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ெவ�ஜனம���பாரப�சமானஇல��
க�காண��ைபெசய�ப��த���ய�க
அ�கீகார�ம���ெதாைலநிைல அ�க
அைடயாள� ெதாழி���ப� ஆகியவ�ைற�
பய�ப���வத��உலகளாவ�யதைட
வ�தி�க� ேகா� ஓ�திற�த க�த�

நா�க�, கீேழ ைகெயா�பமி�டவ�க�, ெவ�ஜன க�காண��� ம���
பாரப�சமான இல�� க�காண����� உத�� �க அ�கீகார� ம���
ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள� ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வைத
��றி�மாக தைட ெச��மா� அைழ�கிேறா�. இ�த க�வ�க� ம�கைள
எ�லா இட�கள��� அைடயாள� காண��, ப��ப�ற��,
தன�ைம�ப��த��, க�காண��க��, மன�த உ�ைமக� ம��� ��ய�ய�
உ�ைமகைள �ைறமதி�ப��� உ�ப���� திறைன� ெகா���ளன -
தன�மைற��ைம ம��� தர� பா�கா�ப��கான உ�ைமக�, �த�திரமான
ச�தி�� ம��� ச�க�தி�கான உ�ைம (எதி��ைப� ��றவாள�யா��வத��
வழிவ���� ஆப�தான வ�ைளைவ ஏ�ப����), ம��� சம��வ� ம���
பா�பா� கா�டாத உ�ைமக� ஆகியைவ இவ���  அட���.

�க அ�கீகார� ம��� ெதாைல பேயாெம��� அ�கீகார ெதாழி���ப�க�
மன�த உ�ைமக� ம�ற�கைள இய�க வழிவ��பைத நா� கா�கிேறா�. சீனா,
அெம��கா, ர�யா, இ�கிலா��, உகா�டா, ெக�யா, �ேலாேவன�யா,
மியா�ம�, ஐ�கிய அர� எமிேர��, இ�ேர� ம��� இ�தியா ஆகிய
நா�கள��, எதி��பாள�க� ம��� ெபா�ம�க� க�காண��� ம�கள��
தன���ைம�கான உ�ைமைய��, ��டைம�ப��கான உ�ைமைய��
பாதி���ள�. அெம��கா, அ�ெஜ��னா ம��� ப�ேரசி� ஆகிய நா�கள��
அ�பாவ� நப�கைள தவறாக ைக� ெச�வ� ம�கள��
தன�மைற��ைமைய��, உ�ய ெசய��ைற ம��� இய�க
�த�திர�தி�கான அவ�கள�� உ�ைமகைள�� �ைறமதி�ப���
உ�ப��தி��ள�. சீனா, தா�லா�� ம��� இ�தாலிய�� உ�ள இன ம���
மத சி�பா�ைமய�ன� ம��� ப�ற அட���ைற���ப��த�ப�ட
ச�க�கள�� க�காண���, ம�கள�� தன�மைற��ைமைய�� சம��வ�
ம��� பா�பா� கா�டாத உ�ைமகைள�� ம�றி��ள�.

இ�த ெதாழி���ப�க�, வ�வைம�பா�, ம�கள�� உ�ைமகைள அ����தி
�றி�ப�ட�த�க த��� வ�ைளவ��தன. எ�தெவா� ெதாழி���ப அ�ல� ச�ட
பா�கா�பா�� அைவ ��ைவ��� அ����தைல ஒ�ேபா�� ��றி�மாக
அக�ற ��யா�. எனேவ, அைவ ஒ�ேபா�� ெபா� அ�ல� ெபா�வ��
அ�க���ய இட�கள��, அரசா�க�க� அ�ல� தன�யா� �ைறயா�
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பய�ப��த�பட��டா� எ�� நா�க� ந��கிேறா�. இவ�ைற
��ப�ரேயாக� ெச�வத�கான சா�திய���க� மிக�ெப�ய, க�ைமயான,
வ�ைள�கைள� தர���யைவயா�� .

