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பத்திரிகையாளர்ைளுக்ைான மனித உரிகமைள் குறித்த பயிற்சிக் ைருத்தரங்ைம் மதுகர 

எவிடன்ஸ் அகமப்பு சார்பில் ஒரு தனியார் ந ாட்டலில் ேடத்தப்பட்டது. மூெர் உகரயும் 

ைருத்தாடல்ைளும் இடம்வபற்றன.  

 

 

முதலில் நபச ெந்த மூத்த ெழக்ைறிஞர் வ ன்றி திநபன், ``பத்திரிகைகயப் பார்த்து 

ெழக்குைகளயும் சாட்சியங்ைகளயும் பதிவுவசய்யும் நிகை தற்நபாது உள்ளது. சட்டப் 

பாதுைாப்பு, மருத்துெப் பாதுைாப்பு, சமூைப் பாதுபாப்பு பத்திரிகையாளர்ைளுக்கு 

அெசியம். ைட்டுகரயாளர்ைளுக்கு ஒன்று வசால்கிநறன். உரிகம சார்ந்த ைட்டுகரைளிலும், 

அதன் சூழல்ைளிலும் ஒருெரது தனிப்பட்ட ொழ்கெச் வசருைாதீர். ொழ்வுரிகம, சமத்துெ 

உரிகம, சுதந்திர உரிகம, தனிேபர் மாண்பு உரிகம எல்ைாநம மனித உரிகமைள். இகெ 

மீறப்படும்நபாது, மனித உரிகமக் ைாெைர்ைள் எதிர்ப்பார்ைள். 

 

 



ஆனால், இெர்ைள் மீதான தாக்குதல்ைள் தற்ைாைத்தில் அதிைமாகி ெருகின்றது. 

தனியாைவும், குழுொைவும், அகமப்பாைவும் மனித உரிகமக் ைாப்பாளர்ைள் இயங்ைைாம். 

பத்திரிகையாளர்ைளும் மனித உரிகமக் ைாெைர்ைளாை இயங்ை முடியும். தைெகைத் 

நதடவும், தைெகைப் வபறவும், தைெகை அறிவிக்ைவும் மனித உரிகமக் ைாப்பாளருக்கு 

முழுச்சுதந்திரம் உண்டு என சட்டப்புத்தைம் வசால்கிறது. சமீபசூழல்ைளில் மனித உரிகம 

மீறல்ைள் வதாடர்கின்றன. இகெ நமலும் அதிைரிக்கும். எங்ைகளப் நபான்ற மனித 

உரிகமக் ைாப்பாளர்ைள் இருப்நபாமா எனத் வதரியவில்கை” என்றார்.  

 

பத்திரிலகயொளர் பயிற்சி முகொம் 

 

உயர்நீதிமன்ற மதுகரக்கிகளயின் மூத்த ெழக்ைறிஞர் ைஜபதிராய் தலித் பாதுைாப்பு பற்றி 

நபசினார். ``தாழ்த்தப்பட்நடாருக்கும் பழங்குடியினருக்குமான சட்டங்ைகள முகறயாைச் 

வசயல்படுத்தினாநை, அெர்ைளுக்கு நீதி கிகடக்ைத் வதாடங்கிவிடும். ைகைஞர் ைாைத்தில், 

நைாயில்ைளின் அறங்ைாெைர் குழுவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தாழ்த்தப்பட்நடாருக்கு என 

இடஒதுக்கீட்கடக் வைாண்டுெந்தார். ஆனால், இப்நபாது அது வசயல்பாட்டில் 

இல்ைாமநைநய நபானது. வமாத்தமுள்ள 750 ெகை தீண்டாகமைளில் நைாயில்ைளில் 

மட்டுநம 40 ெகையான தீண்டாகம இன்றும் உள்ளது. எல்ைாநம வசய்திதான். ஆனால், 

தலித்துகடயது வசய்தியல்ை, நீதி” என்றார். 

 

ஆணெக்வைாகை குறித்து எவிடன்ஸ் வசயல் இயக்குேர் ைதிர் நபசினார். ``தலித் மக்ைகளத் 

நதர் ெடத்தில் நதங்ைாய் உகடக்ைக்கூட அனுமதிக்ைாத சமூைத்தில்தான் ோம் ொழ்ந்து 

ெருகிநறாம். தலித் மக்ைள் மீது தாக்குதல்ைள் ேடப்பகதச் சாதாரண ஒன்றாை 

வபாதுசமூைத்தினர் ைடந்து வசல்ை ஆரம்பித்துவிட்டனர். 5 ஆண்டுைளில் மட்டும் 157 

ஆணெக் வைாகைைள் ேடந்துள்ளன. ஸ்ரீபிரியா என்ற வபண் வபாறியாளர் ஆணெக் 

வைாகை வசய்யப்பட்ட ெழக்கில் எனக்கு மிைவும் அதிர்ச்சியாை இருந்தது. அந்தப் 

வபண்ணின் தந்கத வசான்ன ொக்குமூைம்தான். ஒரு அன்பான தந்கதயாை 20 ெருடங்ைள் 

ெளர்த்த வபண்கணக் வைான்று, `எனக்கு சாமிகய விடச் சாதிதான் முக்கியம்' என்று 

வசால்ை கெக்கிறது இந்த சாதிய மனப்பான்கம. ெட இந்தியாகெக் ைாட்டிலும் 

வதன்னிந்தியாவில்தான் ஆணெக்வைாகைைளின் எண்ணிக்கை அதிைரித்து ெருகிறது. தலித் 

மக்ைள் மீதான வைாடுகமைளுக்குக்கூட நீதி கிகடத்துவிடைாம். ஆனால், 



ஆணெக்வைாகைைளுக்கு நீதி கிகடப்பது அரிதாகிவிட்டது. ைாரணம், உறவினர்ைநள 

வைாகை வசய்கின்றனர். ெழக்குைள் நியாயத்நதாடும், உறுதிநயாடும் ேடப்பதில்கை. 

இத்தகன பத்திரிகையாளர்ைள் இருக்கின்றீர்ைள். ேடுநிகை.. ேடுநிகை என்கிறீர்ைள். 

நியாயத்தின் பக்ைம் நிற்பநத உண்கமயான ேடுநிகை'' என்றார். 
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