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இலங்கையில் இகைஞர், அகைதி ைற்றும் பாதுைாப்பு (YPS) 

ஆய்வுசுருக்ைம்: 

இலங்ளகயின் நான்கு மாகாணங்கைில்; அதாவது மேற்கு, கிழக்கு, வடக்கு ேற்றுே் 

ததற்கில்- முறறமே தகாழும்பு, மட்டக்கைப்பு, கிைிதநாச்சி மற்றும் மாத்தளறயில், ஏப்ரில் 

முதல் ஜூறல 2017 வளர நறடப்தபற்ற இளைஞர்கைின் கலந்துளரயாடல்கள் மூலே் 

தபற்ற, இவ் YPS ஆய்வின் நநாக்கம்: (i) இலங்ளகயில் இளைஞர்க ள் ேத்தியில் சமாதானம் 

ேற்றுே்  பாதுகாப்பும் பற்றிே விளக்கத்றத அறிந்துதகாள்ளுதல்; (ii) சமாதானத்றத 

கட்டிதேழுப்புே் முயற்சிகைில் இளைஞர்கள் எதிர்தகாண்ட தளடகள் மற்றும் 

சவால்களை அளடயாைம் காணல்; மற்றும், (iii) சமுதாய, நதசிய மற்றும் சர்வநதச 

ரீதியில் இளைஞர்கள் சமாதானத்றத கட்டிதேழுப்புே் முயற்சியில் முன்நனற/  மேலுே் 

சிறப்புற ஒரு சிறப்பான சுற்றுச்சூழளல உருவாக்குே் நடவடிக்ளககளை பரிந்துளரத்தல். 

இவ் அறிக்ளகயானது, கலந்துளரயாடல்கைில் பங்குபற்றிய இளைஞர்கைின் கருத்ளத 
பிரதிபலிக்கின்றது. 
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1. அறிமுைம்: 

இளைஞர்கைின் ஈடுபாடு இல்லாமல் நீடித்து நிளலக்ககூடிய வளரச்ச்ி மற்றும் 

சமாதானம் சாத்தியே் இல்ளல. ஐ.நா.பாதுகாப்பு சளப தீர்மானம் 2250 ன் தழுவல் சமாதான 

முயற்சி நடவடிக்ளககைில் இளைஞர்கைின் முக்கியத்துவத்ளத அளடயாைம் காணும் 

வாய்ப்ளப விரிவுபடுத்தி மற்றும் உயர்த்திக் காட்டியது, 26 ஆண்டு கால நமாதல்களை 

சந்தித்த நாடான இலங்ளக,  2009 ல் உறுதியாக முடிவளடந்ததும், சமாதானத்ளதயும் 

இணக்கத்ளதயும் நிளலநிறுத்த ததாடர்ந்துே் முன்நனறி வருகிறது. இலங்ளகயில், 

குறிப்பாக இளைஞர்கள், நாட்டின் தமாத்த மக்கள் ததாளகயில் ஒரு கணிசமான பங்ளகக் 

தகாண்டுள்ைனர், இதனால் அவர்கள் சோதானத்ளத கட்டிதயழுப்பும் முயற்சியில் 

முக்கிய பங்ளக வகிக்க முடியும். இந்த ஆய்வு, இளைஞர்கள் சமாதான முயற்சியில் 

சந்திக்கும் தளடகள் மற்றும் சவால்களை அளடயாைம் காண்பநதாடு, சமுதாய, நதசிய 

மற்றும் சர்வநதச மட்டங்கைில், இளைஞர்கள் சமாதானமுளறயில் வைரும் ஒரு உகந்த 

சூழளல உருவாக்குவதற்கு பரிந்துளரக்கிறது. 

இலங்கையின் ைக்ைள்பதாகை: 

இலங்ளக பல்கலாசார நாடாகும். இது பல்நவறு இன மற்றும் மத குழுக்கறள 

தகாை்டுள்ளது. அட்டவளண அடிப்பளடயில், கிட்ட தட்ட 75% மக்கள் சிங்கைவர்கள். 
அதிலும் தபருே்பான்றேயினர ் தபளத்தரக்ளாவார.் மக்கள் ததாளகயில் சுமார் 15% 

தமிழர்கள், அதிலும் தபரும்பான்ளமயினர் இந்துக்களாகவுே் மற்றும் 9% மூர் மக்கைில் 

தபரும்பான்ளமயாக முஸ்லிம்கைாகவுே் உள்ைனர். 

இலங்ளகயில் 2 அதிகாரபூரவ் தோழிகளாக  சிங்கைம் மற்றும் தமிழ் உள்ைன. சிங்கை 

தமாழியில் 74% மக்கள் நபசுகின்றனர், 18% மக்கள் தமிழ் நபசுகின்றனர். ஆங்கிலம் ஒரு 

இளணப்பு தமாழியாகக் கருதப்படுகிறது; இருப்பினும், இது ஆக 10% மக்கைால் மட்டுநம 

நபசப்படுகிறது. 

                                                        இலங்ளக1 

மக்கள் ததாளக 22.409,381                                      (2017 மதிப்படீு) 

இனக்குழுக்கள் சிங்கைம்: 74.9% 

இலங்ளக தமிழ் 11.2% 

                                                           
1 CIA the World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html)  
 



8 
 

இலங்ளக மூர்: 9.2% 

இந்திய தமிழ்: 4.2% 

மற்றளவ: 0.5%                            (2012 மதிப்படீு) 

தமாழிகள் சிங்கை தமாழி (அதிகாரபூர்வ தமாழி): 74% 

தமிழ்: (அதிகாரபூர்வ தமாழி): 18% 

ஆங்கிலம் (இளணப்பு தமாழி): 10% 

மற்றளவ: 8% 

மதங்கள் புத்தமதம் (அதிகாரபூர்வம்) 70.2% 

இந்துமதம்: 12.6% 

இஸ்லாமிய மதம்: 9.7% 

நராமானிய கத்நதாலிகர்: 6.1% 

மற்ற கிருஸ்துவர்கள்: 1.3% 

மற்றளவ: 0.05%                           (2012 மதிப்படீு) 

வயது கட்டளமப்பு 0-14 வயது: 24.06% 

15-24 வயது: 14.63% 

25-54 வயது: 41.58% 

55-64 வயது: 10.06% 

65 வயது மற்றும் அதற்கு நமல்: 9.67%   

(2017 மதிப்படீு) 

 

இலங்கையில் மைாதல்ைள்: 

சிநலான்(Ceylon) என அளழக்கப்பட்ட நாடானது நபார்த்துநகயர்கள், ஒல்லாந்தர்கள் 
மற்றும் ஆங்கிநலயர்கைால் சுமார் 500 ஆண்டுகைாக காலனித்துவப்படுத்தப்பட்ட 
பின்னர், 1948 சுதந்திரமளடந்தது. 1972 ஆம் ஆண்டு அதன் தபயர் ஸ்ரீ லங்கா(Sri Lanka) என 

மாற்றப்பட்டது. சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர், 1977 மற்றும் 1987/89 ஆம் ஆண்டுகைில் 

இலங்ளகயில் இரண்டு கிைர்ச்சிகள் ஏற்பட்டன. 1980கைின் முற்பகுதி முதல் 2009 வளர 

ஒரு அழிவுகரமான உள்நாட்டு நமாதலும் ஏற்பட்டது. ஆங்கிநலயர்கைின் ஆட்சியின் 

நபாதும், சுதந்திரத்திற்குப் பின்னரும் இன ரீதியான பிரிவிளன உளடய அரசியல் மற்றும் 

தபாருைாதார கட்டளமப்பானது தபரும்பாலும் நமாதளல பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக 

கருதப்பட்டது. 

சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய சகாப்தத்தில், நதசிய தமாழி மற்றும் நதசிய நவளலவாய்ப்பு 

மறுசீரளமப்பு மீதும் உள்ை பிரச்சிளனகள் தவைிப்பட ஆரம்பித்தன. இதன் விளைவாக 

எழுந்த நதசியவாத உணர்வு அரசியல் அளமப்பின் மூலம் நமலும் தீவிரபடுத்தப்பட்டது. 
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சுதந்திரத்திற்குப் பின், தமிழர்கள், ஆங்கிநலயர்கைின் ஆட்சியின் கீழ் பயனளடந்தனர் 

என்று நம்பிய சிங்கைவர்கள், பாரபட்சமான தகாள்ளககளை ஏற்றுக்தகாண்டனர். இது 1956 

இல் ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ட ’சிங்கைம் மட்டும் சட்டம்’ தகாள்ளகயானது, சிங்கை தமாழி 
மட்டுநம இலங்ளகயின் அதிகாரபூர்வ தமாழியாக மாற்றியது. இதன் காரணாமாக சிங்கை 

தமாழியில் நதர்ச்சி குளறந்த பல தமிழர்கள் தங்கைது உத்திநயாக நிளலயிலிருந்து 

விலக நநரிட்டது. இக் தகாள்ளககள் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு கல்வி மற்றும் 

நவளலவாய்ப்பு அடிப்பளடயில் வாய்ப்புகளை மட்டுப்படுத்தியது . 

சிறுபான்ளமயினர் தமது அடிப்பளட உரிளமகளை இழந்த நிளலயில், இந்த இன ரீதியான 

பிரிவிளன, அரச தகாள்ளககள் மற்றும் நளடமுளறகள் இலங்ளகயில் நமாதலுக்கு 

வழிவகுத்தன. காலப்நபாக்கில் தகாள்ளககள் மீைாய்வு தசய்யப்பட்டாலும், பிரச்சிளனகள் 

நதளவயான அைவில் கருத்தில் தகாள்ைப்படவில்ளல. தனிளமப்படுத்தளலயும் 

பாகுபாடுகளையும் சிறுபான்ளமயினரால் ததாடர்ந்தும் உணரப்பட்டு, இறுதியில் 1975 ஆம் 

ஆண்டு L.T.T.E (the Liberation Tigers of Tamil Ealam-தமிழ் ஈழ விடுதளல புலிகள்) இயக்கம் 

உருவானது. இலங்ளகயின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகைில் தமிழ்ர்களுக்கு ஒரு 
சுதந்திரமான அரளச தபற்றுதகாள்வதற்கான நபாராட்டத்ளத இது நமற்தகாண்டு 
வந்தது. 1983 இல் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக எழுந்த கிைர்ச்சிகள், இலங்ளகயில் நடந்த 

நமாதலின் ஆரம்பமாக இருந்தது. 2009 இல் இலங்ளக இராணுவம் விடுதளலப் புலிகளை 

தவன்ற பின் முடிவிற்கு வந்தது. 

எனினும் L.T.T.E, சிறுவர் நபாராழிகளை முன் நிறுத்தி மற்றும் இளைஞர்களை  

கடுளமயாக நபாரில் ஈடுபடுவதற்கு பயன்படுத்தினர். நமலும் இளைஞர்கள் பலவந்தமாக 

அல்லது தன்னிச்ளசயாக இயக்கத்தின் நநாக்ளக நிளறநவற்ற  பணியமர்த்தப்பட்டனர். 

இதனால் 2009 இல் யுத்தம் முடிவளடந்த பின்னரும், வடக்கில் இளைஞர்கள் 

சமுதாயத்தில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு பாதிப்புக்குள்ைானார்கள்.  

L.T.T.E க்கும் இலங்ளக அரசாங்கத்திற்கும் இளடயிலான முரண்பாட்டின் காலப்பகுதிக்கு 

இளணயாக J.V.P. (Janatha Vimukthi Perumana) என அறியப்படும் கிைர்ச்சியானது சிங்கை 

இளைஞர்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இளடயில் ஒரு நமாதல் ஏற்பட்டது. 

பல்களலக்கழகங்கள் மற்றும் பள்ைிகைிலிருந்து பல இளைஞர்கள் கிராமப்புற 

சமுகங்களை ஒதுக்கி ளவத்த சில தகாள்ளககளுக்கு எதிராக நிற்க தீவிரளமய
மாக்கப்பட்டனர். இந்த விவகாரம் நபாதுமான அரசியல் தீர்வு இல்லாமல் இராணுவ 

சக்திளயப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்டது,  

எனநவ இந்த  சூழ்நிளல இன்னமும் இளைஞர்கைின் பாதிப்புத்தன்ளமளயயும் 
இலகுவில் தடுமாறும் தன்ளமளயயும்  பிரதிபலிக்கிறது, இது நாட்டில் இளைஞர்கைின் 
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திறன் மீது எதிர்மளறயான கருத்நதாட்டத்ளத உருவாக்குவதற்கான தைமாக 
அளமந்தது. 

இந்த நமாதல்கள் 26 ஆண்டுகள் நீடித்தன,ததாடர்ச்சியான முக்கிய 

சமுதாயதாக்கமாக,நபாரின் நநரடி இழப்புக்கைின் அடிப்பளடயில் மட்டுமல்லாமல், 

தபாதுமக்கள் கருத்து மற்றும் இளைஞர்கைின் மனநிளலளயயும் மனப்பான்ளமளயயும் 

தகாண்டுள்ைது. 

இருப்பினும், இளைஞர்கைின் தாக்கம் அவர்கைின் வயது மற்றும் அவர்கைின் பிராந்தியம் 

மற்றும் புவியியல் பின்னணிளயப் தபாறுத்து மாறுபடலாம். வடக்கிலும், கிழக்கிலும் இந்த 

நமாதல்கள் அதிகமாக இருந்ததால், வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகைில் உள்ை 

இளைஞர்கள் நநரடியாக நமாதலில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம், அநத சமயம் நமற்கு 

மற்றும் ததற்கு பகுதிகைில் உள்ை இளைஞர்கள் நமாதலின் இநத நபான்ற முதல்நிளல 

அனுபவங்களை தபற்றிருக்க முடியாமல் இருக்கலாம். எனினும், குடும்ப உறுப்பினர்கள் 

ஈடுபாடு மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கைின் இறப்பு ஆகியளவ இளைஞர்கைின் 

மனப்பான்ளம மற்றும் கருத்துபாடுகள் ஆகியவற்ளற வடிவளமக்கும். நமலும் 2009 இல் 

நமாதல்கள் முடிவளடந்த நிளலயில், இன்ளறய பின்னணியில் இளைஞர்கைில் 

சிலநபாருக்கு பிந்ளதய பருவ காலத்ளத நசர்ந்தவர்கள் அதனால், அனுபவத்ளத 

நிளனவில் ளவத்துக் தகாள்ைாமல் இருக்கலாம். 

 

இகைஞர், சைாதானம் ைற்றும் பாதுைாப்பு பற்றிய முன்மனற்ற ஆய்வு: 

2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்ளக; ஐக்கிய நாடுகள் சளப, சர்வநதச அரசு 

சார்பற்ற நிறுவனங்கள், இளைஞர்களை முக்கியத்துவப்படுத்தும் அளமப்புக்கள், 

நன்தகாளடயாைர்கள் மற்றும் அரசாங்க பங்குதாரர்கள் ஆகிநயார் ஒத்துளழப்பதற்காக 

UNSCR 2250 தீர்மானத்ளத சமுகமயப்படுத்தவும், ஒரு தபாதுவான நிகழ்ச்சிநிரல்ளல 

முதன்முளறயாக அறிமுகப்படுத்திய நாடுகைில் ஒன்றாகும்இந்த தசயல்முளறயின் 

ஒரு படியாக, இரண்டு உத்திநயாகபூர்வ நதசிய தமாழிகைிலும் (சிங்கைம் மற்றும் தமிழ்) 

தீர்மானத்ளத தமாழிதபயர்த்ததுடன் UNSCR 2250 யின் ஒரு ஆண்டு நிளறளவ 

நிளனவுகூரும் வளகயில், இந்த தீர்மானம் எடுத்துக்காட்டும் ஐந்து தூண்கைின் இளைஞர் 

இணக்கமான கார்ட்டூன் சித்திரங்கள் மூலம் பரவலாக சமுக ஊடகம் வழியாக 

விநிநயாகித்தது2. 

