க�ொள்கை,
ஆராய்ச்சி &
மத ிப்பாய்வு

ந ிலைத்து ந ிற்கும்
தன்மை & ப�ொறுப்பு
க�ொடுக்கும் தன்மை

ப�ொதுமக்களுக்கான
கல்வி &
வ ிழ ிப்புணர்வு

சமுதாயக்
கூட்டுமுனைப்பு

மக்கள் த�ொகை
குற ிப்பான
இனப்பாகுபாட்டுக்கு
எத ிரான
முனைப்புக்கள்

/ இனம் பற் றிய, ச ிதறலாக ிவ ிட்ட தரவுகள ின்

/ இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான சட்டவடிவு

/ இலக்கு வைக்கப்பட்ட ப�ொதுமக்களுக்கான

/ இனப்பாகுபாட்டின் எத ிர்ப்புக்காக

இனப்பாகுபாட்டை ஒட்டும�ொத்தமாக சமாள ிப்பது

சேகரிப்புக்கான கட்டமைப்பு மற்றும்

அமைத்தல்:

கல்வி & வ ிழ ிப்புணர்வு

அமைச்சரின் கலந்தால�ோச ிப்புக்குழு

அத்தியாவச ியம்; என்றாலும், ஒரு அளவு அனைத்துக்கும்

வழ ிகாட்டுதல்கள்

இனம் சம்பந்தமான தரவுகளைச் சேகரிப்புக்கான தர ந ிலைகள்,

கறுப் பின மக்கள்பால் க�ொண்டபாகுபாடு, உள்ளூர் மக்களுக்கு

இந்தத் த ிட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவத ில் துணை

ப�ொருந்தும் என்னும் அணுகுமுறையைக் க�ொண்டிருக்கலாகாது.

இன அடிப்படைய ிலான தரவுகளைச் சேகரித்தல், பகுப்பாய்வு

மற்றும் இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான தாக்கம் பற்றிய

எத ிரான பாகுபாடு, அரேப ிய இனப் பாகுபாடு, இஸ்லாம ிய ப ித்து

ந ிற்பதற்காக, இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரானதும் ப ிரிவு

ச ில குற ிப் பிட்ட சமுதாயத்தினர் எத ிர்கொள்ளுக ின்ற

செய்தல் மற்றும் அரசு மற்றும் கல்வி ந ிறுவனங்கள் மூலமாக

மத ிப்பீட்டுக்கான கட்டமைப் பினை உபய�ோக ித்துக்கொள்ள,

ப ிடித்தல் மற்றும் சீக் கியர்கள் ப�ோன்றவர்கள் மீ து காட்டப்படும்

குற ிப்பான வல்லமையுடன் இதன ிடையே வாழ்ந்த அனுபவம்

ஏறுக்குமாறான வேற்றுமைகளுக்கு தீர்வு காண்பதுவும்

ச ிதறலாக ிவ ிட்ட தரவுகள் பற்றி அற ிக்கை அள ித்தல்

ந ிறுவன அமைப்புக்களைக் கட்டாயமாக்குவதற்காக, அரசுக்கு

இனப்பாகுபாட்டின் இதர வடிவங்கள ின் மீ து கவனம் செலுத்துவது

க�ொண்டவர்களுமான சமுதாயத்தில் பங்கு வக ிப்பவர்களுடன்

அத்தியாவச ியமாகும்.

ஆக ியவற்றை வலுப்படுத்தி இயல்தரமானதாக ஆக்குவதற்காக.

அத ிகாரம் க�ொடுக் கின்ற முன்மொழ ியப்பட்ட சட்ட வடிவ ினை,

உள்பட இனப்பாகுபாட்டின் பல்வேறு வடிவங்கள் பற்றிய

நடப் பிலேயே இருக் கின்றபடியான பேச்சுவார்த்தைக்கு

அரச ின் ப�ோக் கில ிருக்கும் இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான

ப�ொதுமக்கள ின் புரிதலை ஆழப்பத ியவைக்க.

