“வெறுப்புணர்வுக்கான தூண்டுதல்” பற்றிய ஒரு
பக்க ெிளக்கம்
சட்டாீதியான கட்டமைப்பு:
அமனத்துலக குடிசார் ைற்றும் அரசியல் உாிமைகள் உடன்படிக்மக (ICCPR)-இன் ெிதிப்பிாிவு 20, பத்தி 2 கூறுெதாெது,
“பாகுபாடு, ெிரராதம் அல்லது ென்முமற ஆகியெற்மறத் தூண்டுகின்ற ரதசிய, இன அல்லது ைத வெறுப்புணர்வு சார்ந்த
எந்தவொரு ெழக்காடுதலும் சட்டத்தால் தமட வசய்யப்படும்.”
ெமரயமறகள்:



’வெறுப்புணர்வு’ ைற்றும் ‘ெிரராதம்’ என்ற வசாற்கள் இலக்குக் குழுமெ ர ாக்கிய அெைானம், பமகமை ைற்றும் கடும்
வெறுப்பின் தீெிர ைற்றும் பகுத்தறிெற்ற உணர்ச்சிகமளக் குறிக்கின்றன;

Definitions:
 ’ெழக்காடுதல்’ என்ற வசால்மல இலக்கு குழுெிற்கு பகிரங்கைாக வெறுப்புணர்மெ ஊக்குெிக்கும் ர ாக்கம் ரதமெப்படுெதாக
புாிந்துவகாள்ளலாம்; ைற்றும்



‘தூண்டுதல்’ என்ற வசால் அந்தக் குழுக்கமளச் ரசர்ந்த பர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு, ெிரராதம் அல்லது ென்முமற
உடனடியாக ிகழக்கூடிய ரதசிய, இன அல்லது ைதக் குழுக்கள் பற்றிய ொக்கியங்கமளக் குறிக்கிறது.