                                                           
2 UNFPA Sri Lanka Facebook Page 

(https://www.facebook.com/unfpa.srilanka/photos/a.445372755494540.107890.248730788492072/13439783156

33975/?type=3&theater)Resolution 2250 in Sinhala Language ( http://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub-

https://www.facebook.com/unfpa.srilanka/photos/a.445372755494540.107890.248730788492072/1343978315633975/?type=3&theater
https://www.facebook.com/unfpa.srilanka/photos/a.445372755494540.107890.248730788492072/1343978315633975/?type=3&theater
http://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/United%20Nations%20RESOLUTION%202250_SINHALA%20%281%29_0.pdf
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அதன்பிறகு, ஐ.நா. அளமப்புகள் மற்றும்  சமுக அளமப்புக்கள் (CSOs) தகாண்ட 

வளலயளமப்பு ஒன்று இளைஞர், சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய முன்நனற்ற 

ஆய்வுக்கு (YPS) பங்காற்றுவதற்காக பல இளைஞர் ஆநலாசளன நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு 

தசய்ய நிறுவப்பட்டது. YPS வளலயளமப்பில் பல ஐ.நா. அளமப்புக்கள் உள்ைன. அளவ, 

UNV, UNFPA, FAO மற்றும் UNICEF, CSO-கள், மற்றும் அபிவிருத்தி அளமப்புக்கைான World 

Vision Lanka, Search for Common Ground, Sri Lanka Unites, Hashtag Generation, International Youth 

Alliance for Peace, Rotaract, Open House International, Helvetas and WUSC Sri Lanka ஆகும். ஆரம்ப 

கலந்துளரயாடல்கள் World Vision Lanka, Search for Common Ground  மற்றும் Helvetas 

ஆகியவற்றால் ஆநலாசளன தசயல்முளறக்கான வளலயளமப்ளப 

உருவாக்குவதற்கான ஆரம்பகட்ட தீர்மானம் தசய்யப்பட்டது. வளலயளமப்பில் உள்ை 

நிர்வாக பிரதிநிதிகள், ஆநலாசளன தசயல்முளறளய திட்டமிடவும் மற்றும் ஆநலாசளன 

திட்டங்களை 4 அளடயாைம் காணப்பட்ட மாவட்டங்கைில் நடாத்தவும், பல கூட்டங்கள் 

மற்றும் பயிற்சி பட்டளறகளை நடத்தினர். ஆநலாசளனக் கூட்டம் நடத்த 

திட்டமிடப்பட்டது. முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட வளலயளமப்பில் உள்ை 

அளமப்புக்களுடனான ஆநலாசளனகளுடன் Search for Common Ground மற்றும் UNV மூலம் 

முன்நனற்ற ஆய்வு அறிக்ளக உருவாக்கப்பட்டது.  

ஏப்ரல் முதல் ஜூளல 2017 வளர இலங்ளகயில் நமற்கு, கிழக்கு, வடக்கு மற்றும் 
ததற்கு நபான்ற 4 மாவட்டங்கைில்; அதாவது, தகாழும்பு, மட்டக்கைப்பு, கிைிதநாச்சி 
மற்றும் மாத்தளறயில் ஆநலாசளனகள் 

தவவ்நவறு மாவட்டங்கைில் உள்ை இளைஞர்களுக்கிளடநய உள்ை 
தமாழித்தளடகளையும், அவர்கைின் தவவ்நவறு முன்நனாக்குகள் மற்றும் வாழ்வாதார 
அனுபவங்களையும் கருத்தில் தகாண்டு, சமாதானத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் உள்ை 
ததாடர்ளப கலந்துளரயாட இளைஞர்களுக்கு ஒரு வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான 
சூழளல வழங்குவதற்காக, YPS வளலயளமப்பு, ஒரு நதசிய ஆநலாசளனயல்லாமல் 
மாகாணமட்டத்திலான ஆநலாசளனகளை நமற்தகாள்ை தீர்மானித்தது. ஒவ்தவாரு 

நிறுவனத்தினதும்  நிதி மற்றும் வைங்கைின் கட்டுப்பாடு காரணமாக, ஆநலாசளனகளை 4 

முளற மட்டுநம நளடப்தபற்றது. இந்த ஆய்விற்காக ததரிவு தசய்யப்பட்ட மாதிரி 

இலங்ளகயின் ஒட்டுதமாத்த இளைஞர் முன்நனாக்கின் பிரதிநிதிகைாக 

இல்லாவிட்டாலும், இலங்ளகயில் சமாதானமுயற்சிகைில் இளைஞர்கைின் தற்நபாளதய 

                                                           
pdf/United%20Nations%20RESOLUTION%202250_SINHALA%20%281%29_0.pdf)Resolution 2250 in Tamil Language 

(http://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2250%20Tamil%20Translation%20_0.pdf) 

http://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/United%20Nations%20RESOLUTION%202250_SINHALA%20%281%29_0.pdf
http://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2250%20Tamil%20Translation%20_0.pdf
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சூழ்நிளலளயப் பற்றிய புரிதளல உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த ஆய்வு 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இந்த ஆய்வில் உள்ை இளைஞர் பங்நகற்பாைர்கள் முதன்ளமயாக YPS வளலயளமப்பு 
மூலம் நதர்வு தசய்யப்பட்டனர். நமலும் பங்நகற்பாைர்கள் 18 முதல் 28 

வயதிற்குட்பட்டவர்கைாவர், தபண்கள் மற்றும் ஆண்கைின் எண்ணிக்ளகளய 

சமநிளலயாக பராமரிக்க முயற்சி நமற்தகாள்ைப்பட்டது. 

இலங்ளகயில் உள்ை ஆநலாசளனகைின் விபரங்கள் பின்வருமாறு: 

                                                                தகாழும்பு 

அளமப்பாைர்கள் Search for Common Ground, UNFPA, World Vision, Sri Lanka Unites, UNV 

நதடல் 

திகதி ஏப்ரல் 19-20, 2017 

பங்நகற்பாைர் 

எண்ணிக்ளக 

24 

இளடயடீ்டாைர்கள் 

எண்ணிக்ளக 

4 

தமாழி ஆங்கிலம் 

                                                               மட்டக்கைப்பு 

அளமப்பாைர்கள் International Youth Alliance for Peace, World Vision Lanka 

திகதி நம 27-28, 2017 

பங்நகற்பாைர் 

எண்ணிக்ளக 

28 

இளடயடீ்டாைர்கள் 

எண்ணிக்ளக 

4 

தமாழி தமிழ் 

 

                                                               கிைிதநாச்சி 
அளமப்பாைர்கள் Helvetas, Sri Lanka Unites 

திகதி ஏப்ரல் 24, 2017 

பங்நகற்பாைர் 

எண்ணிக்ளக 

21 

இளடயடீ்டாைர்கள் 

எண்ணிக்ளக 

4 

தமாழி தமிழ் 
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                                                               மாத்தளற  

அளமப்பாைர்கள் Open House International, Search for Common Ground, UNV, FAO 

திகதி ஜூளல 8-9, 2017 

பங்நகற்பாைர் 

எண்ணிக்ளக 

15 

இளடயடீ்டாைர்கள் 

எண்ணிக்ளக 

3 

தமாழி சிங்கைம் 

 

2. இலங்கையில் இகைஞர்ைளுக்கு சைாதானம் ைற்றும் பாதுைாப்பு பற்றிய விைக்ைம் 

என்ன? 

கலந்தாநலாசளனயின் நபாது இளைஞர்கைிடம், “உங்களுக்கு சமாதானம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?” மற்றும் ”உங்களுக்கு மிக முக்கியமான சமாதானம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு பிரச்சிளனகள் யாளவ?” என்பது நபான்ற சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடர்புளடய நகள்விகள் நகட்கப்பட்டன. ’சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு’ என்ற கருத்து 

மிகவும் பரந்தைவில் தனிநபர்கைின் வாழ்க்ளகயின் பல அம்சங்கள், அவர்கைின் 

பின்னணி, அவர்கைின் பூர்வகீ வரலாறு, வயது, பாலினம், இனம், மற்றும் வளரயறுக்கும் 

நபரின் மதம் ஆகியவற்ளறப் தபாறுத்து இருக்கும்.   

கலந்தாநலாசளனயில் அவர்கைின் பதில்களை பகுப்பாய்வு தசய்ததில், இலங்ளகயில் 

இளைஞர்களுக்கான 'சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு' என்ற கருத்து ததாடர்பாக நான்கு 

பிரதான கருப்தபாருள்கள் தவைிவந்தன. அளவ, 'வன்முளற இல்லாளம, நபார் மற்றும் 

நமாதல்கள்', 'ஒற்றுளம', 'நீதி' மற்றும் 'சுதந்திரம்' ஆகியளவயாகும். 

