கைறப�ந்த அைமதி: ேம 2009-இல் இ�ந்� இலங்ைகயில் சித்திரவைத – சாராம்சம் தமிழில்
�னர்வாழ்�க்கான எங்க�ைடய ��ைமயான அ���ைறயின் ஒ� ப�தியாக, நாங்கள் ஆவணப்ப�த்தி�ள்ள
சித்திரவைதக்கான சான்�கைளப் ப�ப்பாய்� ெசய்வதன் �ல�ம் பகிர்ந்�ெகாள்வதன் �ல�ம்
சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்களின் உாிைமகைளப் பா�காக்க�ம் ேமம்ப�த்த�ம் Freedom from
Torture �யற்சி ெசய்கின்ற�. �றிப்பாக, எங்கள� ம�த்�வ-சட்ட அறிக்ைககளில் (Medico-Legal Report Service)
("MLRs" எனப்ப�கின்ற�) �றிப்பிடப்பட்�ள்ள தடயவியல் ஆதாரங்கைளப் பயன்ப�த்தி சித்திரவைதையத்
த�ப்பதற்�ம் �ற்றம் �ாிந்தவர்கைளப் ெபா�ப்ேபற்க ைவப்பதற்�ம் சர்வேதச �யற்சிக�க்� உதவி ெசய்வெதன
நாங்கள் ��� ெசய்�ள்ேளாம்.
ஆகஸ்� 2015-இல், கைறப�ந்த அைமதி - ேம 2009-இல் இ�ந்� இலங்ைகயில் சித்திரவைத என்ற ஒ� �திய
அறிக்ைகைய நாங்கள் ெவளியிட்ேடாம். இந்த அறிக்ைக இலங்ைகயில் உள்ள இரா�வம், காவல்�ைற மற்�ம்
உள�த்�ைற ஆகியவற்றால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சித்திரவைத பற்றியதா�ம். இந்த அறிக்ைக சித்திரவைத மற்�ம்
இதர ெகா�ரங்கள், மனிதத் தன்ைமயற்ற அல்ல� இழி�ப�த்�ம் நடவ�க்ைக அல்ல� தண்டைனகளின்
பய�ள்ள விசாரைண மற்�ம் ஆவணப்ப�த்�தல் �றித்த ஐ.நா. (UN) ைகேயட்�ல் (’இஸ்தான்�ல் ெநறி�ைற’
எனப்ப�வ�) விவாிக்கப்பட்�ள்ள தரநிைலக�க்கிணங்க எங்கள� Medico-Legal Report Service (ம�த்�வ-சட்ட
அறிக்ைகச் ேசைவ)-இல் உள்ள நி�ணத்�வமிக்க ம�த்�வர்கள் �லம் தடயவியல் ாீதியாக
ஆவணப்ப�த்தப்பட்�ள்ள 148 இலங்ைகச் சித்திரவைத வழக்�கள் �றித்� Freedom from Torture
(சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-ஆல் நடத்தப்பட்ட ஆய்�களின் அ�ப்பைடயில் அைமந்த� ஆ�ம்.
இந்த ஆராய்ச்சியான� தங்க�ைடய ம�த்�வ-சட்டப் பதிேவ�கள் ஆராய்ச்சிக்காக பயன்ப�த்தப்படலாம் என
ஒப்�க்ெகாண்ட வா�க்ைகயாளர்களா�ம், இலங்ைகயில் சித்திரவைத மற்�ம் த�ப்�க்காவ�ன் அ�பவங்கள்
�றித்த உற்�ேநாக்கல்கைள வழங்�வதற்� Survivors Speak OUT ெநட்ெவார்க்�டன் இைணந்� பணி�ாிந்த மற்ற
வா�க்ைகயாளர்களா�ம் சாத்தியமாகி�ள்ள�.
��ைமயான மற்�ம் சாராம்சப் பதிப்�க�ம், அேதா� பல்�டக உள்ளடக்கம் மற்�ம் தப்பிப் பிைழத்தவர்
கைதக�ம், ேவ� பல�ம் எங்க�ைடய
interactive web hub (தகவல் பாிமாற்ற இைணயதள ைமயம்) வாயிலாக ஆங்கிலத்தில் கிைடக்கின்றன.
