைன.		ஆபத்ற்த	அதிகரிக்கும்	காைணிகள்	
அதிகமாக	அதிகமாக,	வன்முறை	நிகழ்வ்தற்கான	வாய்பபும்	அதிகமாகிைது.

சமு்தாயம்

சமூகக்	குழு

உைவு	முறை

்தனிநபர	 
வன்முறை	நிகழ்த்து்தல

• சபணகளின்	 நைத்ற்தறயக்	 கடடுபபடுத்தும்	 உரிறமறய	 ஆணகளுக்கு	
வழங்கும்	விதிமுறைகள்

• கருத்து	 தவறுபாடுகறள	 தீரக்க	 வன்முறைறய	 ஒரு	 வழியாக																	
ஏற்றுக்சகாள்ளு்தல

• ஆணறம	 என்பது	 ஆதிக்கம்,	 சகௌைவம்	 மற்றும்	 ஆதவசத்துைன்	
ச்தாைரபுறையது	என்ை	எணணம்

• இறுக்கமாக	வறையறுக்கபபடை	பாலினப	பாத்திைங்கள்

• வறுறம,	 ்தாழ்்ந்த	 சமூகப	 சபாருளா்தாை	 நிறல,	 தவறல	 வாய்பபின்றம,	
கலவிக்கு	குறைவான	மதிபபு

• வன்முறைறய	நியாயபபடுத்தும்	ஒத்்த	வயதினருைன்	உைவாடு்தல

• சபணகள்	மற்றும்	குடும்பத்ற்த	்தனிறமபபடுத்து்தல

• திருமண	ப்ந்தத்தில	கருத்து	தமா்தல

• குடும்பத்தில	 முடிசவடுத்்தல	 மற்றும்	 சசாத்து	 நிரவாகம்	 ஆணின்	
கடடுபபாடடில	இருத்்தல

• திருமண	உைவிற்குள்	நைக்கும்	வன்முறைறய	குழ்நற்தபபருவத்தில	பாரத்்தல

• இலலா்த	அலலது	புைக்கணிக்கும்	்த்நற்த

• குழ்நற்தபபருவத்தில	தமாசமாக	நைத்்தபபடு்தல

• குடிபபழக்கம்

இயற்க்றகச்	
சூழலியல	
கடைறமபபு	
வறைபைம்
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	 காைணங்கள்	 மற்றும்	 பங்களிக்கும்	 காைணிகளுக்கிறைதய	 உள்ள	 வித்தியாசத்ற்த	

இங்கு	 எடுத்துக்காடடுவது	 முக்கியமானது.	 	 அ்தாவது,	 ்தாழ்்ந்த	 சபாருளா்தாை	 நிறல,	

குடிபபழக்கம்	மற்றும்	தபாற்தப	சபாருள்	பழக்கம்	ஆகிய	அறனத்தும்	பாலினம்	சார்ந்த	

வன்முறைக்கு	 பங்களிக்கக்	 கூடும்,	 	 ஆனால	 அறவ	 மடடுதம	 காைணங்கள்	 அலல.		

வன்முறைக்கு	 காைணமாக	 வறுறமதய	 அதிகமாக	 குறிபபிைபபடுகிைது.	 	 இருபபினும்,	

இ்தற்கு	மாைாக,	ஆ்தாைபபூரவமாக	நிரூபிக்கபபடை	உணறமகள்	அறனத்தும்	அது	சமூகப									

சபாருளா்தாை	எலறலகறளக்	கை்ந்தது	என்று	கூறுகின்ைன.		்தாழ்்ந்த	சபாருளா்தாை	நிறல	

தவணடுமானால	 ஏற்கனதவ	 நிலவும்	 வன்முறைறய	 அதிகரிபப்தற்தகா,	

தீவிைபபடுத்துவ்தற்தகா	 காைணமாக	 அறமயலாம்.	 	 ஏறழ	 எளிய	 வீடுகளில	 உள்ள	

அறனத்து	ஆணகளும்	வன்முறையில	ஈடுபடுவது	இலறல	என்ை	உணறமதய	பாலினம்	

சார்ந்த	 வன்முறைக்கு	 வறுறமறய	 தபாதிய	 காைணமாகக்	 கூை	 முடியாது	 என்பற்தக்	

காடடுகிைது.		உணறமயாகப	பாரத்்தால,	வறுறமயின்	பங்றக	மிறகபபடுத்துவது,	மக்கள்	

்தங்கள்	கடடுபபாடடில	இலலா்த	காைணிகளுக்கு	எதிரவிறன	புரியும்	வழிகறளத்	ச்தரிவு	

சசய்வற்த	பாதிக்கும்.

	 அற்தப	தபாலதவ,	கருத்து	தமா்தல	மற்றும்	தவகமான	சமூக	மற்றும்	சபாருளா்தாை	

மாற்ைம்	ஆகியன	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	அளறவ	பாதிக்கும்,		ஆனால	அ்தற்கு	

காைணமாயிைாது.	 	 சமூகம்	 நிறலயற்ை	 ்தன்றமயால	 பாதிக்கபபடும்	 ்தருணங்களில	

மகளிருக்கு	 எதிைான	 வன்முறையின்	 அளவு	 அதிகரிக்கும்.	 	 சகாடுறமகளின்	 புதிய	

வடிவங்கள்	உருவாகலாம்.		 	சபாருளா்தாை	மறுசீைறமபபின்தபாது	ஆணகளுக்கு	தவறல	

வாய்பபின்றம	 ஏற்படடு	 சபணகள்	 அதிகமாக	 தவறல	 வாய்பபுகள்	சபறுவது,	ஒரு	

தபாருக்குப	 பிைகு	 வீைரகள்	 தவறல	 வாய்பபுகறள	 இழபபது	 தபான்ை	 சூழ்நிறலகள்,	

்தாங்கள்்தான்	 அதிகாைம்	 வாய்்ந்தவரகள்	 என்ை	 ஆணகளின்	 உணரவுக்கு	 சவாலாக	

அறமயக்கூடும்.	 	 ்தனிபபடை	 அளவில,	 ஆணகள்	 ்தங்கள்	 ஆணறம	 மற்றும்	 அதிகாைம்	

அச்சுறுத்்தபபடுவ்தாக	உணரும்	சூழலிலும்,	 	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை		சடைத்்தாலும்	

வழக்கத்்தாலும்	ஏற்றுக்சகாள்ளபபடை	சூழலிலும்	இத்்தறகய	வன்முறை	தீவிைமாகவும்	

அடிக்கடியும்	 நிகழக்கூடும்.	 ஏசனனில	 ஆணகள்	 ்தங்கள்	 அதிகாைம்	 மற்றும்	 ஆதிக்க	

உணரறவ	்தக்க	றவத்துக்சகாள்ளப	தபாைாடுவாரகள்.

	 சுருக்கமாகச்	 சசான்னால,	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 (குறிபபாக	 மகளிருக்கு	

எதிைான	வன்முறை)	என்பது	்த்நற்த	வழிச்	சமூகத்துக்கு	மடடுதம	உரித்்தானது.	ஆணகள்	

மற்றும்	 சபணகளுக்கிறையிலான	 சமத்துவம்	 அற்ை	 இ்ந்த	 அதிகாை	 உைவுகள்	

-ஆணாதிக்கத்்தால	 எழுவது.	 	 பாலினங்களுக்கு	 விதிக்கபபடை	 விதிமுறைகளின்	

அடிபபறையில	 ்தான்	 இவவன்முறை	 அடிக்கடி	 நியாயபபடுத்்தபபடுகிைது.	 அ்தாவது	

ஆணகளுக்கும்	சபணகளுக்கும்	“சபாருத்்தமான”	பாத்திைங்கள்	மற்றும்	சபாறுபபுகறள	

வகுத்துள்ள	 சமூக	 விதிமுறைகளின்	 அடிபபறையில்தான்	 இ்ந்த	 வன்முறை	

நியாயபபடுத்்தபபடுகிைது.		
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	 ஆணகள்	 மூரக்கமானவரகளாக,	 அதிகாைம்	 மிக்கவரகளாக,	 உணரச்சி	

வயபபைா்தவரகளாக,	அைக்கி	ஆள்பவரகளாக	இருக்க	தவணடும்	என்ை	சமூக	கலாச்சாை	

விதிமுறைகள்்தான்	“ஆணோதிககதக்த”	சமூகம்	ஏற்றுக்	சகாள்வ்தற்கு	முக்கியக்	காைணமாக	

இருக்கின்ைன.	 	 இற்தப	 தபாலதவ	 சபணகள்	 சசயலற்று,	 அடிபணி்நது,	 தபணிக்காத்து,	

உணரச்சிவயபபடைவரகளாக	 இருக்க	 தவணடும்	 என்ை	 எதிரபாரபபு	 அவரகறள	

வலிறமயற்ைவரகளாக,	 அதிகாைம்	 அற்ைவரகளாக,	 ஆணகறளச்	 சார்நதிருபபவரகளாக	

இருக்க	 தவணடும்	 என்று	 வலியுறுத்துகிைது.	 ஆணகறளயும்	 சபணகளயும்	 சமூக	

விதிமுறைகளுக்கு	 கடடுபபடடு	 நைக்கச்	 சசய்்தல,	 அவரகளிறைதய	 சமத்துவமற்ை	

அதிகாை	 உைவு	 முறைறய	 உருவாக்குகிைது.	 சரவத்தச	 ச்தாழிலாளர	 அறமபபு	 இற்த	

நன்ைாகத்	ச்தாகுத்து	வழங்கியுள்ளது:

	 	 `சபாதுவாக,	 ஒரு	 கலாச்சாைத்தின்	 திறசவழி	 அலலது	 ஒரு	 கலாச்சாைத்தின்	 உட	

பிரிவுக்குள்	நிலவும்	நம்பிக்றககள்	ஆகியறவ	ஒரு	நைத்ற்தறய	எ்ந்த	அளவுக்கு	சகித்துக்	

சகாள்ளலாம்	என்ப்தற்கான	வைம்புகறள	வறையறுக்க	உ்தவுகின்ைன.	 	ஒரு	சமூகம்	எ்ந்த	

அளவுக்கு	 வன்முறைக்கு	 மதிபபளிக்கிைத்தா,	 வன்முறைச்	 சசயலகளுக்கு	 சகௌைவம்	

அளிக்கிைத்தா	 அலலது	 வன்முறைறய	 இயலபான்தாக	 முறையான்தாக	 பயன்பாடுள்ள	

நைத்ற்தயாக	 வறையறுக்கிைத்தா	 அ்தற்தகற்ைாரதபால்தான்	 அச்சமூகத்திலுள்ளவரகளின்	

மதிபபீடுகள்	 உருவாகும்.	 பல	 கலாச்சாைங்களில	 பாலின	 சமத்துவமின்றம	 

மனபதபாக்கு	ஆழ	தவரூன்றியுள்ளது.		பாலியல	பலாத்காைம்,	குடும்ப	வன்முறை	மற்றும்	

பாலியல	 துன்புறுத்்தல	 ஆகிய	 அறனத்தும்	 கலாச்சாை	 விதிமுறைகளின்	 வன்முறை	

சவளிபபாதை	ஆகும்.

