NWMI Statement in Telugu
భారతీయ మీడియాలో ల ైంగిక వేధైంపుల అనుభవాల గురిైంచి ధరయైంగా మాట్ాాడినవారైందరికీ నెట్ వర్క్
ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ మీడియా ఇైండియా (ఎన్ డబ్లుాు ఎైం ఐ) సైంపూరణ సైంఘీభావాన్ని పరకట్ిసు ునిద. ఇద
జరిలిజైంలో ఉని మనైందరికీ ఒక కీలక సమయైం. మనైం వివిధ రైంగాలోా ల ైంగిక వేధైంపులను

చూశాైం. దృఢమెైన సహాయ యైంత్రైంగాల అవసరైం గురిైంచి రాశాైం. ఇవాళ ఆ చూపు మన మీదనే
పడుతునిపుుడు మైం ఈ పరిణ్మాన్ని ఆహాాన్నసుున్ిైం. మరిైంత ఎకక్వ మైంద మహిళలక తమ
అనుభవాలను భయ సైంకోచ్లక వదలి బ్లహిరైంగ పరచడ్న్నకి ప్ర ర తసహిసు ున్ిైం.
ఎనని వేధైంపుల ఘట్నలలో న్నైందతులకక శిక్షలక విధైంచబ్లడలేదనీ, శిక్షాతీత నేరపరవృత్తు కొనసాగిైందనీ,
నేరసుులక పరచ్ర సాధన్లలో యథవిధగా కొనసాగుతున్ిరనీ చూసి మైం చదవి ఎైంతగానన ఆైందో ళనకక
గురయాయైం. భారతీయ వారాు సాధనలాలో విపరీతైంగా సాగుతుని ల ైంగిక వేధైంపులనూ, స్ు ప
ీ ట్ా

వివక్షనూ మైం తీవరైంగా ఖైండిసు ున్ిైం. ఈ సిిత్త ల ైంగిక వేధైంపులను న్నరాట్ైంకైంగా అనుఅత్తైంచడైం
మాతరమ కాక, ఒక మౌన సైంస్ృత్తన్న, బ్లాధతులనే న్నైందైంచే సైంస్ృత్తన్న, నెత్తక ప్ర లీసు సైంస్ృత్తన్న
ప్ర ర తసహిసు ునిదన్న కూడ మైం భావిసుున్ిైం.

ఈ సైంఘట్నల వెలకగులో ఎన్ డబ్లుాు ఎైం ఐ ఈ కిైంద డిమాైండుా ముైందుకక తసుునిద:
1. జరిలిజైం కళాశాలలక, శాఖలక, జరిలిసుు సైంఘాలక, ప్రరస్ కా బ్ లక సహా అన్ని మీడియా
సైంసి లక, బ్లాధతుల అనుభవాలను యథ్విధగా పరిగణనలోకి తీసుకకన్న, విచ్రణలక
ప్ారరైంభైంచ్లి, తగిన చరయలక తీసుకోవాలి.
2. అన్ని మీడియా సైంసి లక, జరిలిజైం కళాశాలలక, ల ైంగిక వేధైంపులను న్నవారిైంచడ్న్నకి,
పన్నపరదేశాలోా మహిళల ల ైంగిక వేధైంపుల (న్నవారణ, న్నషేధైం, తగిగైంపు) చట్ు ైం, 2013
న్నరదేశిైంచినట్టుగాఅ తపున్నసరిగా అైంతరగ త సైంఘాలక (ఇైంట్రిల్ కమిట్ీ -IC) ఏరాుట్ట
చేయడ్న్నకి తగిన విధ్న్లను రూప్ ైందైంచుకోవాలి. చట్ు పరకారైం ఫిరాయదులక స్ాకరిైంచే
ఇైంట్రిల్ కమిట్ీలో ఉని సభుయలలో పరత్త ఒక్రికీ తగిన శిక్షణ ఉైండ్లి. ఈ కమిట్ీకి ఒక

మహిళ నేతృతాైం వహిైంచ్లి. సగైం మైంద సభుయలక మహిళల ఉైండ్లి. చట్ు వయవహారాలలో,
మహిళల హకక్లలో న్నపుణుల న న్నష్ుక్షప్ాతమెైన బ్లట్ి మహిళ న్నపుణురాలకగా ఉైండ్లి. ఐసి
సభుయలైందరూ ఫిరాయదులకక ప్ారముఖయతన్నవాాలి. సమయానుకూలైంగా వయవహరిైంచ్లి. కమిట్ీ
సిఫారససల ఆధ్రైంగా తక్షణచరయ తీసుకోవాలి. ఫిరాయదుప్ర విచ్రణ్ పరకయ
ి ను ప్ారదరశకైంగా
విసు ృతైంగా తలియపరచ్లి.
3. అన్ని మీడియా సైంసి లక, జరిలిజైం కళాశాలలక ల ైంగిక వేధైంపులను వయత్తరదకిైంచే విధ్న్న్ని
పరకట్ిైంచ్లి. తమ సైంసి లోపలి ఇైంట్రిల్ కమిట్ీ ఏరాుట్ట గురిైంచి వివరాలను, తమ

సైంసి లోపల, తమ వెబ్ సరట్ా లో విసు ృతైంగా పైంప్ిణీ చేయాలి / బ్లహిరగతైం చేయాలి / పరదరిశైంచ్లి.

