இந்திய ஊடகங் களில் நிலவும் பாலியல் துன்புறுத்தல் அனுபவங் கள்
பற் றி துணிச்சலுடன் பபசி வரும் அனனவருடனும் ஊடகத்திலுள் ள
பபண்களுக்கான அனமப்பு (Network of Women in Media) முழு
ஓர்னமயுடன் நிற் கிறது. ஊடக உலகில் உள் ள நம் எல் பலாருக்கும்
இது மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் . பவறு பல துனறகளில்
நிலவும் பாலியல் துன்புறுத்தல் பிரச்னனகள் பற் றியும் அதற் கான
தீர்வுகள் பற் றியும் நாம் பதாடர்ந்து பார்த்தும் எழுதியும்
வந்திருக்கிபறாம் . இப்பபாது நம் மீது கவனம் திரும் பியிருக்கிறது.
இனத நாங் கள் வரபவற் கிபறாம் . எந்த அச்சுறுத்தலும்
மனத்தனடயும் இல் லாமல் இன்னும் அதிக பபண்கள் அவர்களுக்கு
பநர்ந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் கள் பற் றி பபச முன் வர பவண்டும்
என்று விரும் புகிபறாம் .
பாலியல் துன்புறுத்தல் களில் பதாடர்ந்து ஈடுபட்ட பலர் இப்பபாதும்
எந்த விசாரனணயும் இன்றி பாதுகாக்கப்பட்டு பவனல பசய் துக்
பகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது எங் கனள மிகவும் வருத்தமனடய
பசய் கிறது. பாலியல் துன்புறுத்தல் பிரச்னனனய னகயாள
தவறுவபதாடு மட்டுமல் லாமல் அனத சுற் றி ஒரு பமௌனத்னதயும் ,
அனத எழுப்புபவர்கள் மீதான எதிர் குற் றசாட்டுகனளயும் , அவர்கள்
மீது கண்காணிப்பு ஏவுவனதயும் மனறமுகமாக
ஊக்குவிக்குமளவுக்கு இந்திய பசய் தியனறகளில் நிலவும்
ஆணாதிக்கத்னதயும் பபண் பவறுப்னபயும் நாங் கள் வன்னமயாக
கண்டிக்கிபறாம் .
இந்த நிகழ் வுகளின் அடிப்பனடயில் , எங் கள் அனமப்பு (NWMI) சில
பகாரிக்னககனள முன் னவக்கிறது.
1) ஊடக கல் லூரிகள் , துனறகள் , சங் கங் கள் , பிரஸ் கிளப்புகள்
உள் ளிட்ட எல் லா ஊடக நிறுவனங் களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
வாக்குமூலங் கனள தாமாக முன்வந்து ஏற் று, விசாரனண நடத்தவும்
உரிய நடவடிக்னக எடுக்கவும் முன் வர பவண்டும் .
2) எல் லா ஊடக நிறுவனங் களும் ஊடக கல் லூரிகளும்
பணியிடங் களில் பாலியல் துன்புறுத்தனல தடுக்கும் வனகயில்
பகாள் னககனள வகுக்க பவண்டும் . பணியிடங் களில் பாலியல்
துன்புறுத்தல் சட்டம் ,2013ன் கீழ் முனறயாக நியமிக்கப்பட்ட
விசாரனண குழுக்கனள அனமக்க பவண்டும் . அந்த குழுவுக்கு ஒரு
பபண் தனலவராக இருக்க பவண்டும் . சரி பாதி உறுப்பினர்கள்
பபண்களாக இருக்க பவண்டும் . சட்டத்திபலா பபண்களின்
உரினமகளிபலா நிபுணத்துவம் பபற் ற, சார்பில் லாத பபண்

யாராவது பவளி உறுப்பினராக இருக்க பவண்டும் . குற் றசாட்டுகள்
வரும் பபாது அனத உடனடியாக பகட்டு, உரிய பநரத்தில்
விசாரனண நடத்தும் வனகயில் உறுப்பினர்கள் பசயல் பட
பவண்டும் . குழுவின் சிபாரிசின் பபயரில் நிர்வாகம் உடனடியாக
நடவடிக்னக எடுக்க பவண்டும் . ஒரு குற் றசாட்னட எப்படி முன்
னவப்பது என்பது பற் றிய பசயல் முனறயும் பதளிவாகவும்
பரவலாகவும் பசால் லப்பட்டிருக்க பவண்டும் .