தைட வ�தி�க நா�க� அைழ�� வ���கிேறா�, ஏெனன�� - இ�த
ெதாழி���ப�கள�� ேம�பா����� பய�பா����� ஒ� த�காலிக தைட
நி��த�படலா� எ�றா��, ேம�� ஆதார�கைள ேசக��க�� ஜனநாயக
வ�வாத�ைத ஒ��கைம�க�� ேநர� வா�கலா� எ�றா��, வ�சாரைணக�
ம��� வ�வாத�க� ேம�� நி�ப��பன எ�னெவ�றா� இ�த
ெதாழி���ப�கைள ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கள�� பய�ப���வ�
நம� மன�த உ�ைமக� ம��� ��ய�ய� �த�திர�க� ெபா��தா�
எ�பதா��. ஆைகயா�, அைவ தைடெச�ய�பட ேவ���.

அைழ�ப��ேநா�க�

“�க அ�கீகார�" ம��� " ெதாைல அ�க அைடயாள அ�கீகார�" எ�ற
ெசா�க� பர�த அளவ�லான ெதாழி���ப�கைள உ�ளட�கி�றன. ஒ� நப��
ெதாைலேபசிைய� திற��� �க அ�கீகார அைம�ப�லி���, சில இட�க���
ஒ�வ�� அ�கைல அ�கீக���� ெதாழி���ப�, ஒ�வ�� நைடைய
அைடயாள� கா�� ெதாழி���ப�, �றி�ப��ட அைம��க� ஒ�வ��
பாலின அைடயாள� அ�ல� உண��சி நிைலைய� க�டறி��
ெதாழி���ப�க� இவ��� அட���.

தைட�கான அைழ�� �றி�பாக ஒ� நபைர அைடயாள� காண அ�ல�
ேவ�ப��த இ�த ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வதி� கவன�
ெச���கிற�. அைவ �க அ�ல� அ�க “அைடயாள”� ெதாழி���ப�
(அதாவ�, ஒ�� �த� பல ெபா��த�) என�� அறிய�ப�கி�றன. ஆனா�
இ�த அைழ�� ேம��றிய ெதாழி���ப��ட� ம���
வைரய��க�படவ��ைல. ெவ�ஜன க�காண��� அ�ல� பாரப�சமான
இல�� க�காண��ைப ெசய�ப���கி�ற வைகய��, ம�கள�� �க�, நைட,
�ர�, தன��ப�ட ேதா�ற� அ�ல� ேவ� எ�த அ�க அைடயாள
அைடயாள�கா��ைய� பய�ப��தி தன�நப�கைள அைடயாள� காணேவா,
தன�ைம�ப��தேவா அ�ல� க�காண��கேவா இ�த ெதாழி���ப�கைள�
பய�ப���வதி� நா�க� கவைல ெகா���ேளா�. இைவ மத, இன, ம���
இன சி�பா�ைமய�ன�, அரசிய� எதி��பாள�க� ம��� ப�ற ஓர�க�ட�ப�ட
���கள�� மன�த உ�ைமக� ம��� ��ய�ய� �த�திர�கைள
வ�கிதாசாரமாக பாதி�கி�றன. சில ச�த��ப�கள��, �க ம��� ப�ற அ�க
அைடயாள “அ�கீகார” அைம��க� (அதாவ� ஒ���� ஒ��
ெபா��த���யைவ) ெப�ய, ைமய�ப��த�ப�ட அ�க அைடயாள
தர��தள�க� உ�வா��வ� ேபா�ற சி�கலான க�காண��� வ�வ�கைள
ெசய�ப���� வைகய�� க�டைம�க�ப��, அைவ ப�ற ேநா�க�க��காக
ம���� பய�ப��த�படலா� எ�பைத�� நா�க� ஒ���ெகா�கிேறா�.
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�க அ�கீகார� ம��� ெதாைல அ�க அைடயாள அ�கீகார�தி� சில
பய�பா�க�, அவ�கள�� ச�ட�தியான அைடயாள�க�ட� இைண�காதத�
�ல� ம�கள�� தன���ைமைய� பா�கா�பதாக� �றினா��, அைவ ெபா�
இட�கள�� தன�நப�கைள� தன�ைம�ப��த அ�ல� தன�நப�கள�� ப��க�
ம��� நட�ைத ப�றிய அ�மான�கைள� ெச�ய பய�ப��த�படலா�.

