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சுருக்கம்



சுருக்கம் 

சிதத்ிரவதத ததொடரப்ில் “சகிப்புதத்ன்தை முற்றிலுமின்தை” எனுை் 
த�ொள்தள குறித்து புதிய அரசொங்�தத்ின் வொ�க்ுறு இருந்தபபொதிலுை், 
யுதத்தத்ிற்குப் பின்னரொன தற்பபொததய பொது�ொப்பு நடவடி�த்� 
பற்றியததொரு சூழதைவில், சிதத்ிரவதத பபொன்றன ததொடரந்்துை் 
இடை்தபற்றுள்ளதொ� (Freedom from Torture) �ண்டறிகிறது. 

இந்த சுரு��்தத்�வலொனது 2015 ைற்றுை் 2017 ஆண்டு�ளு�க்ிதடயில் 
தடுத்துதவ��்ப்பட்ட ைற்றுை் சிதத்ிரவதத தசய்யப்பட்ட 
இலங்த�யர�்ளு��்ொ� Freedom from Torture அதைப்பினொல் 
தயொரி��்ப்பட்ட 16 ைருத்துவ சட்ட அறி�த்��தள பரீட்சி�க்ின்றது.

நொங்�ள் எடுத்து�த்�ொண்ட விடயதத்ில், தடுத்துதவ��்ப்பட்ட 
ைற்றுை் சிதத்ிரவதததசய்யப்பட்ட அதனவருை் தமிழர�்ளொவர.் 
இல�க்ுதவ��்ப்பட்ட ைற்றுை் தடுத்துதவ��்ப்பட்ட இவர�்ளில் 
அதி�ைொபனொர,் எந்ததவொரு பயங்�ரவொத நடவடி�த்�யிதனயுை் 
தற்பபொது தவளி��்ொட்டொதிருந்த பபொதிலுை், “ைறுைலரச்ச்ி” யின் ஒரு 
அங்�ைொ� அல்லது யுதத்தத்ிற்குப் பின்னர ்சரணதடயொதை �ொரணைொ� 
தமிழீழ விடுததலப் புலி�ளுடனொன (LTTE) சை�ொல ஈடுபொட்டின் பபொரில் 
அரச அதி�ொரி�ளினொல் குற்றை் சொட்டப்பட்டவர�்ளொவர.் அரச விபரொத 
நடவடி�த்��ளில் ஈடுபட்டுள்ளதொ�ச ்சந்பத�ப்பட்டவர�்ளுை்கூட 
இதில் இல�க்ு தவ��்ப்பட்டனர.் பயங்�ரவொத ததடச ்சட்டதத்ின் 
கீழ் அல்லது ஏதனய சட்டதத்ின் கீழ் முதறயொ� எவருை் 
குற்றஞ்சொட்டப்பட்டிரு��்வில்தல.

த�ொழுை்பு ந�ரில் நொன்கு நபர�்ள் த�துதசய்யப்பட்டிருப்பினுை், 
வட ைொ�ொணதத்ிலுள்ள ைொவட்டங்�ளிபலபய அபன�ைொபனொர ்
த�துதசய்யப்பட்டுை், தடுத்துதவ��்ப்பட்டுை் �ொணப்பட்டனர.் அதனத்து 
சந்தரப்்பங்�ளிலுை், LTTE சந்பத� நபர�்ள் ததொடரப்ொன அல்லது அரச 
விபரொத நடவடி�த்� ததொடரப்ொன த�வல் சொரொை்சங்�தள அல்லது 
ஒப்புதல் வொ�க்ுமூலங்�தளப் தபற்று�த்�ொள்வதற்கு அரச அதி�ொரி�ள் 
சிதத்ிரவததயிதனபய உபபயொகிதத்னர.் பல்பவறு உப�ரணங்�தள� ்
த�ொண்டு தொ�க்ுதல், எரிதத்ல், உடலின் குறிப்பொன இடதத்ில் சிதத்ிரவதத 
தசய்தல் ைற்றுை் மூசச்ுதத்ிணறதவதத்ல், அத்துடன் அசச்ுறுதத்ல் ைற்றுை் 
அவைொனப்படுதத்ல் பபொன்றன உள்ளிட்ட உடல் ரீதியொன ைற்றுை் உள 
ரீதியொன சிதத்ிரவததயிதன அதனவருை் அனுபவிதத்னர.் அதரவொசி�க்ுை் 
பைற்பட்படொர ்பொலியல் வல்லுறவிற்கு உள்ளொகியிருப்பபதொடு, பைலுை் 
அபன�ைொபனொர ்பொலியல் சிதத்ிரவதத�க்ுை் ஆளொகியுள்ளதை 
தவளி��்ொட்டப்பட்டது.