3) பாலியல் துன்புறுத்தலுக்பகதிரான பகாள் னகயும் விசாரனண
குழு அனமக்கப்பட்டிருப்பது பற் றியும் பரவலாக எல் பலாரும்
அறிந்து பகாள் ளும் வனகயில் எழுதி னவப்பது, சுற் றிறிக்னக
விடுவது பபான்றவற் னற எல் லா ஊடக நிறுவனங் களும் ஊடக
கல் லூரிகளும் உறுதி பசய் ய பவண்டும் . அலுவலகத்தில்
மட்டு மல்லாமல் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்திலும் அது இடம்
பெற்றிருக்க வவண்டும். ெைி நியமன ஆணைகளிலும் நடத்ணத
விதிகளிலும் ொலியல் துன்புறுத்தலுக்கான எதிர்விணனகள் ெற்றி
பதளிவாக குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்க வவண்டும்.
4) ஊடகத்துனறயின் தன்னமனய உணர்ந்து, நிர்வாகமும்
விசாரனணக் குழுவும் பணி நிமித்தம் களங் களில் அல் லது பிற
துனறயினருடன் பபசும் பபாது நிகழும் பாலியல் துன்புறுத்தல்
குறித்த புகார்கனள விசாரிக்க முன் வர பவண்டும் .
பணிபுரிபவரின் பாதுகாப்னப விட கட்டுனரகள் முக்கியமில் னல
என்பனத ஆசிரியர்கள் உறுதி பசய் ய பவண்டும் .
5) பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் , 2013ன் அடிப்பனடயில் பணி
பாதுகாப்பற் ற நினலயில் பவனல பசய் யும் சுதந்திர
ஊடகவியலாளர்கள் மற் றும் பகுதி பநர பணியாளர்கள் அவர்கள்
பங் களிக்கும் நிறுவனங் களின் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்பகதிரான
பகாள் னக மற் றும் விசாரனண குழுவின் ஆளுனகக்குள்
கபுாண்டுவரப்ெட வவண்டும்.
6) இந்திய குற் றவியல் சட்டம் அல் லது பவறு ஏதும் சட்டத்தின் கீழ்
புகாரளிக்க பவண்டும் என்று ஒரு நபர் விரும் பினால் அவருக்கு
எல் லா ஊடக நிறுவனங் களும் ஊடக கல் லூரிகளும் உரிய
உதவினய வழங் க பவண்டும் .
7) பாலின பிரச்னனகனள னமய நீ பராட்டத்துக்கு பகாண்டு வரும்
பகாள் னககள் வகுக்கவும் , வருடத்துக்கு இரண்டு முனறயாவது
பாலின நுண்ணுணர்வு குறித்து பயிலரங் குகள் நடத்தவும் எல் லா
ஊடக நிறுவனங் களும் ஊடக கல் லூரிகளும் நடவடிக்னக எடுக்க
பவண்டும் .

8) புகாரளிப்பவர், குற் றம் சாட்டப்பட்டவர் இரு தரப்பினருக்கும்
பணிரீதியான ஆபலாசனனகனள வழங் க எல் லா ஊடக
நிறுவனங் களும் ஊடக கல் லூரிகளும் ஏற் பாடு பசய் ய பவண்டும் .
9) இது வனர வந்த புகார்கள் பசய் தி ரீதியாகவும் பதாடர்ச்சியாக
முன்பனடுத்துச் பசல் லப்படபவண்டியனவ. இனத மூடி
மனறக்காமல் , பபரிய பாரம் பரிய ஊடகங் கள் இது பற் றிய
பசய் திகனள பபாறுப்புணர்வுடன் பவளியிட பவண்டும் .
பணியிடங் களில் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுபவர்கள்
பதாடர்ந்து பாதுகாக்கப்படுவனத நிறுத்த, ஊடகத்துனற சுய
பரிபசாதனனயில் ஈடுபடபவண்டும் .
இது குறித்து உனரயாட பவண்டும் என்று விரும் பும் பபண்களுக்கும்
ஆதரவளிக்கவும் , விசாரனணக் குழுக்கள் அனமக்க
மற் றும் வலுப்படுத்த உதவவும் ஊடகத்திலுள் ள பபண்களுக்கான
அனமப்பு தயாராக இருக்கிறது.
எங் கனள editors@nwmindia.org என்கிற மின்னஞ் சலில் பதாடர்பு
பகாள் ளலாம்