வதாடக்க ிமலப் பாிரசாதமன:
ICCPR-இன் ெிதிப்பிாிவு 20-இன் படி ஒரு உயர் வதாடக்க ிமல ெரம்பு ரதமெப்படுகிறது, ஏவனனில் கருத்து சுதந்திரத்தின் ெரம்பு ஒரு
ெிதிெிலக்காக இருக்க ரெண்டும். ஒரு அறிக்மக ஒரு கிாிைினல் குற்றத்திற்கு முக்கியத்துெம் வகாண்டதாக இருக்க ரெண்டுவைனில்
பின்ெரும் வதாடக்க ிமலப் பாிரசாதமனயின் ஆறு பாகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ிமறவு வசய்யப்பட ரெண்டும் என ரபாத் வசயல்திட்டம்
(A/HRC/22/17/Add.4, பிற்ரசர்க்மக) வதாிெிக்கிறது:
(1)
சூழ் ிமல: குறிப்பிட்ட அறிக்மககள் இலக்குக் குழுெிற்கு எதிரான பாகுபாடு, ெிரராதம் அல்லது ென்முமறமயத்
தூண்டுெதற்குச் சாத்தியமுள்ளதா என்பமத ைதிப்பிடும்ரபாது சூழ் ிமல ைிகுந்த முக்கியத்துெம் வபறுகிறது, ைற்றும் இது ர ாக்கம் ைற்றும்
அல்லது காரணம் இரண்டின் ைீதும் ர ரடித் தாக்கத்மதக் வகாண்டிருக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் பற்றிய பகுப்பாய்வு உமர ிகழ்த்தப்பட்ட
ைற்றும் பரப்பப்பட்ட ர ரத்தில் மடமுமறயில் இருந்த சமூக ைற்றும் அரசியல் சூழ் ிமலக்குள் வசயல்படுெதாக இருக்க ரெண்டும்;
(2)
ரபசுபெர்: சமுதாயத்தில் ரபசுபொின் ிமல அல்லது அந்தஸ்து, குறிப்பாக ரபச்மசக் ரகட்கும் பார்மெயாளர்களின் சூழலில்
தனி பாின் அல்லது ிறுெனத்தின் ிமல கருத்தில் வகாள்ளப்பட ரெண்டும்:
(3)
கருத்து: ICCPR-இன் ெிதிப்பிாிவு 20 கருத்மத எதிர்பார்க்கிறது. இந்த ெிதிப்பிாிவு வெறுைரன ஆக்கப்வபாருளின் ெி ிரயாகம்
அல்லது புழக்கத்மத ெிட “ெழக்காடுதல்” ைற்றும் “தூண்டுதலுக்கு” முக்கியத்துெம் வகாடுப்பதால், ஒரு வசயல் குற்றைாக இருக்கரெண்டும்
என்றால் அலட்சியம் ைற்றும் வபாறுப்பற்ற தன்மை ைட்டும் ரபாதுைானது அல்ல. இது வதாடர்பாக, ரபசும் வசயலில் ஈடுபட்டுள்ள
ரபசுபெருக்கும், ரகட்பெருக்கும் ைற்றும் மூன்றாம் தரப்பினராகிய பார்மெயாளர்களுக்கும் இமடரய ஒரு முக்ரகாண உறவு
வசயல்படுத்தப்பட்டிருக்க ரெண்டும்;
(4)
உட்வபாருள் ைற்றும் ெடிெம்: உமரயாடலின் உட்வபாருள் ீதிைன்றத்தின் ொதங்களின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக
உள்ளது. உட்வபாருள் பகுப்பாய்வு உமரயாடல் எந்த அளவுக்கு எாிச்சலூட்டுெதாகவும் ர ரடியானதாகவும் இருந்தது என்பமதயும்,
உமரயாடலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ெடிெம், பாணி ைற்றும் ொதங்களின் தன்மை அல்லது ொதங்களுக்கு இமடயில் பயன்படுத்தப்பட்ட
சை ிமல ஆகியெற்மறயும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம்;
(5)
உமரயாற்றுதல் வசயலின் அளவு: இந்த அளவு உமரயாற்றுதல் வசயலின் இயக்க எல்மல, அதன் வபாது இயல்பு, அதன் அளவு
ைற்றும் அதன் ரகட்ரபார் கூட்டம் ரபான்ற கூறுகமள உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. ரைலும், உமரயாற்றுதல் வபாது இடத்தில்
ிகழ்கிறதா, ெிளம்பரம் வசய்ெதற்கு என்ன ெமகயான ெழிமுமறகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, உதாரணைாக ஒற்மற துண்டுப்பிரசுரம்
அல்லது பிரதான ஊடகங்களில் ஒளிபரப்புச் வசய்தல் அல்லது இமணயதளம் ொயிலாக ரபான்றமெ, தகெல்வதாடர்புகள் ிகழ்மை, தரம்
ைற்றும் அளவு, அது ரகட்ரபார் கூட்டத்திற்கு தூண்டுதமல ஏற்படுத்தியதா, அறிக்மக (அல்லது ரெமல) ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
சூழ் ிமலயில் சுற்றுக்கு ெிடப்பட்டுள்ளதா அல்லது வபாதுைக்கள் பரெலாக அணுகக்கூடியதாக இருக்கிறதா ஆகியமெ உள்ளிட்ட ைற்ற
கூறுகளும் கருத்தில் வகாள்ளப்பட ரெண்டும்; ைற்றும்
(6)
சாத்தியக்கூறு, உடனடியாக ிகழக்கூடியது உள்பட: ெமரயமறயின் படி தூண்டுதல் என்பது ஒரு வதாடக்க ிமலக் குற்றம்
ஆகும். தூண்டும் உமரயின் மூலம் பாிந்துமரக்கப்படும் டெடிக்மக ரைற்கூறிய உமரக்கு ஒரு குற்றச் வசயலுக்குக் காரணைாக இருக்க
ரெண்டியதில்மல. ஆயினும், தீங்குக்கான ஆபத்து ஓரளவுக்கு அமடயாளம் காணப்பட ரெண்டும். இலக்குக் குழுவுக்கு எதிராக
உண்மையான வசயல்பாட்மடத் தூண்டுெதிலும், அத்தமகய காரணங்கள் ர ரடியாக இருக்கரெண்டும் என்பமதக் கண்டுணர்ெதிலும்
உமர வெற்றிவபறுெதற்கான ியாயைான சாத்தியக்கூறு இருந்தது என்பமத ீதிைன்றங்கள் தீர்ைானிக்க ரெண்டும் என்பமத இது
குறிப்பிடுகின்றது.

ICCPR-இன் ெிதிப்பிாிவு 20-இன் ெரம்புகமள உண்மையில் அமடகின்ற சம்பெங்களின் குற்றொளிகள் ைீது ெழக்குத் வதாடரக்கூடாது
ைற்றும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்ற அக்கமறயுடன் ரபாட் திட்டம் குறிப்பிடுகிறது. அரத ர ரத்தில், சிறுபான்மைக் குழுக்களின்
உறுப்பினர்கள் வதளிெற்ற உள் ாட்டுச் சட்டம், ீதித்துமற ைற்றும் வகாள்மககமள துஷ்பிரரயாகம் வசய்ெதன் மூலம் ைற்றெர்கமள
டுங்க மெக்கும் ெிமளவுகளுடன் உண்மையில் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். அரசியல் ைற்றும் ைதத் தமலெர்கள் வெறுப்புணர்மெ
ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு தூண்டுதமலயும் பயன்படுத்துெமதத் தெிர்க்க ரெண்டும், ஆனால் அெர்கள் வெறுப்புணர்வூட்டும் ரபச்சுக்கு
எதிராக உறுதியாகவும் உடனடியாகவும் ரபசுெதில் முக்கியப் பங்காற்ற ரெண்டியுள்ளது ைற்றும் வெறுப்புணர்மெ ஏற்படுத்தும்
தூண்டுதலுக்கான பிரதிெிமனயாக ென்முமற பயன்படுத்தப்படுெமத ஒருரபாதும் சகித்துக்வகாள்ள முடியாது என்பமதயும் அெர்கள்
வதளிவுபடுத்த ரெண்டும் ( “உாிமைகளுக்கான ம்பிக்மககள்” குறித்த 18 கடமைகமள பார்க்கவும்).