2015 இல், ஜனொதிபதி தைதத்ிரிப்பொல சிறிபசனவின் புதிய அரசொங்�ைொனது, 
தபொறுப்பு�க்ூறல் ைற்றுை் ைனித உரிதை�ள் ஆகியவற்தற 
பைை்படுத்துவதற்�ொன உறுதிதைொழியிதன வழங்கியபதொடு, இது 
நல்லிண��்தத்ிற்�ொன இன்றியதையொத அை்சைொ�வுை் தி�ழ்ந்தது. இலங்த� 
ஒரு விரிவொன ைனித உரிதை சீரத்ிருதத் நி�ழ்சச்ிநிரல் ததொடரப்ில் சில 
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முன்பனற்றதத்ிதன பைற்த�ொண்டுள்ளது. இதில் �ொணொைற்பபொபனொர ்
பற்றிய அலுவல�தத்ிதனத ்தொபிதத்தை ைற்றுை் ஐ�க்ிய நொடு�ளின் விபசட 
தபொறிமுதற�ளு��்ொன பல விஜயங்�தள அனுைதிதத்தை பபொன்றன 
உள்ளடங்குகின்றன.

இருப்பினுை், இலங்த�யில் நல்லிண��்ை், தபொறுப்பு�க்ூறல் ைற்றுை் 
ைனித உரிதை�ள் பபொன்றவற்தற பைை்படுத்துை் வத�யில் ஐ.நொ. 
ைனித உரிதை�ள் சதப�க்ு (UN Human Rights Council) 2015 தசப்டை்பரில் 
அரசொங்�தத்ினொல் வழங்�ப்பட்ட �டப்பொடு�ள் குறிதத்ொன பைற்படி 
நடவடி�த்��ள் குதறவதடந்துள்ளன. இலங்த� தனது வொ�க்ுறுதி�தள 
ததொடரந்்துை் உதொசீனப்படுத்துகிறது என்பதற்கு, அது சிதத்ிரவததயிதன 
ததொடரந்்துை் உபபயொகித்து வந்ததை ஒரு ததளிவொன எடுத்து��்ொட்டொகுை்.

சிதத்ிரவததயிலிருந்து உயிரப்ிதழத்து வொழ்கின்ற இலங்த�யர�்ள் 
ததொடரச்ச்ியொன மீறல் நடவடி�த்��ள், நீதி ைற்றுை் தபொறுப்பு�க்ூறலில் 
ததொடரந்்துை் நியொயை் கிதட��்ொதை ைற்றுை் நல்லிண��் 
முயற்சி�தள வலுவிழ��்ச ்தசய்வதற்கு வழியதை�க்ுை் 
வத�யில் தண்டதணயிலிருந்தொன விடுபொட்டுரிதை� ்�லொசொரை் 
பபொன்வற்று�க்ிதடயில் ஒரு பநரடி ததொடரப்ு உள்ளதத� ்�ொண்கின்றனர.்

2018 இன் இறுதியில் இலங்த�யில் பூ�ை்பைொ� தவடிதத் அரசியல் ைற்றுை் 
அரசியலதைப்பு சொரந்்த தநரு��்டி நிதலதைகூட தபொறுப்பு�க்ூறல் 
தசயலொ��்தத்ிற்�ொன �டப்பொட்டிதன� ்த�ொண்ட கூட்டணி 
அரசொங்�தத்ின் பலவீனதத்தச ்சுட்டி��்ொட்டியபதொடு, எந்ததவொரு 
முன்பனற்றமுை் துரித �தியில் ததலகீழொ�த ்திருை்ப�க்ூடியது 
என்பததனயுை் நிரூபிதத்து.