வசத ியமைக்க.

/ கறுப்பின மக்கள ின் மீ தான

/ இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான தாக்கம்

கடமையை ந ிறைவேற்றுவதை எதுவாக்குவதற்காக - அப்படி

பற் றிய மத ிப்பீட்டுக்கான கட்டமைப்பு

ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டால். இந்த முன்மொழ ியப்படும் சட்ட

இந்தப் பண ிய ின் ஒரு அங்கமாக, இஸ்லாம ிய ப ித்து

/ இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான மாநாடு

பங்கேற்கும் அமைச்சகத்தின் முனைப்புக்களுக்கு

அரசு மற்றும் கல்வி ந ிறுவன்ங்கள ின் நலத்திட்டங்கள்

வடிவானது இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான முனைப்புக்கள்,

ப ிடித்தல ின் காரணங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் பற்றி ச ிறப்பாகப்

ஆராய்ச்சியாளர்கள், சமுதாயத்தில் பங்கு வக ிப்பவர்கள்,

வலுக்கொடுப்பதன் மூலமும் ப�ொதுமக்கள ிடையே

மற்றும் க�ொள்கைகள ினால் வெவ்வேறு உள்ளூர் மற்றும்

அளவ ிடக்கூடிய இலக்கு எண்ணிக்கை, ப�ொது மக்களுக்குத்

புரிந்துக�ொள்வதற்காகவும், ப�ொது மக்கள் பற்றிய கல்வியை

வல்லுனர்கள் மற்றும் க�ொள்கை இயற்றுபவர்கள் ஆக ிய�ோர்

தெரிவ ிக்கப்படவ ிருக் கின்ற அளவ ிடக்கூடிய இலக்கு

இனவாரியாக்கப்பட்ட குழுக்கள் எப்படி பாத ிக்கப்படக்கூடும்

தெரிவ ித்தல், சமுதாயத்தினரிடையே கலந்துரையாடுதல்

உருவாக்கவும், இஸ்லாம ியப் ப ித்துப் ப ிடிப்பதன் காரணமாக

தங்கள் அற ிவைப் பரிமாற ிக்கொள்ளவும் அரச ின்

எண்னிக்கைகளை அமைப்பதன் மூலமும், குழந்தைகள்

என்பதை ஆராய்ந்து, மனமற ியாமல் மேற்கொள்ளும்

ஆக ியவற்றுக்கும்கூட பல வருடங்களுக்கான யுக்திரீத ியான

தெரிவ ிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் பற்றிய சேகரிப்பு மற்றும்

இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான கருவ ிகள், யுக்திகள் மற்றும்

நலம், கல்வி மற்றும் நீத ி ப�ோன்ற குற ிப் பிட்ட ப ிரிவுகள ில்

பாரபட்சத்தை, சாதகமான வகைய ில் எத ிர் ந�ோக் கி

புதுப் பிக்கத்தக்க த ிட்டங்கள் மூலமாக வழ ி வகுக்கும்.

ப ிரசுரங்களைத் தேடிக்கண்டற ிவதற்கும் சமுதாய ந ிறுவன

கட்டமைப்புக்களை மத ிப்பீடு செய்வதற்கும் அவர்களை ஒன்று

கறுப் பின மக்கள ின் மீ தான இனப்பாகுபாட்டு எத ிர்ப் பிற்கு தீர்வு

அமைப்புக்கள் ஈடுபடுத்தப்படுக ின்றன.

த ிரட்டுதல்.

காண்பதற்காக.

அகற்றுவதற்காக.

இனப்பாகுபாட்டு எத ிர்ப்புக்கான யுக்தி

/ முன்னேற்றம் பற் றி ப�ொதுமக்களுக்கு
அறிவ ித்தல்

/ உள்ளூர் மக்கள் மீ து கவனம் செலுத்தப்பட்ட

முன்னோக் கி செல்வதற்கான ச ிறந்த வழ ிய ின் ப�ோக் கில்

இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான யுக்தி

இருக்கும் முடிவுகளைக் காட்டுதல் மற்றும் கற்றுக்கொண்ட

சீராய்வுக்கான அரச ின் கடமையை செயல்முறை வ ிளக்கம்

பாடங்களைப் பக ிர்ந்துக�ொள்ள.