ேம 2009-இல் இலங்ைகக் ��ைமப் ேபார் ��ந்த� �தல் ேபாடப்பட்ட 148 வழக்�க�ேம சித்திரவைத இைழத்த
�ற்றத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயா�ம், ஆனால் மிகச் சமீபத்திய வழக்�களில், 2014-இ��ந்�ம்
மற்�ம் 2015-இ��ந்�ம் �ட, Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-க்�
பாிந்�ைரக்கப்ப�கின்றன. 2014-இல், ெதாடர்ச்சியாக �ன்றாவ� வ�டமாக, ம�த்�வச் ேசைவக�க்காக
Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-க்� பாிந்�ைரக்கப்பட்டவர்க�க்� �தலாவ�
வம்சாவளி நாடாக இலங்ைக திகழ்ந்த�.
சண்ைட நின்ற பிற�ம் �ட சித்திரவைத ���க்� வரவில்ைல என்பைத எங்கள� ஆராய்ச்சி நி�பித்�க்
காட்�கின்ற�. மாறாக, சித்திரவைத - கற்பழிப்� மற்�ம் பா�யல் சித்திரவைதயின் இதர வ�வங்கள்,
அதிகப்ப�யான எாிப்� மற்�ம் உடல் ாீதியான தாக்�தல் ஆகியைவ உட்பட – இலங்ைகயில் இயந்திரங்களின்
அடக்��ைறயில் ஒ�ங்கிைணந்ததாக உள்ள� மற்�ம் அ� தண்டைன விலக்கீட்�ாிைம�டன் ெதாடர்ந்� �ற்றம்
�ாிந்� வ�கின்ற�. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உட�ல் உள்ள க�ைமயான வ�க்கள் �றித்� எந்த ஒ� �ைறயான
நடவ�க்ைக�ம் எ�க்கப்படாததன் காரணமாக ஏற்கனேவ ெதாிவிக்கப்பட்�ள்ள விைள�களின் அச்சமில்லாமல்
�ற்றம் �ாிபவர்கள் சித்திரவைத ெசய்� வ�வதாகத் ெதாிகின்ற�. �றிப்பாக, தற்ெபா�ேதா அல்ல� �ன்னேரா
தமிழீழ வி�தைலப் ��க�டன் (LTTE) ஏதாவ� ஒ� நிைலயில் உண்ைமயான அல்ல� உணர்�ப்�ர்வ ெதாடர்�
ெகாண்�ள்ள தமிழர்கள் ெதாடர்ந்� சித்திரவைதக்� ஆட்ப�கிறார்கள்.

இந்த ஆய்வில் யா�ைடய வழக்�கள் எ�த்�க்ெகாள்ளப்பட்�ள்ளனேவா அந்த உயிர்பிைழத்தவர்கள் மீ�
அழி�கரமான தாக்கத்ைத சித்திரவைத ஏற்ப�த்தி�ள்ள�: 148 வழக்�களி�ேம �றிப்பிடத்தக்க உளவியல்
ாீதியான தாக்கத்�க்கான சான்� கண்டறியப்பட்�ள்ள�, தப்பிப் பிைழத்தவர்களில் ெப�ம்பாலாேனார் PTSD
(தாக்�த�க்�ப் பிந்ைதய அ�த்தக் ேகாளா�) மற்�ம் மன அ�த்தம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட�ம்
இதிலடங்�ம்.
இந்த ஆய்வில் மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்ட வழக்�களில் �ன்றில் ஒ� பங்�க்�ம் ேமற்பட்டவர்கள் ஆ�த ேமாத�ன்
��ைவத் ெதாடர்ந்� UK-இ��ந்� தி�ம்பி வந்த பிற� இலங்ைகயில் த�ப்�க்காவ�ல் ைவக்கப்பட்டனர் அல்ல�
சித்திரவைத ெசய்யப்பட்டனர் என்ப� Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-க்� �றிப்பாக
கவைலயளிப்பதாக இ�க்கின்ற�. (148-இல் 55 வழக்�கள் அல்ல� 37%).