2015 இல் உடன்பட்டதுை் 2017 இல் புதுப்பி��்ப்பட்டதுைொன முதலொவது 
தீரை்ொனை் ஒன்று குறிதத்ொன விடயங்�தளப் பின்ததொடரந்்து, ஐ.நொ. ைனித 
உரிதை�ள் சதபயொனது இலங்த� மீதொன தனது குவிதையதத்ிதன 
ததொடரந்்துை் பபணுவதொ இல்தலயொ என்பது பற்றிய தீரை்ொனதத்ிதன 
2019 ைொரச்ச்ு ைொததத்ில் எடு��்வுள்ளது. நொன்கு வருடங்�ளு�க்ு முன்னர ்
தபொறுப்பபற்று�த்�ொண்ட �டப்பொடு�ள் ததொடரப்ில் அரசொங்�தத்ினொல் 
பைற்த�ொள்ளப்பட்ட தைதுவொன முன்பனற்றை் பற்றிய ததொகுப்புடன் 
கூடிய இந்த சுரு��்தத்�வலில் �ொணப்படுை் சொன்று�ள், சை�ொல 
சரவ்பதச �ண்�ொணிப்பு ைற்றுை் பைற்பொரத்வ நடவடி�த்��ளு��்ொன 
�ண்டிப்பொன நிதலதை வலுவொ�� ்�ொணப்படுவதத உணரத்்துகின்றது. 
முன்பனற்றை் பநொ�க்ிய சீரத்ிருதத்ை், நல்லிண��்ை் ைற்றுை் 
தபொறுப்பு�க்ூறல் ஆகியன இதடநிறுதத்ப்படவில்தல என்பதத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு புதுப்பி��்ப்பட்டததொரு ைனித உரிதை�ள் சதபப் 
பணிப்பொதணயினூடொன சை�ொல சரவ்பதச நுண்ணொய்வு ைற்றுை் ஆதரவு 
நடவடி�த்��ள் இன்றியதையொததவ என Freedom from Torture நை்புகிறது.  

இலங்த� அரசொங்�ைொனது வொய்தைொழி உதத்ரவொதங்�ளு�க்ுை் அப்பொல் 
தசல்லபவண்டியுள்ளபதொடு, தனது தபொறுப்பு�க்ூறல் ததொடரப்ில் நொட்டு 
ை��்ளு�க்ுை் சரவ்பதச சமூ�தத்ிற்குை் அது வழங்கிய உறுதிதைொழி�தள 
அமுல்படுத்துை் பநொ�க்ில், ஒரு �ொல வதரயதறயினுள் தைது 
�டப்பொடு�தள நிதறபவற்றுவதற்கு உடன்படபவண்டியுை் உள்ளது.
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பரிந்துகரகள்

இலங்கக அரசாங்க�்திற்கானது:
சரவ்பதச ைனித உரிதை�ள் பற்றிய நியைங்�ள் ைற்றுை் உள்நொட்டு சட்டை் 
ஆகியவற்றின் கீழொன அதன் �டப்பொடு�ள் ததொடரப்ில், அரசொங்�ைொனது 
�ண்டிப்பொ�:

1. கீழுள்ள வழிமுதற�ள் மூலை் ஒரு யதொரத்த்பூரவ் விடய சிதத்ிரவதத 
ததொடரப்ில் ‘சகிப்புதத்ன்தை முற்றிலுமின்தை’ பற்றிய அதன் 
த�ொள்த�யிதன உருவொ�க்ுதல் பவண்டுை்:

(i) 	 சித்திரவதை	தைொடர்பில்	குற்றஞ்ொடடப்படடவர்்கதை	்கடதையிலிருந்து	
இதடநிறுத்தி	தவப்பதைொடு,	அத்ைத்கய	ந்பர்்கள்	அர்ொங்கத்தினுள்	அல்்லது	
இரொணுவம்,	த்பொலிஸ்	ைறறும்	்பொது்கொபபுச்	த்தவ்களினுள்	எந்ைைவு	அதி்கொரம்	
மிக்கவர்்கைொ்கதவொ	அல்்லது	சிதரஷட	அந்ைஸ்த்து	மிக்கவர்்கைொ்கதவொ	
இருபபினும்,	அவர்்களுககு	எதிரொ்க	குற்றவியல்	வி்ொரதையிதை	ஆரம்பித்து	
வழககுத்	தைொடர்ைல்;