இ�ேபா�ற எ�லா ��நிைலகள���, தன��ப�ட �ைறய�� அைடயாள�
காண���ய தகவ�கைள� பா�கா�க தர� அநாமேதயமா�க�ப�டதா
அ�ல� உ�நா��� ம��ேம ெசயலா�க�ப�டதா (அதாவ� “வ�ள��ப��”)
எ�ப� ��கியம�ல; இ�த க�வ�க� அ��பைடய�� உ�ைமக�ட�
ெபா��தாத வைகய�� ம�கைள� க�காண��பத�காக
வ�வைம�க�ப���ளன. ஆைகயா� இைவ ந� உ�ைமக��� த���
வ�ைளவ��கி�றன.

ேம��, �க ம��� அ�க அைடயாள வைக�பா��� பல பய�பா�க�,
ம�கள�� பாலின�, உண��சிக� அ�ல� ப�ற தன��ப�ட ப�����க�
ேபா�றவ�ைற� ப�றிய அ�மான�கைள�� கண���கைள��
உ�வா��கி�றன. அவ�றி� வ��ஞான அ��தள�கள�� த�வ�ரமான,
அ��பைட �ைறபா�களா� பாதி�க�ப�கி�றன. இத� ெபா��
எ�னெவ�றா�, இ�த ெதாழி���ப�க� ந�ைம� ப�றிய அ�மான�கைள
ெப��பா�� ெச�லாதைவ ஆ��கி�றன; சில ச�த��ப�கள�� இைவ,
ம�ைடேயா�� அைம�� ஆ�வ�ய� ம��� உ��பைமதி இய� ப�றிய
�ெஜன�சி�� (eugenicist) ேகா�பா�கைள� ெசய�ப���கி�றன, இத� �ல�
பா�பா�ைட நிைலநி��தி, ேம�� க�காண��க�ப�� தவறான
வ�ள�கமள��க�ப�வதா� ��த� த��� வ�ைளவ��கி�றன.

எ�கள�� தைட�கான அைழ�� இ�த� ெதாழி���ப�க� ெபா�வ��
அ�க���ய இட�கள���, ம�க� தவ���க ��யாத இட�கள���
க�காண����� பய�ப��த� �டா� எ�பதி�கான அைழ�பா��. இ�த
ெதாழி���ப�கள�� ச�ட அமலா�க� பய�பா� கவன�ைத��
வ�ம�சன�ைத�� ஈ��தி��தா��, தன�யா� நி�வன�கள�� பய�பா�,
�றி�பாக தன�யா� ந�க�க� அரசா�க�க� ம��� ெபா� நி�வன�கள��
சா�பாக ெபா�-தன�யா� ��டா�ைமகள�� க�காண��ப�� ஈ�ப��ேபா�
அ�ல� அ�தைகய க�காண��ப�லி��� ெபற�ப�ட தகவ�க�
அதிகா�க��� வழ���ேபா� அைவ ந� உ�ைமக��� அேத அ����தைல
ஏ�ப��த����.

தன�யா� �க அ�கீகார வழ��ந�க�ட� “ச�ேதக�தி�கிடமான” நப�கள��
தர��தள�கைள ெதா��� ஒ��கிைண�ப��, இ�த தர��தள�கைள பல
வா��ைகயாள�க�ட� பகி��� ெகா�வ�� ஒ� கவைலயான வள��சிைய�
க�ேடா�.

இத� �லமாக, எ�தெவா� ேம�பா�ைவ��� உ�ப�டைவ அ�லாத, பய��சி
ெபறாத ஊழிய�கள�� வ���ப�ப� ெதா��க�ப��, தன�யா�
நி�வன�க��கிைடய�� பகிர�ப�ட “நா� த�வ�ய தர��தள�கைள”

https://medium.com/@CoalitionForCriticalTechnology/abolish-the-techtoprisonpipeline-9b5b14366b16
https://medium.com/@CoalitionForCriticalTechnology/abolish-the-techtoprisonpipeline-9b5b14366b16
https://www.wired.com/story/uk-stores-facial-recognition-track-shoppers/
https://www.wired.com/story/uk-stores-facial-recognition-track-shoppers/
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உ�வா�க�ப�கி�றன. அைவ, ேம�� இ� ேபா�ற தர��தள�கைள�
பய�ப��தி அைன�� வளாக�கள��� க�காண���� ப��யலி� ேதா���
நப�க��� எதிரான பா�பா���� வழிவ��கி�றன.

