
ീെറ്റ്വർക്ക് ഒഫ് വഽമൺ ഇൻ മ഼ഡ഻യ, ഇന്ത്ൿൻ മ഼ഡ഻യുയഺട് 

ൂൈരൿപാർവം അവരഽീെ ൂലംഗ഼ക പ഼ഡെീെ കഽറ഻ച്ച് സംസഺര഻ച്ച 

എലലഺവരഽമഺയഽം ഐകൿദഺർഢ്ൿം പഽലർെഽന്നഽ. െമ്മൾ പല ുമഖലകള഻ൽ 

ഉള്ള ൂലംക഼ക പ഼ഡെീെ പറ്റ഻യഽം അത഻െഽ പര഻ഹഺരം കണ്ടെുണ്ട 

ആവശൿീെ പറ്റ഻യഽം സഺക്ഷ഻ ആകഽകയഽം റ഻ുപഺർട്ട് ീെയ്ത഻ട്ടുമഽണ്ടഽ. 
ഇുപഺൾ െമ്മള഻ുലക്ക് ശദ്ധ വന്ന ഈ സമയെഽ, ഇത് ഞങ്ങൾ 

സവ഼കര഻ക്കയഽകയഽം, കാെഽതൽ സ്തത഼കീള അവരഽീെ അെഽഭവങ്ങൾ 

ഭയമ഻ലലഺീത ുരഖീപെഽെഺൻ ുപഺത്സഺഹ഻പ഻കയഽകയഽം ീെയഽന്നഽ. 
 

 

കഽറ്റഺുരഺപ഻തർ ഇുപഺഴഽം ശ഻ക്ഷ ലഭ഻ക്കഺീത െൿാസ്ത റാമഽകള഻ൽ ു ഺല഻ 
ീെയഽന്നത് വഺയ഻ച്ചു ഞങ്ങൾ അസവസ്ഥർ ആണ്. െ഻ശബ്ദദയഽീെ 

സംസ്തകഺരവഽം ഇരീയ കഽറ്റീപെഽെലഽം സദഺെഺര ുപഺല഼സ഻ങ്ങഽം 

വളർെഽന്ന  ഇന്ത്ൿൻ െൿാസ്ത റാമഽകള഻ീല ീസക്സ഻സവഽം 

ആണ്ീകഺയ്മയഽം ഞങ്ങൾ ശക്തമഺയ഻ അപലപ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

 

ഈ സംഭവങ്ങളുീെ ീവള഻ച്ചെ഻ൽ, NWMI ആവശൿീപെഽന്നഽ: 
 

 

1 . ു ർണല഻സം ുകഺുള ഽകളും ഡ഻പഺർട്ട്ീമന്റഽകളും, ു ര്ണല഻സ്ത് 

യാണ഻യെഽകളും പസ്ത ക്ലബ്ബ്കളും ഉൾീപെഽന്ന മ഼ഡ഻യ സംഘെെകൾ  

അത഻ ഼വ഻ച്ചവരഽീെ വ഻ശദ഼കരണം സവുമൈയഺ അറ഻വ഻ൽ ീപെഽെഽകയഽം, 

അുെവഷണം െെെഽകയഽം, െെപെ഻ എെഽക്കഽകയഽം ുവണം. 

 

 

2. എലലഺ മ഼ഡ഻യ സംഘെെകൾക്കഽം ു ർണല഻സം ുകഺുള ഽകൾക്കഽം 

ൂലംഗ഻ക ൊഷണം ഴ഻വഺക്കഺൻ ുപഺള഻സ഻കൾ ുവണം. ഇന്ീറര്ണല് 

കമ്മ഻റ്റ഻കൾ ദ഻ ീസക്സഽവൽ ഹരഺസ്സ്ീമന്് ഒഫ് വഽമൺ അറ്റ് വർക്ക് 
ുേസ്ത ആക്ട്, 2013 പകഺരം െ഻ർമ഻ക്കഽകയഽം, എലലഺ അംഗങ്ങീളയഽം 

