ુ મઆઈન ાંુ નનવેદન
ભારતીય મીડિયા જગતમાાં#MeTooપર એનિબલ્યએ
નેટલર્ક ઓપ વલભેન ઈન ભીડડમા ઈન ઈન્ડડમા, બાયતીમ ભીડડમા જગતભાાં ોતાની વાથે થમેરી
જાવતમ વતાભણી અંગે ોતાના અનુબલોને ડશિંભત ૂલકર્ યજૂ ર્યનાય તભાભ ભડશરાઓને
વભથકન આે છે . ત્રર્ાયત્લભાાં આણા વૌ ભાટે આ એર્ અગત્મનો વભમ છે . આણે વલવલધ
ક્ષેત્રોભાાં જાવતમ વતાભણી અંગે જોયુ ાં છે અને તેના ઉર્ેર ભાટે જરૂયી ભજબ ૂત વ્મલસ્થા અંગેના
અશેલારો ણ આપ્મા છે . શલે જ્માયે ધ્માન આણી તયપ લળયુ ાં છે ત્માયે આણે તેને
આલર્ાયીમે છીએ અને લધુને લધુ ભડશરાઓને ર્ોઈણ પ્રર્ાયના ડય ર્ે અલયોધ લગય ોતાની
લાસ્તવલર્તા વ્મક્ત ર્યલા અભે પ્રોત્વાશીત ર્યીએ છીએ.
ઘણા ફધાાં જાવતમ વતાભણી ડર્સ્વાઓ ભાટે આયોીઓએ વજા બોગલી નથી અને તેઓ ર્ોઈણ
પ્રર્ાયની ચ િંતા લગય ડય ૂઝરૂભભાાં શજુ ણ ર્ાભ ર્યી યહ્ાાં છે , તે જોઈને અભે અત્માંત વ્મવથત
છીએ. બાયતના અખફાયી જગતભાાં પેરામેરા ચરિંગબેદ અને સ્ત્રીદ્વેની અભે વખત ળબ્દોભાાં ટીર્ા
ર્યીએ છીએ. એ વાથે વાથે અભે એભ ણ ભાનીએ છીએ ર્ે જાવતમ વતાભણીના ડર્સ્વાઓ વાભે
આંખ આડા ર્ાન ન ર્યલા જોઈએ તથા બોગ ફનનાયા ય જ દોાયોણ અને નૈવતર્
જલાફદાયીને પ્રોત્વાશન ન ભવુાં જોઈએ.
આ ઘટનાઓને ધ્માનભાાં યાખીને, એનડફલ્યુએભઆઈ ની ે મુજફની માગણીઓ ર્યે છે :
1. ત્રર્ાયત્લની ર્ોરેજો અને વલબાગો, ત્રર્ાયત્લના વાંગઠનો અને પ્રેવ ક્રબ્વ વડશતની તભાભ
ભીડડમા વાંસ્થાઓએ બોગ ફનનાયાઓના વભથકનભાાં સુઓ ભોટો ર્ોગ્નનવડવ, વાંસ્થાર્ીમ
તાવો ર્યાલીને મોનમ ગરાાં રેલા જોઈએ.
2. તભાભ ભીડડમા વાંસ્થાનો અને ત્રર્ાયત્લની ર્ોરેજો ાવે ર્ામકસ્થે જાવતમ વતાભણી
અટર્ાલલા ભાટેની નીવત શોલી જઈએ અને ર્ામકસ્થે ભડશરાઓની જાતીમ વતાભણી
(અટર્ામત, પ્રવતફાંધ અને વનલાયણ) અવધવનમભ–2013ની જરૂયીમાતો અનુવાય આંતયીર્
વવભવત ( ઈડટયનર ર્વભટી)ની મોનમ ય ના ર્યલી જોઈએ, જેભાાં દયે ર્ વભ્મ પયીમાદોને
વનલાયલા ભાટે વક્ષભ શોલો જોઈએ. દયે ર્ વવભવતનુ ાં લડણ ભડશરાએ ર્યલી જોઈએ, તેના
અડધા વભ્મો ભડશરાઓ શોલી જોઈએ.

