
ஜக் (JAG) கண்டனம் ஆன்லைன் தாக்குதல் மற்றும் ஒற்றுலம அரங்கத்தில் 

#WomensMarchKL. 

பால் சமத்துவத்திற்கான கூட்டு நடவடிக்லகக் குழு ( The Joint Action Group for Gender 

Equality (JAG) ) அவர்கள் இளம் பபண்கள் மற்றும் கூட்டாளிகள்காக சனிக்கிழலம, 11 

மார்ச் 2017 ககாைாைம்பூர்ாில் நநநநநநநந பபண்கள் தின ஊர்வைம் 

(#WomensMarchKL) நிகழ்வுக்காக இலைந்து கருத்துக்கள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கலள 

பகிர்ந்து ட்விட்டாில் தாக்குதல் கீழ் ஒற்றுலமலைக் காட்டும் வலகைில் உள்ளது. நாம் 

ஆன்லைன் அல்ைது ஆஃப்லைன் நடந்திருந்த என்பலத, வலிலமைான காை பபண்கள் 

மற்றும் திருநங்லககளுக்கு எதிரான, தீங்கிலழக்கும் ஆபாச மற்றும் பவறுக்கும் 

துன்புறுத்தல் அலனத்து விதமான கண்டித்துள்ளனர். 

 

இந்த அலமதிைான நிகழ்வு கநரடிைாக புலகப்படங்கள்ளுடன் ட்வீட், பசய்ைப்படுளது, 

மற்றும் நநநநநநநநந ட்வீட்ஸ் பரவைாக பகிர்ந்து பகாள்ளப்பட்டன. 

நநநநநநநநநந பபரும்பாலும் இளம் பங்ககற்பாளர்கள் ஒரு ஆற்றல் வாக்குப்பதிவு, 

மற்றும் அவர்கள் நநநநநநநநநநநநநநந பசய்திகள், அவர்கள் நநநநநநநநந 

நநநந வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது இலடவிடாத தாக்குதல்கலள இைக்காகி 

விடுகின்றனர். 

 

மிகவும் உக்கிரமான தாக்குதல்கள் பபற்ற பங்ககற்பாளர்கள் மத்திைில் ஒரு ககாஷ 

கமற்பகாள்ளப்பட்ட ைார் ஒரு இளம் பபண்: “I wish to be the next Prime Minister but I 

can’t … Do you know why??? (Speech bubble: ‘Mana tudung?’)”. இலளஞலன 

கூறப்படுகிறது மிகவும் அவலள இைக்கிை ட்பரால்லிங் மற்றும் 

அவமானப்படுத்திைதால் பாதிக்கப்படுகிறது. குறிப்பிடத்தக்க தாக்குதல்கள் குலறந்தது 

ஒரு பங்கு உடல் அவமானம் அத்துடன் திருநங்லககள் ஆதரவாக தாங்கிைிருந்தகதாடு 

அந்த இைக்கு லவத்து இருந்தன. 

 

இந்த ஊர்வைம், அங்கு பபண்கள், உைகம் முழுவதும் அலனத்து எங்கள் 

பன்முகத்தன்லம மற்றும், ஆர்ப்பாட்டங்கள் சம உாிலம மற்றும் பபண் பாகுபாடு 

முற்றுப்புள்ளி லவக்க கவண்டும் என்ற ககாாி நடத்த வரைாற்று ஒரு நாள் சர்வகதச 

மகளிர் தினம் (IWD) இலைந்து நடத்தப்பட்டது. இன்று, இலைை முக்கிைமான 

தகவலை அணுக, பநட்பவார்க்குகள் மற்றும் சமூகங்கலள மற்றும் மாற்றம் 

அைிதிரட்ட, எண்ைங்கலள பவளிப்படுத்த IWD தான் மற்றும் பபண்கள் அடிப்பலட 

உாிலமகலள உடற்பைிற்சி எளிதாக்கும் ஒரு முக்கிை இடம் மாறிவிட்டது. அது 

#WomensMarchKL ஒரு முலறைான அணுகுமுலற, கூட்டாட்சி அரசிைைலமப்லப 



மற்றும் சர்வகதச மனித உாிலம தரங்கலள கீழ் அங்கீகாிக்கப்பட்ட, பவளிப்படுத்த 

பபாருத்துவது மற்றும் இலை பபண்கள் அடிப்பலட உாிலமகலள உடற்பைிற்சி 

என்று கபாதுமான வலியுறுத்தி முடிைவில்லை. 

 

#WomensMarchKL தங்கள் அனுபவங்கலள பபண்களுக்கு கநர்மலறைான மற்றும் 

கமம்படுத்தும் பவளிப்பாடுகள் விலரவில் கமாசமான நடத்லதக்கு கமாசமான சாக்கு 

ஆனார். மக்கள் குழு #WomensMarchKL அதிக பசல்வாக்லக கவண்டும் என்று முடிவு 

மற்றும் வாய்க்குப் சிறுலமப்படுத்தி மற்றும் இழிவுபடுத்தும் பபாதுவாக ஒரு 

"ட்பரால்லிங்" தந்திகராபாைம் என அலழக்கப்படும் இைக்கம், ஒரு கருத்பதாருமித்த 

முைற்சிலை கமற்பகாண்டார். பூதம் பசய்திகலள அவர்கள் பவகுஜன அளவில் 

ஏற்படும் கபாது இன்னும் நிலறை, தீங்கு, மற்றும் நிலைைான தரக்குலறவான 

அனுப்பும் மற்றும் பசய்திகலள சிறுலமப்படுத்தும், மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் இருந்து 

எதுவும் அடங்கும். இந்த நடவடிக்லககள் பாலினம்-சார்ந்த வன்பசைல் 

கவண்டுபமன்கற வடிவங்களில் உள்ளன. 