	 மகளிர	 மீ்தான	வன்முறையின்	 ்தாக்கம்	 பலவாைானது.	 சபாதுவாக	 உைல	 சார்ந்த,	

மனம்	சார்ந்த	மற்றும்	சமூக	பாதிபபுகறள	ஏற்படுத்்தக்கூடியது.	உயிர	பிறழத்்தவரகளுக்கு	

இறவயறனத்தும்	ஒன்தைாசைான்று	ச்தாைரபுறையன.

kfËÇ‹ clš ey« Ûjhd jh¡f«

	 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை,	பல	தமாசமான	உைனடி	மற்றும்	நீணைகால	உைலநலப	

பிைச்சிறனகளுைன்	 ச்தாைரபுறையது.	 இவற்றில	 உைல	 மற்றும்	 மனநலம்	 சார்ந்த	
பிைச்சிறனகள்	உள்ளைங்கும்.
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உயிருக்கு	ஆபத்திலலா	விறளவுகள்
உயிருக்கு	
ஆபத்்தான	
விறளவுகள்

உைல	ரீதியானறவ
மனம்	மற்றும்	உணரவு	
ரீதியானறவ

பாலியல	மற்றும்	இனப	
சபருக்க	ரீதியானறவ

• அடிவயிறு / மாரபுப	 
பகுதியில	 
ஏற்படும்	காயங்கள்

• காயங்கள்	மற்றும்	 
வீக்கங்கள்

• எலும்பு	முறிவுகள்

• கடுறமயான	வலி	 
அறிகுறி

• உைல	ஊனம்

• 	றபபதைாறமயாலஜியா	
எனபபடும்	்தறச	மற்றும்	
்தறசநார	வலி	தநாய்

• இறைபறப,	குைல	 
ச்தாைரபான	தகாளாறுகள்

• அடிக்கடி	வரும்	வயிற்று	
வலி,	வயிற்றுப	தபாக்கு,	
மலச்	சிக்கல

• கிழிபபு	காயங்கள்,	
சிைாய்பபுகள்

• பாரறவ	 
பாதிபபு

• உைலியக்கம்	
ச்தாய்வறை்தல

• குறைவான	சுய	மதிபபு

• 	மன	அழுத்்தம்	மற்றும்	
கவறல

• சபரும்	அதிரச்சியும்,	
தவ்தறனயுமான	
நிகழ்வுகளுக்குப	
பி்நற்தய	தகாளாறுகள்

• உணபது	மற்றும்	
உைக்கம்	ச்தாைரபான	
தநாய்கள்

• உணரச்சிகள்	மற்றும்	
பீதி	ச்தாைரபான	
தகாளாறுகள்

• கடும்	அச்சம்	 
(Phobia)	மற்றும்	திகில	
ச்தாைரபான	உைல	
நலக்	தகடுகள்

• உைலியக்கக்	
குறைபாடு	

• ்தற்சகாறல	
எணணம்	சார்ந்த	
நைத்ற்தகள்	மற்றும்	
்தன்றனத்்தாதன	
காயபபடுத்திக்	
சகாள்ளு்தல

• பாதுகாபபற்ை	
பாலியல	நைத்ற்த

• குடி	மற்றும்	தபாற்தப	
பழக்கம்,	புறகப	
பிடித்்தல

• சபணகள்	
ச்தாைரபான	தநாய்கள்

• மலடடுத்்தன்றம

• இடுபபு	அழற்சி	தநாய்

• கரபபகால	சிக்கலகள்/	
குறைபபிைசவம்

• பாலியல	
குறைபாடுகள்

• எச்.ஐ.வி/எய்டஸ்	
உள்ளிடை	பாலுைவு	
மூலம்	பைவும்	தநாய்

• பாதுகாபபற்ை	
கருச்சிற்தவு	
விருபபத்திற்கு	எதிைான	
கரபபம்

• எய்டஸ்	
ச்தாைரபான	
மைணம்

• பிைசவ	கால	
மைணம்

• சகாறல

• ்தற்சகாறல
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• புைக்கணிபபு,	 ஒதுக்கி	 றவத்்தல	 மற்றும்	 சமூகக்	 குழுக்கள்	 அளவிலான	 சமு்தாயக்	
களங்கம்	கற்பித்்தல

• சமூக	மற்றும்	சபாருளா்தாை	நைவடிக்றககளில	பங்தகற்ப்தற்கான	திைன்	குறை்தல

• பாதிபபுக்குப	பிைகு	உயிர	பிறழத்திருக்கும்	்தனிநபரகறளத்	்தாணடி	சமூகத்திலுள்ள	
மற்ை	உறுபபினரகளிறைதய	எதிரகாலத்திலும்	வன்முறை	ஏற்பைலாம்	என்று	பைவும்	
கடுறமயான	அச்ச	உணரச்சி

• சபணகளின்	்தன்னம்பிக்றக	பாதிபபால	சபாது	இைங்களுக்குச்	சசலல	பயம்	(இது	
சபண	கலவிறய	பாதித்து,	அ்தனால	அவரகளின்	வருவாய்	ஈடடும்	நைவடிக்றககறள	
கடடுபபடுத்்தக்	கூடும்)

• பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறையின்	 மற்ை	 வடிவங்களால	 பாதிக்கபபடும்	 வாய்பபு	
அதிகம்.

• வன்முறையினால	பணிக்குச்	சசலலாமல	தவறலறய	இழத்்தல

• மகளிரின்	வருவாய்	ஈடடும்	ஆற்ைலின்	மீது	எதிரமறை	்தாக்கம்
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உைலில	காயம் த்தரவில	குறை்ந்த	மதிபசபணகள்

மன	அழுத்்தம் சபரும்	அதிரச்சியும்	தவ்தறனயுமான	
நிகழ்வுக்கு	பி்நற்தய	அழுத்்தத்தினால	
ஏற்படும்	மன	தநாய்

கவறல உைக்கம்	ச்தாைரபான	தநாய்கள்

ஒதுங்கியிருத்்தல மற்ைவரகளுைன்	நடபுைறவ	
ஏற்படுத்திக்	சகாள்வதில	சிக்கல

்தன்னம்பிக்றக	மற்றும்	சுயமதிபபு	குறை்தல கரபபம்	்தரித்்தல

்தன்றனத்்தாதன	காயபபடுத்திக்	
சகாள்ளு்தல

பாலவிறன	தநாய்கள்

ஆதைாக்கியமற்ை	உணவு	உணவுப	
பழக்கங்கள்	(எறை	குறைவு/	எறை	
அதிகரித்்தல,	அதநாசைக்சியா	எனபபடும்	
பசியின்றம	தநாய்)

ஆபத்து	ஏற்படும்	வாய்பறப	
அதிகமாக	எதிரசகாள்ளு்தல	அலலது	
எ்ந்த	ஒரு	சசயறலயும்	முைக்கும்	
நைத்ற்த

பள்ளிக்குச்	சசலலும்	நாடகள்	குறை்தல ்தற்சகாறல	எணணம்	அலலது	
்தற்சகாறல	முயற்சிகள்

வகுபபறையில	கவனம்	குறை்தல மைணம்
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• விவாகைத்து	அலலது	பிளவுற்ை	குடும்பங்கள்

• குடும்பத்தின்	சபாருளா்தாை	மற்றும்	உணரவு	ரீதியான	தமம்பாடு	்தறைபடு்தல

• கரபபகாலத்தில	 வன்முறைக்கு	 ஆடபடை்தால	 உைலநலப	 பிைச்சிறனகளுைன்	
குழ்நற்தகள்	 பிைத்்தல	 (அ்தாவது,	 உரிய	 காலத்திற்கு	 முன்	 பிைத்்தல	 அலலது	
எறைகுறைவாகப	பிைத்்தல)

• குடும்ப	 வன்முறை	 நிலவும்	 வீடுகளில	 பிைக்கும்	 குழ்நற்தகளும்	 வன்முறைறய	
எதிரசகாள்ளும்	அதிக	வாய்பபு

• வீடடில	 வன்முறைறய	 தநரில	 பாரக்கும்	 குழ்நற்தகளுக்கு	 ஏற்படும்	விறளவுகள்	
(மனரீதியான	 மற்றும்	 நைத்ற்த	 ரீதியான	 ச்தாலறலகள்	 –	 உ்தாைணமாக,	 ஒதுங்கிப	
தபா்தல,	 குறைவான	 சுய	 மதிபபு,	 சகடை	 கனவுகள்,	 ்தன்றனத்்தாதன	 பழித்துக்	
சகாள்ளு்தல,	ஒத்்த	வயதினர,	வீடடுப	சபாருடகள்	மற்றும்	குடும்ப	உறுபபினரகளுக்கு	
எதிைான	ஆக்தைாஷமான	 ்தாக்கு்தல:	வன்முறையில	உயிர	பிறழத்்தவைாக	அலலது	
வன்முறைறய	நிகழ்த்துபவைாக	வளர்தல)
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• பாதிக்கபபடடு	 உயிர	 பிறழத்்தவரகளுக்கு	 ்தங்களுறைய	 குழ்நற்தகறளப	
பைாமரிக்கும்	 திைன்	 குறை்தல	 (உ்தாைணமாக,	 சபணகளின்	 வாழ்வா்தாை	 உத்திகள்	
மற்றும்	 திருமண	 உைவில	 ்தனக்காக	 வா்தாடும்	 நிறல	 ஆகியவற்றை	 பாதிக்கும்	
வன்முறையால	குழ்நற்தறய	புைக்கணித்்தல	மற்றும்	ஊடைச்சத்துக்	குறைபாடு)

• பாலியல	 பலாத்காைத்தில	 உயிர	 பிறழத்்தவர	 அ்தன்	 மூலமாகப	 பிைக்கும்	
குழ்நற்தயிைம்	 சவளிபபடுத்தும்	 எதிரமறையான	 அலலது	 குழபபமான	
மனபதபாக்கு.
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• விவாகைத்து	அலலது	பிளவுற்ை	குடும்பங்கள்

• குடும்பத்தின்	சபாருளா்தாை	மற்றும்	உணரவு	ரீதியான	வளரச்சி	்தறைபடு்தல

• தநரமறையான,	அன்பான	உணரவுகறள	சவளிபபடுத்்த	இயலாறம

• ஆதவசம்	மற்றும்	விைக்தி	உணரவால	ஏற்படும்	வன்முறை	சுழற்சி

• தபாற்த,	 குடிபபழக்கம்	 மற்றும்	 பாதுகாபபற்ை	 உைலுைவு	 உள்ளிடை	 ஆபத்துக்கு	
உள்ளாகும்	நைத்ற்தகள்	அதிகரித்்தல

• ்தங்கள்	குடும்பத்திலிரு்நது	அ்நநியபபடு்தல
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• சமூகத்்தால	்தணடிக்கபபடு்தல,	சிறை	மற்றும்	றகது	நைவடிக்றகக்கு	உள்ளா்தல

• குடும்பத்ற்தப	 பாரபப்தற்கு	 சடைரீதியான	 ்தறைகள்,	 விவாகைத்து	 அலலது	
குடும்பங்கள்	சிற்தவுறு்தல

• ்தங்கள்	குடும்பங்களிலிரு்நது	அ்நநியபபடு்தல

• எ்ந்த	 வன்முறைக்கு	 ்தாங்கள்	 சபாறுபதபா,	 அ்தன்	 முக்கியத்துவத்ற்த	 குறைத்்தல,	
வன்முறைக்கான	 சபாறுபறப	 ்தங்கள்	 துறணவர	 மீது	 திறச	 திருபபு்தல	 மற்றும்	
அற்த	்தங்களிறையிலான	உைதவாடு	ச்தாைரபுபடுத்திப	பாரபபற்த	மறுத்்தல

