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International Women’s Day: Calling for an End to Gendered Harassment and Violence Against Tamil 

Women in Political Spheres 

 

(Washington D.C.; March 8, 2020) — On International Women’s Day (IWD), PEARL recognizes the legacy of 

Tamil women serving on the frontlines of the fight against state oppression, oftentimes amidst patriarchal 

violence within their own communities. From the families of the disappeared, to civil society activists, to women 

who participated in the freedom struggle and diaspora protests since 2009, Tamil women have placed themselves 

on the frontlines in the pursuit of justice and freedom for the Tamil people. Today, we honour their struggle and 

again call for an end to the gendered harassment and violence against them, including in political spheres. 

 

To this day, toxic masculinity and patriarchy remain rampant in the Tamil community. Gender-based violence 

continues to harm and kill Tamil women, in the diaspora and in the homeland. While we see some grassroots 

moves to address these issues, more needs to be done to tackle gender-based violence. It is important that 

challenging patriarchal violence becomes part and parcel of education systems and cultural activities, across the 

Tamil nation. 

 

Most political and activist spaces continue to be dominated by men. Despite many of the most crucial protests in 

the Tamil homeland being led by Tamil women, including the Families of the Disappeared and protests regarding 

land issues, the political conversations and discussions often happen without any of their representatives. 

Amongst the various Tamil diaspora and civil society organisations fighting for the rights of Tamil people, only a 

minority have Tamil women in leadership positions. But this is not a call for token representation — Tamil 

women must be part and parcel of deliberations and decisions that have a disproportionate impact on their lives.  

 

Sri Lanka’s upcoming parliamentary elections on April 25th has again seen the nomination of some Tamil women 

candidates amongst the main Tamil parties. Whilst we are cautiously encouraged by the apparent increase in 

inclusiveness, we urge all parties to act strongly against gendered criticism of their politics. It is unacceptable that 

these candidates, some of whom have not yet formally announced their candidacy, are already being attacked on 

the basis of their gender. While legitimate critique of their politics and policies must be encouraged and debated 

comments on their gender, appearance, adherence to perceived cultural norms, or sexual conduct are unacceptable 

and must be vehemently opposed by all. The Tamil parties must take leadership on these issues and take action 

against those on their side who engage in such actions. If they are genuine about wanting to increase participation 

of women in politics, it is their responsibility to create a healthy environment in which women can participate — 

especially if they are political rivals.    

 

PEARL continues to have robust dialogues around these issues and is open to conversations with other 

community organisations and activists. It is simply not enough that women occupy positions within political 

organizations when the voting and decision-making power lies with men. Today, we call upon political leaders, 

leaders of civil society organizations and diaspora organizations to include equal participation of women in 

decision-making roles; to train leadership on preventing, identifying and responding to allegations of sexual 

harassment and abuse; and to actively oppose traditional gender roles in favor of gender equity. It is after all, 

Tamil women, that form the backbone of the struggle.  
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சர்வதேச மகளிர் ேினம்: அரசியற் ேளங்களில் ேமிழ்ப்பெண்களுக்கு எேிரான 
ொல்நிலைசார் துன்புறுத்ேல் மற்றும் வன்முலைகளுக்கான முடிவு தகாருேல் 

 

(வாஷிங்டன் டி.சி.; மார்ச் 8, 2020) —சர்வதேச மகளிர் ேினமன்று ேனது சசாந்ே சமுோயத்ேின் 
ஆணாேிக்க வன்முறையின் மத்ேியிலும், ேிட்டமிட்ட தேச அடக்குமுறைக்கு எேிராக 
முன்னிறையில் நின்று தொராடி வருகின்ை ேமிழ் செண்களின் வரைாற்று 
மரறெ PEARL கண்டுணர்கின்ைது. காணாமைாக்கப்ெட்டவர்களின் குடும்ெங்கள் மற்றும் சமூக 
ஆர்வைர்களில் இருந்து விடுேறை இயக்கத்ேிலும் 2009 முேல்  புைம்செயர் 
தொராட்டங்களிலும் ஈடுெட்தடார் வறர, ேமிழ் மக்களுக்கான நீேி மற்றும் விடுேறைறய 
தகாரி ேமிழ்ப்செண்கள் எப்தொதுதம முன்னணியில் நின்றுள்ளனர். இன்று அவர்களின் 
தொராட்டத்றே நன்மேித்து, குைிப்ொக அரசியல் ேளங்களிைான அவர்களுக்சகேிராக 
நறடசெறும் எேிரான ொைியல் துன்புறுத்ேல் மற்றும் வன்முறைகள் முடிவுக்குக் 
சகாண்டுவரும்ெடி தகாருகின்தைாம். 
  
