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ஒன்�ய ேமா� அர� மனித உரிைம அைமப்�க�க்� எ�ராக நடத்�வ�ம் ெதாடர ்ேவடை்ட�ன்
ப��யாக த�ழ்நாட�்ல் இ�ந்� ெசயல்ப�ம் மக்கள் கண்காணிப்பகத்ைத �ன்ென�த்�ள்ள
ச�க �ந்தைன வளரச்�் ைமயத்�ன்( CPSC)  �� ��ஐ ைய ஏ��ட�்ள்ள�.

கடந்த  2012, 2013 ஆம் ஆண்�களில் ஒன்�ய உள்�ைற அைமசச்கம் CPSC அயல்நா�களில்
இ�ந்� நி� ெப�வதற்� ��த்த தைட�ன் அ�ப்பைட�ல் பத்தாண்�கள் க�ந்த நிைல�ல்
��ஐ வழக்� ெதா�த்� ேநற்� �ன் �னம்  ம�ைர�ல் உள்ள அவரக்ள� அ�வலகத்�ல்
ேசாதைன நடத்��ள்ள�.  இத்தைனக்�ம் அக்காலகடட்த்�ல் ��க்கப்படட் தைடைய எ�ரத்்� 
�ல்� உயரந்ி�மன்றத்�ல் �ைற�டப்பட�் அ� ெசல்லா� என்ற �ரப்்�ம் 2014 இல்
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ெபறப்ப்டட்�. �ன்னர ் 2015 அக்ேடபரில் CPSC இன்  FCRA வங்�க் கணக்�ன் அ�ம�ைய
உள்�ைற அைமசச்கம் ��ப்�க்க ம�த்��டட்�. இைத எ�ரத்்�ப் ேபாடப்படட் வழக்� �ல்�
உயரநீ்�மன்றத்�ல் நி�ைவ�ல் உள்ள�.

இந்நிைல�ல் ேநற்� �ன்�னம் ��ஐ �ன் ேசாதைன நடந்�ள்ள�. பா�ச ேமா� – ஷா
���ம்ப�ன் சரவ்ா�கார ஆட�்�ல் மக்கள் கண்காணிப்பகம் தன� மனித உரிைம
ெசயற்பா�களின்வ� சனநாயகத்ைத �டெ்ட�க்க ��ப்�டத்தக்க பங்களிப்ைப
ெசய்�வ��ன்ற�. �த்�க்�� ஸ்ெடரை்லட ் எ�ரப்்�ப் ேபாராடட்த்�ற்� எ�ராக நடத்தப்படட்
�ப்பாக்�ச ் �ட�்ப் ப�ெகாைல,  ெஜயராஜ் – ெப�க்ஸ் காவல் ெகாடட்�க் ெகாைல, ேபா�
ேமாதல் ெகாைலகள், காவல் �த்�ரவைதகள் ஆ�யவற்�ற்� எ�ரான ெசயல்பா�கள்
��ப்�டத்தக்கைவ.

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்�ல் பா�ச ேமா� – ஷா ���ம்பல் ஆட�் அ�காரத்ைதப் ��த்த
நாள்ெதாட�் மனித உரிைம அைமப்�கள்,   ��த்தவ ெதாண்� நி�வனங்கள் FCRA சடட்த்�ல்
ெசய்யப்படட் ��த்தங்களின் �லம் �டக்கப்ப�வ�ம் நாடை்ட �டே்ட ெவளிேயற்றப்ப�வ�ம்
நடந்� வ��ற�.  ஒன்�ய அர� சரவ்ேதச மன்னிப்�ச ்சைப�ன் ( Amnesty International) வங்�க்
கணக்ைக �டக்�யதன் காரணமாக கடந்த 2020 ெசப்டம்பரில் அ�  இந்�யா�ல் தன�
அ�லகத்ைத ���ட�் ெவளிேய�ய�. �டட்த்தடட் இரண்டாண்�கள் அமலாக்கத் �ைற, ��ஐ
ஆ�யவற்�ன் �லம் ெதாடர ்ெந�க்க�கைள ஒன்�ய அர� ெகா�த்� வந்த�. இதற்� சரவ்ேதச
மன்னிப்�ச ் சைப�ன் பன்னாட�் தைலைமயகம் மட�்�ன்� மனித உரிைமக்
கண்காணிப்பகம்( HRW) ஆ�யைவ கண்டனம் ெதரி�த்தன. �ரீன்��ன்  இந்�யப் �ரி�க்�ம்
இேத நிைலைம ஏற்படட்�. வழக்க�ஞ்சர ் �டட்ைமப்�ம்( Lawyers Collective)
  அமலாக்கத்�ைறயா�ம் ��ஐ யா�ம் ேசாதைனக்� உள்ளாக்கப்படட்�.  �ஜராத்
கலவரத்�ற்� எ�ரான நீ�க்கானப் ேபாராடட்த்�ல் �கழ்ப்ெபற்ற ேதாழர ் �ஸ்தா ெசதல்வாட்
அவரக்ளால் தைலைம தாங்கப்ப�ம் நீ� மற்�ம் அைம�க்கான ைமயம் என்ற மனித உரிைம
அைமப்� 2015 ஆம் ஆண்� ��ஐ யால் ேசாதைனக்� உள்ளாக்கப்படட்�. சா�யச ் �க்க�ல்
ெசயல்படக்��ய நவசரஜ்ன் �ரஸ்ட ், மதசச்ார�்ன்ைமக்காகப் பணியாற்றக் ��ய ANHAD, Indian
Social Action Forum ( INSAF) ஆ�ய அைமப்�க�ம் ெந�க்க�க்� உள்ளாக்கப்படட்ன.

