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வெகுஜன மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு
கண்காணிப்பை செயல்படுத்தக்கூடிய முக
அங்கீ காரம் மற்றும் தொலைநிலை அங்க
அடையாளத் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றைப்
பயன்படுத்துவதற்கு உலகளாவிய தடை
விதிக்கக் கோரி ஓர் திறந்த கடிதம்
நாங்கள், கீ ழே கையொப்பமிட்டவர்கள், வெகுஜன கண்காணிப்பு மற்றும்
பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்புக்கு உதவும் முக அங்கீ காரம் மற்றும்
தொலைநிலை அங்க அடையாளத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதை
முற்றிலுமாக தடை செய்யுமாறு அழைக்கிறோம். இந்த கருவிகள் மக்களை
எல்லா
இடங்களிலும்
அடையாளம்
காணவும்,
பின்பற்றவும்,
தனிமைப்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும், மனித உரிமைகள் மற்றும் குடியியல்
உரிமைகளை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளன தனிமறைவுரிமை மற்றும் தரவு பாதுகாப்பிற்கான உரிமைகள், சுதந்திரமான
சந்திப்பு மற்றும் சங்கத்திற்கான உரிமை (எதிர்ப்பைக் குற்றவாளியாக்குவதற்கு
வழிவகுக்கும் ஆபத்தான விளைவை ஏற்படுத்தும்), மற்றும் சமத்துவம் மற்றும்
பாகுபாடு காட்டாத உரிமைகள் ஆகியவை இவற்றுள் அடங்கும்.
முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை பயோமெட்ரிக் அங்கீ கார தொழில்நுட்பங்கள்
மனித உரிமைகள் மீ றல்களை இயக்க வழிவகுப்பதை நாம் காண்கிறோம். சீனா,
அமெரிக்கா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து, உகாண்டா, கென்யா, ஸ்லோவேனியா,
மியான்மர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், இஸ்ரேல் மற்றும் இந்தியா ஆகிய
நாடுகளில், எதிர்ப்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்காணிப்பு மக்களின்
தனியுரிமைக்கான
உரிமையையும்,
கூட்டமைப்பிற்கான
உரிமையையும்
பாதித்துள்ளது. அமெரிக்கா, அர்ஜென்டினா மற்றும் பிரேசில் ஆகிய நாடுகளில்
அப்பாவி
நபர்களை
தவறாக
கைது
செய்வது
மக்களின்
தனிமறைவுரிமையையும்,
உரிய
செயல்முறை
மற்றும்
இயக்க
சுதந்திரத்திற்கான
அவர்களின்
உரிமைகளையும்
குறைமதிப்பிற்கு
உட்படுத்தியுள்ளது. சீனா, தாய்லாந்து மற்றும் இத்தாலியில் உள்ள இன மற்றும்
மத
சிறுபான்மையினர்
மற்றும்
பிற
அடக்குமுறைக்குட்படுத்தப்பட்ட
சமூகங்களின் கண்காணிப்பு, மக்களின் தனிமறைவுரிமையையும் சமத்துவம்
மற்றும் பாகுபாடு காட்டாத உரிமைகளையும் மீ றியுள்ளது.
இந்த தொழில்நுட்பங்கள், வடிவமைப்பால், மக்களின் உரிமைகளை அச்சுறுத்தி
குறிப்பிடத்தக்க தீங்கு விளைவித்தன. எந்தவொரு தொழில்நுட்ப அல்லது சட்ட
பாதுகாப்பாலும் அவை முன்வைக்கும் அச்சுறுத்தலை ஒருபோதும் முற்றிலுமாக
அகற்ற முடியாது. எனவே, அவை ஒருபோதும் பொது அல்லது பொதுவில்
அணுகக்கூடிய இடங்களில், அரசாங்கங்கள் அல்லது தனியார் துறையால்