പരഺത഻ ൂകകഺരൿം ീെയഺൻ പര഻ശ഼ല഻പ഻ക്കഽകയഽം ുവണം. എലലഺ 

ഐസ഻കളുീെയഽം തലപെഽ രഽ സ്തത഼ ആയ഻ര഻ക്കണം. പകഽത഻ 
അംഗങ്ങളും സ്തത഼കൾ ആയ഻ര഻ക്കണം. രഽ അംഗീമങ്ക഻ലഽം 

െ഻യമെ഻ന്ീറുയഺ സ്തത഼ അവകഺശങ്ങളുീെുയഺ വ഻ദഗ്ദ്ധ ആയ 

പഽറെഽന്നഽള്ള രഽ സ്തത഼ ആകണം. 

 

 

3 . എലലഺ മ഼ഡ഻യ സ്ഥഺപെങ്ങളും ു ർണല഻സം ുകഺുള ഽകളും അവഽീെ 

ആന്റ഻ ീസക്സഽവൽ ുപഺള഻സ഻യഽം ഐ സ഻ യഽീെ െ഻ർമ്മഺണവഽം 



സ്ഥഺപെെ഻ന്ീറ ഉള്ള഻ലഽം ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽം െന്നഺയ഻ പെര഻പ഻ക്കണം. 

ൂലംഗ഼ക ൊഷണെ഻ന്ീറ പതൿഺഖഺതം ുകഺൺെഺക്െ഻ലഽം ുകഺഡ് ഒഫ് 

ുകഺണ്ടഽക്െ മഺെവല഻ലഽം കിതൿമഺയ഻ സാെ഻പ഻ക്കണം.  

 

 

4 . ു ർണല഻സം ു ഺല഻യഽീെ സവഭഺവം മെസ്സ഻ലഺക്ക഻ ഫ഼ൾഡ഻ുലഺ മറ്റു 

ുസഺഴ്സഽകളും ആയ഻ ബന്ധീപെുപഺുളഺ ഉണ്ടഺകഽന്ന പരഺത഻കൾ ഐ സ഻ 
കളും ീതഺഴ഻ല്ദഺതഺക്കളും ീസൻസ഻റ്റ഼വ് ആയ഻ ൂകകഺരൿം ീെയ്യണം. 

 ഼വെക്കഺരഽീെ സഽരക്ഷ തൿ ഻ച്ചു ീകഺണ്ടഺകരഽതഽ ുറഺറ഻ 
ലഭൿമഺുകണ്ടീതന്നഽ എഡ഻റ്റർമഺർ ഉറപു വരഽെണം. 

 

 

5. SH (  സ്തത഼കൾീക്കത഻ീര  ു ഺല഻ സ്ഥലീെ പ഼ഡെം തെയഺെഽം 

ഇലലഺതഺക്കഺെഽമഽള്ള െ഻യമം)  െ഻യമ പകഺരം സവതന്ത് പത 

പവർെകീരയഽം (ഫ഼ലഺൻസ്ത, stringers ) എന്ന഻വീരയഽം  അവർ 

വഺർെകൾ െൽകഽന്ന സ്ഥഺപെങ്ങളുീെ ഇന്ുറണൽ സമ഻ത഻കളുീെ 

പര഻ൈ഻യ഻ൽ ീകഺണ്ടഽ വരണം. അവരഽീെ ു ഺല഻ സഽരക്ഷ഻തവം ഇലലഺയ്മ 

കണക്ക഻ീലെഽെഺൽ ഈ വ഻ഭഺഗെ഻ൽ ീപെഽന്ന പതപവർെകരഺണ് 

ൂലംഗ഻ക പ഼ഡെെ഻ന് ഏറ്റവഽം വ഻ുൈുയയഺക്കീപുട്ടക്കഺവഽന്നവർ. 

