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1. சாைாம்சம்

ஐோ மெித உரிகம மன்றத் தீர்மாெம் 30/1ஐ 2015 ஒக்நடாபரில் இைங்கை
னைாண்டுவந்து ஏற்றுக்னைாண்டநபாது, ோட்டில் னேடுங்ைாைமாை
ேீடித்துக்னைாண்டிருக்கும் வன்முகறகயயும் மெித உரிகம மீ றலுக்கு
னபாறுப்புகூறல் இல்கை என்ற ேிகைகயயும் முடிவுக்கு னைாண்டுவை
நவண்டும் என்பகத அைசாங்ை அதிைாரிைள் ைகடசியில் ஒருவழியாை
ஏற்றுக்னைாண்டார்ைள். மாற்றத்துக்ைாெ ஒரு இைட்சியமிக்ை னசயல்
திட்டத்கத ஏற்றுக்னைாள்வதாை அைசாங்ைம் அறிவித்தது. ைடந்த ைாைங்ைளில்
ேடந்த குற்றங்ைளுக்கு சர்வநதச சட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில் ேடவடிக்கை
எடுத்து, உண்கம னவளினைாணைப்பட்டு, பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு ேிவாைணம்
வழங்ைப்படும் எெ அைசாங்ைம் வாக்குறுதி அளித்தது. அப்படியாெ
குற்றங்ைகள எதிர்ைாைத்தில் தவிர்க்கும் சீ ர்திருத்தங்ைள் னசய்யப்படும்
என்றும் உறுதியளித்தது.
இந்த பணி மிைவும் அவசியமாெது. இைங்கையின் மெித உரிகம
ேிைவைத்கத ோற்பது ஆண்டுைளுக்கும் நமைாை அம்னெஸ்டி
இண்டர்நேஷெல் அவதாெித்தும் அதுபற்றி தைவல் னவளியிட்டும்
வருைிறது. ோட்டில் அடுத்தடுத்து ேடந்த வன்முகறமிக்ை ைிளர்ச்சி,
னேடுங்ைாைமாை ோட்கட முடங்ைச் னசய்த அைச பகடைளுக்கும்,
விடுதகைப் புைிைளுக்கும் இகடயிைாெ ஆயுத நமாதல்(எல் டி டி இ
எெப்படும் இந்த ைிளர்ச்சிக் குழு ோட்டின் வடக்ைிலும் ைிழக்ைிலுமாை தமிழ்
சிறுபான்கம மக்ைளுக்கு தெிோடு நவண்டும் என்று நபாைாடியது), இந்த
சவால்ைளுக்கு பதிைாை அைசாங்ைம் முன்னெடுத்த மூர்க்ைத்தெமாெ
ேடவடிக்கைைள் ஆைிவற்கற ோடு சந்தித்துவந்துள்ளது.1 நதசபாதுைாப்பின்
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1971ல் இைங்கையின் இடதுசாரி சிங்ைள அகமப்பாெ

மக்ைள் விடுதகை முன்ெணி @

நேவிபி நமற்னைாண்ட ஆயுதக் ைிளர்ச்சிகய அைசாங்ைம் வலுக்ைைம் னைாண்டு ேசுக்ைியது,

பின்ெர் 1989-1990 ைாைைட்டத்தில் பல்ைாயிைக்ைணக்ைாநொர் னைால்ைப்பட்டது, 30,000 முதல்
60,000 வகையிைாநொர் பைவந்தமாை னைாண்டுனசல்ைப்பட்டு ைாணாமல்நபாெது, நமலும்

