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To: 

 

European Union, Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175 • 1048 • Bruxelles / Brussel • Belgium 

European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium 

Ms C. LARENE, Policy officer - Desk Officer Sri Lanka & the Maldives,  

Robert Schumanplein 9A • 1046 • Bruxelles / Brussel • Belgium 

 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐர ோப்பிய ஆணையத்திற்கு ஒரு பகி ங்கக் 
கடிதம்:  

பயங்க வோதத் தணைச ்சை்ைத்தின் கீழ் மோற்றுக்கருத்துக்கணை அைக்குதல் 
மற்றும் இலங்ணகயில் எதி ப்்புப் ரபோ ோை்ைங்கணை நைோத்தும் உ ிணமணய 
ஒடுக்குதல். 

'இலங்கையில் ஜனநாயைத்திற்ைான சரவ்ததச வகலயகைப்பு' (INSD), 

ைாற்றுை்ைருத்துை்ைகை ஒடுை்குவதன் மூலை் தனது ைை்ைைின் ஜனநாயை 
உரிகைைகை அழிை்ை இலங்கை அரசாங்ைத்தினால் தைற்கைாை்ைப்படுை் 
முயற்சிைை் குறித்து ஐதராப்பிய ஒன்றியை் ைற்றுை் ஐதராப்பிய ஆகையத்தின் 
ைவனதக்த ஈரை்்குை் வகையில் இந்தை் ைடிதத்கத கவைியிடுகின்றது. 

கைாடூரைான, ஜனநாயை விதராதச ்சட்டைான பயங்ைரவாதத் தகடச ்
சட்டத்கதப் பயன்படுத்தி, தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவரை்கைை் கைது கசய்து, 90 

நாை் தடுப்புை் ைாவலில் கவப்பதானது, 2017 ஆை் ஆை்டு GSP+ சலுகைகய மீைப் 
கபறுவதற்கு இலங்கை அரசாங்ைத்தினால் அைிை்ைப்பட்ட வாை்குறுதிகய மீறுை் 
கசயல் என்பகதயுை் உங்ைை் ைவனதத்ிற்குை் கைாை்டு வர விருை்புகிதறாை்.  

பல்ைகலை்ைழைங்ைளுை்கிகடயிலான ைாைவர ்சை்தைைனதத்ின் அகைப்பாைர ்
வசந்த முதலிதை, ஹஷன் ஜீவந்த குைதிலை ைற்றுை் வைை்ைத்திற்குரிய 
ைல்தவவ சிறிதை்ை ததரர ்ஆகிய மூன்று தபாராட்டை்ைாரரை்ை் ஆைஸ்ட் 22 முதல் 
பயங்ைரவாத தகடச ்சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து கவை்ைப்பட்டுை்ைனர.்  

இதுவகர, 3,500 ை்குை் தைற்பட்ட தபாராட்டை்ைாரரை்ை் கைது 
கசய்யப்பட்டுை்ைனர.் அவரை்ைில் கபருை்பாதலார ்பிகையில் விடுவிை்ைப்பட்ட 
தபாதிலுை், அவரை்ைில் 1,500 ை்குை் தைற்பட்டவரை்ை் இன்னுை் தடுப்புை்ைாவலில் 
வாடுகின்றனர.் 

 

விதவைைற்ற எததசச்திைாரை் கைாை்கைைைின் ஊடாை இலங்கைகய முன் 
எப்தபாதுமில்லாதவாறு சமூை,அரசியல் ைற்றுை் கபாருைாதார கநருை்ைடிை்குை் 
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மூழ்ைகவத்த ஆட்சியாைரை்ளுை்கு எதிராை இகைஞரை்ைால் 
முன்கனடுை்ைப்பட்ட அகைதியான அகிை்கசப் தபாராட்டதக்த அழிப்பதற்ைாை  
முன்கனடுை்ைப்பட்ட வன்முகற முயற்சிைளுை்கு இராஜபை்க்ஷ குடுை்ப ஆட்சி 
தநரடியாைப் கபாறுப்தபற்ை தவை்டுை். 

முன்னாை் பிரதைர ்ைஹிந்த இராஜபை்க்ஷவின் உத்திதயாைபூரவ் 
இல்லத்திலிருந்து இருை்பு ைற்றுை் ைரை் ைை்பங்ைை் தபான்ற ஆயுதங்ைகைத் 
தாங்கிய குை்டரை்ைின் இராணுவை் தை 9ை் திைதி அகைதியான 
தபாராட்டை்ை்ைாரரை்கைத் தாை்கியது.. 

பின்னர ்ஜனாதிபதி ரைில் விை்கிரைசிங்ை ஜூகல 22ை் திைதி பலத்த 
ஆயுததைந்திய இராணுவ சிப்பாய்ைகைத் தூை்டிவிட்டு, அகைதியான 
தபாராட்டை்ைாரரை்கை மீது தாை்குதல்ைகை நடத்தினார.் 

எவ்வாகறனினுை், இலங்கை அரசாங்ைைானது இந்த சட்டவிதராத ைற்றுை் 
ஜனநாயைைற்ற நடவடிை்கைைை் கதாடரப்ாை எந்தகவாரு திட்டவட்டைான 
நடவடிை்கைைகயயுை் எடுை்ைவில்கல. 