(ii) 	 ்கிபபுத்ைனதை	முறறிலுமினதை	்பறறிய	த்கொள்த்கயிதை	எடுத்துக	கூறும்	
வத்கயில்	்ர்வதை்	ரீதியில்	த்பொதுைக்களுக்கொை	ை்கவல்	பிரச்்ொரம்	ஒனறிதை	
ஆரம்பித்து	தவப்பதைொடு,	சித்திரவதையிலிருந்து	உயிர்	ைபபியவர்்கள்	
புைர்வொழ்வு	ைறறும்	த்பொறுபபுககூல்	த்பொன்றை	்பறறிய	ை்கவல்்கதை	எவவொறு	
த்பறறுகத்கொள்ை	முடியும்	என்பது	குறித்ைொை	ை்கவல்்கதையும்	வழஙகுைல்;

2. த�துதசய்யப்பட்ட எந்ததவொரு ஆளு�க்ுை் பின்வருவன 
உள்ளடங்�லொன சட்டதத்ொல் தொபி��்ப்பட்ட நடவடி�த்� முதறதை 
வழங்�ப்படுவதத உறுதிப்படுதத்ல் பவண்டுை்:

(i) 	 அவர்்கைது	விருப்பத்திறகு	ஏற்ப	்டட	பிரதிநிதி்கதை	உடைடியொ்கப	
த்பறறுகத்கொள்ைல்	ைறறும்	சுயொதீை	ைருத்துவப	்பரித்ொைதை்கதை	
உடைடியொ்கப	த்பறறுகத்கொள்ைல்;

(ii) 	 உத்திதயொ்கபூர்வைற்ற	ைடுபபுக்கொல்	நித்லயங்களிலுள்ைவர்்கள்	
உள்ளிடட	எந்ைதவொரு	ைடுபபுக்கொவலிலுள்ைவரும்,	்ர்வதை்	
ரீதியில்	ஏறறுகத்கொள்ைப்படடதைொரு	குற்றத்திற்கொ்க	
குற்றஞ்ொடடப்படடிருந்ைொத்லழிய	அல்்லது	்ர்வதை்	நியைங்களின	
அடிப்பதடயில்	நியொயைொைதைொரு	வி்ொரதையின	பினைர்	ைணடதை	
விதிக்கப்படடொத்லொழிய,	அவர்்கள்	விடுவிக்கப்படுைல்;	

(iii) 	 ‘ஒபபுைல்	வொககுமூ்லம்’	ைறறும்	சித்திரவதை	மூ்லம்	த்ப்றப்படட	ஏதைய	்ொனறு	
குறித்ைொை	அதைத்து	சூழ்நித்ல்களிலும்	வி்லககிதவத்ைல்.	
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3.  இலங்த� ைனித உரிதை�ள் ஆதண�க்ுழுவொனது அதன் 
பணிப்பொதணயிதன விதனதத்ிறன் மி��் முதறயில் நொடு முழுவதுை் 
முன்தனடு��் முடிவதத உறுதிப்படுத்துை் பநொ�க்ில் அதற்குப் 
பபொதுைொன நிதி வழங்�ப்படுவதத உறுதிப்படுதத்ல் பவண்டுை். 

4.  நல்லிண��்ை், தபொறுப்பு�க்ூறல் ைற்றுை் ைனித உரிதை�ள் 
ஆகியவற்தற பைை்படுத்துை் பநொ�க்ில் குறிதத் �டப்பட்டிதன 
நதடமுதறப்படுத்துவதற்�ொன ததளிவொனததொரு �ொல 
வதரயதறயிதன� ்த�ொண்ட புதுப்பி��்ப்பட்ட ைனித உரிதை�ள் 
சதபத ்தீரை்ொனை் ஒன்றின் ஊடொ� குறிதத் �டப்பொட்டிதன மீள 
வலியுறுதத்ல்.