07 06 2021
பயன்படுத்தப்படக்கூடாது
என்று
நாங்கள்
நம்புகிறோம்.
இவற்றை
துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகப்பெரிய, கடுமையான,
விளைவுகளைத் தரக்கூடியவையாகும் .
தடை விதிக்க நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கிறோம், ஏனெனில் - இந்த
தொழில்நுட்பங்களின் மேம்பாட்டிற்கும் பயன்பாட்டிற்கும் ஒரு தற்காலிக தடை
நிறுத்தப்படலாம் என்றாலும், மேலும் ஆதாரங்களை சேகரிக்கவும் ஜனநாயக
விவாதத்தை ஒழுங்கமைக்கவும் நேரம் வாங்கலாம் என்றாலும், விசாரணைகள்
மற்றும்
விவாதங்கள்
மேலும்
நிரூபிப்பன
என்னவென்றால்
இந்த
தொழில்நுட்பங்களை பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்களில் பயன்படுத்துவது
நமது மனித உரிமைகள் மற்றும் குடியியல் சுதந்திரங்கள் பொருந்தாது
என்பதாகும். ஆகையால், அவை தடைசெய்யப்பட வேண்டும்.

அழைப்பின் நோக்கம்
“முக அங்கீ காரம்" மற்றும் " தொலை அங்க அடையாள அங்கீ காரம்" என்ற
சொற்கள் பரந்த அளவிலான தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கின்றன. ஒரு நபரின்
தொலைபேசியைத் திறக்கும் முக அங்கீ கார அமைப்பிலிருந்து, சில இடங்களுக்கு
ஒருவரின் அணுகலை அங்கீ கரிக்கும் தொழில்நுட்பம், ஒருவரின் நடையை
அடையாளம் காணும் தொழில்நுட்பம், குறிப்பிட்ட அமைப்புகள் ஒருவரின்
பாலின
அடையாளம்
அல்லது
உணர்ச்சி
நிலையைக்
கண்டறியும்
தொழில்நுட்பங்கள் இவற்றுள் அடங்கும்.
தடைக்கான அழைப்பு குறிப்பாக ஒரு நபரை அடையாளம் காண அல்லது
வேறுபடுத்த
இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவதில்
கவனம்
செலுத்துகிறது. அவை முக அல்லது அங்க “அடையாள”த் தொழில்நுட்பம்
(அதாவது, ஒன்று முதல் பல பொருத்தம்) எனவும் அறியப்படுகின்றன. ஆனால்
இந்த
அழைப்பு
மேற்கூறிய
தொழில்நுட்பத்துடன்
மட்டும்
வரையறுக்கப்படவில்லை. வெகுஜன கண்காணிப்பு அல்லது பாரபட்சமான
இலக்கு கண்காணிப்பை செயல்படுத்துகின்ற வகையில், மக்களின் முகம், நடை,
குரல், தனிப்பட்ட தோற்றம் அல்லது வேறு எந்த அங்க அடையாள
அடையாளங்காட்டியைப் பயன்படுத்தி தனிநபர்களை அடையாளம் காணவோ,
தனிமைப்படுத்தவோ அல்லது கண்காணிக்கவோ இந்த தொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவதில் நாங்கள் கவலை கொண்டுள்ளோம். இவை மத, இன, மற்றும்
இன சிறுபான்மையினர், அரசியல் எதிர்ப்பாளர்கள் மற்றும் பிற ஓரங்கட்டப்பட்ட
குழுக்களின்
மனித
உரிமைகள்
மற்றும்
குடியியல்
சுதந்திரங்களை
விகிதாசாரமாக பாதிக்கின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில், முக மற்றும் பிற அங்க
அடையாள
“அங்கீ கார”
அமைப்புகள்
(அதாவது
ஒன்றுக்கு
ஒன்று
பொருந்தக்கூடியவை)
பெரிய,
மையப்படுத்தப்பட்ட
அங்க
அடையாள
தரவுத்தளங்கள் உருவாக்குவது போன்ற சிக்கலான கண்காணிப்பு வடிவங்களை
செயல்படுத்தும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டு, அவை பிற நோக்கங்களுக்காக
மீ ண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதையும் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
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முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை அங்க அடையாள அங்கீ காரத்தின் சில
பயன்பாடுகள், அவர்களின் சட்டரீதியான அடையாளங்களுடன் இணைக்காததன்
மூலம் மக்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதாகக் கூறினாலும், அவை பொது
இடங்களில் தனிநபர்களைத் தனிமைப்படுத்த அல்லது தனிநபர்களின் பண்புகள்