வன்முகற, மபார் ைற்றும் மைாதல்ைள் இல்லாகை: 

" வன்முளற, நபார் மற்றும் நமாதல் இல்லாத சூழலில் சமாதானம் இருக்கும்." 

"சமாதானம் என்பது இனம், தமாழி, மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் 

நமாதல்/பிரிவிளன இல்லாமல், ஒவ்தவாரு நபரும் தங்கள் கருத்து மற்றும் 

நடவடிக்ளககளை சமமாக தவைிப்படுத்தும்  உரிளமளய தபறுவதில் தான் 

உள்ைது." 

"நமாதல்கள் நளடதபறாமல் மற்றும் மன நிம்மதி இருக்கும் இடத்தில் சமாதானம் 

இருக்கும்." 
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இலங்ளகயில் 26 வருடகால உள்நாட்டு நமாதல்களுக்கு பின்னர் 'வன்முளற, நபார் 

மற்றும் முரண்பாடு இல்லாளம', அதாவது 'எதிர்மளற சமாதானம்' 3  என 

அளழக்கப்படுவது,  2009 ஆம் நபாராட்டத்தின் முடிவின் பின் அளடயப்பட்டது. எனினும், 

நபாராட்டத்தின் தாக்கம் இன்னும் பல வழிகைில் எஞ்சியுள்ைன. கடந்த 30 ஆண்டுகைாக 

வைர்ந்து வரும் இலங்ளக இளைஞர்கள் பலர் 2009 இல் இருந்நத யுத்தமற்ற வாழ்க்ளகளய 

அனுபவித்து வருகின்றனர். சிலருக்கு, 'நபாராட்டம் இல்லாளம' என்று குறிப்பிடுளகயில், 

நபாராட்டத்தின் நிளனவு,அவர்கைின் மனதில் இன்னமும் புதியதாக இருக்கலாம். 

வன்முளற நடவடிக்ளககளைத் தடுத்து நிறுத்துவது அவர்களுக்கு சமாதானமாக 

நதான்றலாம்.  

ஒற்றுகை: 

" ஒரு பல்கலாசார சமுதாயத்தில், அளனத்து இனம், மதம், தமாழிகளுக்கும் 

மரியாளத உடன் ஒற்றுளம மற்றும் ஒருளமப்பாடு" 

இலங்ளகயில் 26 வருடகால நபாராட்டம் ஒரு இன நமாதலாக தபரும்பாலும் 

விவரிக்கப்படுகிறது. இது இளைஞர்களுக்கு நபாரின் நநரடி விளைவுகள் ஏற்பட்டது 

மட்டுமல்லாமல், அவர்கைின் மனப்பான்ளம மற்றும் தனித்துவமும் காலப்நபாக்கில் 

எவ்வாறு அவர்களை உருவாகியுள்ைது என்பது பற்றியாகும். நதசிய இளைஞர் ஆய்வு 

2013 இல், இளைஞர் பங்நகற்பாைர்கள், இன அளடயாைம் மீது ஒரு வலுவான 

விழிப்புணர்ளவக் காட்டினர், அதில் 46 சதவதீமாநனார் நமாதலுக்குப் பின்னர் தங்கள் இன 

அளடயாைத்தில் தீவிரமளடந்தனர் என்று பதிலைித்தனர்4. 

 

"சமாதானத்ளத அளடவதற்கு சமுகமய தசயல்முளற முக்கியம். பல்நவறு 

கலாச்சாரங்களை புரிந்து தகாள்வது முக்கியம். இலங்ளகயில், தமாழி தான் 

முக்கிய தளடயாகும் மற்ற கலாச்சாரங்களைப் புரிந்து தகாள்வதல்ல. " 

இலங்ளகளயப் நபான்ற ஒரு பன்முக கலாச்சார நாட்டில், பல்நவறு 

இனக்குழுக்களுக்கிளடநய பரஸ்பர புரிந்துணர்வு மற்றும் மரியாளத மிகவும் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என அளடயாைம் காணப்பட்டது. ததாடர்பாடல் அவசியம்; 

இருப்பினும், நாட்டில் பல இடங்கைில் தமாழி இன்னமும் பிரச்சிளனயாக உள்ைது. 

                                                           
3 The absence of violence, war and conflict is what Galtung (1964), the pioneer of peace studies, calls ‘negative 
peace.’ Galtung, J. (1964). An Editorial. Journal of Peace Research, 1 (1), 1-4 (வன்முளற, நபார் மற்றும் நமாதல்கள் 

இல்லாததால் சமாதானம் படிப்புகைின் முன்நனாடி எது Galtung (1964), 'எதிர்மளற சமாதானத்ளத' குறிக்கிறது. Galtung, J. (1964). 

An Editorial. Journal of Peace Research, 1 (1), 1-4) 

4 UNDP (United Nations Development Programme). (2014). Youth and Development. Sri Lanka National Human Development 
Report. 83-96. 
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ஒவ்தவாரு இனமும் தவவ்நவறு தமாழியில் நபசுகின்றன, தபரும்பாலான இளைஞர்கள் 

இன்னும் ஒரு தமாழி யில் மட்டுநம நபசுகின்றனர். தமாழி ஒருவருக்தகாருவர் ததாடர்பு 

தகாள்வதற்கும், புரிந்து தகாள்வதற்கும், கலந்துளரயாடுவதற்கும் ஒரு கருவியாகும்; 

இருப்பினும், தபாதுவான தமாழி இல்லாமல், பரஸ்பர புரிதல் கடினமாக இருக்கும். 

ஆங்கில தமாழி 'இளணப்பு தமாழி' என்று அறியப்படுகிறது; இருப்பினும், இது மக்கள் 

ததாளகயில் சுமார் 10% மட்டுநம நபசகின்றனர். ஆளகயால், பல்நவறு இன குழுக்கைில் 

சமுக பங்நகற்பு, கூட்டுறவு மற்றும் கூட்டாண்ளம வாய்ப்பு ஆகியளவ தளடயாக உள்ைது. 

"நான் ஒருமுளற, நாட்டின் பல்நவறு பகுதிகைிலிருந்த வந்த மாணவர்களுடன் ஒரு 

முகாமில் கலந்துதகாண்நடன். இதில்  6 நாட்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்கைம் நபசும் 

தமிழ் மாணவர்களுடன் இருந்நதன். அப்நபாது அவர்கள், “எங்கள் இனக்குழுவில், 

சிங்கைவர்கள், ராணுவ வரீர்களுடன் மட்டும் தான் ஈடுபட்டனர் ... அவர்கள் 

எங்களை பற்றி நவறுபட்ட கருத்ளத தகாண்டிருந்தனர். ... பல்நவறு இன 

குழுக்கைிளடநய வளலயளமப்புக்குகள் மற்றும் ததாடர்புகளை அதிகரிக்க 

நவண்டும்” என்று கூறினர். 

 

நீதி 

"நீதி அளமப்பின் பலம் மக்களுக்கு இளடயில் நமாதளலக் குளறத்து, சமாதானம் 
என்று அளழக்கப்படும் ஒரு சூழ்நிளலளய உருவாக்க உதவுகிறது" 

"சமாதானம், வைங்களையும் நன்ளமளயயும் சமமாக அைிப்பதாகும்"  

நீதி, சமத்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியளவ சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பின் 

அதிகபட்ச அம்சங்கைாக இருக்கின்றன. நீதி என்பதில் நமாதலின் நபாது தபாதுமக்கள் மீது 

கடுளமயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தியுள்ை தகாடூரமான சம்பவங்களை ஒப்புக்தகான்று 

தபாறுப்ளப எடுத்துக் தகாள்ளுதல் மற்றும் பல்நவறு இன குழுக்களுக்கும் பாலின 

உறவுகளுக்கும் இளடயில் சமத்துவம் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்ளற ஊக்குவித்தல் 

என்பன அடங்கும். இது அளனத்து தனிநபர்கைின் மனித உரிளமளய பாதுகாக்க 

உதவுகிறது. சமுதாயத்தில் நீதி இல்லாவிட்டால் உண்ளமயான ஒற்றுளம இருக்காது 

என்று இளைஞர்கள் கூறினர். 