சரவ்த�ச சமூக�்திற்கானது:
ஐ�க்ிய நொடு�ள் சதபயின் உறுப்பு நொடு�ள்: 

1. இலங்த� அரசொங்�த்துடனொன ைனித உரிதை�ள் குறிதத்ொன இருதரப்பு 
ைற்றுை் பல்தரப்பு �லந்துதரயொடல்�ள் அதனதத்ிலுை், சிதத்ிரவதத 
உள்ளிட்ட ைனித உரிதை மீறல்�ள் ததொடரப்ிலொன அ��்தறமி��் 
விடயங்�ள் பற்றிய �ருத்து��்ள் முன்தவ��்ப்படுவதத உறுதிதசய்ய 
பவண்டுதைன்பபதொடு, சரவ்பதச ைனித உரிதை�ள் பற்றிய நியைங்�ள் 
ைற்றுை் அரசியலதைப்பு ஆகியவற்றின் கீழொன தைது �டப்பொடு�தள 
நிதறவுதசய்வதற்கு ஊ��்ைளிதத்ல் பவண்டுை். 

2. விபசடைொ� ததொடர ்அரசியல் ஸ்திரமின்தையுடன் கூடிய 
சூழதைதவொன்றின்பபொது, முன்பனற்றை் பநொ�க்ிய சீரத்ிருதத்ை் 
முன்தனடு��்ப்படுவதத உறுதிதசய்வதற்�ொன புதத்ொ��்ை் 
மி��் ைனித உரிதை�ள் சதபப் பணிப்பொதண ஒன்றினூடொ� 
இலங்த� அரசொங்�தத்ிற்�ொன சை�ொல ஆதரவு ைற்றுை் நுண்ணொய்வு 
நடவடி�த்��தளப் பபணுதல் பவண்டுை்.

3.  ைனித இனதத்ிற்கு எதிரொன குற்றங்�ள், யுதத்� ்குற்றங்�ள், சிதத்ிரவதத 
ைற்றுை் வலு��்ட்டொயைொ� �ொணொைலொ�க்ுதல்�ள் பபொன்ற 
குற்றங்�தளப் புரிந்தவரொ� சந்பதகி��்ப்படுகின்ற எந்ததவொரு 
இலங்த�யரு�க்ு எதிரொ�வுை், அவர ்அரசொங்� அதி�ொரியொ� அல்லது 
LTTE உறுப்பினரொ� இருந்தபபொதிலுை், உல�ளொவிய நியொயொதி��்தத்ின் 
கீழ் விசொரதணதய முன்தனடுத்து வழ�க்ுத ்ததொடரத்ல் பவண்டுை்.
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FREEDOM FROM TORTURE
Freedom from Torture அைதப்பொனது சித்திரவததயிலிருந்து 
உயிர்பிழதத்து வொழ்வோரு�்�ு சி�ிச்சத ைற்றுை் புனர்வொழ்வு 
அளிப்பதற்�ொன அர்ப்பணிப்புடன், ஐ�்�ிய இரொச்சியத்தினத 
ைொத்திரை் தளைொ��் �ொண்டு இயங்�ிவரு�ின்ற ைனித உரிைத�ள் 
அைதப்பொ�ுை். நொங்�ள் இங்�ிலொந்து ைற்றுை் ஸ்�ொட்லொந்து 
போன்ற நொடு�ள் ைுழுவதிலுைுள்ள, வருடைொன்று�்�ு சுைொர் 
1,000 சித்திரவததயிலிருந்து உயிர்பிழதத்து வொழ்வோரு�்�ொன 
சபவத�ளத வழங்�ிவரு�ின்றோை். எைது இந்த சபவத�ளில் உளவியல் 
ைற்றுை் உடல் சொர்ந்த சி�ிச்சத�ள், சித்திரவதத பற்றிய ைருத்துவத்தடய 
ஆவணை், சட்டை் ைற்றுை் நலன்புரி சொர்ந்த ஆலோசனத�ள் ைற்றுை் 
ஆ�்�பூர்வைொன �ருத்திட்டங்�ள் போன்றனவுை் உள்ளடங்�ு�ின்றன.