பல வ�டங்களாக நாங்கள் அ�த்த�த்த அரசியல் தைலவர்களின் கீழ் சித்திரவைத ெசய்யப்பட்ட
இலங்ைகயின�டன் பணி�ாிந்� வந்�ள்ேளாம். சித்திரவைத என்ப� இலங்ைகயில் அர� இயந்திரத்தின் ஆழமான
ஒ� ப�தியாக உள்ள� என்பைத இந்த அ�பவத்தின் �லம் நாம் ெதாிந்�ெகாள்கிேறாம். இலங்ைகயில்
சித்திரவைதையப் �ண்ேடா� ஒழித்�க்கட்ட ேவண்�ெமனில் ெசாந்த நலன்க�க்கான சவால்கள் உட்பட, ஒ�
அ�ப்பைடயான மாற்றம் ேதைவ, ஆனால் ஜனவாி 2015-இல் ஏற்பட்ட ஜனாதிபதி மாற்றம் ேபான்ற அரசியல்
�ன்ேனற்றங்கள் இ�ந்த ேபாதி�ம் இந்த நாட்�ல் மாற்றம் இன்�ம் சாத்தியமில்லாததாகேவ இ�க்கின்ற�.
அறிக்ைகயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ��ைமயான பாிந்�ைரகள் இந்த ஆய்வில் ெதாிவிக்கப்பட்�ள்ளன, அேதா�
இைவ பற்றிய விவாத�ம் Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-யின் உதவி�டன்
இலங்ைகயில் சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்க�டன் Survivors Speak OUT–ஆல்
ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற�. அைவ �றித்த, நம� மிக �க்கியமான பாிந்�ைரகள் பின்வ�மா�:
ஐ.நா. மனித உாிைமக் கழகம் மற்�ம் பா�காப்� மன்றத்தின் உ�ப்� நா�கள் பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்�
உயர்தரமான சர்வேதச தர�ைடய ெவளிப்பைடத்தன்ைம, தன்னாட்சி மற்�ம் அ�கல்தன்ைம ஆகியவற்ைறப்
�ர்த்தி ெசய்யக்��ய உண்ைமயான ெபா�ப்�ைடைமச் ெசயல்�ைறைய உடன�யாக உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
இந்தச் ெசயல்�ைற ஆ�தப் ேபாராளிகள் மற்�ம் இலங்ைக அர� ஆகிய இரண்� தரப்பின�ம் ேபார் ��ந்ததற்�ப்
பிந்ைதய ’அைமதி’ வ�டங்களில் சித்திரவைத, இதர தீவிரமான மனித உாிைம மீறல்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய
சர்வேதசக் �ற்றங்கள் ஆகியவற்ைற ேமற்ெகாண்டனரா என்பைத உள்ளடக்கியதாக இ�க்க ேவண்�ம்.
சித்திரவைத �ாிந்தவர்களாக �ற்றம் சாட்டப்பட்�ள்ளவர்கைள பணியிைட நீக்கம் ெசய்தல், �ற்றவியல்
விசாரைணையத் ெதாடங்�தல் மற்�ம் அரசியல், இரா�வ மற்�ம் பா�காப்�த் �ைறக�க்�ள் அவர்க�ைடய
அதிகாரம் மற்�ம் பணி�ப்ைபப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் ெதாடர்�ைடயவர்கள் மீ� வழக்�த் ெதா�த்தல்
ஆகியவற்றின் வாயிலாக இலங்ைக அர� சித்திரவைதக்� எதிரான ‘சகிப்�த்தன்ைமயற்ற’ ெகாள்ைகைய
நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ம்.
பா�யல் சித்திரவைதக்கான தண்டைன விலக்ைகக் ைகயா�வதி�ம், பா�யல் சித்திரவைதயில் தப்பிப்
பிைழத்தவர்கைள வல்�நர்களின் பாிேசாதைனக்� உட்ப�த்�வ� ஆகியவற்�க்கான �யற்சிகளில் ேபாாின்
ேபாதான பா�யல் சித்திரவைதகளின் ஆவணப்ப�த்�தல் மற்�ம் விசாரைண �றித்த சர்வேதச ெநறி�ைறகைளப்
பயன்ப�த்�வதன் �லம் பா�யல் வன்�ைற �யற்சிையத் த�ப்பதில் இலங்ைக அர� தீவிரமாகச் ெசயல்பட
ேவண்�ம்.