"வடக்கில் தபரும்பாநலார், காணாமல் நபான தங்கள் குடும்பங்களுக்கு என்ன 

நடந்தது என்று ததரிய விரும்புகின்றனர்."  
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காணாமல் நபாநனார்5 குடும்பத்தினர், நமலும் பிரியமானவர்களைப் பற்றி ஒரு பதில், நீதி 
மற்றும் அவர்களை பற்றி உண்ளமளய அறிய காத்துக்தகாண்டிருக்கின்றனர். பதில் 

தபறாமல் அவர்களுக்கு மனநிம்மதி இல்ளல. 

 

சுதந்திரம்: 

"சமாதானத்தின் அடிப்பளடயானது, தனிநபர்கள் தங்கைது தசாந்த நதளவகளைத் 

தபற்று, தங்களை வளரயறுத்து, நபச்சு சுதந்திரத்ளத அனுபவிக்கும் திறளனப் 

நபணி பாதுகாப்பது ஆகும்." 

" சமாதானம் என்பது, இனம், தமாழி, மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயிலான 

நபாராட்டம் / பிரிவு இல்லாளம மற்றும் ஒவ்தவாரு நபரும் தங்கள் கருத்து மற்றும் 

நடவடிக்ளககளை சமமாக தவைிப்படுத்தும் திறன் மற்றும் உரிளமளயக் 

தபறுவதாகும்." 

இளைஞர்கள் , 'சுதந்திரம்' என்பது அவர்கள் வாழும் சமுகத்தில் தமது நதளவகளை 

நிளறநவற்றும் வாய்ப்ளபயும் திறளமளயயும் என அளடயாைம் காண்கின்றனர். ஒரு 

சமுதாயத்தில் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கு தரமான கல்வி, நவளல வாய்ப்புகள் மற்றும் 

ஜனநாயகம் நவண்டும். நமலும், அவர்கைின் எண்ணங்களை எதிதராலித்து, பிரதிபலித்து, 

மற்றும் தபாது துளறகைில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் என்ற நம்பிக்ளக நவண்டும். 

தகாள்ளக உருவாக் கம் உட்பட பல்நவறு விளடயங்கைில் தங்கள் விருப்பம் நபால் 

சுதந்திரமாக பங்நகற்க மனித உரிளமகள் பாதுகாக்கப்பட நவண்டும். 

3. இலங்கையில் சைாதானம் ைற்றும் பாதுைாப்புக்ைான சவால்ைள் ைற்றும் தகடைள் 

பைாழி தகடைள்: 

உள்வாங்கப்பட்ட (inclusive youth peacebuilding efforts) இளைஞர் சமாதானத்ளத 
கட்டிதயழுப்பும் முயற்சிகளுக்கு தபருவாரியாக மற்றும் மிகவும் பரவலான இளடயூராக  

தமாழி தளட அளமகின்றது. ததற்கு மற்றும் நமற்கு மாகாணங்கைில் இருந்து 

முதன்ளமயாக/ பிரதானமாக சிங்கைம் நபசும் இளைஞர்கள், மற்றும் வடக்கு மற்றும் 

கிழக்கு மாகாணங்கைில் இருந்து பிரதானமாக தமிழ் நபசும் இளைஞர்கள் சில நநரங்கைில் 

ஒருவருக்தகாருவர் ததாடர்பாடளல நமற்தகாள்ை கடினமாக உள்ைது. ஆங்கிலம் சில 

நநரங்கைில் தபாது தமாழியாகும், ஆனால் இளைஞர்க ளுக்கு ஆங்கிலத்தில் உளரயா 
டும் ஆற்றல் அவர்கள் தபற்ற கல்வி மட்டத்தினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நமலும், 

                                                           
5 நமாதலில் இலங்ளகயின் பாதுகாப்புப் பளடகைால் கடத்தி ளவக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்காநனாளர காணாவில்ளல. 
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நதசிய தமாழி தகாள்ளககள் 6  ஒழுங்காக  நளடமுளறப்படுத்தப்படவில்ளல மற்றும் 

வாய்ப்பு விநிநயாகம் பாரபட்சமாக உள்ைது. 

தபரும்பாலும் கிராமப்புறப் பள்ைிகள் கற்பித்தல் தரங்களை நபணுவதற்கு நதளவயான 

வசதிகள் குளறந்தைவில் காணப்படுகின்றன. வகுப்பளறகள், கட்டிடங்கள், நூலக 

வசதிகள், உளரநளட புத்தகங்கள் நபான்றளவ உட்பட மனித வைமும் ததாடர்ந்து 

பிரச்சளனயாக இருக்கும் பட்சத்தில், சில பள்ைிகைில் தமாத்தமாக 4-5 ஆசிரியர்கள் 

மட்டுநம உள்ைனர். இந்த சூழ்நிளல ஆசிரியரின் திறளமளய சவால் தசய்வது 

மட்டுமல்லாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்ளத கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியரின் தகுதிளயப் 

பாராட்டுவதில்ளல. 

சமுை பநறிைள் ைற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்: 

கலாச்சார பாரம்பரியங்கள் இன்னமும் இளைஞர்களுக்கு தங்கள் முயற்சிகளை 

முன்தனடுத்துச் தசல்வநதாடு சமுகத்தில் பங்நகற்பதற்கான உணர்திறன் இடர்களைத் 

தருகின்றன. நீண்ட காலமாக பற்றி இருக்கப்படும்(long held social norms) சமுக தநறிகள் 

மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இளைஞர்கைின் பங்கைிப்ளப தபாதுளமப்படுத்தி, சமுக 

மாற்றத்திற்கான ஒரு சமுகத்ளத வழிநடத்தும் வாய்ப்ளப வழங்குவதற்கு முன்னர் 

அவர்களை ஒநர மாதிரியாகக் தகாள்கிறது. உதாரணமாக, இளைஞர்கைின் பிரபலமான 

கலாச்சார  

குறிப்புகள் அவர்கள் அந்தந்த சூழல்கைில் எவ்வாறு காணப்படுகின்றனர் என்பளதக் 

காட்டுகிறது. தபாதுவாக ஊடகங்கைில் இளைஞர்கைின் பிரதிநிதித்துவம் அவர்களை 

தசயலின்றி இருப்பவர்கைாகவும், தபாறுப்பற்றவர்கைாகவும், பலவாராக சித்தரிக்கிறது. 

இந்த முத்திளர இளைஞர்கள் தங்கைால் என்ன தசய்ய முடியும் என்பளத காண்பிப்பதற்கு 

அவர்களுக்கு வாய்ப்பைிப்பதில்ளல. நமலும், இந்த நாணயமற்ற முன்கருத்துக்களை 

ளகயாளும் திறன் குளறவாக உள்ைது, எனநவ இளைஞர்கள் ததாடர்ந்தும் நீக்கப்பட்டு 

மற்றும் கண்துளடக்கப்படுகின்றனர். இளைஞர்கள் தங்கள் மனக்குளறகளையும் 

பிரச்சிளனகளையும் சட்டவல்லுனர்கைிடம் எடுத்துச் தசல்லும் நபாது, அவர்கைின் 

கவளலகளுக்கு உரிய கவனம் அைிக்கப்படுவதில்ளல. இளைஞர்கள் இனி 'எதிர்காலத் 
தளலவர்கள்' என கருதப்படாமல் இருக்கும் வளர, மற்றும் அவர்கைின் கருத்துக்கள் 
'இன்ளறய தளலவர்கள்' என மதிப்பைிக்கும் வளர, இந்த முரண்பாளட சூழ்ந்துள்ை 
தபாதுவான சமுகத்தின் அபிப்ராயங்களை மாற்றுதல் ஒரு சவாலாக அளமயும். 

இளைஞர்கள் இன்னும் சமாதானம் பாதுகாப்ளப சுற்றியுள்ை நிளலயற்ற சூழலால், 

                                                           
6 சிங்கை தமாழிக்கு மிகப்தபரிய நிதியுதவி உள்ைது, இரு தமாழிகளும் (சிங்கைம், தமிழ்) நதசிய தமாழிகைாக இருந்தாலும், 

அளவ எப்நபாதும் இளணயாக பயன்படுத்தப்படுவதில்ளல. 
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அவர்கைது கருத்துக்களைப் தவைிப்படுத்துவது உடல், உணர்ச்சி மற்றும் சமுக 

அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்தும் என்றும், அவர்கைது பாதுகாப்பிற்கு நபாதுமான 

உத்தரவாதம் இல்ளலதயன்றும் எண்ணுகின்றனர். 