• வீடடில	அதிகப	ப்தற்ைம்

rKjha¤â‹ Ûjhd ghâ¥ò

• நீதித்துறை	மற்றும்	சுகா்தாைத்துறை	மீது	ஏற்படும்	சுறம

• மகளிரின்	 உற்பத்தித்	 திைன்	 இழபபு	 மூலம்	 ஏற்படும்	 சபாருளா்தாை	 நிறலயுறுதி	
மற்றும்	வளரச்சிக்கு	தநரும்	்தறைகள்

• வளரச்சி	மற்றும்	தமம்பாடு	ச்தாைரபான	சசயலமுறைகளில	மகளிரின்	பங்தகற்புக்கு	
தநரும்	 ்தறை	 மற்றும்	 சமூகப	 சபாருளா்தாை	 வளரச்சிக்கு	 அவரகளின்	 குறைவான	
பங்களிபபு

• துரி்தமான	சமூக,	அைசியல	அலலது	சபாருளா்தாை	மாற்ைங்களுக்கு	மகளிரின்	எதிர	
விறனயாற்றும்	திைன்	குறை்தல

• சமூக	உைவுமுறைகளில	நம்பகத்்தன்றம	உறை்தல

• மக்களின்	 வாழ்வா்தாை	 உத்திகள்	 சார்நதிருக்கக்கூடிய	ஆ்தைவுக்	 குழுக்கள்	 வலிறம	
இழத்்தல

• அழுத்்தமும்	 சகா்ந்தளிபபும்	 நிலவும்	 சமூகக்	 குழுக்களின்	 ஆற்ைலகறள	
வலிறமபபடுத்்தக்	 கூடிய	 முக்கியமான	 ஆ்தாைக்	 குழுக்கள்	 இணக்கமின்றி	 பிரி்நது	
தபா்தல
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• மற்சைாரு	நபரின்	மீது	சசலுத்தும்	அதிகாைமும்,	ஆதிக்கமுதம	பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறையின்	றமயக்கருத்து.	 	 சபரும்பாலான	 தநைங்களில,	அது	ஒரு	ஆண,	
சபணணின்	 மீது	 சசலுத்துவது	 –	 இ்ந்த	 உைவில	 உள்ள	 சபணணின்	
சமத்துவமின்றமயும்,	்தாழ்வான	அ்ந்தஸ்துதம	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	
மு்தன்றமயான	கூறு.

• பாலியல	 வன்முறைக்கு	 சமூக,	 கலாச்சாை	 விதிமுறைகதள	 காைணங்களாக	
உள்ளன.	வறுறம,	மது,	குழ்நற்தப	பருவத்தின்	தபாது	வன்முறை	அனுபவத்துக்கு	
உடபடு்தல	ஆகியன	வன்முறைக்கு	பங்களிக்கும்	காைணிகதளயன்றி	அ்தன்	மூல	
காைணங்கள்	அலல.

• பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	்தாக்கம்	உைல,	மனம்	மற்றும்	சமூக	ரீதியானது.		
அ்தன்	 சபாருளா்தாை	 பாதிபபு	 ச்தளிவாகப	 புலபபடும்	 ஒன்று.	 ஒரு	 நாடடின்	
வளரச்சி	மற்றும்	தமம்பாடடுக்கு	முடடுக்கடறை	தபாைக்	கூடியது.
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	 வளரிளம்	பருவம்	என்பது	பலதவறு	பரிமாணங்களிலும்	மாற்ைங்கள்	ஏற்பைக்கூடிய	
ஒன்றிலிரு்நது	 இன்சனான்றுக்கு	 மாறும்	 காலமாகும்.	 உைற்கூறு	 ரீதியான,	 மனரீதியான	
(அறிவாற்ைல	 உள்ளிடை)	 மற்றும்	 சமூக	 ரீதியானறவ.	 உைற்கூறு	 ரீதியாக,	 வளரிளம்	
பருவத்தினர	 பருவ	 மாற்ைங்கறள	 எதிரசகாள்கின்ைனர.	 	 ச்தாைக்கத்தில	 மூறளயின்	
அறமபபில	 மற்றும்	 பாலியல	 ஆரவத்தில	 மாற்ைங்கறள	 ச்நதிக்கின்ைனர.	 மனரீதியாக,	
வளரிளம்	பருவத்தினரின்	அறிவாற்ைல	சார்ந்த	திைன்கள்	முதிரவறைகின்ைன.	இறுதியாக	
பள்ளி	மூலமாகவும்	்தங்கள்	குடும்பம்,	சமூகம்	மற்றும்	பள்ளியில	எவவி்தமாக	பங்காற்ை	
தவணடும்	என	எதிரபாரக்கபபடுகிைாரகதளா	அ்தன்	மூலமாகவும்,	பிை	நிறல	மாறு்தலகள்	
மூலமாகவும்	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	 சமூக	 மாற்ைங்கறள	 உணர்நது	 அறிகிைாரகள்.	
இம்மாற்ைங்கள்	ஒவசவாரு	வளரிளம்	பருவ	நபரிைமும்	ஒவசவாரு	பாலினத்திலும்	ஒதை	
தநைத்தில	பலதவறு	தவக	அளவில	நைக்கின்ைன.	 	இதில	சபரும்பாலும்	உைல	ரீதியான	
மற்றும்	 சுற்றுச்சூழல	 ரீதியான	 காைணிகள்,	 வளரிளம்	 பருவத்தினரின்	 வளரச்சியில	
்தாக்கத்ற்த	ஏற்படுத்துகின்ைன.		

	 வளரிளம்	பருவதம	ஒரு	வளரச்சிக்	கடைம்	என	அறியபபடைாலும்,	அ்தற்குள்தளதய	
இருக்கும்	 பல	 முக்கியமான	 வளரச்சிபபடிகள்	 ஆய்வுக்குரியறவ.	 	 ஏசனனில,	 இறவ	
இபபருவத்தினருக்கான	திடைமிடு்தறல	வடிவறமத்து	சசயலபடுத்தும்	நறைமுறைதயாடு	
ச்தாைரபுறையறவ.	 	 ஒவசவாரு	 படிநிறலயிலும்	 	 உைற்கூறு	 ரீதியாக,	 மன	 ரீதியாக	
(அறிவாற்ைல	 உள்ளிடை)	 மற்றும்	 சமூக	 ரீதியாக	 மாற்ைங்கறள	 வளரிளம்	 பருவத்தினர	
உணரகின்ைனர.	 	 வளரிளம்	 பருவத்ற்த	 ஒடடுசமாத்்தமான	 ஒதை	 வளரச்சிக்	 கடைமாக	
கருதும்	குறுகிய	பாரறவயானது	ஒவசவாரு	படிநிறலயிலும்	உள்ள	தவறுபாடுகள்	மற்றும்	
த்தறவகறள	 மூடி	 மறைத்துவிடும்.	 	 இ்தன்	 விறளவாக,	 வளரச்சியின்	 பலதவறு	
படிநிறலகளிலும்	உள்ள	வளரிளம்	பருவத்தினர	அறனவருக்கும்	ஒடடுசமாத்்தமாக	ஒதை	
வி்தமான	திடைங்கள்	மற்றும்	இறையீடுகறள	வடிவறமபபது	பலன்	்தைாது.

r_f¥ ghÈd« k‰W« tsÇs« gUt«

வளரச்சி	மாற்ைங்கள்	மற்றும்	 சமூக	அனுபவங்களில	வளரிளம்	பருவ	ஆணகள்	மற்றும்	
சபணகளிறைதய	 முக்கிய	 தவறுபாடுகள்	 உள்ளன.	 	 பருவ	 மாற்ைங்கள்	 ஒவசவாரு	
பாலினத்திலும்	சவவதவறு	வி்தமாகத்	த்தான்றும்	என்பது	ச்தரி்ந்த	ஒன்று்தான்.		சபணகள்,	
இம்மாற்ைங்கறள	சைாசரியாக	ஆணகறளவிை	12-18	மா்தங்கள்	முன்னதை	உணரவாரகள்.		
பருவ	முதிரச்சி	நிகழும்	காலமானது,	ஒரு	வளரிளம்	பருவ	நபரின்	வளரச்சியில	சவவதவறு	
வி்தமாக	 ்தாக்கத்ற்த	 ஏற்படுத்்தலாம்.	 	 நைபபிலுள்ள	 சமூக	 விதிமுறைகள்,	 பாகுபாடு,	

4
gFâ

tsÇs« gUt¤ j‹DÇik nk«ghL k‰W« 

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw bjhl®ghd 

jiypLfis brašâw‹ Ä¡fitahf 

totik¥gJ v¥go ?



22

வறுறம,	 மற்றும்	 பாலியல	 ரீதியாக	 தமாசமாக	 நைத்து்தல	 ஆகியவற்றின்	 விறளவுகள்,	
இளம்சபணகள்	மீது	எதிரமறையான	விறளவுகள்	ஏற்படுவற்த	அதிகபபடுத்துகின்ைன.	
அவரகள்	 ஆணகறளவிை	 அதிகமான	 உைலநலப	 பிைச்சிறனகளுக்கு	 எளிதில	
இலக்காவ்தற்கு	வழி	சசய்கின்ைன	(ஐக்கிய	நாடுகள்	DESA	2003).	இளம்	சபணகள்	மற்றும்	
ஆணகளின்	 உைல	 நல	 ஆபத்துக்கள்	 கலாச்சாைத்திற்தகற்ப	 சபருமளவு	 மாறுபடும்;	
தமா்தலகள்	நிலவும்	பகுதிகளில	உள்ள	இளம்	சிறுமிகள்	கைத்்தபபடுகிை	மற்றும்	பாலியல	
ரீதியாக	 தமாசமாக	 நைத்்தபபடுகிை	 ஆபத்துக்கு	ஆளாகிைாரகள்;	 பல	 இளம்	 சிறுவரகள்	
ைாணுவ	வீைரகளாகத்	த்தரவு	சசய்யபபடடு	குழ்நற்த	பறைவீைரகள்	(Child	Soldiers)	ஆகும்	
ஆபத்துக்கு	உள்ளாகிைாரகள்	(தமகின்றைர	MCIntyre	2004).	 	இத்தாடு,		ஒருவைது	திைன்கள்	
என்பது	 அவைது	 பாலினத்தின்	 அடிபபறையில்தான்	 அறம்நதிருக்கும்	 என	 சபற்தைார	
சகாணடிருக்கும்	நம்பிக்றகளும்	கூை,	்தங்களது	திைன்கள்	குறித்்த		வளரிளம்	பருவத்தினரின்	
சசா்ந்தக்	 கருத்துக்கள்	 மீது	 ்தாக்கத்ற்த	 ஏற்படுத்துகின்ைன	 (தேக்கபஸ்,	 பிளீக்கர,	
கான்ஸ்ைான்டிதனா,	Jacobs,	Bleeker	and	Constantino	2003).		சபணகளின்	பாத்திைங்கள்	மற்றும்	
எதிரபாரபபுகள்	 ஆணகளுறையவற்றிலிரு்நது	 சவகுவாக	 தவறுபைலாம்,	 இது	 கலவி	
கற்ப்தற்கான	 வாய்பபுகறள	 பாதிக்கலாம்,	 குறிபபாக	 இறைநிறலக்	 கலவி	 தசரக்றக	
வாய்பபுகறள	 பாதிக்கும்.	 இறுதியாக,	 இளம்சபணகள்	 மற்றும்	 ஆணகளின்	
எதிரபாரபபுகளும்	ஆறசகளும்	சமூகப	பிரிவு	மற்றும்	கலாச்சாை	அடிபபறையில	மாறுபைக்	
கூடும்.		சுருக்கமாக	ஒவசவாரு	கலாச்சாைத்தினுள்ளும்	இருபாலருக்குமிறைதய	சவாலகள்,	
த்தறவகள்	மற்றும்	வாய்பபுகள்	ச்தாைரபாக	நிலவும்	தவறுபாடுகள்	ஆகியன	திடைங்கறள	
எவவாறு	 வடிவறமக்க	 தவணடும்	 என்ப்தற்கான	 முக்கிய	 உடகருத்துக்கறள	
புலபபடுத்துகின்ைன.		வளரிளம்	பருவத்தினருக்கான	திடைங்கள்	ஒவசவாரு	பாலினத்தின்	
மாறுபடை	 த்தறவகளுக்தகற்ப	 எளிதில	 மாற்றிக்	 சகாள்ளக்	 கூடிய	 வறகயில	 அறமய	
தவணடும்.

tsÇs« gUt¤ â£l§fis totik¤J brašgL¤J«nghJ nf£f 
nt©oa K¡»akhd nfŸÉfŸ :

• குறிபபிடை	 கலாச்சாைம்/பகுதியில	 சிறுவரகளும்,	 சிறுமிகளும்	 சவவதவைாக	
மதிக்கபபடுகிைாரகளா?