இ�த ெதாழி���ப�க�, நகர ��கா�க�, ப�ள�க�, �லக�க�,
பண�ய�ட�க�, ேபா��வர�� ைமய�க�, வ�ைளயா�� அர�க�க�, வ ���
ேம�பா�க� ம��� ச�க ஊடக தள�க� ேபா�ற இைணயவழி
இைடெவள�கள�� �ட ம�கைள க�காண��க� பய�ப���வ� நம� மன�த
உ�ைமக� ம��� ��ய�ய� �த�திர�கைள ஒ� இ��தலிய�
அ����தலாக அைமகிற�. ஆகேவ, இவ�றி� பய�பா� நி��த�பட
ேவ���.

ஏ�தைட?

�க அ�கீகார� ம��� ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள அ�கீகார
ெதாழி���ப�க� அவ�றி� த�ேபாைதய வ�வ�கள�� �றி�ப�ட�த�க
ெதாழி���ப �ைறபா�கைள� ெகா���ளன. எ����கா�டாக, இ��ட
ேதா� நிற� ெகா�றவ�க���, இைவ ��லியம�றனவாக�� இன
சா��கைள ப�ரதிபலி��� த�ைம�� ெகா���ளன. எ�வாறாய���, இ�த
அைம��க��கான ெதாழி���ப ேம�பா�க� நம� மன�த உ�ைமக� ம���
��ய�ய� உ�ைமக��� ஏ�ப���� அ����தைல அக�றா�.

மிக�� மா�ப�ட பய��சி� தரைவ� ேச��ப� அ�ல� ��லிய�ைத
ேம�ப���வத�கான ப�ற நடவ��ைககைள எ��ப� இ�த
அைம��க�டனான சில த�ேபாைதய சி�க�கைள� த���க����. இ�
இ�திய�� அவ�ைற க�காண��� க�வ�களாக ம��ேம ���திெச��,
உ�ைமகைள மிக�� �ைறமதி�ப��� உ�ப���வதி� அவ�ைற மா���.

இ�த ெதாழி���ப�க� இர�� ��கிய வழிகள�� ந� உ�ைமக���
அ����தலாக இ��கி�றன:

�தலாவதாக, பய��சி� தர� - உ�ள ���� தரைவ ஒ�ப��� �க�கள��
தர��தள�க� ம��� இ�த அைம��களா� ெசயலா�க�ப�ட அ�க
அைடயாள தர� ஆகியைவ ெபா�வாக ஒ�வ�� அறி�, ஒ��த� அ�ல�
வ���ப� இ�லாம� ெபற�ப�கி�றன. அதாவ�, இ�த ெதாழி���ப�க�
வ�வைம�பா� ெவ�ஜன ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண��ைப
ஊ��வ��கி�றன.

இர�டாவதாக, ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கள�� உ�ளவ�கைள
உடன�யாக அைடயாள� காணேவா, தன�ைம�ப��தேவா அ�ல�
க�காண��கேவா ���� வைர, அவ�கள�� மன�த உ�ைமக� ம���

https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2021/pipeda-2021-001/#toc2
https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2021/pipeda-2021-001/#toc2
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��ய�ய� உ�ைமக� �ைறமதி�ப��� உ�ப��த�ப��. இ�தைகய
ெதாழி���ப�க� ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கள�� ெசய�பட����
எ�ற எ�ண� �ட ஒ� க���ப��த���ய வ�ைளைவ உ�வா��கிற�.
இ�, ம�கள�� உ�ைமகைள� பய�ப���வத�கான திற�கைள�
�ைறமதி�ப��� உ�ப���கிற�.