பல்ைாயிைக்ைணக்ைாநொர் தடுத்துகவக்ைப்பட்டு சித்ைவகத னசய்யப்பட்டது ஆைியகவ இதில்
அடங்கும். ேூகை 1983 முதல் 2009 நம வகையிைாெ ைாைைட்டத்தில் அைச பகடைளுக்கும்
விடுதகைப்புைிைளுக்கும் இகடயில் ேடந்த ஆயுத நமாதைில் இருதைப்பிெைாலுநம
னபாதுமக்ைள் னைால்ைப்பட்டது; னவறுமநெ இெ அகடயாளம், னசாந்த ஊரின்
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உண்கமகயயும் ேீதிகயயும் ேிகைோட்டவும் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உரிய ேிவாைணம் வழங்ைவும் பைெளிக்ைக்கூடிய னபாறிமுகறைகள ேிறுவுதல்
அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல்
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னபயைால் விதிமீ றல்ைளுக்கு னபாறுப்புகூறல் இல்ைாமல் இருந்துவருவது
எமது முக்ைிய ைவகை ஆகும்.
இைங்கை அதிைாரிைள் பை ஆண்டுைளாை மெித உரிகம மீ றல்ைகள
ஒப்புக்னைாள்ளவும்,அவற்கற விசாரித்து சட்ட ேடவடிக்கை எடுக்ைவும்,
பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உரிய ேிவாைணம் வழங்ை முன்வைவும் இைங்கை
அைசாங்ைம் தவறியதாலும், மெித உரிகம ஆர்வைர்ைள், மெித
உரிகமக்ைாை குைல்னைாடுக்கும் ஊடைங்ைள் ஆைியவற்றின் மீ து பதிைடி
ேடவடிக்கைைகள அது எடுத்ததாலும், அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெலும் பிற
மெித உரிகம ஆர்வைர் குழுக்ைளும் இைங்கையில் ேடந்ததாைத்
னதரிவிக்ைப்படும் நபார்க்குற்றங்ைகளயும் சர்வநதச சட்டத்தின் ைீ ழாெ பிற
குற்றங்ைகளயும் விசாரிக்ை சுயாதீெ சர்வநதச விசாைகண நவண்டும் எெக்
நைாரிவந்துள்ளெ. 2014 மார்ச்சில் ஐோ மெித உரிகம மன்றம்
ேிகறநவற்றிய தீர்மாெம், மெித உரிகம உயர்ஸ்தாெிைர் அலுவைம்
அக்குற்றங்ைகள விசாரிக்ை நவண்டும் என்று நைட்டுக்னைாண்டது.
னபாறுப்புகூறல் ஏற்படுத்தப்படும் நோக்ைில் இந்த விசாைகண அகமய
நவண்டும் என்று வைியுறுத்தியது.2
இைங்கையில் 2015 ேெவரியில் ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு புதிய
அைசாங்ைம் ஐோவுடனும் பிற சர்வநதச அகமப்புைளுடனும் ஒரு தீர்கவ
நோக்ைி முன்னசல்லும் ரீதியில் உத்திநயாைரீதியாை
னவளிப்பகடத்தன்கமயுடன் ேடக்ைத் னதாடங்ைியது. இெ ேல்ைிணக்ைத்கத
முன்னெடுக்ைவும், ைடந்தைாை விதிமீ றல்ைளுக்கு னபாறுப்புகூறகைக்
னைாண்டுவைவும், மெித உரிகம பாதுைாப்புக்கும் முன்நெற்றத்துக்கும்
அவசியமெ ேிறுவெங்ைளின் சுதந்திைத்துக்கு புத்துயிர் தைவும், சர்வநதச
அைங்ைில் இைங்கையின் உறவுைகள பைப்படுத்தவும் புதிய அைசாங்ைம்
வாக்குறுதி அளித்தது.3


30/1 தீர்மாெத்தின் ைீ ழ், 'தெது ைடந்த ைாைம் னதாடர்பில் ஒரு
முழுகமயாெ அணுகுமுகறகயக் கைனைாள்ள இைங்கை
உடன்பட்டது. விதி மீ றல்ைள், மெித உரிகம துஷ்பிைநயாைங்ைள்,
சர்வநதச மெிதாபிமாெ சட்ட மீ றல்ைள் னதாடர்பாெ

அகடப்பகடயிலும் தமிழர்ைள் எநதச்சதிைாைமாை கைதுனசய்யப்பட்டு தடுத்துகவக்ைப்பட்டது;
சித்ைவகதயும், பைவந்தமாை னைாண்டுனசல்ைப்பட்டு ைாணாமல்நபாதலும், சட்டத்துக்கு

அப்பாற்பட்ட தண்டகெ பாணியில் ஆட்ைள் னைால்ைப்பட்டதும் பைவைாை ேடந்துள்ளது.

நபார்க்குற்றம் மற்றும் மெிதகுைத்துக்கு எதிைாெ குற்றங்ைகள இருதைப்பிெரும் னசய்ததாை
குற்றச்சாட்டுைள் இருந்துவருைின்றெ.
2

மெித உரிகம மன்றத் தீர்மாெம் 30/1 'இைங்கையில் ேல்ைிணக்ைம், னபாறுப்புகூறல் மற்றும்

மெித உரிகமகய நமம்படுத்துதல்' A/HRC/RES/30/1,14 ஒக்நடாபர் 2015
3

2015 ேெவரியில் ேடந்த நதர்தைில் ஆட்சியில் இருந்த ேொதிபதி மஹிந்த ைாேபக்ஷகவ

வழ்த்தி
ீ
கமத்ரிபாை சிறிநசெ ேொதிபதியாொர்.
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குற்றச்சாட்டுைகள விசாரிக்ை சிறப்பு ேீதிபதிகயக் னைாண்ட ேீதி