காட்டி, உள்ளூர் மக்களாலேயே அனுபவ ிக்கப்படுக ின்ற
அமைப்பு முறைய ிலான இனப்பாகுபாட்டின் மீ து இலக்கு
வைப்பதற்கு, உள்ளூர் பங்கேற்பாளர்களுடன் கூட்டமைப்பு வைத்து
உருவாக்கப்படுவதற்காக.

/ ஒன்ட்டேரிய�ொ ப�ொதுச் சேவை (OPS)
இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான யுக்தி
பண ியாளர் வ ிழ ிப்புணர்வு மற்றும், அமைப்பு முறைய ிலான
இனப்பாகுபாடு பற்றிய உணர்தன்மையை அத ிகரிக்கவும்
OPS மூலமாக இனப்பாகுபாட்டின் மீ து ப�ோர் த�ொடுப்பதற்கான
கருவ ிகள், தந்திரமான உபாயங்கள் மற்றும் இலக்குகளை
உருவாக் கி நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு.

A

BE T TER WAY FORWARD:

A BETTER WAY
FORWARD

ஒன ்டேரிய�ோவ ின் இன ப ் பாகுபா ட்டுக் கு

எத ிர ான யுக்திரீத ியான 3 ஆண்டுக ்கால த ிட்டமானது அ ரச ின் க�ொள்கைகள்,

முடிவுகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள ில்,

அமைப் பு முறை க�ொண்ட இன ப ் பாகுபா ட்டினைக்

குற ிவைத்து, அதன்மூலம் ஒவ்வ ொருவரும் தங்களுக ்கான தன ித்துவமான உள ்பொத ி ந்த

இனப்பாகுபாட்டுக்கு எத ிரான

ஆற்றலை ந ிறை வேற்றியப டி சமூக த்தில் முழுமையாக ப ங்கேற்கமுடியும்.

அமைப்பு முறை க�ொண்ட இனப்பாகுபாடானது -

கறுப்பின மக்கள் மீ து பாகுபாடு காட்டுதல்,

உள்ளூர் மக்களிடயேயும் இருக்கும் பாகுபாடு, இஸ்லாமிய பித்து பிடித்தல் மற்றும் இனவாரியாக
பிரிக்கப்பட்டுவிட்ட மற்ற சமுதாயத்தினரால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பாகுபாடு உள்பட -

நமது

தினசரி வாழ்விலும் முக்கியமான ப�ொதுச்சேவைகளின் மீ து நாம் சார்ந்திருக்கும் கல்வி
நிறுவனங்களிலும் ஆழ வேர�ோடி இருக்கிறது. இது முன்னேற்றமடைந்தவர்கள் மற்றும் பின்

ஒன்ட்டேரிய�ோவ ின் யுக்தி
ரீத ியான 3 ஆண்டுக்கால
த ிட்டம்

தங்கிய மக்கள் ஆகிய�ோருக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியை மேலும் அதிகரிக்கின்றது. இது

A BETTER WAY FOR WAR D:

ஏற்கத்தக்கதல்ல என்பதுடன், நாம் செய்யும் செயல்களை மாற்றிக்கொள்ளவும் இனரீதியான

ஆண் டு க் கா ல திட்ட மானது ஒன்டேரி ய�ோவின் இனப் பாகுபாட்டுக் கு எதிரான

சமத்துவத்தை ந�ோக்கி முன்னேறுவதில் இருக்கும் தடைகளை அகற்றவும் அவசியமாகிறது.

ந டத ்தப ்ப டு ம். மே லும் த கவ ல்க ளுக்கு வரு கை புரி ய வும் :

ஒன்டேரி ய �ோவின் இனப்பாகுபாட்டுக் கு எதிர ான யுக்திரீதியான 3
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