ల ైంగిక వేధైంపుల పరిణ్మాలను గురిైంచి తపున్నసరిగా ఉదో యగఒపుైంద్లలో, పరవరు న్
న్నయమావళులోా సుష్ు ైంగా వివరిైంచ్లి.

4. జరిలిజైం సాభావైం వలా , జరిలిసుులక క్షదతైంర లో ఉైండవలసి ఉైంట్టైందనీ, విభని వారాు
వనరసలతో సైంబ్లైంధైంలోకి రావలసి వసుుైందనీ గురిుైంపుతో ఇైంట్రిల్ కమిట్ీలక, యజమానులక
ఫిరాయదులను తీసుకోవడ్న్నకి తగినైంత సున్నిత అవగాహనను అైందైంచ్లి. తమ ఉదో యగుల
భదరతను పణైంగా ప్రట్ు ి వారు లక సైంప్ాదైంచలేదన్న సైంప్ాదకకలక న్నరాారిైంచుకోవాలి.
5. ల ైంగిక వేధైంపుల చట్ు ైం 2013 పరకారైం, ల ైంగిక వేధైంపులకక అత్త ఎకక్వగా గురయ్యయ ఫ్రలానసరసా,
సిుైంర గరసా వైంట్ి వారిన్న, వారి ఉదో యగభదరతను కూడ ల ైంగిక వేధైంపుల వయత్తరదక విధ్నైం,
పరిధలోకి, వారస పన్నచేసు ునిసైంసి అైంతరగ తకమిట్ీల పరిధలోకి తేవాలి.
6. ఫిరాయదుద్రసలక తమ పట్ా అమల న నేరాలకక గాను భారత శిక్షా సమృత్త కిైంద చరయ తీసుకకనే
పరయత్ిలక సాగిసేు అన్ని మీడియా సైంసి లక, జరిలిజైం కళాశాలలక సహాయైం చేసే
విధ్న్లను రూప్ ైందైంచ్లి.
7. స్ు ప
ీ ురసష్ సమానతా వాత్వరణ్న్ని ప్ర ర తసహిైంచే వాత్వరణ్న్ని కలిుైంచడైం కోసైం ఏడ్దకి
కనీసైం రైండు సారా య్న్ అవగాహన్ సదసుసలక ఏరాుట్ట చేయాలి. మహిళలకక పరధ్న
ప్ాతరలక ఇవాాలి.

8. అన్నిమీడియా సైంసి లక, జరిలిజైం కళాశాలలక ల ైంగిక వేధైంపులకక గురైనవారికి, ఆరోపణలక
ఎదుర్్ైంట్టనివారికి వృత్తు పరమెైన కౌన్నసలిైంగ్, సూచనలక అైందైంచ్లి.
9. ఇపుట్ివరకూ వెలకవడిన ఆరోపణలప్ర మరిైంత విచ్రణ సాగవలసిన అవసరైం ఉైంద. ఈ
కథన్లక వెలకగులోకి రాకకైండ్ తొకి్ప్రట్ుడైం జరగకకైండ్, ప్రదే మీడియా / ల గస్ సైంసి లక ఈ

కథన్లను శ్ిదాగా రిప్ర రసు చేయాలి. కారాయలయైంలో ల ైంగిక వేధైంపుల నేరాలకక ప్ాలుడినవారస
శిక్షలకక గురి కాకకైండ్, ఆ పరయత్ిలను భగిైం చేసే పరయత్ిలను వముమ చేసి మీడియా
మారగ దరశకైంగా న్నలవాలి.
ల ైంగిక వేధైంపులకక గురైన బ్లాధతులక ధరయైంగా మాట్ాాడట్ాన్నకి, అైంతరగ త సైంఘాలను బ్లలపరచట్ాన్నకి
కావలసిన మదే తు అైందైంచడ్న్నకి ఎన్ డబ్లుాు ఎైం ఐ అైందుబ్లాట్టలోఉైంద. సహాయైం కావలసినవారస
మమమలిి editors@nwmindia.org లో సైంపరదైంచవచుు.