இ�த ெதாழி���ப�க� ெபா� பா�கா�ைப ேம�ப���கி�றனவா எ�ற
ேக�வ����ய ����க� இ��தேபாதி��, இவ�றி� ந�ைமக� யா��
உ�ைமகைள �ைறயாக மி��வதா� உ�ளன. இ�த ெதாழி���ப�க�
எ�வா� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�கி�றன ம��� ெவள��பைட�த�ைம
இ�லாம� பய�ப��த�ப�கி�றன எ�பத�கான வள��� வ��
ஆதார�கைள நா� கா�கிேறா�.

காவ��ைற� க�காண��� எ�வா� வரலா�� �தியாக நட�த�ப�ட�
எ�பத�கான கண�ெக���� ப��பா���, க�காண��� ெதாழி���ப�கள��
ேசாதைன பய�பா� ெப��பா�� �ைற�த வ�மான� ம���
ஓர�க�ட�ப�ட ச�க�கைள ��றவாள�யா��கிற� எ�பைத� கா��கிற�.
இதி�, வ�ண ச�க�க�, பார�ப�யமாக க�டைம�� இனெவறி ம���
பா�பா�ைட எதி�ெகா�ட ச�க�க�� உ�ளட��வனவா��. �க
அ�கீகார� ம��� ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள அ�கீகார�
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வ� இத�� வ�திவ�ல�க�ல;
அதனா�தா�, இ��� ஆப�தான க�காண��� உ�க�டைம��
உ�வா�க�ப�வத�ேகா அ�ல� நிர�தரமா��வத�ேகா �� அைத நி��த
ேவ���.

இ�த க�வ�கள�� ெவ�� இ���, ச�ட அமலா�க அ�ல� தன�யா�
நி�வன�கள�� ைககள�� இ��தா�� (அ�ல� ெபா�-தன�யா�
��டா�ைமகள�� இ��தா��), �த�திரமான ெவள��பா��� சிலி��க
ைவ��� வைகய��, ெபா� இட�கள�� க�காண��ைப அதிக����
ெசய�பா���கான ஊ�க�ைத உ�வா���. அவ�றி� இ���, உ�ைமகைள
�ைறமதி�ப��� உ�ப���வதா�, ��ப�ரேயாக�ைத அக��� வைகய��
இ�த ெதாழி���ப�கள�� ேம�பா�ைவ சா�தியமி�ைல. ஆைகயா�,
ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கள�� அவ�றி� பய�பா�ைட ��றி�மாக
தைட ெச�வைத� தவ�ர ேவ� வழிய��ைல.

தைடஎ�ப�இ����?

சில க�காண��� ெதாழி���ப�க� மிக�� ஆப�தானைவ - அைவ த��
த���கைள வ�ட தவ���க ��யாத அதிகமான சி�க�கைள ஏ�ப���கி�றன.
ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண����� உத��
�க அ�கீகார� ம��� ெதாைல அ�க அைடயாள ெதாழி���ப�க� எ��
வ��ேபா�, ��ப�ரேயாக� ெச�வத�கான சா�திய���க� மிக�

https://www.flawedfacedata.com/
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-is-face-recognition-surveillance-technology-racist/
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-is-face-recognition-surveillance-technology-racist/
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-is-face-recognition-surveillance-technology-racist/
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ெப�யைவ, ம��� வ�ைள�க� மிக� க�ைமயானைவ. மன�த உ�ைமக�
ம��� ��ய�ய� உ�ைமக� பா�கா�� ெபா�, அ�க���ய இட�கள��
ேதசிய, மாநில, மாகாண, நகரா�சி, உ��� ம��� ப�ற அரசா�க�களா�,
�றி�பாக இ�த ெதாழி���ப�க� இ�லாம� பா�கா�ைப� பராம��க
ஏ�கனேவ ேபா�மான மன�த ம��� ெதாழி���ப வள�கைள� ெகா�ட ச�ட
அமலா�க ம��� எ�ைல க���பா�� �கவ� நி�வன�க� இ�த
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப��த தைட வ�தி�க ேவ��� எ�பதி�
ச�ேதக�தி�� இடமி�ைல.

