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(SEP 2021) 

 

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையா, குழந்றதகளிடம் துர்நடத்றதயா, 
வறுறையா, சிக்கல் அவிழ்த்தலா, சுயதீர்ைானைா, இனபவைியா, புலம் 
பெயர்தலா, உறழப்ொளர் ைற்றும் ைண்ணின் றைந்தர்களுக்கான உரிறைகளா, 
உடல்நலைா, நிலைா, வானிறல ைாற்ைைா ெிரச்சிறன எதுவாயினும் 
ெயனுள்ள தகவல் ெரிைாற்ைைின்ைி ஒன்றும் பசய்ய முடியாது. 

நிறை வாழ்வு, கண்ணியம், நீதி இவற்றைக் குன்ைாது மைம்ெடுத்தி, 
சிந்தாைல் சிதைாைல் அறனவறரயும் அறணத்துச் பசல்லும் முழுறையான 

அணுகுமுறையுறடய இலக்க முறை ைின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்) பதாழில் 

நுட்ெத்றத உருவாக்குதல் இதற்கு அவசியம்.  

அடிறைத்தறழயற்ை சைாதானைான கூட்டு வாழ்வுக்குத் மதறவயான 
சுய அதிகாரம், பொது வாழ்வில் அக்கறையுள்ள ஈடுொடு ெரஸ்ெர 
பொறுப்புணர்வு இவற்ைின் அடிப்ெடிறடயில் பவளிப்ெறடயான, விவரைைிந்த 
குடியாட்சித் தன்றையுறடய விவாதத்தில் அறனவரும் ெங்மகற்க 
அனுைதிக்கும் பகாள்றககள் நைக்கு அவசியம். 

தகவல் பரிமாற்ை உரிறமகளின் வரலாற்ைில் வவரூன்ைிய 
இக்ககாள்றககள் வடிவறமக்கும் புதியவதார் உலகில்: 

• பதாடர்பு பகாள்ள, தகவல்தர, அைிவு ெரிைாை ஒவ்பவாருவரும் உரிறை 
பெறுகின்ைனர். தகவல் ெரிைாற்ைக் கட்டறைப்புகறளப் 
ெயன்ெடுத்தவதில் அறனவருக்கும் சரிசை வாய்ப்புடன் கட்டுொடற்ை 
எழுத்து, மெச்சுரிறையும் இதற்கு அவசியம். 

• தகவல் பதாடர்பு ெரிைாற்ை சமுதாயத்தில், குைிப்ொக சிறுொன்றையினர், 
நலிந்த ெிரிவினருக்கான தனி அக்கறையுடன் ெங்குபெை 
ஒவ்பவாருவரும் உரிறை பெறுகின்ைனர். சிந்தாது, சிதைாது 
அறனவறரயும் அறணத்துச் பசல்லும் ஊடகக்கட்டறைப்பு ைற்றும் 
இலக்கமுறை ைின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்) தளங்களுக்கான ஆளுறக 
இதற்கு அவசியம். 

• மநர்றையான ொகுொடற்ை பொதுத்தகவல் ெரிைாை ஒவ்பவாருவரும் 
உரிறை பெறுகின்ைனர். அைபநைி வறரமுறைகள், பொறுப்பு, தவைான 
சித்தரிப்புகளுக்கு ஏற்ை ெரிகாரம் முதலியன இதற்கு அவசியம்.  

• ஒவ்வவொருவரும் கண்ணியமும், மரியொதையும் வெறுகின்றனர். 

ஊடகங்கள் மற்றும் இலக்க முதற மின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்) 



ைளங்களின் வவளிப்ெதடத் ைன்தமயும் வெொறுப்புணர்வும் இைற்கு 

அவசியம். 

• அவரவர் அந்ைரங்கம் மற்றும் ைங்கள் ைகவல்கதள கட்டுப்ெடுத்தும் 

அைிகொரத்தை ஒவ்வவொருவரும் வெறுகின்றனர். மனிை உரிதமகதள மீறும் 

நடவடிக்தககள் அல்லது குற்றச்வசயல்களில் ஈடுெடொை வதரயில் ைங்கள் 

ைகவல்கதள நீக்கும் உரிதமயும் கூட இைில் அடங்கும். இது 

ஒவ்வவொருவரின் டிஜிட்டல் அதடயொளத்ைிற்கு அடிப்ெதடயும் 

இயல்ெதமவுமொக இருக்க வவண்டும். ைனிமனிை அந்ைரங்கம் மற்றும் 

மனிை உரிதமகதள இதணத்து, சமநிதலயில் ெொதுகொக்கும்  சட்டக் 
கட்டதமப்புகள் இைற்கு அவசியம். 

• ைங்களுக்வக உரிய கலொச்சொர மற்றும் வமொழி அதடயொளம் கொக்கும் 

அைிகொரத்தை ஒவ்வவொருவரும் வெறுகின்றனர். வமொழி, கலொச்சொரப் 

ென்முகத்ைன்தமகதள உலொவ விடும் வவளியும், ஊடகங்கதளச் 

வசொந்ைமொக்கவும், கட்டுப்ெடுத்ைவும் வைதவயொன வொய்ப்பும் இைற்கு 

அவசியம். 

• ைகவல் ெரிமொற்றத் ைிறன்களுடன் ஊடக ஞொனத்தையும் வளர்க்கும் 

அைிகொரத்தையும் ஒவ்வவொருவரும் வெறுகின்றனர். அந்ைந்ை 

கலொச்சொரத்ைிற்குப் வெொருத்ைமொன கலந்துதரயொடல், வசொல்லொடல், 

கவனித்துக் வகட்டல், ைிறந்ை மனம், கூர்ந்ைொயும் சிந்ைதனத் ைிறன் 

முைலியன இைற்கு அவசியம். 

• அவரவர் டிஜிட்டல் ஊடகங்கதள உெமயாகிக்கத் ைங்குைதடயற்ற 

மின்சொரம், மற்றும் நிதலயொன ஆற்றல் மூலொைொரங்கதள அனுெவிக்கும் 

அைிகொரத்தை ஒவ்வவொருவரும் வெறுகின்றனர். சூரிய சக்ைி, கொற்றின் 

ஆற்றல் வெொன்றவற்தற ெயன்ெடுத்தும் வைொழில் நுட்ெ வசைிகள் இைற்கு 

அவசியம். 

• மலிவொன, எளிைில் கிதடக்கும், ெொதுகொப்ெொன, ைனி மற்றும் வெொது 

உெவயொக சொைனங்கதள அனுெவிக்கும் அைிகொரத்தை ஒவ்வவொருவரும் 

வெறுகின்றனர். வெொருளொைொர வளங்களும் அவற்தற "கசப்பனிட்டுச் 

சரீமைக்கும் உரிமையும்" வெறுைல் இைற்கு அவசியம். 
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