தவீிரவாத பசய்தி: 

தீவிரவாதக் குழுக்கள் மற்றும் அவர்கைின் தசய்தி பரவலாக இருப்பநதாடு,  ஓரைவிற்கு, 

அவர்கைது தகாள்ளகக்கு வரநவற்பதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்களை அளடந்து, 

பிற பிரிவிளனயுடன் இளணப்ளப உருவாக்கி, இளைஞர்களை மாற்று வழிகைில் 

ஈடுபடுவளத பற்றி சிந்திப்பதிலிருந்தும் தபறுவதிலிருந்தும் தனிளமப்படுத்துகின்றனர். 

சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்ளபப் பற்றிய கருத்துக்கள் இளைஞர்களுக்கு திணிக்கப்பட்டு, 

தாமாகநவ அவற்ளறப் புரிந்து தகாண்டும் அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அைிப்பதற்கான 

வாய்ப்பும் அைிக்கப்படுவதில்ளல. தபாருைாதார வைங்கள் மற்றும் 

கலந்துளரயாடுவதற்கான தைங்கள் வளரயறுக்கப்பட்டு அல்லது 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக இளைஞர்கள் விலகுதல் அல்லது 

உளரயாடலில் அவர்கைின் பங்ளக புரிந்துதகாள்வதற்கான ஆக்கபூர்வமான வழிகைில் 

ஈடுபட முடியாமல் நபாகின்றது. இங்நக, தனியார் மற்றும் தபாது ஊடகங்கள் 

வன்முளறயான விவரிப்புகளை சமாதானமானகவும் ஆதரவானதாகவும் மாற்றுவதற்கு 

ஒரு பயனுள்ை மற்றும் வலு வாய்ந்த பாத்திரத்ளத தகாண்டுள்ைன, ஆனால் அத்தளகய 

மாற்றங்களை தசய்வதற்கான முயற்சிகள் அரசியல் பிரமுகர்கைின் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கைால் கடுளமயாக பாதிக்கப்படுகின்றன. பலதரப்பட்ட தகவல்கைின் அணுகல் 

இல்லாததால் சமுக குழுக்கைிளடநய பதற்றம் அதிகரித்து, சமுக ஒற்றுளமளய 

அச்சுறுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. 

 

சிறிய இகைஞர் குழுக்ைளுக்ைான அணுைல் இல்லாகை: 

தபரிய நிறுவனங்கள் நிதி தவறாக பயன்படுத்துவது அல்லது தவறாக ஒதுக்கீடு 

தசய்வதாக கூட இருந்தாலும், சிறிய மற்றும் புதிதாக அளமக்கப்பட்ட இளைஞர் 

அளமப்புக்களுக்கு, நிதி மற்றும் வைங்களை ஒருங்கிளணப்பது கடினம். இளைய 

நிறுவனங்கள் தபரிய திட்டங்கைில் ஈடுபட வாய்ப்புகள் கிளடப்பதில்ளல, குளறந்த 

அளடயாைமும் அங்கீகாரமும் தபறுகின்ற அநதநவளை அவற்றின் மதிப்ளப மற்ளறய 
பல அளமப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கைின் மூடுளகக்குள் குறுகித்துக்தகாள்கின்றநதாடு, 
இந்நிளலளய சரி தசய்யவும் முயற்சிக்கின்றனர். இதன் விளைவாக, இளைஞர் சமுக 

ஈடுபாடு பிரித்ததடுக்கப்படுவநதாடு, அநத அல்லது அநதநபான்ற இளைஞர் குழு 
தசயற்பாடுகைில் ஈடுபட்டாலும்,  குறிப்பிடத்தக்க பங்கு ஒதிக்கிளவக்கப்பட்டுள்ைது. 
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குறிப்பாக இைம் தளலவர்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் அளமப்புக்களுக்குள் தளலளம 

பதவிக்கு எழுவதற்கு குரல் தகாடுப்பதில் இைம் தபண் தளலவர்கள் சவால்களை 

சந்திக்கின்றனர். 

 

தகல நைரத்தின் உள்மை ைற்றும் பவைிமய குழுக்ைைின் அணுைல்: 

தகாழும்பு மற்றும் பிற இடங்களுக்கு இளடயில் உள்ை முக்கிய அடித்தை பிைவு, நாட்டின் 
ஏளனய பகுதிகைில் உள்ை இளைஞர்களுக்கும் நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்குப் 

தபாருந்தக்கூடிய பிரச்சிளனகள் மற்றும் முன்னுரிளமகள் ஆகியவற்றிற்கு இளடநய ஒரு 

ததைிவான ததாடர்பின்ளமளய இப்பிைவு நிரூபிக்கிறது. இது பல்நவறு தமாழிகள், 

சாதிகள், மதங்கள், மற்றும் இனக்குழுக்கள் ஆகியவற்றின் விளைவாக இருக்கலாம். இவ் 

நவறுபாடுகளை அங்கீகரிக்காமல், ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்கள் தீர்மானங்கைின் 
கலந்துளரயாடல்கைில் இருந்து நீக்கப்படுவதும், இதனால் அவர்கைது நலன்கள் 

தபரும்பாலான சூழ்நிளலகைில் பிரதிபலிக்காமல், பாதுகாக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான 
நிளலளமயும் காணப்படுகின்றது. 

 

4. இலங்கையில் சைாதானம் ைற்றும் பாதுைாப்புக்ைான முன்னுரிகைைள் ைற்றும் 

பரிந்துகரைள்: 

வடக்கு, கிழக்கு, ததற்கு மற்றும் நமல் மாகாணங்கைில்  உள்ை இளைஞர்கைிடம் இருந்து 

சமுகம், நதசிய மற்றும் சர்வநதச மட்டங்கைில், ஆட்சி பற்றிய தங்கள் பரிந்துளரகளை 

வழங்கினர். 

சமுைம்: 

ைலாச்சாரங்ைளுக்கு இகடயிலான  பரிைாற்றங்ைள் ைற்றும் பயிற்சி திட்டங்ைள்: 

இளைஞர் தளலளமயிலான அல்லது இளைஞர்களை நநாக்கிய திட்டங்கள், 

கலாச்சாரங்களுக்கு இளடயிலான பரிமாற்றங்களை ஊக்குவித்து, இளைஞர்கள் மற்றும் 
வயது வந்தவர்களுக்கு அவர்கைின் குடியுரிளமகளை ததரிவித்து, சமாதானம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு கருத்துப்பாட்ளட எவ்வாறு வடிவளமப்பததன்பளதயும் ததரிவிக்க 
நவண்டும். புவியியல், இன, தமாழி நவறுபாடு இருந்தாலும், இளைஞர்களுக்கிளடயில் 

உரிளமகள் மற்றும் குடியுரிளம  தபாறுப்புகளை பகிர்வு தசய்வதன் மூலம் அவர்கைின் 

மதிப்பு மற்றும் தகுதிளய அறிவதற்காக இளைஞர்களை அணிதிரட்ட முடியும். இது 
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தபரும்பாலும், சம வயதுளடயவர்கள் மற்றும் ஒத்த கருத்துளடயவர்கைிளடநய 

அறிவாற்றளல விளரவாக பரவ உதவும். 

நதசிய உளரயாடலில் நலிவடந்து வரும்  நன்தனறி சார் தளலளமத்துவம் மற்றும் 
தார்மீக நகாட்பாடுகளை, இளைஞர் பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம் நமம்படுத்த முடியும். 