• அவரகளுக்கு	 கிறைக்கக்	 கூடிய	 வாய்பபுகறள	 இது	 எவவாறு	 பாதிக்கிைது	
(உ்தாைணமாக	–	உைலநலம்,	கலவி,	சபாருளா்தாை	வாய்பபுகள்,	சவளிதய	சசலலும்	
சு்த்நதிைம்	தபான்ைறவ)

• குறிபபிடை	 கலாச்சாைம்/பகுதியில	 தநாய்	 விகி்தமும்,	 இைபபு	 விகி்தமும்	 பாலின	
அடிபபறையில	தவறுபடுகின்ைனவா?

• எதிரமறையான	 உைலநல	 விறளவுகளுக்கான	 வாய்பபுகறள	 உணைாக்கும்	
காைணிகள்	பாலினம்	சார்நது	தவறுபடுகின்ைனவா?

• வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகளும்,	 சபணகளும்	 சபாது	 இைங்களில	 ்தாங்கள்	 ஆற்ை	
தவணடிய	 பங்கு	 /	 வகிக்கும்	 சமூகநிறல	 ஆகியவற்றை	 சமமாகப	 பகிர்நது	
சகாள்கிைாரகளா?

• ஆபத்துக்கு	உள்ளாகும்	நைத்ற்த	பாலினம்	சார்நது	தவறுபடுகிை்தா?

• வளரிளம்	 பருவத்தினர	 ்தங்கறளப	 பற்றி	 சகாணடிருக்கும்	 எதிரபாரபபுகள்	
(உ்தாைணமாக	–	எதிரகாலம்	குறித்்த	பாரறவ)	பாலினம்	சார்நது	தவறுபடுகின்ைனவா?
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	 திடைங்கறள	 வடிவறமத்துச்	 சசயலபடுத்தும்	 தபாது	 பாலினப	 பாரறவதயாடு	
அணுகு்தல	 முக்கியம்.	 அத்த	 தவறளயில,	 இபபணிறய	 ்தன்னுரிறம	 தமம்பாடடு	
கணதணாடைத்துைன்	வளரிளம்	பருவத்தினர	மத்தியில	சகாணடு	தசரக்க	தவணடியதும்	
அத்த	அளவு	முக்கியமானது.

j‹DÇik nk«gh£il cUth¡F« fhuÂfŸ k‰W« elto¡iffË‹ 

(f£lik¥ò)

வ்ளரி்ளம் பருவத 
்தன்னுரிகம  
யமம்போடு

குடும்பததில் 
்தனி�பரகளுககு 

இகையில் 
முடிநவடுப்பதில் 

பஙயகறபு

முடிநவடுத்தல்
ந்தோைரபோன 

�ைவடிககககள்

நபோரு்ளோ்தோை 
பரிமோணம்

நபோரு்ளோ்தோை 
�ைவடிககககள்

சமூகப் 
நபோரு்ளோ்தோை 

பரிமோணம்

மனம் சோரந்த 
பரிமோணம் 

சுேமதிப்பு  
�ைவடிககககள்

நவளியில் 
நசன்று 

வரு்தல் குறித்த 
�ைவடிககககள்

  ்தன்னுரிகம யமம்போடு என்பது “்தங்களது	வாழ்க்றக	ச்தாைரபாக	முக்கியத்துவம்	
வாய்்ந்த	முடிவுகறள	விரும்பித்	த்தரவு	சசய்வ்தற்கான	மக்களின்	ஆற்ைல	இ்தற்கு	முன்னர	
மறுக்கபபடடு	 வ்ந்த	 பின்னணியில,	 மக்களின்	 அ்ந்த	 ஆற்ைறல	 விரிவுபடுத்துவது்தான்”	
என	 சமூகப	 சபாருளா்தாை	 இயல	 அறிஞரும்,	 லணைன்	 ஸ்கூல	 ஆப	 எகனாமிக்ஸ்	
கலலூரியின்	 தபைாசிரியருமான க�லோ கபீர குறிப்பிடுகிைோர.	 ஆக,	 ்தன்னுரிறம	
தமம்பாடடில	 அ்நநபர	 வாழும்	 சூழல,	 முடிசவடுக்கும்	 வழிமுறை	 அலலது	 திைன்	
(சசயலமுறை),	 ச்தரிவுகளின்	 விறளவாக	 உருவாகும்	 சா்தறன	 ஆகியன	 உள்ளைங்கும்.		
்தன்னுரிறம	தமம்பாடறை		விவரித்து	சவளியாகியுள்ள	புத்்தகங்களில	சபரும்பாலானறவ	
அற்த	 அறைவ்தற்கான	 வழிவறககறள	 விளக்குகின்ைன.	 ்தனிநபர	 அளவில	 இ்ந்த	
வழிவறககள்	 நான்கு	 பை்நது	 விரி்ந்த	 பரிமாணங்கறளக்	 சகாணடுள்ளன	
இ்தறன	தமற்காணும்	பைக்குறிபபு	விளக்குகிைது.
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சமூக கலோச்சோைததில் ்தன்னுரிகம யமம்போட்டிறகோன �ோன்கு பணிமோனஙகளில்,

1.	 சமூக	கலாச்சாைத்தில	்தன்னுரிறம	தமம்பாடடிற்கான	(உ்தாைணம்)	–	சவளிதய	சசன்று	
வரும்	சு்த்நதிைம்.

2.	 குடும்பத்தில/்தனிநபரகளுக்கு	இறையில,	்தன்னுரிறம	தமம்பாடடிற்கான	(உ்தாைணம்)	
–	குடும்பத்தினுள்	முடிசவடுபபதில	பங்தகற்பு.

3.	 மன்தளவில	 ்தன்னுரிறம	 தமம்பாடடிற்கான	 	 (உ்தாைணம்)	 –	 சுய	 மதிபபு	 மற்றும்	
்தன்னால	பயனளிக்க	முடியும்	என்ை	நம்பிக்றக.

4.	 சபாருளா்தாைத்தில	்தன்னுரிறம	தமம்பாடடிற்கான	(உ்தாைணம்)	–	்தன்னுறைய	மற்றும்	
குடும்ப	 வளங்கறள	 பயன்படுத்திைவும்,	 ்தன்	 கடடுபபாடடில	 றவபப்தற்குமான	
உரிறம.	 ்தன்னுரிறம	 தமம்பாடடு	 கடைறமபபு	 என்கிை	 கருத்துரு,	 வளரிளம்	
பருவத்தினருைனான	 திடைப	 பணிக்கு	 அடித்்தளம்	 அறமக்க	 உ்தவும்	 கருவியாக	
விளங்குகிைது.

	 பாலினம்	 சார்ந்த	வன்முறை	ச்தாைரபாக	இபதபாது	தமற்சகாள்ளபபடடு	வரும்	
இறையீடுகறள	 ஆய்வு	 சசய்யும்தபாது,	 உலகின்	 சபரும்பாலான	 பகுதிகளில,	
பாதிக்கபபடடு	உயிர	பிறழத்்தவரகளுக்கு	உைலநல	மற்றும்	சடைரீதியான	தசறவகறள	
வழங்குவதிதலதய	 அத்திடைங்கள்	 ்தனிக்கவனம்	 சசலுத்துகின்ைன	 என்று	 ச்தரிய	
வருகிைது.	 தமலும்,	 சபரும்பாலான	 தசறவகளுைன்	 வழங்கபபடும்	 ்தடுபபு	
நைவடிக்றககள்,	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறையில	 உயிர	 பிறழத்்த	 மகளிறை	
சசன்ைறைகிைது.		இறவ	அ்நநபரகளுக்கு	எதிரகாலத்தில	அத்்தறகய	நிகழ்வுகள்	நைபபற்த	
்தடுக்கக்	கூடும்.		ஆனால	இ்ந்த	வன்முறை	பழக்கத்ற்த	ஆ்தரிக்கும்	சூழறல	மாற்றுவ்தன்	
மூலம்	 மு்தலநிறல	 ்தடுபறப	 தமற்சகாள்வது	 அவசியமாகிைது.	 	 சுகா்தாைத்	 துறையின்	
அறிக்றககள்	மீணடும்	மீணடும்	புலபபடுத்துவது	என்னசவனில,	தசறவகறள	அணுகும்	
சபரும்பாலானவரகள்,	 பாலின	 வன்முறைறய	 எதிரசகாணை	 வளரிளம்	 பருவப	
சபணகதள	என்பது்தான்.		ஆனாலும்,	சுகா்தாைத்	துறையின்	சபரும்பாலான	திடைங்களும்,	
வறைமுறைகளும்	 சபரியவரகளுக்காகத்்தான்	 வடிவறமக்கபபடடுள்ளன.	 	 வளரிளம்	
பருவப	 சபணகள்்தான்,	 சரியாக	 சவளியில	 ச்தரியா்த	 வடிவங்களிலான	 பாலின	
வன்முறைகறள	 அதிகமாக	 எதிரசகாள்ளும்	 அபாயமுள்ளவரகளாக	 இருக்கிைாரகள்.		
இதில	விரும்பா்த,	கடைாயபபடுத்்தபபடை	பாலுைவு	மற்றும்	பாலியல	சுைணைல	ஆகியன	
உள்ளைங்கும்.

	 	 சுகா்தாைத்	 துறை/நீதித்	 துறைகளின்	 ்தனி	 அணுகுமுறையானது	 குற்ைத்துக்குரிய	
்தணைறன	மற்றும்	உயிர	பிறழத்த்தாருக்கான	தசறவகளில்தான்	கவனம்	சசலுத்துகிைது.		
இது	பாலினம்	 சார்ந்த	வன்முறையின்	உைல	மற்றும்	மனநலம்	 சார்ந்த	விறளவுகளுக்கு	
நிவாைணம்		அளித்்த	தபாதிலும்,	இதில	மு்தலநிறல	்தடுபபு	நைவடிக்றககள்	இலறல.
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• வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	 திைன்கள்,	 நம்பிக்றக	 மற்றும்	 வாழ்க்றகத்	
ச்தரிவுகறள	குடும்பம்,	பள்ளிகள்,	ச்தாழிலநுடபம்	மற்றும்	ச்தாழிற்கலவி,	பயிற்சி,	
உைலநல,	சமூக	மற்றும்	சபாருளா்தாை	ஆ்தைவளிக்கும்	அறமபபுகள்	ஆகியன	மூலம்	
தமம்படுத்து்தல.

• வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	 பாதுகாபபு,	 ஒருவதைாடு	 ஒருவர	 ச்தாைரபு	
சகாணடிருத்்தல,	சவளிதய	சசலலும்	சு்த்நதிைம்	ஆகிய	த்தறவகறள	நிறைதவற்றும்	
வறகயில	 உள்கடைறமபபு,	 தசறவகள்	 மற்றும்	 ச்தாழிலநுடபம்	 ஆகியவற்றை	
அவரகள்	அணுகுவ்தற்கு	எளி்தாகவும்,	சசயலதிைன்	மிக்க்தாகவும்	மாற்ை	தவணடும்.

• வளரிளம்	பருவப	சபணகள்,	்தங்கள்	பகுதி	சார்ந்த	சபாருளா்தாை	மற்றும்	அைசியல	
நைவடிக்றககளில	ஈடுபைத்	துறண	புரிய	தவணடும்.

• வளரிளம்	பருவப	சபணகளுக்கும்	மற்ை	சபணகளுக்கும்	எதிைான	வன்முறைறய	
சவளிச்சம்	தபாடடுக்	காடடி	அற்த	்தனிபபடை	மற்றும்	சபாதுத்	்தளங்கள்	ஆகிய	
இைணடிலுதம	ஏற்க	முடியா்த	ஒன்ைாக	மாற்ை	ச்தாைர்நது	வலியுறுத்்த	தவணடும்.

• ்தன்னுரிறம	தமம்பாடு	மற்றும்	வளரிளம்	பருவப	சபணகளுக்கு	எதிைான	வன்முறை	
ச்தாைரபான	புள்ளி	விவைங்கள்,	அளறவகள்	மற்றும்	சான்ைா்தாை	அடிபபறைகறள	
வலுபபடுத்்த	தவணடும்.

	 இபதபாதுள்ளவற்றைவிை	 சபாருத்்தமான	 இறையீடுகறள	 வடிவறமக்க	
தவணடுசமனில,	 வன்முறையின்	 	 காைணங்கறள	 	 அறையாளங்காணதவணடும்.			
வளரிளம்	பருவப	சபணகளுக்கான	சபாருளா்தாை	மற்றும்	சமூக	வளங்கறள	கடைறமத்்தல,	
ஆணகள்	 மற்றும்	 இறளஞரகறள	 ஆதைாக்கியமான	 பாலின	 விதிமுறைகறள	
ஊக்குவிபபதில	ஈடுபடுத்து்தல,	பாதுகாபபான	சூழறல	ஏற்படுத்்த	சமூகக்	குழுக்களுைன்	
இறண்நது	பணியாற்று்தல	ஆகியன	பாலியல	மற்றும்	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்குத்	
தீரவு	 காணும்	 முழுறமயான	 அணுகுமுறையில	 உள்ளைங்கும்.	 	 இத்்தறகய	
அணுகுமுறையில	உள்ள	கூடு்தல	ஆ்தாயம்	என்னசவனில,	இது	குழ்நற்தத்	திருமணத்ற்த	
்தடுபபதில	அலலது	 ்தாம்தபபடுத்துவதில	 உ்தவக்கூடும்	 என்பத்த.	 	 இன்றைய	சூழலில	
குழ்நற்தத்	திருமணம்,	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	ஒரு	வடிவமாகக்	கரு்தபபடுகிைது.

â£l ßâahf, kÅj cÇikfŸ tsÇs« gUt¥ bg©fË‹ j‹DÇik 
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	 சபாதுவாக,	 சரவத்தச	 மனி்த	 உரிறமகளின்	 ்தைத்தில	 அறமக்கபபடும்	 மனி்த	
தமம்பாடடு	சசயலமுறைக்கான	கருத்துரு	ரீதியான	கடைறமபதப,	மனி்த	உரிறமகள்	
அடிபபறையிலான	 அணுகுமுறையாகும்.	 	 இது	 மனி்த	 உரிறமகறள	 ஊக்குவித்து	
பாதுகாக்கும்	 சசயலபாடுகறள	 தநாக்கமாகக்	 சகாணடுள்ளது.	 	 இது	 	 வளரச்சி	
ச்தாைரபான	 பிைச்சிறனகளின்	 றமயமாக	 உள்ள	 சமநிறலயற்ை	 அம்சங்கறள	
பகுத்்தாய்்நது,	பாகுபடுத்தும்	நறைமுறைகறளயும்	முன்தனற்ைத்ற்த	்தடுக்கும்	சமமற்ை	
அதிகாைப	பகிரறவயும்	நிவரத்தி	சசய்வற்தக்	தகாருகிைது.

	 பதிசனடடு	 வயதுக்கு	 கீழுள்தளாருக்கு,	 ்தங்கள்	 கருத்துக்கறள	 ்தயக்கமின்றி	
சவளிபபடுத்தும்	உரிறமயும்,	வயது	மற்றும்	முதிரச்சிக்தகற்ப	முடிசவடுத்்தலில	பங்தகற்	
ப்தற்கான	 உரிறமயும்	 குழ்நற்த	 உரிறமகள்	 உைன்படிக்றகயின்	 விதி	 12-ல	
குறிபபிைபபடடுள்ளது.
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உரிறமகள்	அடிபபறையிலான	திடை	அறமபபு	/	வறையறை

இது	ஏன்	அவசியம்	? இற்த	எபபடிச்	சசய்வது?

சமூக 
வ்ளஙகக்ள 
உருவோககு்தல்

`போதுகோப்போன இைஙகள்’ 
என்பறவ	வளரிளம்	
பருவப	சபணகளுக்கு	
,	சமூக	வளங்கறளயும்	
மனி்த	வளங்கறளயும்	

உருவாக்கிக்	சகாள்வ்தற்கு	
ஒரு	வாய்பறப	

வழங்குகின்ைன.	உைல	
அளவில	பாதுகாபபு	
அளிக்கும்	இ்ந்த	

இைங்களானறவ	சமூகத 
ந்தோைரபு குழுககக்ள 
அவரகள்	எளிதில	
அணுகுவ்தற்கான	

வாய்பறப	அதிகரிக்கச்	
சசய்கின்ைன.	இ்ந்த	

இைங்களில	வளரிளம்	
பருவப	சபணகள்	

சமூகப் பிகணப்புகக்ள 
வளரத்துக்	சகாள்ள	
முடியும்.	குழுவுைன்	

இறண்நதிருபபதும்,	குழு	
அறையாளமும்	அவரகள்	
ஆபத்துக்கு	ஆளாகும்	
வாய்பறப	குறைக்க	

உ்தவும்.	இது	உைன்பாடு	
காணப்தற்கான	
தபச்சுவாரத்ற்த	
திைன்கறளயும்,	

ச்தாைரபு	சகாள்ளும்	
திைன்கறளயும்	

அவரகள்	தமம்படுத்திக்	
சகாள்ள	வழிதகாலும்.	
அவரகளிறைதய	
்தன்னம்பிக்றகறய	

உருவாக்கும்.

• வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	
கூடைறமபபுகறள	 ஆ்தரித்து	
பாதுகாபபான	 இைங்கறள	 உருவாக்க	
தவணடும்.		இ்ந்த	இைங்களில	வளரிளம்	
பருவப	 சபணகள்	 குறிபபிடை	 கால	
இறை	சவளியில	ச்தாைர்நது	ச்நதித்து	
பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைகள்,	
அ்தன்	 காைணங்கள்,	 ஒத்்த	 வயதினர	
மீது	ஏற்படுத்தும்	 ்தாக்கம்,	அவரகளின்	
பிைச்சிறனகள்	 தபான்ைவற்றை	
விவாதித்து	 ்தகவலகறள	 பரிமாறிக்	
சகாள்ளலாம்.

• சமூகத்தினர	 மற்றும்	 வளரிளம்	
பருவப	 சபணகளின்	 சபற்தைாறை	
அணி	 திைடடி	 திடைத்தில	 அவரகளின்	
பங்தகற்றப	உறுதிபபடுத்்தலாம்.

• வளரிளம்	 பருவப	 சபணகள்,	
ச்நதிபபிற்குத்	 த்தரவு	 சசய்யும்	 இைம்,	
சபற்தைார	மற்றும்	சமூகக்	காவலரகள்	
கலாச்சாை	 ரீதியில	 ஏற்றுக்	 சகாள்ளக்	
கூடிய	 இைமாக	 இருக்க	 தவணடும்.		
ஆனால	 அவரகளின்	 அழுத்்தம்	
இலலா்த	 சு்த்நதிைமான	 இைமாக	
இருக்க	 தவணடும்.	 	 ஒரு	 பள்ளி,	
ஓர	 அங்கன்வாடி	 றமயம்	 அலலது	
நம்பகத்்தன்றமயுறைய	 ஒரு	 சமூக	
உறுபபினரின்	வீடு	ச்நதிக்கும்	இைமாக	
அறமயலாம்.

• வீடடில	அலலது	குழுவில	தசமிக்கும்	
பழக்கத்ற்த	 வளரிளம்	 பருவப	
சபணகளிைம்	 ஊக்குவிக்கலாம்.	
அ்ந்தக்	 குழுவில	 உள்ள	 வளரிளம்	
பருவப	 சபணகளின்	 வயது	 மற்றும்	
முதிரச்சிக்கு	 ஏற்ப	 ஒரு	 பதிதவடறை	
றவத்து	 பைாமரிக்கலாம்	 அலலது	 ஒரு	
வங்கிக்	கணக்றக	துவக்கலாம்.
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உரிறமகள்	அடிபபறையிலான	திடை	அறமபபு	/	வறையறை

இது	ஏன்	அவசியம்	? இற்த	எபபடிச்	சசய்வது?

நபோரு்ளோ்தோை 
வ்ளஙகக்ள 
 அகை்தல்

்தகவல	ச்தாைரபு,	சுய	
மதிபபு	மற்றும்	அடிபபறை	
உைலநலம்	பற்றிய	
அறிவு	ஆகியவற்றைப	
தபாலதவ,	சபாருளா்தாைக்	
கலவியும்	ஒரு	அடிபபறை	
வாழ்க்றகத்	திைன்	ஆகும்.		
உைலநலக்	கலவித்	திடைம்	
மூலம்	தமம்பைக்	கூடிய	
(முடிசவடுத்்தல,	இலக்கு	
அறமத்்தல,	தபச்சுவாரத்ற்த	
மு்தலியறவ)	வாழ்க்றகத்	
திைன்கள்,	சபாருளா்தாைக்	
கலவி	மூலமும்	
கற்பிக்கபபடுகின்ைன.

• ச்தாழிற்பயிற்சி	 வழங்கலாம்	
அலலது	 இத்்தகு	 பயிற்சி	
வழங்கும்	 நிறுவனங்கதளாடு	
இக்குழுவிற்குத்	 ச்தாைரறப	
ஏற்படுத்்தலாம்.	 	 ஆனால,	
இத்்தகு	 முன்சனடுபபுகள்	
எதிரசகாள்ளக்கூடிய	 சபாதுவான	
சவாலகள்,	 இற்தவிை	 ஏதும்	
சசய்துவிை	முடியுமா			என்ை	நிறைவு	
நிறலயும்	சமூக	நறை	முறைகளும்	
ஆகும்.கற்பிக்கபபடும்	 திைன்கள்,	
அபபகுதிக்குத்	 ச்தாைரபும்	
த்தறவயும்	 உறைய்தாகவும்,	
அபபகுதி	 அ்தற்கான	 ச்நற்த	
உறைய்தாகவும்	 இருக்க	
தவணடும்.	 	 தமலும்,	
ச்தாழிற்பயிற்சியானது	 “ஏற்றுக்	
சகாள்ளத்்தக்க”	 பாலினத்	
திைன்களுக்குள்	 அைங்கிவிைக்	
கூைாது.			