இலங்ைக அர� சித்திரவைதக்� எதிரான மாநாட்�க்கான வி�ப்ப ெநறி�ைறைய உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்
என�ம், இரா�வம், காவல்�ைற மற்�ம் �லனாய்�ச் ேசைவக�க்�ள் விாிவான பயிற்சியளிப்ப� உட்பட
பய�ள்ள சித்திரவைதத் த�ப்�த் திட்டத்ைத உ�வாக்க ேவண்�ம் என�ம், �தந்திரமான ேதசிய மற்�ம் சர்வேதச
கண்காணிப்பாளர்கைள அதிகாரப்�ர்வமற்ற த�ப்�க்காவல் வசதியிடங்கள் உள்ளிட்ட எந்த ஒ� த�ப்�க்காவல்
ைமயத்ைத�ம் �ைறயான �ன்னறிவிப்பற்ற ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்வதற்� நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்�ம்
என�ம் வ���த்தப்ப�கின்ற�.
இந்த அறிக்ைகயில் இடம் ெபற்�ள்ள ஆதாரத்ைதப் பிரதிப�க்�ம் வைகயில் இலங்ைக�டனான தன� �க�டக்
ெகாள்ைகையப் ��ப்பிப்பதன் �லம் தனிநபர்கள் UK-இ��ந்� சித்திரவைதக்கான ஆபத்� மிக்க இலங்ைகக்�
வ�க்கட்டாயமாக தி�ப்பி அ�ப்பப்படவில்ைல என்பைத UK உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.

--Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல) பற்றி: Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்�
வி�தைல) என்ப� சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்களின் சிகிச்ைசக்காக�ம் மீள்��ேயற்றத்�க்காக�ம்
தன்ைன அர்ப்பணித்�க்ெகாண்�ள்ள UK–ஐச் ேசர்ந்த ஒேர ஒ� மனித உாிைமகள் நி�வனம் ஆ�ம்.
இங்கிலாந்தி�ம் ஸ்காட்லாந்தி�ம் வசிக்கக்��ய, ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்த
�மார் 1,000 ேப�க்� ேசைவகைள வழங்�வதன் �லம் நாங்கள் இைத ேமற்ெகாள்கிேறாம், உளவியல் மற்�ம்
உடல் சிகிச்ைசகள், சித்திரவைதக்கான தடயவியல் ஆவணங்கள், சட்ட மற்�ம் நலவாழ்� ஆேலாசைன மற்�ம்
ஆக்கப்�ர்வமான திட்டங்கள் ஆகியைவ இதிலடங்�ம்.
Survivors Speak OUT(SSO) என்ப� சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்களால் நடத்தப்ப�கின்ற UK-இன்
ஒேரெயா� வைலயைமப்� ஆ�ம், ேம�ம் இ� சித்திரவைதையப் பற்றி�ம் அதன் தாக்கங்கைளப் பற்றி�ம்
ேப�வதில் �க்கியமாக ஈ�பட்�ள்ள�. சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்களால், சித்திரவைதயி��ந்�
தப்பிப் பிைழத்தவர்க�க்காக உ�வாக்கப்பட்ட SSO, சித்திரவைதயி��ந்� தப்பிப் பிைழத்தவர்களின்
உாிைமக�க்காக அதிகாாிக�டன் ேநர�யாகப் ேப�கின்ற�. இந்த வைலயைமப்�க்� Freedom from Torture
(சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)-ஆல் ஆதர�ம் ஊக்க�ம் வழங்கப்ப�கின்ற�, ேம�ம் இந்த வைலயைமப்பின்
அைனத்� உ�ப்பினர்க�ம் �ன்னாள் Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல)
வா�க்ைகயாளர்கள் ஆவர்.
Freedom from Torture (சித்திரவைதயி��ந்� வி�தைல) மற்�ம் Survivors Speak OUT(SSO) வைலயைமப்� பற்றி
(ஆங்கிலத்தில்) ேம�ம் அறிந்�ெகாள்வதற்�, தய�ெசய்� www.freedomfromtorture.org என்ற வைலதளத்ைதப்
பார்ைவயிட�ம்.
அல்ல� ட்விட்டாில் எங்கைள @FreefromTorture மற்�ம் @SSOonline–இல் பின்ெதாடர்க.
அல்ல� ஃேபஸ்�க்கில் எங்க�டன் இைணவதற்� https://www.facebook.com/FreedomfromTorture