மற்றும் நடத்தை பற்றிய அனுமானங்களைச் செய்ய பயன்படுத்தப்படலாம்.
இதுபோன்ற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம்
காணக்கூடிய தகவல்களைப் பாதுகாக்க தரவு அநாமதேயமாக்கப்பட்டதா
அல்லது உள்நாட்டில் மட்டுமே செயலாக்கப்பட்டதா (அதாவது “விளிம்பில்”)
என்பது முக்கியமல்ல;
இந்த கருவிகள் அடிப்படையில் உரிமைகளுடன்
பொருந்தாத
வகையில்
மக்களைக்
கண்காணிப்பதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகையால் இவை நம் உரிமைகளுக்கு தீங்கு
விளைவிக்கின்றன.
மேலும், முக மற்றும் அங்க அடையாள வகைப்பாட்டின் பல பயன்பாடுகள்,
மக்களின் பாலினம், உணர்ச்சிகள் அல்லது பிற தனிப்பட்ட பண்புக்கூறுகள்
போன்றவற்றைப்
பற்றிய
அனுமானங்களையும்
கணிப்புகளையும்
உருவாக்குகின்றன.
அவற்றின்
விஞ்ஞான
அடித்தளங்களில்
தீவிரமான,
அடிப்படை
குறைபாடுகளால்
பாதிக்கப்படுகின்றன.
இதன்
பொருள்
என்னவென்றால், இந்த தொழில்நுட்பங்கள் நம்மைப் பற்றிய அனுமானங்களை
பெரும்பாலும் செல்லாதவை ஆக்குகின்றன; சில சந்தர்ப்பங்களில் இவை,
மண்டையோட்டு அமைப்பு ஆள்வியல் மற்றும் உறுப்பமைதி இயல் பற்றிய
யூஜெனிசிஸ்ட் (eugenicist) கோட்பாடுகளைச் செயல்படுத்துகின்றன, இதன் மூலம்
பாகுபாட்டை
நிலைநிறுத்தி,
மேலும்
கண்காணிக்கப்பட்டு
தவறான
விளக்கமளிக்கப்படுவதால் கூடுதல் தீங்கு விளைவிக்கின்றன.
எங்களின் தடைக்கான அழைப்பு இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் பொதுவில்
அணுகக்கூடிய இடங்களிலும், மக்கள் தவிர்க்க முடியாத இடங்களிலும்
கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதிற்கான அழைப்பாகும். இந்த
தொழில்நுட்பங்களின்
சட்ட
அமலாக்கப்
பயன்பாடு
கவனத்தையும்
விமர்சனத்தையும் ஈர்த்திருந்தாலும், தனியார் நிறுவனங்களின் பயன்பாடு,
குறிப்பாக தனியார் நடிகர்கள் அரசாங்கங்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்களின்
சார்பாக பொது-தனியார் கூட்டாண்மைகளில் கண்காணிப்பில் ஈடுபடும்போது
அல்லது
அத்தகைய
கண்காணிப்பிலிருந்து
பெறப்பட்ட
தகவல்கள்
அதிகாரிகளுக்கு வழங்கும்போது அவை நம் உரிமைகளுக்கு அதே அச்சுறுத்தலை
ஏற்படுத்தக்கூடும்.
தனியார் முக அங்கீ கார வழங்குநர்களுடன் “சந்தேகத்திற்கிடமான” நபர்களின்
தரவுத்தளங்களை தொகுத்து ஒருங்கிணைப்பதும், இந்த தரவுத்தளங்களை பல
வாடிக்கையாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் ஒரு கவலையான வளர்ச்சியைக்
கண்டோம்.
இதன் மூலமாக, எந்தவொரு மேற்பார்வைக்கும் உட்பட்டவை அல்லாத, பயிற்சி
பெறாத
ஊழியர்களின்
விருப்பப்படி
தொகுக்கப்பட்டு,
தனியார்
நிறுவனங்களுக்கிடையில்
பகிரப்பட்ட
“நாடு தழுவிய தரவுத்தளங்களை”
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உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை, மேலும் இது போன்ற தரவுத்தளங்களைப்
பயன்படுத்தி அனைத்து வளாகங்களிலும் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் தோன்றும்
நபர்களுக்கு எதிரான பாகுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கின்றன.
இந்த
தொழில்நுட்பங்கள்,
நகர
பூங்காக்கள்,
பள்ளிகள்,
நூலகங்கள்,
பணியிடங்கள், போக்குவரத்து மையங்கள், விளையாட்டு அரங்கங்கள், வட்டு
ீ
மேம்பாடுகள்
மற்றும்
சமூக
ஊடக
தளங்கள்
போன்ற
இணையவழி
இடைவெளிகளில் கூட மக்களை கண்காணிக்கப் பயன்படுத்துவது நமது மனித
உரிமைகள்
மற்றும்
குடியியல்
சுதந்திரங்களை
ஒரு
இருத்தலியல்
அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது. ஆகவே, இவற்றின் பயன்பாடு நிறுத்தப்பட
வேண்டும்.