பிரதைர ்ைஹிந்த ராஜபை்க்ஷவின் உதத்ிதயாைபூரவ் இல்லத்திலிருந்து இருை்பு 
ைற்றுை் ைரை் ைை்பங்ைளுடன் கவைிதயறி நிராயுதபாைியான 
தபாராட்டை்ைாரரை்கைத் தாை்கிய எவருை் இதுவகர கைது கசய்யப்படவில்கல, 

தபாராட்டை்ைாரரை்ளுை்கு எதிராை ைட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட வன்முகறைளுை்கு 
முன்னாை் பிரதைர ்ைஹிந்த ராஜபக்ஷ எவ்வாறு கபாறுப்தபற்ை 
தவை்டுகைன்பது இங்தை ஆவைப்படுத்தப்பட்டுை்ைது, 
Sri Lanka Briefing Note: Violent Assault on Peaceful Protest Site “GotaGoGama” & Accountability of Ruling Rajapaksa 

Family 

இலங்கையில் ஜனநாயைத்திற்ைான சரவ்ததச வகலயகைப்பு எந்தகவாரு 
வன்முகறச ்கசயல்ைகையுை் ஆதரிை்ைவில்கல. அதத தநரத்தில் ஐ.என்.எஸ்.டி 
அகைப்பானது,  அரசாங்ைத்தின் உறுப்பினரை்ை் ைற்றுை் ஆதரவாைரை்ளுை்கு 
எதிராை நடத்தப்பட்ட வன்முகற நடவடிை்கைைைானது, அரசாங்ைதத்ால் 
ைட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வன்முகறைளுை்கு எதிரான நிைழ்தத்ப்பட்ட 
தன்னிசக்சயான தாை்குதல்ைை் என்பகத வலியுறுத்த விருை்புகிறது. 

ஜனநாயை உரிகையான ைாற்றுை்ைருத்துை்ைகை கவைிப்படுத்துை் உரிகைகய 
நசுை்குவதற்கு பயங்ைரவாதத் தகடச ்சட்டத்கதப் பயன்படுத்த 
தவை்டாகைனவுை், முன்னாை் பிரதைர ்ைஹிந்த ராஜபை்க்ஷ உட்பட 
வன்முகறகயத் தூை்டிய அகனவருை்குை் எதிராைச ்சட்டத்கத சைைாை 
அமுல்படுத்துைாறுை்,எதிரப்்புதபாராட்டங்ைகைப் பயங்ைரவாதச ்கசயல்ைைாைை் 
ைருதை்கூடாது என்பகதயுை் எடுத்துை்ைாட்டி இலங்கை அரசாங்ைத்கத இைங்ை 
கவப்பதற்ைான அகனத்து முயற்சிைகையுை் தைற்கைாை்ளுைாறு ஐதராப்பிய 
ஒன்றியதக்தயுை் ஐதராப்பிய ஆகைை்குழுகவயுை் இலங்கை 
ஜனநாயைத்திற்ைான சரவ்ததச வகலயகைப்பு (ஐ.என்.எஸ்.டி) வலியுறுத்துகிறது. 

பயங்ைரவாதத் தகடச ்சட்டத்கதப் பயன்படுத்துவது இலங்கை அரசாங்ைத்தின் 
வாை்குறுதிைளுை்கு முரைானது என்பகத கதைிவுபடுத்துைாறு ஐ.என்.எஸ்.டி 
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அகைப்பானது ஐதராப்பிய ஒன்றியை் ைற்றுை் ஐதராப்பிய 
ஆகைை்குழுவிடமிருந்துை் தைாருகிறது. 

.அதததவகை ஐ.என்.எஸ்.டிஅகைப்பு ,  எதிரவ்ருை் ஐை்கிய நாடுைைின் ைனித 
உரிகை சகபயின் (UNHRC) 51 கூட்டதக்தாடரில் இந்த விடயங்ைகைை் 
ைவனத்திற்கு எடுை்குைாறு ஐதராப்பிய ஒன்றியதக்தயுை் அதன் 
உறுப்பினரை்கையுை் தவை்டிநிற்கின்றது. 

 

இலங்கையில் ஜனநாயைத்திற்ைான சரவ்ததச வகலயகைப்பானது, 
ைாற்றுை்ைருத்திற்ைான உரிகை, ைருத்துச ்சுதந்திரை் ைற்றுை் 
அகைப்பாவதற்ைான உரிகை பாதுைாை்ைப்படதவை்டுை் என்பதகனயுை், 
இலங்கை அரசாங்ைத்துடனான அகனத்து இராஜதந்திர நடவடிை்கைைைிலுை் 
அகைதியான தபாராட்டை்ைாரரை்ை் மீதான ஒடுை்குமுகறைை் ைை்டிை்ைப்பட 
தவை்டுை் என்பதகனயுை் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திடமுை் ஐதராப்பிய 
ஆகைை்குழுவிடமுை் பலைாை வலியுறுத்துகிறது. 
 

INSD வாரிய உறுப்பினரை்ை் சாரப்ாை 
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