 

 

 

விலளவு தாக்குதல்கலளயும் அச்சுறுத்தல்கலளயும் தங்கலள பவளிப்படுத்த 

பாதுகாப்பாக உைர்கிகறன் அவர்கள் கவண்டாம், இது ஒரு கமாசமான சூழல் 

உருவாக்குவதன் மூைம் ஆன்லைன் பவளிப்பாடு, பபாது பங்கு மற்றும் தனியுாிலம 

சுதந்திரம் பபண்கள் வைது தாமதப்படுத்துவதற்கு. தாக்குதல்கள் ஆன்லைன் 

பவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கபாது, பாதிப்புகள் மற்றும் குறித்த பாதித்து பபண்களின் 

வாழ்க்லக ஆஃப்லைனாக்குவது நீட்டிக்க. இந்த உளவிைல் தீங்கு, நற்பபைருக்கு தீங்கு, 

தனியுாிலம பலடபைடுப்பு, மற்றும் தைிக்லக அடங்கும். 

 

ஆன்லைன் துன்புறுத்தல் மற்றும் தாக்குதல்கள் மாறுபட்ட வழிகளில், பபண்கள், 

பபண்கள் மற்றும் திருநங்லககள் அலனத்து பைனர் நடக்கைாம் பபரும்பாலும் 

பபாருத்தமற்ற விகிதாசாரத்தில் இைக்காக பகாண்டது. தற்கபாதுள்ள கட்டலமப்பு 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் மீது பாலின அடிப்பலடைிைான ஆன்லைன் துன்புறுத்தல் ஓய்வு 

கபான்ற சம்பவங்கள் மற்றும் ஒரு வலுவான பதிக்கப்பட்ட ஆைாதிக்க அலமப்பின் 

பண்புகள் உள்ளன. 

 



இளம் பபண்களுக்கு எதிரான ஆன்லைன் தாக்குதல்கள் இன்னும் 

முன்பனப்கபாலதயும் விட கபச ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பபண்களுக்கு ஒரு 

பாதுகாப்பான இடத்லத உருவாக்கம் தடுக்கும் கநாக்கத்லத பகாண்ட எந்த 

நநநநநநந நநநநநநநநநநந ஆன்லைன் தாக்குதல்கலளயும் அச்சுறுத்தல்கலளயும் 

கண்டனம் பசய்ை எங்களுக்கு கதலவலை வலியுறுத்துகிறது. ஜக் தனிப்பட்ட 

ஆர்வைர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் என, நாம் பசய்ை, நிைமிக்கப்பட்ட ஈகமாஜி  

ஆகிைவற்லற பைன்படுத்தி ட்விட்டர் ஒற்றுலம பசய்திகலள பவளிைிடவும் நீங்கள் 

பிரார்த்தியுங்கள்: 

 

1. ஒரு ஒற்றுலம பவளிப்படுத்த மகைஷிைா உள்ள பபண்கள் பாதிக்கும் 

பிரச்சிலனகள் சிறப்பித்த கடந்த சனிக்கிழலம (இந்த மாதம்) முதல் தீை 

ட்விட்டர் தாக்குதல்கள் இைக்கானதாக ைார் அந்த.  

2. பகாண்டாட மற்றும் காட்டிைது மற்றும் மகைஷிைா உள்ள அநீதிக்கு எதிராக 

சனிக்கிழலம வலர கபசிை இளம் பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் வழங்கும் 

உாிலமலை காக்க. 

3. கனவு, வரவிருக்கும் சவால்கலள அங்கீகாிக்க முதிர்ச்சி லதாிைம் இருந்ததற்கு 

மற்றும் பவளிப்பாடு அவரது சுதந்திரம் உடற்பைிற்சி இலளஞலன இைக்கு 

அந்த எதிராக கபச. 

4. பதாடர்ந்து இருக்கும் தீவிரமாக பபாது வாழ்வில் பங்ககற்க திருநங்லககள் 

உாிலமலை பாதுகாக்கிகறாம். 

5. கண்டனம் மற்றும் பபண்கள் உடல் அவமானம் என்று பசய்திகலள சவால். 

6. மதம் துஷ்பிரகைாகம் பசய்தவர்கள் (அதற்கு பதிைாக அலமதிைான மற்றும் 

அர்த்தமுள்ள கபச்சுவார்த்லத ஈடுபடும்) இளம் பங்ககற்பாளர்கள் குரல்கள் 

மூடிவிட கவண்டும் என்ற சவால். 

 

Endorsed by the Joint Action for Gender Equality (JAG): 

1. Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) 

2. All Women’s Action Society (AWAM) 

3. Association of Women Lawyers (AWL) 

4. Justice for Sisters (JFS) 

5. Perak Women for Women Society (PWW) 

6. Sisters in Islam (SIS) 

7. Women’s Aid Organisation (WAO) 

8. Women’s Centre for Change (WCC) 

 

 



 

 