துரேிட்டவசமாக, நச்சான ஆண்றமயும் ஆணாேிக்கமும் ேமிழ் சமுோயத்ேில் இன்னும் 
ெரவைாக உள்ளதுடன், புைம்செயர் நாடுகளிலும் ோயகத்ேிலும் ொல்நிறை வன்முறை 
சோடர்ந்தும் ேமிழ் செண்களுக்கு ேீங்கு விறளவித்து அவர்கறள சகால்கின்ைது. 
இச்சிக்கல்கறளத் ேீர்க்க சிை அடிமட்ட இயக்கங்கள் தொராடுவறே நாம் 
கண்டாலும், ொல்நிறை வன்முறைறய அழிக்க தமலும் நடவடிக்றககள் எடுக்கப்ெட 
தவண்டும். ஆணாேிக்கத்ேிற்கும் நச்சு ஆண்றமத்ேன்றமக்குமான எேிர்ப்பு ேமிழ் 
தேசசமங்குமான கல்வி அறமப்புகள் மற்றும் கைாசாரச் சசயல்களின் ஒரு ெகுேியாகுவது 
முக்கியமாகும். 
  
இன்றும் செரும்ொைான அரசியல் மற்றும் சமூக சசயற்ொட்டுத் ேளங்கள்  சோடர்ந்தும் 
ஆண்களாதைதய அேிகாரம் சசலுத்ேப்ெட்டு வருகின்ைது. காணாமைாக்கப்ெட்டவர்களின் 
குடும்ெங்கள் நடாத்தும் தொராட்டங்கள்  மற்றும் நிை சிக்கல்கறளப் ெற்ைிய 
தொராட்டங்கறளப் தொன்ை ேமிழ் ோயகத்ேிைான முக்கிய தொராட்டங்கள் செரும்ொைாக 
ேமிழ் செண்களால் வழிநடத்ேப்ெட்டிருந்ோலும், அரசியல் உறரயாடல்களும் விவாேங்களும் 
அடிக்கடி இவர்களின் ெிரேிநிேித்துவமின்ைிதய நறடசெறுகின்ைன. ேமிழ் மக்களின் 
உரிறமகளுக்காகப் தொராடி வருகின்ை புைம்செயர் ேமிழர்கள் மற்றும் சமூக அறமப்புகள் 
மத்ேியில், ஒரு சிறுொன்றமயானறவ ோன் ேமிழ் செண்கறள ேறைறமப்ெேவிகளில் 
சகாண்டிருக்கின்ைன. இருப்ெினும் இது செயரளவுப் ெிரேிநிேிேத்துவத்துக்கான தகாருேல் 
அல்ை — ேமிழ் செண்களின் வாழ்க்றகறய சமமற்ை முறையில் ொேிக்கும் 
கைந்துறரயாடல்களிலும் ேீர்மானங்களிலும் அவர்கள் ஒரு முேன்றமப் ெகுேியாக இருத்ேல் 
தவண்டும். 
  