ஏன் தடை?
முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலைநிலை அங்க அடையாள அங்கீ கார
தொழில்நுட்பங்கள் அவற்றின் தற்போதைய வடிவங்களில் குறிப்பிடத்தக்க
தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, இருண்ட
தோல் நிறம் கொன்றவர்களுக்கு, இவை துல்லியமற்றனவாகவும் இன
சார்புகளை பிரதிபலிக்கும் தன்மையும் கொண்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், இந்த
அமைப்புகளுக்கான தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் நமது மனித உரிமைகள் மற்றும்
குடியியல் உரிமைகளுக்கு ஏற்படுத்தும் அச்சுறுத்தலை அகற்றாது.
மிகவும் மாறுபட்ட பயிற்சித் தரவைச் சேர்ப்பது அல்லது துல்லியத்தை
மேம்படுத்துவதற்கான
பிற
நடவடிக்கைகளை
எடுப்பது
இந்த
அமைப்புகளுடனான சில தற்போதைய சிக்கல்களைத் தீர்க்கக்கூடும். இது
இறுதியில் அவற்றை கண்காணிப்பு கருவிகளாக மட்டுமே பூர்த்திசெய்து,
உரிமைகளை மிகவும் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவதில் அவற்றை மாற்றும்.

இந்த தொழில்நுட்பங்கள் இரண்டு முக்கிய வழிகளில் நம் உரிமைகளுக்கு
அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றன:

முதலாவதாக, பயிற்சித் தரவு - உள்ள ீட்டுத் தரவை ஒப்பிடும் முகங்களின்
தரவுத்தளங்கள் மற்றும் இந்த அமைப்புகளால் செயலாக்கப்பட்ட அங்க
அடையாள தரவு ஆகியவை பொதுவாக ஒருவரின் அறிவு, ஒப்புதல் அல்லது
விருப்பம் இல்லாமல் பெறப்படுகின்றன. அதாவது, இந்த தொழில்நுட்பங்கள்
வடிவமைப்பால் வெகுஜன மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்பை
ஊக்குவிக்கின்றன.
இரண்டாவதாக,
பொதுவில்
அணுகக்கூடிய
இடங்களில்
உள்ளவர்களை
உடனடியாக
அடையாளம்
காணவோ,
தனிமைப்படுத்தவோ
அல்லது
கண்காணிக்கவோ முடியும் வரை, அவர்களின் மனித உரிமைகள் மற்றும்
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குடியியல்
உரிமைகள்
குறைமதிப்பிற்கு
உட்படுத்தப்படும்.
இத்தகைய
தொழில்நுட்பங்கள் பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்களில் செயல்படக்கூடும்
என்ற எண்ணம் கூட ஒரு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விளைவை உருவாக்குகிறது.
இது,
மக்களின்
உரிமைகளைப்
பயன்படுத்துவதற்கான
திறன்களைக்
குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது.
இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பொது பாதுகாப்பை மேம்படுத்துகின்றனவா என்ற
கேள்விக்குரிய கூற்றுக்கள் இருந்தபோதிலும், இவற்றின் நன்மைகள் யாவும்
உரிமைகளை முறையாக மிஞ்சுவதாய் உள்ளன. இந்த தொழில்நுட்பங்கள்
எவ்வாறு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகின்றன மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை
இல்லாமல்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன
என்பதற்கான
வளர்ந்து
வரும்
ஆதாரங்களை நாம் காண்கிறோம்.
காவல்துறைக் கண்காணிப்பு எவ்வாறு வரலாற்று ரீதியாக நடத்தப்பட்டது
என்பதற்கான கணக்கெடுப்பும் பகுப்பாய்வும், கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களின்
சோதனை
பயன்பாடு
பெரும்பாலும்
குறைந்த
வருமானம்
மற்றும்
ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களை குற்றவாளியாக்குகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
இதில், வண்ண சமூகங்கள், பாரம்பரியமாக கட்டமைப்பு இனவெறி மற்றும்
பாகுபாட்டை
எதிர்கொண்ட
சமூகங்களும்
உள்ளடங்குவனவாகும்.
முக
அங்கீ காரம்
மற்றும்
தொலைநிலை
அங்க
அடையாள
அங்கீ காரம்
தொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவது
இதற்கு
விதிவிலக்கல்ல;
அதனால்தான்,
இன்னும்
ஆபத்தான
கண்காணிப்பு
உள்கட்டமைப்பு
உருவாக்கப்படுவதற்கோ அல்லது நிரந்தரமாக்குவதற்கோ முன் அதை நிறுத்த
வேண்டும்.
இந்த கருவிகளின் வெறும் இருப்பு, சட்ட அமலாக்க அல்லது தனியார்
நிறுவனங்களின்
கைகளில்
இருந்தாலும்
(அல்லது
பொது-தனியார்
கூட்டாண்மைகளில் இருந்தாலும்), சுதந்திரமான வெளிப்பாட்டில் சிலிர்க்க
வைக்கும் வகையில், பொது இடங்களின் கண்காணிப்பை அதிகரிக்கும்
செயல்பாட்டிற்கான ஊக்கத்தை உருவாக்கும். அவற்றின் இருப்பு, உரிமைகளை
குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவதால், துஷ்பிரயோகத்தை அகற்றும் வகையில்
இந்த
தொழில்நுட்பங்களின்
மேற்பார்வை
சாத்தியமில்லை. ஆகையால்,
பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்களில் அவற்றின் பயன்பாட்டை முற்றிலுமாக
தடை செய்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

தடை எப்படி இருக்கும்?
சில கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை - அவை தரும்
தீர்வுகளை விட தவிர்க்க முடியாத அதிகமான சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
வெகுஜன கண்காணிப்பு மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்புக்கு உதவும்
முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை அங்க அடையாள தொழில்நுட்பங்கள் என்று
வரும்போது,
துஷ்பிரயோகம்
செய்வதற்கான
சாத்தியக்கூறுகள்
மிகப்
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பெரியவை, மற்றும் விளைவுகள் மிகக் கடுமையானவை. மனித உரிமைகள்
மற்றும் குடியியல் உரிமைகள் பாதுகாப்பு பொது, அணுகக்கூடிய இடங்களில்
தேசிய, மாநில, மாகாண, நகராட்சி, உள்ளூர் மற்றும் பிற அரசாங்கங்களால்,
குறிப்பாக இந்த தொழில்நுட்பங்கள் இல்லாமல் பாதுகாப்பைப் பராமரிக்க
ஏற்கனவே போதுமான மனித மற்றும் தொழில்நுட்ப வளங்களைக் கொண்ட சட்ட
அமலாக்க மற்றும் எல்லை கட்டுப்பாட்டு முகவர் நிறுவனங்கள் இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்பதில்
சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை.
சமூக அமைப்புகளின் உலகளாவிய வலையமைப்பாக, ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும்
அவற்றின் தனித்துவமான அரசியலமைப்பு, வழக்கமான அல்லது சட்ட
அமைப்புகளின் கீ ழ் மனித உரிமைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தீர்வுகளை
உருவாக்க வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன என்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
எவ்வாறாயினும், எந்த வழிமுறையாக இருந்தாலும், இதன் விளைவாக
மக்களைக் கண்காணிக்கவும், அடையாளம் காணவும், வகைப்படுத்தவும்,
பின்பற்றவும் இந்த தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான முழுமையான
தடை இருக்க வேண்டும்.
இந்த எல்லா காரணங்களுக்காகவும்,
1.) உலகெங்கிலும் உள்ள அரசாங்கத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் கொள்கை
வகுப்பாளர்கள் மற்றும் சட்டமியற்றுபவர்களிடம்,
a.