அைம�யான ஒன்��டல் , அைமப்பா�ம் உரிைமக்கான ஐ.நா.�ன் �றப்�ப்  �ர�நி�
இந்�யா�ன் FCRA சடட்ம் பன்னாட�் ��க�க்�ம், ேகாடப்ா�க�க்�ம் எ�ராக��க்�ற�
என்� �ட�்க்காட�்னார.்  �ன்னர,் ஐ.நா.ைவச ் ேசரந்்த �ன்�  நி�ணரக்ள் FCRA ைவ
��ம்பப்ெப�மா� இந்�ய அர�க்� ேகாரிக்ைக ��த்தனர.் இைவயா�ம் 2020 ஆம் ஆண்�
FCRA �ல் ேம�ம் ேமாசமான ��த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�வதற்� �ன்� நடந்தைவ என்ப�
��ப்�டத்தக்கதா�ம்.

2019 ஆம் ஆண்� �சம்பரில் நாடா�மன்றத்�ல் �ன்ைவக்கப்படட் கணக்�ன்ப� ேமா��ன்
ஆட�்க்காலத்�ல் �மார ் 14,500 அர�சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள்  அயல்நாட�் நி�ையப்
பயன்ப�த்�வ�ல் இ�ந்� த�க்கப்படட்ன. அதற்� FCRA தான் பயன்ப�த்தப்படட்�.
  ெகாேரானா ெப�ந்ெதாற்�க் காலத்�ல் வ�ைமக்�ள் தள்ளப்படட் மக்களில் �ல�க்ேக�ம்
இந்த அயல்நாட�் நி��த�கள் பயன்பட�்�க்கக் ��ம்.

தன்�ைடய இந்�த்�வ அர�ய�ன் ப��யாக ��த்தவப் �ன்னணிக் ெகாண்ட ெதாண்�
நி�வனங்கைள �டக்�வ�ம் இன்ெனா��றம் தன்�ைடய மனித உரிைம �றல்கள் உல�ன்
கண்க�க்� ெதரியாதப� மைறப்பதற்� மனித உரிைம அைமப்�கைள இல்லாெதா�ப்ப�ம்
கா�-காரப்்பேரட ்பா�ச அர�ன் நிகழ்ச�் நிரலாக இ�ந்�வ��ற�.  �மா ேகாேரகான் ெபாய்
வழக்�ல் மனித உரிைமச ் ெசய்றபாடட்ாளரக்ள் 16 ேபர ் ஆண்�க் கணக்�ல் �ைற
ைவக்கப்பட�்�க்�ன்றனர.் அ�ல் அ�டத்ந்ைத ஸ்ேடன் �வா� �ைற�ல் இ�ந்த ப�ேய
சாக�ப்படட்ார.் இவரக்ள் அன்� உமர ்கா�த், �த்�க் காப்பான் என சனநாயகத்�ன் �ரல்கள்
�ைறக் ெகாடட்��ல் அைடக்கப்பட�்�க்�ன்றன. கா��ரில் நடந்�வ�ம் மனித உரிைம
�றல்கைள மைறப்ப��ம் ேமா� – ஷா – அ�த் ேதாவல் �ம்பல் ��யாய் இ�க்�ற�.
அண்ைம�ல் கா��ர ்மனித உரிைம ெசயற்பாடட்ாளர ் ேதாழர ்�ரர்ம் பரே்வஸ் ஊபா�ன் �ழ்
�ைறப்ப�த்தப்படட்ார.்



இத்தைகய  உள்நாட�் நிைலைம�ன் �ன்னணி�ல்தான் மக்கள் கண்காணிப்பகத்ைத ேநாக்�
பா�ஸ்�களின் ெகா�ங்கரங்கள் நீண்�ள்ளன. இந்த தாக்�தல் நாம் எ�ரப்ாராத ஒன்றல்ல,
சனநாயக ஆற்றல்கள் இைத எ�ரே்நாக்�ேய இ�ந்தனர.் எனேவ, இைத எ�ரெ்காள்வதற்�
சனநாயகத்�ன் ெபயரால் ஒன்�பட�் ெசயல்ப�ம் மனத்�டப்த்�டன் நாம் இ�க்�ேறாம்.
அவ்வைக�ல், த�ழ்த்ேதச மக்கள் �ன்னணி மக்கள் கண்காணிப்பகத்ைத �டக்�ம் ஒன்�ய
அர�ன் �யற்�ைய வன்ைமயாகக் கண்�க்�ற�.

மக்கள் கண்காணிப்பகத்�ன் �� ��ஐ ேபாட�்ள்ள வழக்ைகத் ��ம்பப் ெப�மா�ம் FCRA
��த்தங்கைள ��ம்பப் ெப�மா�ம் இவ்வ�க்ைக�ன் வா�லாக ஒன்�ய பாசக அரைசக்
ேகட�்க்ெகாள்�ேறன்.

 

                                                                                                                                    ேதாழைம�டன்,

                                                                                                                                                 பாலன்,

                                                                                                                                    ெபா�செ்சயலாளர,்

                                                                                                                 த�ழ்த்ேதச மக்கள் �ன்னணி

                                                                                                                                          70100 84440