ச�க அைம��கள�� உலகளாவ�ய வைலயைம�பாக, ஒ�ெவா� நா�����
அவ�றி� தன���வமான அரசியலைம��, வழ�கமான அ�ல� ச�ட
அைம��கள�� கீ� மன�த உ�ைமக��� ����ைம அள���� த���கைள
உ�வா�க ெவ�ேவ� வழிக� உ�ளன எ�பைத நா�க� ஒ���ெகா�கிேறா�.
எ�வாறாய���, எ�த வழி�ைறயாக இ��தா��, இத� வ�ைளவாக
ம�கைள� க�காண��க��, அைடயாள� காண��, வைக�ப��த��,
ப��ப�ற�� இ�த ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வத�கான ��ைமயான
தைட இ��க ேவ���.

இ�த எ�லா காரண�க��காக��,

1.) உலெக�கி�� உ�ள அரசா�க�தி� அைன�� ம�ட�கள��� ெகா�ைக
வ��பாள�க� ம��� ச�டமிய��பவ�கள�ட�,

a. ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல��
க�காண����� உத�� �க அ�கீகார� ம��� ெதாைல அ�க
அைடயாள ெதாழி���ப�கள�� அைன�� ெபா� �த��கைள��
நி��தி�ெகா��மா��,

b. வ��வான ச�ட�க�, ச�ட�க� ம��� / அ�ல� வ�தி�ைறகைள
ப��ப�ற��,
1. ேதசிய, ��டா�சி, மாநில, மாகாண, நகரா�சி, உ��� ம��� /

அ�ல� ப�ற அரசிய� �ைண�ப��� அரசா�க�க�, அவ�றி�
�கவ�, �ைறக�, உ�ள��ட ெபா� ேபா��வர�� உ�பட ெபா�
ம��� ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கைள க�காண��க இ�த
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வைத தைட ெச�ய��,
(ெசயலக�க�, அைம�சக�க�, நி�வாக அ�வலக�க�,
வா�ய�க�, கமிஷ�க�, பண�யக�க� அ�ல� அவ�றி�
ஒ�ப�த�கார�க� ம��� / அ�ல� ப�ற �ைண�ப���க� ம���
அதிகா�க� எ�தெவா� ச�ட அமலா�க�தி���, ��றவ�ய�
வ�சாரைண, எ�ைல� க���பா� ம��� �லனா�� சிற��
அைம��க���� இவ��� உ�ப��த�ப��.)

2. ெபா�இட�க�,ெபா�வ��அ�க���யஇட�க�ம���ெபா�
த��மிட�கள�� தன�யா� நி�வன�க� அ�� இ�ேபா�ற
பய�பா� ெவ�ஜன க�காண��� அ�ல� பாரப�சமான இல��
க�காண����� உத��, ��கா�க�, ப�ள�க�, �லக�க�,
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பண�ய�ட�க�, ேபா��வர�� ைமய�க�, வ�ைளயா��
அர�க�க� ம��� வ ��� ேம�பா� நி�வன�க� இ�த
ெதாழி���ப�கைள பய�ப���வைத�தைடெச�ய��,

3. தண��ைக அ�ல� இண�க க�காண��� ேநா�க�கைள� தவ�ர,
தன�யா� நி�வன�க� ம��� ப�ற தன�யா� நி�வன�க� இ�த
ெதாழி���ப�களா� ெபற�ப�ட தர� ம��� தகவ�கைள�
பய�ப���வதிலி���� அ��வதிலி���� அரசா�க
நி�வன�கைள, �றி�பாக ச�டஅமலா�க�கவ� நி�வன�கைள
தைடெச�ய��,

4. வ ���வசதி, ேவைலவா���, ச�க நல�க� ம��� �காதார�
பா�கா�� உ�ள��ட ெபா�ளாதார, ச�க ம��� கலா�சார
உ�ைமக� ெதாட�பான ப�ர�சிைனகள�� ���கைள எ��க இ�த
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வத�� எதிராக ம�கைள�
பா�கா�க��,

5. இ�த ெதாழி���ப�கள�� பய�பா�ைட��, அவ�றிலி���
ெபற�ப�ட தகவ�க�, ம�கைள சிைறய�� அைட�கேவா அ�ல�
த��� ைவ�கேவா ��ற� சா��வத�கான அ�ல� ��ற�
சா��வத�கானஆதாரமாக பய�ப�வைத�� வ�ல�க��,