விசாைகணப் னபாறிமுகற
உண்கம, ேீதி, ேல்ைிணக்ைம், குற்றங்ைள் மீ ண்டும் ேடப்பகதத்
தவிர்த்தல் ஆைியவற்றுக்ைாெ ஆகணயம்




ைாணாமல்நபாெவர்ைள் னதாடர்பாெ அலுவைைம் ஒன்கற
உருவாக்குதல்
ேிவாைணத்துக்ைாெ அலுவைைம் நபான்றவற்கற
அகமப்பனதன்பது இதில் அடங்கும்.4

இவ்விதமாெ ைடப்பாடுைளுக்கு அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல் மிகுந்த
வைநவற்பு அளித்தது. ைடந்தைாை விதிமீ றல்ைளுக்கும்
துஷ்பிைநயாைங்ைளுக்கு னபாறுப்புகூறகை ஏற்படுத்தவும், எதிர்ைாைத்தில்
இைங்கை மக்ைள் அகெவைது மெித உரிகம பாதுைாப்பு அம்சங்ைள்
பைப்படவும் இந்த ஏற்பாடுைள் அவசியம்.
ஓைாண்டு ைழிந்த தற்நபாகதய ேிகையில், உண்கம, ேீதி, ேிவாைணம்,
எதிர்ைாைத் தவிர்ப்பு ஆைியவற்றில் அைசாஙைம் னதாடர்ந்து அக்ைகற
ைாட்டிவருைிறது. வாக்குறுதிைகள னசயபடுத்துவதில் ஓைளவு முன்நெற்றம்
வந்துள்ளது. நதசிய ைைந்தாநைாசகெ ேகடமுகற ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது,
பைவந்தமாை னைாண்டுனசல்ைப்பட்டு ைாணாமல்நபாவதிைிருந்து
அகெவருக்கும் பாதுைாப்பு அளிக்கும் சர்வநதச ஒப்பந்தத்தில் இைங்கை
நசர்ந்துனைாண்டுள்ளது, ைாணாமல்நபாநொர் னதாடர்பாெ அலுவைைம்
அகமப்பதற்ைாெ சட்டத்கத ேிகறநவற்றியுள்ளது நபான்றகவயும் இதில்
அடங்கும்.
ஆொல் இந்த முன்நெற்றம் மந்தமாை இருப்பதாைவும், சிை
ேடவடிக்கைைளில் நபாதிய னவளிப்பகடத்தன்கம இல்கைனயன்றும்,
ைைந்தாநைாசகெ ேகடமுகறைளுக்கு ஆைம்ப ைட்டத்தில் நபாதிய
வளங்ைகள ஒதுக்ைவில்கைனயன்றும், முன்னெடுப்புைள் மக்ைகள
உள்ளடக்ைியதாைவும் ஒன்நறானடான்று ஒத்துப்நபாவதாைவும் இல்கை
என்றும் இைங்கையின் சமூை ஆர்வைர் குழுக்ைளும், பாதிக்ைப்பட்ட
மக்ைளும் ேியாயமாை குைனைழுப்பிவருைின்றெர்.
உண்கம, ேீதி, (மீ ண்டும் குற்றம் ேடப்பகத தவிர்ப்பது உட்பட)
பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு ேிவாைணம் ஆைியவற்கற பைனுள்ள வகையில்
வழங்கும் னபாறிமுகறைகள அகமப்பது சம்பந்தமாெ அம்னெஸ்டி
இண்டர்நேஷெைின் ஆய்வு மற்றும் பரிந்துகைைகள இங்நை
னதரிவிக்ைிநறாம். இந்த ோன்கு னபாறிமுகறைகளயும் வடிவகமக்ைவும்
னசயல்படுத்தவும் அவசியமாெ பத்து முக்ைிய னைாள்கைைகள பகுதி 1
4
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மெித உரிகமகய நமம்படுத்துதல்' A/HRC/RES/30/1,14 ஒக்நடாபர் 2015
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அகடயாளப்படுத்தும், அந்த னைாள்கைைள் ஒவ்னவாரு னபாறிமுகறயிலும்
எவ்வாறு பிைதிபைிக்ை நவண்டும் என்பகத பின்வரும் பிரிவுைள் விளக்கும்.
ேீதி பரிபாைகணப் னபாறிமுகற (பகுதி 2), உண்கம, ேீதி, ேல்ைிணக்ைம்,
மீ ண்டும் ேடப்பது தவிர்த்தல் ஆைியவற்றுக்ைாெ ஆகணயம் (பகுதி 3),
ைாணாமல்நபாநொருக்ைாெ அலுவைைம் (பகுதி 4), இறுதியாை
ேிவாைணத்துக்ைாெ அலுவைைம் (பகுதி 5).