நொங்�ள் உல�ின் பொரிய புனர்வொழ்வு ைதயங்�ளத�் �ொண்டதொரு 
அைதப்பொ�த் தி�ழ்ந்து வருவதோடு, 1985 இல் நொங்�ள் தொபி�்�ப்பட்டது 
ைுதற்�ொண்டு, சித்திரவததயிலிருந்து உயிர்பிழதத்த சுைொர் 60,000 
இற்�ுை் ைபற்பட்டவர்�ள் எை்ைிடை் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
எைது நிபுணத்துவை் வொய்ந்த ைருத்துவர்�ளினொல் தயொரி�்�ப்பட்ட 
ைருத்துவ சட்ட அறி�்�த�ள், சித்திரவததயிலிருந்து 
உயிர்பிழதத்தோரின் சர்வதபச பொது�ொப்பிற்�ொன �ோரி�்�த�ளில் 
சொன்றொ� உபயோ�ி�்�ப்படுவதோடு, சித்திரவததயினத 
ைபற்�ொள்ளுை் நொடு�ளத இல�்�ொ��் �ொண்டு இதுபோன்ற 
ஆரொய்ச்சி அறி�்�த�ளின் அடிப்படதயினத வடிவைதப்பதற்�ுை் 
உபயோ�ி�்�ப்படு�ின்றன.

எைது சித்திரவதத பற்றிய வ�தப்பொறுப்பு 
நி�ழ்ச்சித்திட்டத்தினூடொ�, தடுப்பு�ொவலத வலுப்படுத்தல், 
நீதியதப் பொது�ொத்தல் ைற்றுை் சித்திரவததயிலிருந்து உயிர்பிழதத்து 
வொழ்வோரு�்�ொன சர்வதபச ரீதியொன பொது�ொப்பினத உறுதிப்படுத்தல் 
போன்றவற்று�்�ொன ைுயற்சி�ளு�்�ு ஆதரவளித்து சித்திரவததயினத 
வதளி�்�ொணர்வதற்�ு நொை் பணியொற்று�ின்றோை். 
சித்திரவததயிலிருந்து உயிர்பிழதத்து வொழ்வோரின் �ுரல்�ள் ைற்றுை் 
நிபுணத்துவை் போன்றனவப இந்தப் பணியின் இன்றியைதயொத 
அை்சங்�ளொ� விளங்�ு�ின்றன.

சித்திரவததயிலிருந்து விடுபட்ட உல�த �ட்டியதழுப்புதவற்�ொ� 
பணியொற்றுை் நோ�்�ில், எைது உள்துறத நிபுணத்துவை் 
வொய்ந்த ைருத்துவர்�ளின் சொன்று ைற்றுை் நொை் பணியொற்று�ின்ற 
சித்திரவததயிலிருந்து உயிர்பிழதத்தோரின் சொன்று ஆ�ியவற்றத 
ைுறதயொ�ப் பயன்படுத்து�ின்ற ஒரபயொரு ைனித உரிைத�ள் 
அைதப்பொ� நொங்�ளப விளங்�ு�ின்றோை்.
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மிகச் சிறிய மாற்றம்: 
இலங்ககயில் பா�ுகாப்பு நடவடிக்கககளில் �ொடரும் சி�்�ிரவ�க

Please visit our website to find out more: 
www.freedomfromtorture.org

Freedom from Torture பற்றி ைபலதி� த�வல்�ளதப் பதற்று�்�ொள்ள, தயவுசதய்து  
www.freedomfromtorture.org எனுை் இணதய ைு�வரி�்�ுச் சதன்று பொர்வதயிடவுை்.

Twitter @FreefromTorture இல் எை்ைதப் பின்தொடர்�.

அல்லது Facebook https//www.facebook.com/FreedomfromTorture  
இல் இணதந்து�ொள்�.

Freedom from Torture 
111 Isledon Road, London, N7 7JW.  
Tel: 020 7697 7777 
Fax: 020 7697 7799 

பதிவுசதய்யப்பட்ட அற�்�ட்டளத நிறுவனை்: England 1000340, Scotland SC039632.  
புலை்பதயர் சபவத�ள் ஆணதயொளர் அலுவல�ை் (Office of the Immigration Services Commissioner)  
பதிவு இல�்�ை்: N201600022.