 

 

6. രഽ സ്തത഼ കഽറ്റകിതൿവഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് പരഺത഻ െൽകഺൻ 

തയ്യഺറഺവഽകയഺീണങ്ക഻ൽ എലലഺ മഺൈൿമ സ്ഥഺപെങ്ങളും ു ർണല഻സം 

ുകഺുള ഽകളും ഇന്ത്ൿൻ ശ഻ക്ഷഺ െ഻യമുമഺ െ഻ലവ഻ലഽള്ള മറ്റു െ഻യമങ്ങൾ 

പകഺരുമഺ അവർക്ക് സഹഺയം ലഭൿമഺക്കണം. 

 

7. എലലഺ മഺൈൿമ സ്ഥഺപെങ്ങളും ു ർണല഻സം ുകഺുള ഽകൾക്കഽം gender 

ീപഺതഽ ൈഺരയ഻ൽ എെ഻ക്കഺെഽള്ള െയങ്ങൾ ുവണം. ല഻ംഗ െ഼ത഻ തഽലൿതഽം 

െൿഺയവഽം  ുപഺത്സഺഹ഻പ഻ക്കഺൻ ഉതകഽന്ന അന്ത്ര഼ക്ഷം 

വളർെ഻ീയെഽക്കഺൻ , ല഻ംഗ െ഼ത഻ ുബഺൈവത്കരണെ഻െഺയഽള്ള 

ശ഻ൽപശഺലകൾ വർഷെ഻ൽ രഽ തവണീയങ്ക഻ലഽം ുകഺുള ഽകളും 

സ്ഥഺപെങ്ങളും െെെണം.  

 

 

8 . എലലഺ മഺൈൿമ സ്ഥഺപെങ്ങളും ു ർണല഻സം ുകഺുള ഽകളും ൂലംഗ഻ക 

പ഼ഡെം അത഻  ഼വ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം അത഻ൽ കഽറ്റഺുരഺപ഻തരഺയവർക്കഽം 

ീപഺഫഷണൽ കൗൺസ഻ല഻ംഗ് െൽകണം.                                                                        

                                                                                                            9 . ഇതഽ വീര ഉയർന്നഽ 
വന്ന ആുരഺപണങ്ങൾ പത പവർെെെ഻ൽ തഽെർ പവർെെം (follow up) 



അർഹ഻ക്കഽന്നവയഺണ്. അത഻െഺൽ ഈ വഺർെകൾ തമസ്തകര഻ക്കഽന്നത഻െഽ 
പകരം വൻക഻െ, പഺരപരൿം അവകഺശീപെഽന്ന മഺൈൿമ സ്ഥഺപെങ്ങൾ ഇവ 

റ഻ുപഺർട്ടുകളഺയ഻ അതൿൈ഻കം ശദ്ധുയഺീെയഽം ശമുെഺീെയഽം 

സ്ഥ഻രമഺയ഻ follow up ീെയ്യണം. ു ഺല഻ സ്ഥലെ് ൂലംഗ഻ക പ഼ഡെം 

െെെഽന്ന  അത഻കമ഻കൾക്ക് കഺല കഺലങ്ങളഺയ഻ ക഻ട്ട഻യ഻രഽന്ന പര഻രക്ഷ 

ഇലലഺതഺക്കഺൻ  മഺൈൿമങ്ങൾ സവയം പകഺശം ീെഺര഻യണം.  

 

 

ൂലംഗ഻ക പ഼ഡെം അത഻  ഼വ഻ച്ച തഽറന്ന് പറയഺൻ തയഺറഺവഽന്നവർക്ക് 
ുവണ്ട഻   NWMI ഉണ്ടഺകഽം; പം ഇന്ുറണൽ സ഻മ഻ത഻കീള 

പ഻ന്ത്ഽണയ്ക്കഺെഽം ശക്ത഻ീപെഽെഺെഽം. editors@nwmindia.org എന്ന ീമയ഻ൽ id 

യ഻ൽ ഞങ്ങീള ബദ്ധീപെഺവഽന്നതഺണ്. 
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