வழிமுகற
ஒரு பத்து ஆண்டு ைாைம் இைங்கைக்கு னசல்ை முடியாமல் இருந்த எமது
அகமப்பிெர், 2015ல் மீ ண்டும் அங்கு னசல்ைத் துவங்ைி அைசாங்ை
அதிைாரிைகள சந்தித்தெர்.5 னபாறுப்புகூறைில் இைங்கை ைாட்டும் இந்த
புதிய அக்ைகறயும் ைடப்பாடும்தான் அந்த சந்திப்புைளில் முக்ைியமாை
விவாதிக்ைப்பட்டது.
2015 டிசம்பரிலும் 2016 மார்ச்சிலும் அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெைின்
பிைதிேிதிைள் இைங்கைக்கு மீ ண்டும் னசன்று கூடுதல் பணிைகள
நமற்னைாண்டெர். அைசு அதிைாரிைள், ஆநைாசைர்ைள், மெித உரிகம
பாதுைாப்புக்கும் நமம்பாட்டுக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட அகமப்புைளில்
ேியமிக்ைப்பட்டவர்ைள், இைங்கையில் னபாறுப்புகூறல் இல்ைாத ேிகைகய
முடிவுக்கு னைாண்டுவை வழிைாட்டுபவர்ைள், சட்டத்துகற பிைதிேிதிைள்,
சிவில் சமூை ஆர்வைர்ைள், தகைேைைம் னைாழும்பு, மட்டக்ைளப்பு, மன்ொர்,
முல்கைத்தீவு, புத்தளம், வவுெியா ஆைிய ஊர்ைளில் மெித உரிகம
பாதிப்புைகள சந்தித்த மக்ைள் ஆைிநயாகையும் எமது பிைதிேிதிைள் சந்தித்து
இருந்தெர்.
எமது பிைதிேிதிைள் குறிப்பிட்டவர்ைளுடன் தெியாை நபசியும், அறுபது
நபருக்கும் அதிைமாநொருடன் குழு சந்திப்பு ேடத்தியும் இருந்தெர்.
உண்கம, ேீதி, ேிவாைணம், குற்றம் மீ ண்டும் ேடக்ைாமல் தவிர்க்கும்
உத்தைவாதம் நபான்றகவ னதாடர்பில் அவர்ைளது எண்ணம் எதிர்பார்ப்பு
பற்றி மதிப்பிடுவதும், னசயலூக்ைம் உகடய, பைெளிக்ைக்கூடிய
வழிமுகறகய ஏற்படுத்த அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல் எந்னதந்த
வகையில் உதவ முடியும் என்பகத தீர்மாெிப்பதும் இந்தப் பணியின்
நோக்ைமாை இருந்தது.
இைங்கையில் ேல்ைிணக்ை னபாறிமுகறக்ைாெ ைைந்தாநைாசகெ
பணிக்குழுவிடம் 2016 ேூெில் அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல்
சமர்ப்பித்திருந்த பரிந்துகைைளின் அடிப்பகடயில் இவ்விஷயங்ைள்
னதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளெ.
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மக்ைளுடனும் அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல் னதாடர்ந்தும் னேருக்ைமாெ னதாடர்பில்

இருந்துவந்தது. ஆொல் இைங்கைக்கு னவளியில்தான் இவர்ைகளச் சந்திக்ை முடிந்தது. தவிை
னதாகைவில் இருந்து னதாடர்பாடித்தான் இைங்கையில் ேிைவிய மெித உரிகம னேருக்ைடி
பற்றி தைவல் திைட்ட முடிந்தது. இைங்கையில் பணியாற்றியவர்ைள் மிகுந்த கதரியத்துடன்

னபரிய ஆபத்துக்கு மத்தியில்தான் இந்தப் பணிகயச் னசய்தார்ைள். சர்வநதச அகமப்புைளிடம்
மெித உரிகம ேிைவைம் பற்றிய தமது ைவகைைகள னவளியிட்டதற்ைாை இவர்ைள்