6. தன�யா� நி�வன�களா� ேசமி�க�ப�� அ�க அைடயாள
தகவ�க��கானஅரசா�கஅ�கைலக���ப��த��,

c. அர� ம��� அர� நி�வன�களா� இ�த ெதாழி���ப�கைள
வா��வைத தைடெச��� வ�திக� ம��� ஒ����ைறகைள
நி�வ��,

d. மத, இன, ம��� இன சி�பா�ைமய�ன� ம��� அரசிய�
அதி��தியாள�க� ம��� ப�ற ஓர�க�ட�ப�ட ���கள��
ெவ�ஜன க�காண��� அ�ல� பாரப�சமான இல��
க�காண����� �க அ�கீகார� ம��� ெதாைல அ�க அைடயாள
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வைதநி��த��,

e. இ�த ெதாழி���ப�கள�� பய�பா�ைட அவ�க���� ெத�யாம�
உ�ப��த�ப�ட ம��� ெதாழி���ப�ைத� பய�ப���வத��
ேபா��ய��வத�� த�க��� உ�ய ெசய��ைற ெவள��ப��த
ஆைணையஉ�வா�க��,

f. இ�த ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வத� �ல� ேசதமைட�த
நப�க���ெபா��தமானஇழ�ப��ைடவழ�க��,

2.) இ�த ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வதா� எ�� மன�த
உ�ைமக��கான இ��தலிய� அ����த�கைள, ம���
ேதைவ�ப�டா�, அவ�றி� பய�பா��னா� ஏ�ப�� பாதி��கைள�
த���பத��� ந�திம�ற�க� ம��� ந�தி��ைற அதிகா�க�
ஒ���ெகா�வத���;

3.) தர� பா�கா�� ம��� �க�ேவா� பா�கா�� �கவ� உ�ள��ட நி�வாக
�கவ� நி�வன�க�, தன���ைம ம��� �க�ேவா� உ�ைமகைள�
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பா�கா�க, இ�த ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வைத நி���மா�
நி�வன�கைள வலி���த� த�க� �� அதிகார�ைத��
பய�ப��த��,

நா�க� ேக���ெகா�கிேறா�.

இ�தியாக, �க அ�கீகார ெதாழி���ப�களா� ��ைவ�க�ப��
இ��தலிய� அ����தைல அைன�� வைகயான நா�க��
அரசா�க�க�� ம��ம�லாம�, ச�வேதச ம��� ேதசிய ம�ட�கள�� உ�ள
ப�ற ��கிய அைம��க�� ைகயாள ேவ��� எ�பைத நா�க�
ஒ���ெகா�கிேறா�.

அ�த காரண�தி�காக,

1.) உலெக�கி�� உ�ள ச�க�கைள க�காண��க �க அ�கீகார�
ம��� ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள அ�கீகார ெதாழி���ப�கள��
த�ேபாைதய வள��சி ம��� பய�பா�ைட ���கிவ���, மன�த
உ�ைமக��கான உய� ஆைணய� அ�வலக� (OHCHR) ேபா�ற
ச�வேதச நி�வன�கைள��,