ஒரு நல்ல, தபாறுப்புணர்வுமிக்க, மற்றும் நநர்ளமயான தளலவர் பற்றிய விைக்கம் 
சார்ந்த உளரயாடல் நமலும் நதளவப்படுகிறது. பயிற்சி பட்டளரகள் மற்றும் 

பிரச்சாரங்கள் மூலம், உள்ளூர், நதசிய மற்றும் சர்வநதச தளலவர்கள் பற்றி 
இளைஞர்களுக்கு ததரிவித்து, இளைஞர்கள் தளலளமயிலான நடவடிக்ளககள், வடீுகள், 

பள்ைிகள், மற்றும் தபாது நபாக்குவரத்து நபான்ற இடங்கைில் எவ்வாறு அளமயும் என்பது 

பற்றிய விழிப்புணர்ளவ அதிகரிக்கலாம் 

 

பட்சாதாபம் ைற்றும் ைருகை: 

பட்சாதாபம் மற்றும் கருளணயின் நதாற்றம் சமுகம் மட்டத்தில் ததாடங்குகிறது. இது 

மற்ற, இளைஞர்கள், வயது வந்தவர்கள் மற்றும் ஏளனய சமுக அங்கத்தவர்கைின் பங்ளக 

முளறயாக அங்கீகரிப்பதுடன் ஆரம்பமாகின்றது. இலங்ளக அதன் ஆழமாக பிைவுபட்ட 

கடந்த காலங்கைில் இருந்து நல்லிணக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருப்பதால், ஒருவருக்தகாருவர் 

கிரகிப்புடன் புரிந்துணர்வு தகாள்வதுடன், மற்றவர்கைின் கருத்துகளை மதிப்படீு தசய்வது 

அதிக வைர்ச்சிக்கு உதவும். இது பல்நவறு பங்குதாரர்கைின் பங்நகற்ளப 

எைிதாக்குவதுடன், எண்ண பகிர்ளவ ஊக்குவிப்பநதாடு சமுக ஒருங்கிளணப்புகளை 

நமம்படுத்தும். 

கூட்டாைிைளுக்ைிகடயில் பிறிவிகன வரம் புக்பைதிரான உகரயாடல் : 

இளைஞர் வளலயளமப்புக்கள், அறிவு பகிர்வு தைங்களை உருவாக்குவநதாடு 

நாட்டிலுள்ை பல்வளகளமத்தன்ளமக்கு மற்ற இளைஞர்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றது. 

பயத்துடன் அல்லது தவறான கருத்நதாட்டத்துடன் தசயல்படுவதற்கு பதிலாக/மாறாக, 

மத நளடமுளறகள், உணவு பழக்கங்கள், தவவ்நவறு தமாழிகைில் உள்ை முக்கிய 

தசாற்தறாடர்கள் நபான்றவற்ளறப் பற்றிய தகவளல இளைஞர்கள் பகிர்ந்து தகாள்ை 

முடியும். பரஸ்பர புரிதல், நமாதல்கள் மற்றும் வன்முளற நடவடிக்ளககளை 

தபருமைவில் தடுக்க உதவுகிறது. இளைஞர்களை வலுவூட்டலுக்கான பங்குரிளம/ 
கூட்டாண்ளம வய்ப்புக்களை இணங்காணலாம் 
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தகலமுகறைளுக்ைிகடயிலான நம்பிக்கைகய ைட்டிபயழுப்புதல்: 

தளலமுளறயினர்களுக்கிளடயிலான கருத்து பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சிந்தளனகள், 

சிநரஷ்ட குடிமக்கள் மற்றும் தபாதுமக்கைின் அபிப்ராயங்களை மாற்றுவதற்கு 

முக்கியமாகும். இலங்ளகயின் சூழல் முளறளம தபரியவர்களுக்கு அதிகாரம் மற்றும் 

ஆளணயுரிளமளய தகாடுத்துள்ைநதாடு, அதிக பட்சம் அவர்கைது அங்கீகாரம் சமுகம் 
சார் திட்டங்களை  தசயல்படுத்த/தடுக்க காரணமாகின்றது. இளைஞர்கள் 

தபரியவர்கைின் முக்கியத்துவத்ளத அளடயாைம் கண்டுதகாள்கிறநதாடு 

இளைஞர்கைால் நடவடிக்ளக எடுக்கக்கூடிய புதிய வழிகளைப் பற்றி அவர்களுக்கு 

ததரிவிக்கவும் விரும்புகிறார்கள். இளைஞர்கள் ஈடுபாடு பற்றி தபரியவர்கைிடமிருந்து 

வரும் எதிர்ப்பு தபரும்பாலும் தளலமுளற வயததல்ளல சர்ந்த் நீண்டகால சமுக 

தநறிகைின் பின்பற்ருளகயகும். இளைஞர்கைின் பங்கு பற்றி தவறான மநனாபாவம்  

சமூகம்சார் அடித்தை நவளலத்திட்டங்களை ஆர்ம்பிக்கும் முன்னர் சரியாகத் தீர்க்கப்பட 

நவண்டும். 

இளைஞர்கள் சமுக வளலத்தைங்களை பரிபூரணமாக பயன்படுத்தி எவ்வாறு சமாதான 

முயற்சிளய அதிக அைவில் சமுகத்தின் எட்டாத பகுதிகளுக்கு தகாண்டு தசல்ல 

நவண்டும் என்று அறிவூட்டப்பட நவண்டும். 

மதசியம்: 

கல்வி அளமச்சகம் முன்னுரிளம தகாடுக்க நவண்டியளவ: 

(1) நகலித்தனம், ஒதிக்கிளவத்தல், புறக்கணிப்பு, மனத் தைர்ச்சி நபான்ற பிரச்சிளனகளை 

எவ்வாறு எதிர்தகாள்வது என்பளதப் பற்றி ஆசிரியர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக ஆசிரியர் 

மற்றும் ஆநலாசகருக்கான உணர்திறன் பயிற்சிகளும் நளடதபற நவண்டும். இப்படிப்பட்ட 

முக்கியமான உணர்திறன்களுக்கு ஆசிரியர்களை தபாறுப்பாக்கும் இயக்களமப்பு 

முளறகளை வலய மற்றும் மாகாண கல்வித் தளலவர்கைிடமிருந்து ஏற்படுத்த 
நவண்டும். 

(2) பாடசாளல மற்றும் வகுப்பளறகைில் பல்லின பிரதிநிதித்துவ ஒதுக்கீட்டின் 

உத்தரவாதம். - முக்கியமாக எத்தளனநயா இனக்குழுக்களுடன் ததாடர்புளடய 

தபரும்பான்ளமயான பகுதிகைானது சிறுபான்ளமயினளர ஒதுக்கிளவத்திருக்கின்றன 

அல்லது குளறவான வசதிகள் தகாண்ட வகுப்பளறகள் இளணயாக வழங்கப்படுகின்றன. 
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(3) பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு உதவித்ததாளக - 

 இது அவர்களுக்கு பலவளக ப்பட்ட கற்றல் சூழல்களுக்கு அதிகமான அணுகளல 

அைிப்பநதாடு மற்ற மத, இன மாணவர்களை சந்திப்பதற்கும் ஒருங்கிளணவதற்கும் 

உதவுகிறது. 

(4)தவறுக்கத்தக்க நபச்சு உள்ைடக்கத்திற்கான பூரண நிகர் சகிப்புத்தன்ளம தகாள்ளக. - 

 கடந்த கால நிகழ்வுகள் பற்றிய மாணவர்கைின் முழு புரிதலுக்கு பாரபட்சமான 

உள்ைடக்கம், குறிப்பாக வரலாற்று பாடத்திட்டங்கைில் கல்வி நிறுவனங்கைில் பாரபட்ச 

மாறுபாடாண பிரச்சாரம் தசய்யப்படுகிறது. 

(5)பாடத்திட்டங்கைின் அளனத்து அம்சங்கைிலும் சமாதான கல்வி உட்தபாதிக்கப்படல் - 

இலங்ளகயில் உள்ை பல்நவறு மத மரபுகள் அளனத்துநம மற்றவர்களுக்கு நசளவ 

தசய்வதுடன் சமாதானமான வாழ்ளவ எப்படி வாழ நவண்டும் என்பதற்கான 

முக்கியத்துவத்ளத கற்பிக்கின்றன. இந்த கருப்தபாருள் இளைஞர்கைிடமும் 

ஒத்ததிர்வாகிறது, ஆனால் அவர்கைது வைர்ப்புமுளற, ஒற்றுளமளய எவ்வாறு ஆதரிப்பது 

மற்றும் ஒன்றாக இளணந்து தசயல்படுவது என்பளத இயல்பிளணவதற்கான வாய்ப்பு 

கிளடக்கவில்ளல. 