તેભાાં ર્ામદા અથલા ભડશરા અવધર્ાયભાાં વનષ્ણાત

શોમ તેલી તટસ્થ, ફશાયની ભડશરા શોલી જોઈએ. વવભવતના વભ્મો પયીમાદો પ્રત્મે
વાંલેદનળીર શોલા જોઈએ અને વભમ વીભાની અંદય તે અંગે તાવ ર્યી ળર્ે તેલી શોલા

જોઈએ. લડશલટીભાંડે આંતયીર્ વવભવતની બરાભણોને આધાયે ઝડી પ્રડિમા શાથ ધયલી
જોઈએ. પયીમાદ શાથ ધયલાની પ્રડિમા અંગે વ્માર્ણે જાણર્ાયી શોલી જોઈએ.
3. તભાભ ભીડડમા વાંસ્થાનો અને ત્રર્ાયત્લની ર્ોરેજોએ એટલુાં સુવનવિત ર્યવુાં જોઈએ ર્ે જાવતમ
વતાભણી વલયોધી નીવતની વલગતો અને આંતયીર્ વવભવતના ફાંધાયણ ફાફતે તેભના વાંસ્થાનો
અને

લેફવાઈટ્વની

અંદય

મોનમ

જાશેયાત/પ્ર ાય-પ્રવવદ્ધી

થામ.

જાવતમ

વતાભણીના

યીણાભોનો નોર્યીના ર્યાયો અને આ ાયવાંડશતાની ભાગકદવળિર્ાભાાં સ્ષ્ટણે ઉલ્રેખ ર્યલો
જોઈએ.
4. ત્રર્ાયત્ત્લ ક્ષેત્રે આઇવી અને યોજગાયદાતાઓને એટરા વાંલેદનળીર ફનાલલા જોઇએ ર્ે
જેથી તેઓ ર્ભક ાયીઓ તયપથી ભતી પડયમાદો નોંધે. જેભાાં ડપલ્ડ ય ર્ાભ ર્યતા વભમે ર્ે
સ્રોતો વાથે લાતાકરા ર્યતા વભમે ઉબી થતી મુશ્ર્ેરીઓનો વભાલેળ થામ છે . વાંાદર્ે એ
ફાફતની ખાતયી ર્યલી જોઇએ ર્ે વભા ાય ર્યતા તેભના ર્ભક ાયીઓની વરાભતી લધુ
ભશત્ત્લની છે .
5. એવએ

એક્ટ, 2013 શેઠ ડિરાડવવક અને સ્રીડજવક ર્ે જેઓ વાથે જાતીમ વતાભણીની

ળક્યતા લધુ શોમ છે તેભને ણ એડટી-વેક્સ્યુઅર શેયેવભેડટ ોચરવી અને વભડીમાની
આંતડયર્ વવભવતઓના ર્ામકક્ષેત્ર શેઠ આલયી રેલા જોઇએ.
6. ફધી જ વભડીમા વાંસ્થાઓ અને ત્રર્ાયત્લ ક્ષેત્રની ર્ોરેજોએ જો ર્ોઇ ભડશરા ઇન્ડડમન ીનર
ર્ોડ ર્ે અડમ રાગુ ડતા ર્ામદા શેઠ પડયમાદ ર્યલાનો વનણકમ ર્યે તો તેને વશામ  ૂયી
ાડલી જોઇએ.
7. ફધી જ વભડીમા વાંસ્થાઓ અને ત્રર્ાયત્લ ક્ષેત્રની ર્ોરેજોએ જાતીમ વભાનતાનુ ાં વૌશાદક  ૂણક
લાતાલયણ વજાકમ તે ભાટે લકના ઓછાભાાં ઓછી ફે લખત જાતીમ ફાફતો પ્રત્મે
વાંલેદનળીરતા અંગેના લર્ક ળો મોજલા જોઇએ.
8. ફધી જ વભડીમા વાંસ્થાઓ અને ત્રર્ાયત્લ ક્ષેત્રની ર્ોરેજોએ જાતીમ વતાભણીનો બોગ ફનેર
વ્મગ્ક્ત અને આયોીનુાં વ્માલવાવમર્ યાભળકન ર્યવુાં જોઇએ.

9. ફશાય આલેર આયોોનુ ાં રામર્ાતના આધાયે ત્રર્ાયત્લ ક્ષેત્રે પોરો-અ ણ થવુ ાં જોઇએ. આ
વભા ાયોને દફાલી દે લાને ફદરે વભડીમા વાંસ્થાઓએ મોનમ

ર્ાવણી ર્યીને તેના ય આગ

લધવુાં જોઇએ. વભડીમાએ ર્ાભના સ્થે થતી જાતીમ વતાભણીના દૂ ણને નાથલા ભાટે ોતાની
વાંસ્થાને ણ ર્ામકલાશીથી ફાર્ાત ન યાખલી જોઇએ.
એનડબ્લ્યુએભઆઇ બોગ ફનેરાને વાાંબલા અને ભદદ ર્યલા તેભજ આંતડયર્ વવભતી ભજબ ૂત
ર્યલા ભાટે તૈમાય છે . editors@nwmindia.org ય અભાયો વાંર્ક ર્યો.