2.) �க அ�கீகார ெதாழி���ப�ைத உ�வா��� அ�ல� பய�ப����
தன�யா� நி�வன�கள�ட�,

a. ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண�����
உத�� �க அ�கீகார� ம��� ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள
அ�கீகார ெதாழி���ப�கைள உ�வா��த�, ேம�ப���த�,
வ��பைன ெச�த� ம��� பய�ப���வைத நி��த ெபா� அ��பண���
ெச�ய��,
b. ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண�����
உத�� �க அ�கீகார� ம��� ெதாைல அ�க அைடயாள அ�கீகார
ெதாழி���ப�கள�� உ�ப�திைய உடன�யாக நி��த��, ேம��
தர��தள�கைள உ�வா�க பய�ப�� ச�டவ�ேராதமாக வா�கிய அ�க
அைடயாள தர�கைள��, அ�தைகய தர�கள�� அ��பைடய��
க�ட�ப�ட எ�த மாதி�க� அ�ல� தயா���கைள�� ந��க��,
c. இ�த ெதாழி���ப�கைள வழ��வத�கான அைன�� ெபா�
ஒ�ப�த�கைள�� (இைடந��க� ெச�ய�ப�ட, நட��ெகா������
அ�ல� தயா��ப�� உ�ளைவ உ�பட) வ�வ����
ெவள��பைட�த�ைம அறி�ைககைள ெவள�ய�ட��,
d. ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண�����
உத�� �க அ�கீகார� ம��� ெதாைலநிைல அ�க அைடயாள
அ�கீகார� ெதாழி���ப�கள�� வள��சிைய ம��க ஒ��கைம���
ெதாழிலாள�கைள� க���ப���வைத வ���� அவ�கள�ட� க���
நிைறவா� ஈ�பட��,
3.) ெதாழி���ப நி�வன�கள�� ெதாழிலாள�க�, த�களா�
���தவைர ெதாழி�ச�க�கள�� ஆதரேவா�, �க அ�கீகார� ம���



07 06 2021

ெதாைல அ�க அைடயாள அ�கீகார ெதாழி���ப�கள�� வள��சி
அ�ல� வ��பைன�� எதிராக த�க� பண�ய�ட�கள��
ஒ��கைம�க��,
4.) �த��டாள�க� ம��� நிதி நி�வன�க�,

a. நட��ெகா������ ம��� எதி�கால �த��கள�� மன�த
உ�ைமக��� உ�ப��, �க அ�கீகார� ம��� ப�ற அ�க
அைடயாள அ�கீகார ெதாழி���ப�கைள வள��� வ��பைன
ெச��� நி�வன�கள�� இ�த ெதாழி���ப�க� எ�வைகய��
மன�த உ�ைமக�ட� ெபா��தாதைவ எ�பைத� க�டறிய��,
ெவ�ஜன க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல��
க�காண��ைப எ�வா� இய��கி�றன எ�பைத� க�டறிய��,
b. அவ�க� �த�� ெச��� நி�வன�கள�� ெவ�ஜன
க�காண��� ம��� பாரப�சமான இல�� க�காண��ைப
ெசய�ப���� வழிகள�� இ�த ெதாழி���ப�கைள
உ�வா��வ�, வள��ப�, வ��பைன ெச�யவைத� தைட
ெச��மா� �ற��,

5.) ந�ெகாைட நி�வன�க� த�கள�� அர� சாரா ம��� ��ய�ய�
ச�க அைம��களா� வழ�� ம��� வ�கால���கான நிதிைய
ந�திம�ற�க��� ��பாக த��� வ�ைளவ���� ம��� உ���,
மாநில, மாகாண, ேதசிய, ��டா�சி, அதிநவ �ன, ப�ரா�திய ம���
ச�வேதச அைம��கள�� ெகா�ைக வ��பதி� த�வ�ரமாக ஈ�ப��த
உைட��வமா� உ�தி ெச�ய��,

நா�க� ேக���ெகா�கிேறா�.

���ைர

இ�த க�த�தி� ைகெய��தி��, ெபா�வ�� அ�க���ய இட�கள�� இ�த
ெதாழி���ப�கைள� பய�ப���வ� நிர�திரமாக தைடெச�ய�ப�வைத
உ�தி ெச�வத�கான ேபாரா�ட�தி� ேச�மா� ��ய�ய� ச�க�,

ஆ�வல�க�, க�வ�யாள�க�ம���உலெக�கி��உ�ளப�ற ப��தார�கைள
நா�க� ேக���ெகா�கிேறா�. இதனா� நம� மன�த உ�ைமக� ம���
��ய�ய��த�திர�க�பா�கா�க�ப��.

இ�த �ய�சிைய ந��க� எ�வா� ஆத��கலா� எ�ப� ப�றிய ��த�
தகவ��� banBS@accessnow.orgஐெதாட�� ெகா�ள��.

accessnow.org/ban-biometric-surveillance

mailto:banBS@accessnow.org
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