b.

வெகுஜன
கண்காணிப்பு
மற்றும்
பாரபட்சமான
இலக்கு
கண்காணிப்புக்கு உதவும் முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை அங்க
அடையாள தொழில்நுட்பங்களில் அனைத்து பொது முதலீடுகளையும்
நிறுத்திக்கொள்ளுமாறும்,
விரிவான சட்டங்கள், சட்டங்கள் மற்றும் / அல்லது விதிமுறைகளை
பின்பற்றவும்,
1. தேசிய, கூட்டாட்சி, மாநில, மாகாண, நகராட்சி, உள்ளூர் மற்றும் /
அல்லது பிற அரசியல் துணைப்பிரிவு அரசாங்கங்கள், அவற்றின்
முகவர், துறைகள், உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து உட்பட பொது
மற்றும் பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்களை கண்காணிக்க இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவதை
தடை
செய்யவும்,
(செயலகங்கள்,
அமைச்சகங்கள்,
நிர்வாக
அலுவலகங்கள்,
வாரியங்கள், கமிஷன்கள், பணியகங்கள் அல்லது அவற்றின்
ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் / அல்லது பிற துணைப்பிரிவுகள் மற்றும்
அதிகாரிகள் எந்தவொரு சட்ட அமலாக்கத்திற்கும், குற்றவியல்
விசாரணை, எல்லைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் புலனாய்வு சிறப்பு
அமைப்புகளுக்கும் இவற்றுள் உட்படுத்தப்படும்.)
2. பொது இடங்கள், பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் பொது
தங்குமிடங்களில் தனியார் நிறுவனங்கள் அங்கு இதுபோன்ற
பயன்பாடு வெகுஜன கண்காணிப்பு அல்லது பாரபட்சமான இலக்கு
கண்காணிப்புக்கு உதவும், பூங்காக்கள், பள்ளிகள், நூலகங்கள்,
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c.

d.

e.

f.