• ச்தாழில	 முறனவுப	 பயிற்சி,	
வாழ்க்றகத்	 திைன்	 கலவி,	
உைலநலம்	பற்றிய	விழிபபுணரவு	
மற்றும்	 ்தறலறமப	 பணறப	
வளரத்்தல

• ஆணகறளயும்,	 சிறுவரகறளயும்	
திடைப	 பணிகளில	 த்தாழறம	
சக்திகளாகவும்,	 சமமான	
ப ங் த க ற் ப ா ள ர க ள ா க வு ம்	
ஈடுபடுத்்த	தவணடும்.
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உரிறமகள்	அடிபபறையிலான	திடை	அறமபபு	/	வறையறை

இது	ஏன்	அவசியம்	? இற்த	எபபடிச்	சசய்வது?

போலின 
�கைமுகைகக்ள 
மோறை ஆணகள் 
மறறும் 
சிறுவரகளுைன் 
பணிபுரி்தல்

இளம்சபணகளுக்கான	
முன்முயற்சிகள்	
அவசியமாக	இருக்கும்	
அத்த	தவறளயில,	
அவரகளுறைய	
்தன்னுரிறம	தமம்பாடு	
மற்றும்	முன்தனற்ைமானது	
இறுதியில	சமூக	
விதிமுறைகளின்	
மாற்ைத்ற்தச்	சார்நத்த	
உள்ளன.		ஆணறம	மற்றும்	
பாலின	சமத்துவமின்றம	
ச்தாைரபான	
பிைச்சிறனகளுக்காக	
ஆணகள்	மற்றும்	
சிறுவரகளுைன்	
பணிபுரிவது	முக்கியம்.		
இ்தனால	அவரகள்	
இளம்சபணகள்	மற்றும்	
மகளிரின்	்தன்னுரிறம	
தமம்பாடடிற்கான	
த்தாழறம	சக்திகளாக	
உருசவடுபபாரகள்.

• பாலின	வன்முறை	மற்றும்	அ்தன்	
்தாக்கம்	 பற்றி	 புரி்நதுசகாள்ளும்	
திைன்கறளயும்,	 பாலினம்	
குறித்்த	 ஆற்ைலகறளயும்	
தமம்படுத்துவதில	 இரு்நது	 இப	
பணிறயத்	ச்தாைங்க	தவணடும்.

• வளரிளம்	 பருவ	 ஆணகறள	
சமூக	 மாற்ைத்திற்காக	 வா்தாடும்	
நபரகளாக	 அறையாளபபடுத்தி	
அவரகறளயும்	 சமூகத்ற்த	 அணி	
திைடடும்	 முயற்சியில	 ஈடுபடுத்்த	
தவணடும்.

• சமூகத்தில	
முக்கியமானவரகளாகக்		
கரு்தபபடும்	ஆணகறள	
மாற்ைத்துக்காக	வா்தாடும்	
மனி்தரகளாகக்	கணைறி்நது,	
அவரகறளயும்	சமூகத்ற்த	அணி	
திைடடும்	முயற்சியில	ஈடுபபடுத்்த	
தவணடும்.

• வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளின்	
்த்நற்தகறள	 மாற்ைத்ற்த	
ஆ்தரிக்கும்	 நபரகளாக	 அணி	
திைடை	தவணடும்.

• நைத்ற்தயில	 மாற்ைம்	
ஏற்படுத்துவ்தற்கு,	 ்தணடிக்கும்	
வழியிலான	 மாதிரிறய	 விைவும்	
ஆக்கபூரவ	வழியிலான	மாதிரிறய	
பயன்படுத்்த	 தவணடியது	
முக்கியம்.			தமலும்	அ்ந்த	மாற்ைம்	
அவரகளது	நலன்களுக்கு	சிைபபாக	
பயன்படுவ்தற்கான	வழிகறளயும்	
கணைறிய	தவணடும்.



29

உரிறமகள்	அடிபபறையிலான	திடை	அறமபபு	/	வறையறை

இது	ஏன்	அவசியம்	?
இற்த	எபபடிச்	சசய்வது?

நிறுவனஙகளுைன் 
பணிபுரி்தல்

வளரிளம்	பருவ	
ஆணகளுக்கு	மூரக்கமாக	
நைக்கும்	ஆணறமத்்தனம்,	
வளரிளம்	பருவப	
சபணகளுக்கு	
கீழ்பபடி்நது	நைக்கும்	
சபணறமத்்தனம்	என	
கணடிபபு	மிக்க	பாலினப	
பாத்திைங்களுக்குள்	
சபாருத்தி,	அவரகறள	
சமூகமயமாக்கு்தல	
எனபபடும்	சமூக	
விதிமுறைகளுக்கு	
கடடுபபை	றவபபதில	
ம்த	நிறுவனங்கள்,	பள்ளி,	
குடும்பம்	தபான்ை	
நிறுவனங்கள்	முக்கிய	
பங்கு	வகிக்கின்ைன.	
தீறம	விறளவிக்கும்	
பாலின	விதிமுறைகறள	
மாற்றி	அறமபப்தற்காக	
அவரகளுைன்	இறண்நது	
பணியாற்றுவது,	
பாலினம்	குறித்்த	
சமூக	விதிமுறைகறள		
மாற்றுவ்தற்கு	உ்தவும்.

• வளரிளம்	பருவத்தினறை	
அணுகுவ்தற்கான	சிை்ந்த	நுறழ	
வாயிலகள்	பள்ளிகள்/கலலூரிகள்	
ஆகும்.		ஆசிரியரகறள	பாலின	
சமத்துவத்திற்கான	த்தாழறம	
சக்திகளாகவும்	அ்தற்காக	
வா்தாடுபவரகளாகவும்	உருவாக்க	
தவணடும்.

• பள்ளிகள்	மற்றும்	
நிரவாகத்தினரிறைதய	பாலினம்	
சார்ந்த	வன்முறைகள்	மற்றும்	
அ்தன்	்தாக்கத்ற்த	உணரும்	திைறன	
உருவாக்க	தவணடும்.

• பாைத்திடைத்தில	பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறை	குறித்்த	பாைத்ற்தச்	
தசரக்க	பள்ளிகளுைன்	பணி	
புரியதவணடும்.

• பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்கு	
எதிைாக	சவளிபபறையான	
நிறலபபாடறை	எடுக்க	
பஞசாயத்துகள்,	ம்த	நிறுவனங்கள்	
ஆகியவற்றை	அணி	திைடை	
தவணடும்.
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இறளஞரகள்	 ஆதைாக்கியமான	 விருபபத்	 ச்தரிவுகறள	 தமற்சகாள்வ்தற்கு	 ஊக்கம்	
அளிக்கும்	 பலவற்றில,	 ஆ்தைவான,	 பாதுகாபபான	 சூழலும்	 ஒரு	 பகுதியாகும்.	 இ்ந்தப	
பின்னணியில	 “பாதுகாபபான”	 என்ப்தன்	 சபாருள்	 என்னசவனில,	 தபைதிரச்சியும்	
சபரு்நதுயரும்	 அளிக்கும்	 நிகழ்வு,	 அதீ்த	 மன	 அழுத்்தம்	 மற்றும்	 வன்முறை	 (அலலது	
வன்முறை	 குறித்்த	 பயம்)	 அலலது	 தமாசமாக	 நைத்து்தல	 ஆகியன	 இலலாதிருத்்ததல	
ஆகும்.	 	 “ஆ்தைவான”	 என்ைால,	 குடும்பம்,	 மற்ை	 சபரியவரகள்	 	 (ஆசிரியரகள்,									
இளம்வயதினர	 மற்றும்	 ம்தத்	 ்தறலவரகள்	 உள்பை)	 மற்றும்	 சமவயதினருைன்	
ஆதைாக்கியமான,	சநருக்கமான	உைறவ	வழங்கக்	கூடிய	ஒரு	சூழல	ஆகும்.

சமூக	ஆற்ைலகறள	உருவாக்கும்	
திடை	நைவடிக்றககள்

மனி்த	ஆற்ைலகறள	உருவாக்கும்	
திடை	நைவடிக்றககள்

• குழு	அறமத்்தல

• சமூக	ஆ்தைவு

• சமூகத்	ச்தாைரபுக்	குழுக்கறள	
உருவாக்கு்தல

• வழி	நைத்து்தல

• வாழ்க்றகத்திைன்	பயிற்சி

• உைலநலக்	கலவி

• எழுத்்தறிவுத்	திடைங்கள்

• நிதிறயக்	றகயாள்வ்தற்கு	உ்தவும்	கலவி

• உரிறமகள்	குறித்்த	கலவி

• தவறலவாய்பபுப	பயிற்சி

• ச்தாழில/திைன்	பயிற்சி

• வணிக	தமம்பாடடுப	பயிற்சி

• வணிக	நிறுவனங்களில	தநைடிப	பயிற்சி/
வணிகத்	ச்தாைரபுகள்

கடைறமபபு	ஆற்ைலகறள	
உருவாக்கும்	

திடை	நைவடிக்றககள்

நிதி	ஆற்ைலகறள	உருவாக்கும்
திடை	நைவடிக்றககள்

• வணிக	நைவடிக்றககளுக்கான	
கருவிகள்	மற்றும்	சா்தனங்கள்	
எளி்தாகக்	கிறைக்கப	சபறு்தல

• ச்நதிக்க	ஏதுவான	
பாதுகாபபான	இைம்

• பணிபுரிவ்தற்கு	ஏதுவான	
பாதுகாபபான	இைம்

• தசமிபபு

• கைன்

• பணம்	சசலுத்துவ்தற்கான	தசறவகள்

• மற்ை	நிதி	தசறவகள்



31

இ்தன் மூலமோக: 
இளம்வயதினரிறைதய	
பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைறய	
்தடுபபதிலும்	சகிபபுத்்தன்றம,	
மதித்து	நைத்்தல	மற்றும்	
சமத்துவத்தின்	
அடிபபறையிலான	உைவுகறள	
ஊக்குவிபபதிலும்	பள்ளிகள்	
மற்றும்	பள்ளிசாைா	கலவி	
றமயங்களின்	பணிறய	
தீவிைபபடுத்து்தல

இ்தன் மூலமோக: இளம்	வயதினர	
்தங்கள்	சமூகத்தினர	இறைதய	
மாற்ைத்ற்த	உருவாக்குபவரகளாக	
மாறுவ்தற்குத்	த்தறவயான	
திைன்கறளயும்	்தன்னம்பிக்றகறயயும்		

வழங்கி	அவரகறள	்தன்னுரிறம	
மிக்கவரகள்	ஆக்க	தவணடும்.	
தமலும்,	்தங்கள்	சமூகத்தில	
்தங்கறளயும்	்தங்கறள	ஒத்்த	
வயதினறையும்	பாதிக்கும்	
பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறைறய	எதிரக்கவும்	
்தடுக்கவும்	வலலவரகள்	
ஆக்க	தவணடும்

இ்தன் மூலமோக:
பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	
்தங்கறளயும்,	ஒத்்த	வயதினறையும்	
எவவாறு	தநைடியாகப	பாதிக்கிைது			
என்பற்தக்	கணைறிய	ஏதுவாக	
இளம்வயதினருக்கு	
பாதுகாபபான	சூழறல	
ஏற்படுத்து்தல