ைாைாைல் மபான இகைஞர்ைைைின் குடும்பங்ளுக்கு இழப்பீடு: 

காணாமல்நபாநனார் அலுவலகத்தின் நிளறநவற்றப்படாத சமாதான வாக்குறுதிகைால் 

இளைஞர்கள் மற்றும் அவர்கைது குடும்பங்கள் கடுளமயான பாதிப்புக்குள்ைாகியுள்ைனர், 

எனநவ குறிப்பாக காணாமல்நபான குடும்பங்கைின் இளைஞர்களுக்கு இழப்படீு 

வழங்கப்பட நவண்டும். தகவல் உரிளம சட்டத்தில் குறிப்பாக 

இளைஞர்கள்ஆர்வம்காட்டுவதுடன் குழுக்கழாக நசர்ந்து பரிந்துளரகளுக்கன விவாதம் 

மற்றும் காணாமல் நபானவர்கைின் நிளல மற்றும் இழப்படீு பற்றிய அரசாங்கத்தின் 

பதில்களைப் தபற தவைிப்பிரகரமாக தசயல்படுகின்றனர். குறிப்பாக இளைஞர்கள் இந்த 

காரணத்திற்காக ஒன்றுதிரட்ட ப்படுகின்றனர், ஏதனனில் அவர்கள் நநசஉறவுகளை 

இழந்துள்ைனர். இன் நிலளம அவர்கைின் குடும்பங்களுக்கு உறுதியற்ற சூழ்நிளலளயக் 

தகாண்டுவந்துள்ைது.  

முடிபவடுத்தல் பற்றிய  அணுைவும்,  விழிப்புைர்வும்: 

சட்ட நளடமுளறகள், மநசாதாக்கள் மற்றும் சட்டங்கள் தபரும்பாலும் இளைஞர்கைின் 

வாழ்க்ளகளய பாதிக்கும் புதிய சீர்திருத்தங்களை ஆளணயிடுகின்றன. நதசிய இளைஞர் 

நசளவகள் மண்றம் மற்றும் இளைஞர் பாராளுமன்றக் குழு ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்ட 

இளைஞர்களுக்கு கருத்துக்களை பகிர்ந்துதகாள்ளும் வாய்ப்ளப வழங்குவதன் மூலம் 

அவர்கைின் பார்ளவக்நகாணங்க்ள் அர்த்தமுள்ை வழிகைில் பிரதிபலிக்கப்ப ட்டு 
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பங்குபற்றுதல், பங்கைித்தல் முலம் அவர்களை நநாக்கி வரும் தகாள்ளககைில் 

மற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் 

உள்ளூர், மாகாண மற்றும் நதசிய நதர்தல், ஊழல் மற்றும் குற்றங்கள் ஆகியவற்ளற 

கண்காணிப்பதன் மூலம்  ஜனநாயக அளமப்புகைில் தங்கள் பங்ளக நமம்படுத்த முடியும். 

இந்த அளமவுகளை அறிமுகப்படுத்துவது, அரசியல் சூழல் மற்றும் அதன் தசல்வாக்கு, 

மற்றும் அதன் கடுளமயான கட்டளமப்புகளை எவ்வாறு சிறப்பாக தசய்ய முடியும் என்று 

புரிந்து தகாள்ை உதவுகிறது.  

நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட, நியமிக்கப்பட்ட, மற்றும் தபாதுத்துளற ஊழியர்க ளுக்கு, பாலினம் 

மற்றும் சமாதானமுளறயில் நதளவயான உணர்திறன் பயிற்சிகளை வழங்க நவண்டும். 

இந்த இளைஞர்க ளும், இளைஞர் குழுக்களும் தமக்குள்ளும் தமக்கிளடயிலும்நல்ல 

உறவுகளை வைர்ப்பதற்கும், மதிப்புமிக்க உள்ைடீுகளைப் புரிந்து தகாள்வதற்கும் உதவும். 

பதாழில் ைற்றும் இகைவிதாை திறன்ைகை உருவாக்குதல்: 

நதசிய முன்முயற்சிகள் இளைஞர்களை இலக்காகக் தகாள்ைப்பட நவண்டும் மற்றும் 

அவர்கைது திறளமகளை நமம்படுத்தவும் உதவ நவண்டும். சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடர்பான பிரச்சிளனகள் எவ்வாறு நபாளத தபாருட்கள், நவளலவாய்ப்பின்ளம, 

திறளம  இல்லாளமயுடன் ஒன்றிளணக்கப்படுகின்றன என்னும் விழிப்புணர்ளவ 

உருவாக்குவதற்காகவும், இளைஞர்கள் தங்கள் பங்ளகப் காணும் விதத்திலும் 

இளைஞர்கைின் பங்கைிப்ளபப் பற்றி நமலும் விவாதங்கள் நளடதபற நவண்டும். 

பவற்றிைரைான உள்ளூர் முயற்சிைைின் அதிைரிப்பு: 

தவற்றிகரமான சமாதானமுயற்சிக் கருத்திட்டங்களை நமம்படுத்துதல் - நிதி மற்றும் 

தசல்வாக்கின் மூலம் - குறிப்பாக மதநம்பிக்ளக மற்றும் மதத் தளலவர்களை உள்ைடக்கி, 
வலுவான சமுக மட்டத்தில் ததாடங்கி, பிராந்திய மற்றும் மாகாண மட்டங்களுக்கு 

மாற்றப்பட்ட நிளலயில் இருந்து வர நவண்டும். 

சர்வமதசம்: 

இகைஞர் அகவகய பசன்றகடதல் ைற்றும் நிரூபிக்ைப்பட்ட தரவு: 

முளறசார் விரிவுளரகள் மற்றும் நபரணிகள் மூலம் அல்லாது இளையர்களை 
வலிளமயும் தசம்ளமயுமான விதத்தில் தசன்றளடயும் வண்ணம் ஏற்ற முயர்சிகளுக்கு 
சர்வநதச சமூக ஒத்தாளசயும் உறுதுளணயும் தகாடுக்க நவண்டும்.தவகுஐன ஊடக 
முளறகள் சமூகத்ளத கட்டிதயழுப்பும் கருவிகைாக உபநயாகிக்கப்பட்டு இளையர்களை 
நதடிச்தசன்றளடயும் வித்த்தில் உருவகிக்கலாம். 
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சர்வநதச அளமப்பக்கள், நதசிய வல்லுநர்களுடன் கூட்டுநசர்ந்து பிரச்சளனகள் உள்ை 
வலயங்கைில் ஆராய்ச்சிகளை நமற்தகாண்ை நிதி உதவிகள் வைங்க மற்றும் 
இளையர்கைின் சமாதான முயற்சிகளை ஆளடயாைம் காணும் தசயற்பாடுகைில் 
பங்குதபற ஊக்கப்படுத்தப்படநவண்டும் 

சர்வமதச சைாதானப்பைியாைர்ைள் ைற்றும் ைத குருைார்ைளுடன் பைியாற்றுதல்: 

உலகின் பல்நவறு பகுதிகைிலிருந்து மதத் தளலவர்கள் மற்றும் 
இளைஞர்களுக்கிளடயில் நம்பிக்ளகளய வைர்த்துக் தகாள்ை நவண்டும். நமலும் 
அதிகமான பிரிவிளனளய உருவாக்குவதற்கு பதிலாக தவவ்நவறு மதங்களைச் நசர்ந்த 
மக்கள் ஒருங்கிளணக்கும் தசய்திகளை பகிர்ந்து தகாள்ை ஊக்கப்படுத்த நவண்டும். 

தகடைகை ைடந்து பதாடர்புபைாள்ளுதல் ைற்றும் பின்னூட்ட வழிமுகறைகை 
உறுதிப்படுத்துதல்: 

NGO-க்களுக்கிளடயில் ஒருங்கிளணப்பு, ஒத்துளழப்பு மற்றும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் 
ஆகியளவ இளைஞர்கைில் சார்ந்தது இருப்பதற்கு ம் இளைஞர் சமுகத்தின் கவளலகள், 

தகாள்ளக விவாதங்கைின் நபாது மறக்கப்படாமல் இருப்பதற்கும்,  ததாடர்ச்சியாக உதவ 
நவண்டும் 
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