ஏப்ரல் 25 ஆம் ேிகேியன்று வரவிருக்கும் இைங்றகயின் நாடாளுமன்ை 
தேர்ேறைசயாட்டி, ெிரோன ேமிழ் கட்சிகளில் சிை ேமிழ் செண்கறள தவட்ொளர்கைாகப் 
ெிரகடனம் சசய்துள்ளன. இப்ென்முகத்ேன்றமயின் சவளிப்ெறட அேிகரிப்ொல் நாம் ஒருவிே 
ேயக்கத்துடன்  ஊக்குவிக்கப்ெட்டிருந்ோலும் கூட, அறனத்து கட்சிகளும் அரசியலுள்ள 
செண்களின் மீோன ொல்நிறை சார்ந்ே அவமேிப்றெக் கடுறமயாக கண்டிக்குமாறு நாம் 
தகாருகின்தைாம். இவ்தவட்ொளர்களில் சிைர் இன்னும் அேிகாரபூர்வமாக தவட்புமனுோக்கல் 
சசய்யாேவிடத்து, ஏற்கனதவ அவர்களின் மீோன் ொல்நிறை அடிப்ெறடயிைான 
ோக்குேல்கள் முடக்கி விடப்ெட்டிருப்ெது  ஏற்றுக்சகாள்ள இயைாேோகும். அவர்களது 
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அரசியல் மற்றும் சகாள்றககளின் முறையான ேிைனாய்வு ஊக்கப்ெட்டு விவாேிக்கப்ெட 
தவண்டும் எனினும், அவர்களின் ொைினம், தோற்ைம், கைாச்சார விேிமுறைகளாகக் 
காணப்ெடுெறவ மற்றும் ொைியல் நடத்றேறயக் குைிக்கும் கருத்துக்கள் ஏற்க 
முடியாேறவயும் மற்றும் அறனவராலும் ேீவிரமாகக் கண்டிக்கப்ெட தவண்டியறவயும் 
ஆகின்ைன. ேமிழ் கட்சிகள் இச்சிக்கல்கறளத் ேீர்க்க ேறைறமயும் சொறுப்பும் 
ஏற்றுக்சகாண்டு, அவர்கள் ெக்கத்ேில் இருந்து இச்சசயல்களில் ஈடுெடுெவர்கள் மீது 
நடவடிக்றக எடுக்க தவண்டும். அரசியைில் செண்கள் ெங்தகற்றெ அேிகரிக்க தவண்டுசமன 
உண்றமயாக இவர்கள் நிறனத்ோல், செண்களால் ெங்தகற்க இயலும் நல்ை சூழ்நிறைறய— 
குைிப்ொக அவர்களின் அரசியல் தொட்டியாளர்களுக்கும் ஏதுவான நிறைறய உருவாக்குவது 
இவர்களின் சொறுப்ொகும். 
  
PEARL இச்சிக்கல்கறளப் ெற்ைி வலுவான விவாேங்களில் சோடர்ந்து ஈடுெட்டு 
வருவதுடன், தவறு சமூக அறமப்புகள் மற்றும் ஆர்வைர்களுடனும் கைந்துறரயாட ேயாராக 
உள்ளது. வாக்களிக்கும் மற்றும் ேீர்மானிக்கும் சக்ேி ஆண்களுடன் இருக்கும் 
நிறையில், அரசியல் அறமப்புகளில் செண்கள் சாோரணமான அங்கம் வகிப்ெது மட்டும் 
தொோது. 
  
இன்று, அரசியல் ேறைவர்கறளயும் சமூக அறமப்புகள் மற்றும் புைம்செயர் அறமப்புகளின் 
ேறைவர்கறளயும் முடிசவடுத்ேல் ெேவிகளில் செண்கறள சமமாகச் தசர்க்கவும்; ொைியல் 
ெைாத்காரக் குற்ைச்சாட்டுகறளத் ேடுக்கவும் கண்டைியவும் சசயைாற்ைவும் நிர்வாகிகறளப் 
ெயிற்றுக்கவும்; ொல்நிறை சார்ந்ே ொத்ேிரங்கறள நிராகரித்து அேற்குப் ெேிைாக ொைின 
சமத்துவத்றே ஊக்குவிக்குமாறும் நாம் தகாரி நிற்கின்தைாம். சமாத்ேத்ேில், எமது செண்கதள 
தொராட்டத்ேின் முதுசகலும்பு. 
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