பணியிடங்கள்,
போக்குவரத்து
மையங்கள்,
விளையாட்டு
அரங்கங்கள் மற்றும் வட்டு
ீ
மேம்பாடு நிறுவனங்கள் இந்த
தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்யவும்,
3. தணிக்கை அல்லது இணக்க கண்காணிப்பு நோக்கங்களைத் தவிர,
தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தனியார் நிறுவனர்கள் இந்த
தொழில்நுட்பங்களால் பெறப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்களைப்
பயன்படுத்துவதிலிருந்தும்
அணுகுவதிலிருந்தும்
அரசாங்க
நிறுவனங்களை, குறிப்பாக சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்களை
தடை செய்யவும்,
4. வட்டுவசதி,
ீ
வேலைவாய்ப்பு, சமூக நலன்கள் மற்றும் சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாச்சார
உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளின் முடிவுகளை எடுக்க இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக மக்களைப்
பாதுகாக்கவும்,
5. இந்த தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டையும், அவற்றிலிருந்து
பெறப்பட்ட தகவல்கள், மக்களை சிறையில் அடைக்கவோ அல்லது
தடுத்து வைக்கவோ குற்றம் சாட்டுவதற்கான அல்லது குற்றம்
சாட்டுவதற்கான ஆதாரமாக பயன்படுவதையும் விலக்கவும்,
6. தனியார் நிறுவனங்களால் சேமிக்கப்படும் அங்க அடையாள
தகவல்களுக்கான அரசாங்க அணுகலை கட்டுப்படுத்தவும்,
அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களால் இந்த தொழில்நுட்பங்களை
வாங்குவதை தடைசெய்யும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை
நிறுவவும்,
மத, இன, மற்றும் இன சிறுபான்மையினர் மற்றும் அரசியல்
அதிருப்தியாளர்கள் மற்றும் பிற ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்களின்
வெகுஜன
கண்காணிப்பு
அல்லது
பாரபட்சமான
இலக்கு
கண்காணிப்புக்கு முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை அங்க அடையாள
தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தவும்,
இந்த தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை அவர்களுக்குத் தெரியாமல்
உட்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு
போட்டியிடுவதற்கு தங்களுக்கு உரிய செயல்முறை வெளிப்படுத்த
ஆணையை உருவாக்கவும்,
இந்த தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேதமடைந்த
நபர்களுக்கு பொருத்தமான இழப்பீட்டை வழங்கவும்,