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw (GBV) F¿¤J tsÇs« 
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இ்தன் மூலமோக:பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறையின்	்தன்றம	மற்றும்	பாலின	

விதிமுறைகறளயும்	பாலின	
பாகுபாடுகறளயும்	அமலாக்குவதில	
தவரூன்றியுள்ள	அ்தன்	காைணங்கள்	

ஆகியறவ	குறித்து	இளம்	வயதினரின்	
அறிறவயும்	புரி்தறலயும்	தமம்படுத்்தல

இ்தன் மூலமோக: இளம்வயதினர	
்தாங்கள்	மதிபபிற்குரியவரகளாகக்	
கரு்தபபடடு	மரியாற்தயுைன்	
நைத்்தபபடுவ்தற்கான	உரிறம	
உள்ளது	என்று	அறி்ந்தவரகளாகவும்	
மற்ைவரகறள	மதித்து	நைக்கும்	
சபாறுபறப	உணர்ந்தவரகளாகவும்	
மாை	துறண	புரி்தல

இ்தன்	மூலமாக:பாலினம்	
சார்ந்த	வன்முறைறய	

்தடுக்கும்	வறகயில	இளம்	
வயதினருைன்	இறண்நது	

பணிபுரிவ்தற்காக	
முறைசார்ந்த	மற்றும்	

முறைசாைா்த	 
அறமபபுகளில	உள்ள	
கலவியாளரகளுக்குத்	

த்தறவயான	்தகவலகள்	
மற்றும்	சா்தனங்கறள	

வழங்கு்தல
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• சபரும்பாலான	சமு்தாயங்களில,	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	சமூக	அங்கீகாைம்	
சபற்றுள்ளது.	 	 பாைம்பரிய	 பழக்க	 வழக்கங்கள்	 மூலம்	 நிறலசபற்றிருபப்தால	
மாற்றுவ்தற்கு	கடினமானது.		குடும்பங்கள்,	சமூகங்கள்	மற்றும்	ம்தத்	்தறலவரகள்	
சபரும்பாலும்	இற்த	ஒரு	 “பிைச்சிறனதய	அலல”	 என்று	மறுபபதுணடு.	 	ஆக,	
மாற்ைத்ற்த	 ஏற்றுக்	 சகாள்வ்தற்கு	 சமூகத்ற்தத்	 “்தேோரபடுதது்தல்”	 மிக	
அவசியமானது.

• பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைறயப	 பற்றிய	 விவா்தமானது	 அைசியல			
சசயலதிடைத்தில	 மிகக்	 குறைவாகதவ	 இைம்சபற்றுள்ளது.	 இது	 குடும்ப	
வன்முறையிலிரு்நது	 சபணகறளப	 பாதுகாக்கும்	 சடைம்	 மற்றும்	 குழ்நற்தத்	
திருமணத்	 ்தறைச்	 சடைம்	 ஆகியவற்றை	 தமாசமாக	
நறைமுறைபபடுத்துவதிலிரு்நத்த	 புலனாகிைது.	 	 அைசின்	 அலடசியம்,	 சடை	
அமலாக்கத்திற்கு	 குறைவான	 நிதி	 ஒதுக்கீடு	 மற்றும்	 அமலபடுத்தும்	
அலுவலரகளின்	சமத்்தனப	தபாக்கு	ஆகியன	முக்கிய	்தறைகளாக	உள்ளன.

• பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 குறித்்த	 திடைங்களில	 சில	 திடைங்கள்	 மடடுதம	
நன்கு	மதிபபிைபபடடுள்ளன.		சசயலதிைன்	மிக்கறவயாக	இருக்கும்	வாய்பபுள்ள	
பல	திடைங்கள்	மதிபபீடு	சசய்யபபைவிலறல.

ÃidÉš bfhŸs nt©oa K¡»a fU¤J¡fŸ

• வளரிளம்	 பருவம்	 என்பது	 ஒதை	 மாதிரியான	 கூறுகறள	 உறைய	 வறகயினம்	
அலல;	அ்ந்த்ந்த	வயதிற்கு	உரித்்தான	த்தறவகளும்	பலவீனங்களும்	உறையது.	
தவறுபடும்	 இத்த்தறவகள்	 மற்றும்	 பலவீனங்கறள	 கருத்தில	 சகாணடு	
அ்தற்தகற்ை	திடைங்கறள	வடிவறமத்து	சசயலபடுத்து்தல	அவசியம்.

• குறிபபாக	 	 வளரிளம்	 சபணகள்	 எளிதில	 	 வயபபைக்கூடியவரகள்;		
அவரகளுக்கான	 திடைங்களில	இ்ந்த	அம்சத்ற்த,	 குறிபபாக	 பாலியல	 மற்றும்	
பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைக்கு	தீரவு	காண	முயல	தவணடும்.

• ்தன்னுரிறம	 தமம்படுத்தும்	 அணுகுமுறைறய	 பயன்படுத்தி,	 வளரிளம்	
பருவத்தினரிறைதய	 அறனத்து	 பரிமாணங்களிலும்	 அவர்தம்	 உரிறமகறள	
நிறலநிறுத்துவது	அவசியமாகிைது.
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 பாலினம்	 	 சார்ந்த	 	 வன்முறைக்கு	 	 உள்ளான	 	 வளரிளம்	 	 பருவத்தினர	
சவளிபபறையாகப	தபசி	உ்தவி	தகாருவது	மிகவும்	கடினம்.		ஏசனனில,	பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறையும்,	 பாகுபாடும்	 சமூக	 விதிமுறைகளில	 ஆழமாக	 தவரூன்றியிருபப்தால,	
இவற்றை	எதிரபபது	மிகவும்	கடினமாக	உள்ளது.		குழ்நற்தத்	திருமணம்	என்பது	இ்தற்கு	
ஒரு	 சிை்ந்த	 எடுத்துக்காடடு.	 	 சடைபபடி	 ்தணைறனக்குரியது	 என்ைாலும்,	 குழ்நற்தத்	
திருமணம்	பைவலான	சமூக	அங்கீகாைத்ற்தப	சபற்றுள்ளது.	அ்தனால	வளரிளம்	சபணகள்	
மற்றும்	அவரகளுறைய	குடும்பத்தினருக்கு	இற்த	எதிரபபது	கடினமாக	உள்ளது.	்தங்கள்	
திருமண	உைவுக்குள்	வன்முறைறய	எதிரசகாள்ளும்	வளரிளம்	பருவப	சபணகள்,	தவறு	
வழிதயதும்	 இலலா்த்தால	 அலலது	 குழ்நற்தகள்	 பிை்நதுவிடுவ்தால	 அவவுைவிதலதய	
்தங்கிவிடும்	நிரப்ந்தத்திற்கு	ஆளாகிைாரகள்.	திருமணமான	வளரிளம்	பருவப	சபணகள்	
சிலறைப	சபாருத்்தவறையில,	சநருக்கமான	ஆண	துறணவறை	பிரிவ்தால	ஏற்பைக்கூடிய	
சபாருளா்தாை	விறளவுகறள	ஒபபிடடுப	பாரக்கும்தபாது,	மன	ரீதியான,	உைல	ரீதியான	
துன்பங்கறளத்	்தாங்கிக்	சகாணடு	இரு்நதுவிைலாம்	என்ை	நிறலக்குத்	்தள்ளபபடுகின்ைனர.		
குழ்நற்தத்	திருமணம்	உள்பை	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைறய	எதிரக்க	குடும்ப	மற்றும்	
சமூக	 ஆ்தைவு	 இலலா்தத்த	 அறவ	 ச்தாைரவ்தற்கான	 பைவலான	 காைணங்களுள்	 ஒன்று.		
சமூக	 விதிமுறைகள்	 மாற்ைம்	 அறையும்	 தபாது	 ்தான்	 பாலின	 விதிமுறைகளும்	
மாற்றியறமக்கபபடுகின்ைன	என்பற்தக்	காடடுவ்தற்கு	அதிகமான	ஆ்தாைங்கள்	உள்ளன.		
ஆக,	 பாைபடசமான	 பாலின	விதிமுறைகறள	 மாற்றியறமக்க	 சமூகக்	 குழுக்களிறைதய	
பணியாற்றுவது	மிக	அவசியமாகிைது.

	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 ச்தாைரபான	 திடைங்கறள	 இரு	 வறககளாகப	
பிரிக்கலாம்;	  ்தடுப்பு மறறும் எதிரவிகனேோறறு்தல் ஆகும்.	 	 ்தடுபபுத்	 திடைங்கறள	
சபாருத்்தவறையில	 அறவ	 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைறயத்	 ்தடுபப்தற்கு	 உ்தவும்	
வறகயில	சசயலபடுத்்தபபடுகின்ைன.	இளம்சபணகளின்	சமூக,	உைலநல,	சபாருளா்தாை	
மற்றும்	கடைறமபபு	ஆற்ைலகறள	தமம்படுத்து்தல	ஆகியன	அத்்தறகய	சூழ்நிறலகறள	
இயன்ைவறை	 ்தவிரபப்தற்குத்	 த்தறவயான	 திைன்கள்,	 அறிவு,	 சுய	 மதிபபு	 மற்றும்	
சபாருளா்தாை	வழிகறள	வழங்குகின்ைன	.பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைறயத்	்தடுபப்தற்கான	
உத்திகறள	திடைப	பங்தகற்பாளரகள்,	குறிபபாக	இளம்சபணகறள	ஆதலாசித்து	வகுக்க	
தவணடும்.	 அவரகள்	 சவளிபபடுத்தும்	 “பாதுகாபபற்ை”	 அம்சங்களின்	அடிபபறையில	
இது	அறமய	தவணடும்.		பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறையின்	பலதவறு	வடிவங்கள்	என்ன,	
்தங்களுறைய	 உரிறமகள்	 என்ன,	 எது	 சரியான	 மற்றும்	 சரியிலலா்த	 நைத்ற்தயாகக்	
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கரு்தபபடுகிைது;	 ்தாங்கதளா	 அலலது	 ஒரு	 நணபதைா,	 உைவினதைா	 வன்முறைக்கு	
ஆளானால	என்ன	சசய்ய	தவணடும்	என்பன	பற்றிய	பயிற்சி	வகுபபுகள்	மூலம்	இளம்	

சபணகளுக்கு	விழிபபுணரவு	அளிக்க	தவணடும்.

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw F¿¤J Twnt©oa K¡»a fU¤J¡fŸ

• பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறை	 என்ைால	 என்ன?	 அது	 ஏன்	 மனி்த	 உரிறம	 மீைல	
ஆகிைது?

• வன்முறையின்	 பல	 வறககள்	 –	 உைலரீதியான,	 உணரவு/மனரீதியான,	 சமூகப	
சபாருளா்தாை	 ரீதியான,	 பாலியல	 ரீதியான	 மற்றும்	 வாய்சமாழி/தபச்சுரீதியான	
வறககள்

• வன்முறை	சுழற்சி	என்பது	எது?		ஒருவர	வன்சசயல	புரியும்படி	தூணடுவது	எது?

• குடும்பம்,	சமூகம்,		சமு்தாயம்	மற்றும்	சபாருளா்தாைத்தின்	மீது	பாலினம்	சார்ந்த	
வன்முறையின்	்தாக்கங்கள்

• உங்கள்	நாடடில	பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	ச்தாைரபான	உரிறமகள்	எறவ?

• பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	நிகழ்வுகறள	எதிரசகாள்வ்தற்கு	மருத்துவ	ரீதியாக,	
சடை	ரீதியாக,	சமூக	ரீதியாக	மற்றும்	சடை	அமலாக்க	ரீதியாக	எடுக்க	தவணடிய	
முக்கிய	நைவடிக்றககள்	எறவ?

ghÈd« rh®ªj t‹Kiwia vâ®bfhŸSjš

சபணகள்	வன்முறை	குறித்து	புகார	அளிக்கும்தபாது	உ்தவிக்கு	எங்கு	சசலல	தவணடும்	
என்பற்தப	பற்றிய	்தகவலகறளத்		்தயாைாக	றவத்திருத்்தல;	ஆ்தைவளிக்கும்	அறமபபுகளின்	
படடியறல	்தயாரித்்தல;	இ்ந்த	அறமபபுகளுைன்	உள்ளூர	அறமபபுகளுக்கு	உைவுகறள	
ஏற்படுத்தித்	்தை	தவணடியது	முக்கியமாகும்.

brŒa nt©oait

 9 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைகள்	 நிகழும்	 தபாது	 திடைங்கள்	 விறை்நது	
சசயலபடுவ்தற்கு	 ஏதுவாக	 பரி்நதுறைபப்தற்கான	 நிறுவனங்கள்/ச்தாைரபுறைய	
அறமபபுகள்/வளங்களின்	படடியறலத்	்தயாரித்்தல.

 9 பாலினம்	 சார்ந்த	 வன்முறைகள்	 பைவலான	 நிகழ்வாக	 இருக்கும்	 படசத்தில	
பணியாளரகள்	அற்தக்	றகயாள்வ்தற்குத்	த்தறவயான	பயிற்சி	மற்றும்	திைன்கறள	
வழங்கு்தல.

 9 வளரிளம்	 பருவப	 சபணகளுக்கான	 சமூக	 ஆற்ைலகறளயும்	 பாதுகாபபுத்	
திடைங்கறளயும்	 உருவாக்குவ்தன்	 மூலம்	 இயன்ைவறை	 பாலினம்	 சார்ந்த	
வன்முறைறய	்தடுத்்தல.

 9 பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறைகள்,	அ்தன்	்தாக்கம்	மற்றும்	அது	எவவாறு	மனி்த	உரிறம	
மீைல	 ஆகிைது	 என்பது	 குறித்்த	 விழிபபுணரறவ	 ஏற்படுத்்த	 குடும்பங்கள்	 மற்றும்	
சமூகங்களுைன்		இறண்நது	பணியாற்று்தல.
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brŒa¡ Tlhjit

 8 ஒன்றும்	சசய்யமுடியா்த	அளவிற்கு	்தாம்தமாகும்	வறை	காத்திருத்்தல.

ghÈd« rh®ªj t‹Kiw¡F, F¿¥ghf bg©fS¡F vâuhd t‹Kiw¡F¤ 

Ô®î fh©gj‰F¤ njitahd K¡»a elto¡iffŸ

• இபபிைச்சிறனறய	 எதிரசகாள்ள	 விழிபபுைன்	 இருக்க	 தவணடும்.	 	 விழிபபுைன்	
இருபப்தன்	மூலம்	ஆபத்துக்கு	உள்ளாகக்	கூடிய	சபணறண/வளரிளம்	பருவப	சபணறண	
அறையாளங்காணதவணடும்.	 	 அைக்கியாளும்	 நைத்ற்த	 உறைய	 கணவர,	 துறணவர,	
குடும்ப	உறுபபினர	அலலது		வன்முறை		எவவாறு	நிகழ்்ந்தது	என்பது	குறித்்த	விளக்கத்துைன்	
சபாரு்ந்தாமல	சபணகளிைம்,	வளரிளம்	பருவப	சபணகளிைம்	காணபபடும்	காயங்கள்	
ஆகியன	வன்முறைறயக்	கணைறிவ்தற்கான	்தையங்களாக	இருக்கலாம்.

	 தகள்வி	 எழுபப	 தவணடும்	 –	 தகள்விகறளத்	 ்தனியாகவும்,	 முன்	 தீரமானங்கள்	
இலலா்த	வறகயிலும்	தகடக	தவணடும்.	 	தநைடியான	தகள்விகள்	உ்தவாது.	 	குடும்பம்/
கணவர/துறணவர	முன்	தகள்வி	தகடபது	வன்முறைக்கு	உடபடை	சபணகறள/வளரிளம்	
பருவப	சபணகறள	அதிக	ஆபத்துக்கு	உள்ளாக்கும்.

• உைல்�லச் யசகவகக்ளப் பேன்படுத்த துகண புரிே யவணடும்:		சிறிய	காயங்களுக்கு	
மு்தலு்தவி	 அளிக்க	 தவணடும்.	 பலத்்த	 காயங்கள்/தீவிை	 பாதிபபுகளுக்கு	
பாதிக்கபபடை		சபணகறள/வளரிளம்	பருவப	சபணகறள	்தகு்ந்த	மருத்துவமறனக்கு	
பரி்நதுறையுங்கள்.		த்தறவபபடைால	உைன்	சசலலுங்கள்.

• உணரவுரீதிேோன ஆ்தைவளிகக யவணடும்:	 “வன்முறை	 நிகழ்்ந்தது	 அவரகளின்	
குற்ைமலல”	என்று	பாதிக்கபபடைவருக்கு	உறுதி	கூை	தவணடும்.		மன	உறளச்சல,	
குற்ை	உணரவு,	தகாபம்,	அவமானம்,	பயம்	ஆகிய	உணரவுகறள	சவலவ்தற்கு	உ்தவ	
தவணடும்.	 	 அவரகளுக்கும்	 அவரகளுறைய	 குழ்நற்தகளுக்கும்	 பாதுகாபபான	
இைங்கள்	எறவ	என்று	அறையாளம்	காணும்படி	சசாலல	தவணடும்.

• சட்ை உ்தவி பறறி ்தகவல் அளிகக யவணடும்:	 	 காவல	நிறலயத்தில	மு்தல	்தகவல	
அறிக்றக	 ்தாக்கல	 சசய்்தல,	 குடும்ப	வன்முறையில	 இரு்நது	 சபணகறளப	
பாதுகாக்கும்	 சடைத்தின்		 கீழுள்ள	 பாதுகாபபு	 அதிகாரிகள்,	 குழ்நற்தத்	 திருமணத்	
்தறைச்	சடைத்தின்	கீழுள்ள	குழ்நற்தத்	திருமண	்தடுபபு	அதிகாரிகள்	ஆகிதயாரிைம்	
குடும்ப	நிகழ்வு	அறிக்றக	 ்தாக்கல	சசய்்தல	தபான்ை	 சடை	தீரவுகறளப	பற்றியும்,	
மாவடை	 அளவிலான	 சடை	 உ்தவி	 றமயங்களின்	 ச்தாைரபுத்	 ்தகவலகறளயும்	
பகிர்நது	சகாள்ளுங்கள்.	 	வன்முறையில	உயிர	பிறழத்்த	 	சபணகளுக்கு	/வளரிளம்	
பருவப	சபணகளுக்கு	ஆ்தைவளிக்கக்	கூடிய/பரி்நதுறைக்க	தவணடிய	நிறுவனங்களின்	
படடியறலத்	்தயாைாக	றவத்திருக்க	தவணடும்.
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• ஒற்றுறம	 உணரறவ	 உருவாக்க	 தவணடும்	 –	 கிைாம	 உைலநல,	 சுகா்தாை	 மற்றும்	
ஊடைச்சத்து	குழுக்கள்,	கிைாமப	பஞசாயத்துக்கள்,	மஹிளா	மணைலங்கள்,	கிதஷாரி	
மணைலங்கள்	தபான்ை	இ்தை	சமூக	அடிபபறையிலான	குழுக்களுைன்	ஒத்துறழபறப		
உருவாக்க	தவணடும்.

• ்தற்தபாது	 கிறைக்கும்	 தமறைகள்/சறபகறள	 பயன்படுத்திக்	 சகாள்ளதவணடும்.		
மகளிர/இளம்	சபணகளுக்கு	எதிைான	வன்முறைறய	ஒரு	பிைச்சிறனயாக	விவாதிக்க,	
மா்தா்நதிை	 ஆைம்ப	 சுகா்தாை	 நிறலய	 ஆய்வுக்	 கூடைங்கறள	 பயன்படுத்்தலாம்.		
வை்தடசறணக்	 சகாடுறம,	 சிசுக்சகாறல,	 	 	 	 கருவிதலதய	 பாகுபாடடுைன்	
குழ்நற்தயின்	 பாலினத்ற்த	 ச்தரிவு	 சசய்து	 தமற்சகாள்ளபபடும்	 கருச்சிற்தவுகள்	
தபான்ை	 பிைச்சிறனகள்	 ச்தாைரபான	 விழிபபுணரவு	 முகாம்களுக்கு	 அணிதிைடை	
கிைாம	சுகா்தாை	மற்றும்	ஊடைச்சத்து	நாறள		பயன்படுத்திக்	சகாள்ளலாம்.

• சமூகத்தினருக்கு	விழிபபுணரவுக்	கலவி	அளித்து	விழிபபுணரறவ	தமம்படுத்்தவும்,	
பாலினம்	சார்ந்த	வன்முறை	மற்றும்	அ்தன்	்தாக்கம்	குறித்து	விவாதிக்கவும்	வளரிளம்	
பருவத்தினர	 மற்றும்	 மகளிருைன்	 ச்நதிபபுகளுக்கு	 ஏற்பாடு	 சசய்ய	 தவணடும்.		
“சபணகள்	 இன்சனாரு	 வீடடுக்கு	 சசா்ந்தமானவரகள்’’	 என்றும்,	 	 “குழ்நற்தத்	
திருமணம்்தான்	வளரிளம்	பருவப	சபணகளின்	பாதுகாபறப	உறுதி	சசய்வ்தற்கான	
வழி”	 என்றும்	 “ஆண	 குழ்நற்தகள்	 மடடுதம	 வய்தான	 காலத்தில	 ஆ்தைவளிக்க	
முடியும்”	 என்றும்	 தபசபபடும்	 பாலின	 ரீதியான	 மாறயகறளத்	 ்தகரக்க	
இக்கூடைங்கறள	 /	 ச்நதிபபுகறள	பயன்படுத்திக்	சகாள்ள	 தவணடும்.	 	 “அடித்்தல	
என்பது	அன்றப	சவளிபபடுத்தும்	ஒரு	வழி”,	“சகாடுறமக்கு	உடபடுவது	எனக்கு	
பைவாயிலறல,	அது	என்	விதி”,	“பாலியல	பலாத்காைத்திற்கு	ஆளாவது	சபணகளின்	
்தவைால்தான்”,	 “பாலியல	 ரீதியில	 தமாசமாக	 நைத்்தபபடுவற்த	 ்தடுக்க	 உ்தவும்”	
என்ப்தால	 “வளரிளம்	 பருவப	 சபணகறள	 சீக்கிைமாகதவ	 திருமணம்	 சசய்து	
சகாடுத்துவிை	 தவணடும்’’	 என்பன	 தபான்ை	 மகளிருக்கு	 எதிைான	 வன்முறை	
ச்தாைரபான	மாறயகறளப	பற்றிப	தபச	தவணடும்.

• ஆணகள்	மற்றும்	சிறுவரகறள	இதுதபான்ை	சசய்திகறளப		பரிமாறிக்	சகாள்வ்தற்கு	
ஈடுபடுத்்த	தவணடும்,	ஆணகள்	மற்றும்	சிறுவரகறள	சமமான	பங்காளரகளாகவும்,	
த்தாழரகளாகவும்,	உணைச்	சசய்ய	தவணடும்.
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