தூற்றப்பட்டும், கைதுனசய்யப்பட்டும், ஏன் உடல்ரீதியாை துன்புறுத்தப்பட்டதும் உண்டு.
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அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல்
மெித உரிகமைளுக்ைாெ ஒரு
உைைளாவிய இயக்ைம். எங்நைா
ஒருவருக்கு ேீதி ைிகடத்தாலும்
அது எங்ைள் அகெவருநம
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இலங்கை: சரியான தெரிவுைகை
தசய்ெல்
உண்கைகயயும் நீ ெிகயயும் நிகலநாட்டவும்
பாெிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்ைவும்
பலனைிக்ைக்கூடிய தபாறிமுகறைகை நிறுவுெல்
ஐநா மனித உரிமம மன்றத் தீர்மானம் 30/1ஐ 2015 ஒக்ட ாபரில் இலங்மை கைாண்டுவந்து
ஏற்றுக்கைாண் டபாது, நாட்டில் கநடுங்ைாலமாை நீடித்துக்கைாண்டிருக்கும் வன்முமறமையும் மனித உரிமம
மீறலுக்கு கபாறுப்புகூறல் இல்மல என்ற நிமலமையும் முடிவுக்கு கைாண்டுவர டவண்டும் என்பமத
அரசாங்ை அதிைாரிைள் ைம சியில் ஒருவழிைாை ஏற்றுக்கைாண் ார்ைள். மாற்றத்துக்ைான ஒரு இலட்சிைமிக்ை
கசைல் திட் த்மத ஏற்றுக்கைாள்வதாை அரசாங்ைம் அறிவித்தது. ை ந்த ைாலங்ைளில் ந ந்த குற்றங்ைளுக்கு
சர்வடதச சட் ங்ைளின் அடிப்பம யில் ந வடிக்மை எடுத்து, உண்மம கவளிகைாணரப்பட்டு,
பாதிக்ைப்பட் வர்ைளுக்கு நிவாரணம் வழங்ைப்படும் என அரசாங்ைம் வாக்குறுதி அளித்தது. அப்படிைான
குற்றங்ைமை எதிர்ைாலத்தில் தவிர்க்கும் சீர்திருத்தங்ைள் கசய்ைப்படும் என்றும் உறுதிைளித்தது.

ஓராண்டு ைழிந்த தற்டபாமதை நிமலயில், உண்மம, நீதி, நிவாரணம், எதிர்ைாலத் தவிர்ப்பு ஆகிைவற்றில்
அரசாஙைம் கதா ர்ந்து அக்ைமற ைாட்டிவருகிறது. ஆனால் இந்த முன்டனற்றம் மந்தமாை இருப்பதாைவும்,
சில ந வடிக்மைைளில் டபாதிை கவளிப்பம த்தன்மம இல்மலகைன்றும், ைலந்தாடலாசமன
நம முமறைளுக்கு ஆரம்ப ைட் த்தில் டபாதிை வைங்ைமை ஒதுக்ைவில்மலகைன்றும், முன்கனடுப்புைள்
மக்ைமை உள்ை க்கிைதாைவும் ஒன்டறாக ான்று ஒத்துப்டபாவதாைவும் இல்மல என்றும் இலங்மையின்
சமூை ஆர்வலர் குழுக்ைளும், பாதிக்ைப்பட் மக்ைளும் நிைாைமாை குரகலழுப்பிவருகின்றனர்.

உண்மம, நீதி, (மீண்டும் குற்றம் ந ப்பமத தவிர்ப்பது உட்ப ) பாதிக்ைப்பட் வர்ைளுக்கு நிவாரணம்
ஆகிைவற்மற பலனுள்ை வமையில் வழங்கும் கபாறிமுமறைமை அமமப்பது சம்பந்தமான அம்கனஸ்டி
இண் ர்டநஷனலின் ஆய்வு மற்றும் பரிந்துமரைமை இங்டை கதரிவிக்கிடறாம். இந்த நான்கு
கபாறிமுமறைமையும் வடிவமமக்ைவும் கசைல்படுத்தவும் அவசிைமான பத்து முக்கிை கைாள்மைைமை
அம்கனஸ்டி இண் ர்டநஷனல் அம ைாைப்படுத்துகிறது, நீதி பரிபாலமணப் கபாறிமுமற, உண்மம, நீதி,
நல்லிணக்ைம், மீண்டும் ந ப்பது தவிர்த்தல் ஆகிைவற்றுக்ைான ஆமணைம், ைாணாமல்டபாடனாருக்ைான
அலுவலைம், இறுதிைாை நிவாரணத்துக்ைான அலுவலைம் என திட் மி ப்பட்டுள்ை ஒவ்கவாரு
கபாறிமுமறயிலும் அந்த கைாள்மைைள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்ை டவண்டும் என்பது விவரிக்ைப்படுகிறது.
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