2.)
இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப்
பயன்படுத்துவதால்
எழும்
மனித
உரிமைகளுக்கான
இருத்தலியல்
அச்சுறுத்தல்களை,
மற்றும்
தேவைப்பட்டால், அவற்றின் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத்
தீர்ப்பதற்கும்
நீதிமன்றங்கள்
மற்றும்
நீதித்துறை
அதிகாரிகள்
ஒப்புக்கொள்வதற்கும்;
3.) தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு முகவர் உள்ளிட்ட நிர்வாக
முகவர் நிறுவனங்கள், தனியுரிமை மற்றும் நுகர்வோர் உரிமைகளைப்
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பாதுகாக்க, இந்த தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துமாறு
நிறுவனங்களை
வலியுறுத்தத்
தங்கள்
முழு
அதிகாரத்தையும்
பயன்படுத்தவும்,
நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இறுதியாக,
முக
அங்கீ கார
தொழில்நுட்பங்களால்
முன்வைக்கப்படும்
இருத்தலியல்
அச்சுறுத்தலை
அனைத்து
வகையான
நாடுகளும்
அரசாங்கங்களும் மட்டுமல்லாமல், சர்வதேச மற்றும் தேசிய மட்டங்களில் உள்ள
பிற
முக்கிய
அமைப்புகளும்
கையாள
வேண்டும்
என்பதை
நாங்கள்
ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
அந்த காரணத்திற்காக,
1.) உலகெங்கிலும் உள்ள சமூகங்களை கண்காணிக்க முக அங்கீ காரம்
மற்றும் தொலைநிலை அங்க அடையாள அங்கீ கார தொழில்நுட்பங்களின்
தற்போதைய வளர்ச்சி மற்றும் பயன்பாட்டை முடுக்கிவிட்டு, மனித
உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையர் அலுவலகம் (OHCHR) போன்ற
சர்வதேச நிறுவனங்களையும்,
2.) முக அங்கீ கார தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் அல்லது பயன்படுத்தும்
தனியார் நிறுவனங்களிடம்,
a. வெகுஜன கண்காணிப்பு மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்புக்கு
உதவும் முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலைநிலை அங்க அடையாள
அங்கீ கார
தொழில்நுட்பங்களை
உருவாக்குதல்,
மேம்படுத்துதல்,
விற்பனை செய்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவதை நிறுத்த பொது அர்ப்பணிப்பு
செய்யவும்,
b. வெகுஜன கண்காணிப்பு மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்புக்கு
உதவும் முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலை அங்க அடையாள அங்கீ கார
தொழில்நுட்பங்களின் உற்பத்தியை உடனடியாக நிறுத்தவும், மேலும்
தரவுத்தளங்களை உருவாக்க பயன்படும் சட்டவிரோதமாக வாங்கிய அங்க
அடையாள தரவுகளையும், அத்தகைய தரவுகளின் அடிப்படையில்
கட்டப்பட்ட எந்த மாதிரிகள் அல்லது தயாரிப்புகளையும் நீக்கவும்,
c. இந்த தொழில்நுட்பங்களை வழங்குவதற்கான அனைத்து பொது
ஒப்பந்தங்களையும் (இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட, நடந்துகொண்டிருக்கும்
அல்லது
தயாரிப்பில்
உள்ளவை
உட்பட)
விவரிக்கும்
வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கைகளை வெளியிடவும்,
d. வெகுஜன கண்காணிப்பு மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்புக்கு
உதவும் முக அங்கீ காரம் மற்றும் தொலைநிலை அங்க அடையாள
அங்கீ காரம் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியை மறுக்க ஒழுங்கமைக்கும்
தொழிலாளர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதை விடுத்து அவர்களிடம் கருத்து
நிறைவாய் ஈடுபடவும்,
தொழில்நுட்ப
நிறுவனங்களின்
தொழிலாளர்கள்,
தங்களால்
3.)
முடிந்தவரை தொழிற்சங்கங்களின் ஆதரவோடு, முக அங்கீ காரம் மற்றும்
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தொலை அங்க அடையாள அங்கீ கார தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி
அல்லது
விற்பனைக்கு
எதிராக
தங்கள்
பணியிடங்களில்
ஒழுங்கமைக்கவும்,
4.) முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள்,
a. நடந்துகொண்டிருக்கும் மற்றும் எதிர்கால முதலீடுகளில் மனித
உரிமைகளுக்கு உட்பட்டு, முக அங்கீ காரம் மற்றும் பிற அங்க
அடையாள அங்கீ கார தொழில்நுட்பங்களை வளர்த்து விற்பனை
செய்யும் நிறுவனங்களில் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வகையில்
மனித உரிமைகளுடன் பொருந்தாதவை என்பதைக் கண்டறியவும்,
வெகுஜன
கண்காணிப்பு
மற்றும்
பாரபட்சமான
இலக்கு
கண்காணிப்பை எவ்வாறு இயக்குகின்றன என்பதைக் கண்டறியவும்,
அவர்கள்
முதலீடு
செய்யும்
நிறுவனங்களில்
வெகுஜன
b.
கண்காணிப்பு மற்றும் பாரபட்சமான இலக்கு கண்காணிப்பை
செயல்படுத்தும்
வழிகளில்
இந்த
தொழில்நுட்பங்களை
உருவாக்குவது,
வளர்ப்பது,
விற்பனை
செய்யவதைத்
தடை
செய்யுமாறு கூறவும்,
5.) நன்கொடை நிறுவனங்கள் தங்களின் அரசு சாரா மற்றும் குடியியல்
சமூக அமைப்புகளால் வழக்கு மற்றும் வக்காலத்துக்கான நிதியை
நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பாக தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் உள்ளூர்,
மாநில, மாகாண, தேசிய, கூட்டாட்சி, அதிநவன,
ீ
பிராந்திய மற்றும்
சர்வதேச அமைப்புகளில் கொள்கை வகுப்பதில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்த
உடைத்துவமாறு உறுதி செய்யவும்,
நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

முடிவுரை
இந்த கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டு, பொதுவில் அணுகக்கூடிய இடங்களில் இந்த
தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது நிரந்திரமாக தடைசெய்யப்படுவதை
உறுதி
செய்வதற்கான
போராட்டத்தில்
சேருமாறு
குடியியல்
சமூகம்,
ஆர்வலர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பிற பங்குதாரர்களை
நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதனால் நமது மனித உரிமைகள் மற்றும்
குடியியல் சுதந்திரங்கள் பாதுகாக்கப்படும்.
இந்த முயற்சியை நீங்கள் எவ்வாறு ஆதரிக்கலாம் என்பது பற்றிய கூடுதல்
தகவலுக்கு banBS@accessnow.org ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்.

accessnow.org/ban-biometric-surveillance
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