
బాలల హక్కుల దినోత్సవం 

నవంబర్ 20, 2019 

#బాలలహక్కులదినోత్సవం 

– ఈ మాట రాయడానికే చాలా ఇబబందిగా ఉంది. 

ఎందుక్ంటే... 

ఈ మధ్య మా సంసథ  కార్యక్రమాలలో  భాగంగా చాలా గరర ప్సస కి (ఉపాధ్ాయయులక, త్లో్లదండ్రు లక, ప్ుభుత్వ అధ్ికార్ులక) 
కొనిి ట్రైనింగ్ పర ు గరా మ్సస క్ండ్క్్ట చేసే సందర్భంలల ఒక్ #సరేవ చేయడ్ం జర్ుగుత్ ంది. అందులల కొనిి ప్ుశ్ిలక్క 
మేము వంటుని సమాధ్ానాలక్క మ  ండ్ బాో క్ట అవుత్ ంది. 

 

ఉదాహర్ణకి: 

టీచర్ లేదా పేర ంట్ పిలోల్లి సర ైన మార్గంలల పెట్డానికి నిరమొహమాటంగా కొట్వచుు అనేవార్ు - 66% 

 

పిలోలక అట్నషన్ కోసం లేదా పెదదలక మందల్లంచార్ని కోప్ంతో త్ప్ుుడ్ర క్ంపె్ో ంట్స చేసుు నాిర్ు. నిజానికి పిలోల పెర 
ల రంగిక్ వేధ్ింప్ులక చాలా త్క్కువే అనేవార్ు - 83% 

 

“ఆ అంక్కల్ కి నమస్ాుర్ం పెటు్ ”, “బాబాయ్ పిలకసుు నాిర్ు క్దా? వెళ్ళను అనక్ూడ్దు”, “పెదదలక ఏం చెపిునా 
వెంటనే చేయాల్ల” మొదల రనవ సర ైన పెంప్కానికి గుర్ుు లక అనేవార్ు – 70% 

 

అసలక ఈ స్ాథ యిలల పిలోల మీద అభిపుా యాలక ఏర్ుర్చుక్కని సమాజంలల పిలోల హక్కుల గురించి మాటాో డ్టం 
వలో ఉప్యోగం ఉంటుందా? 

 

నిజంగానే పిలోలక అంత్ చెడ్డగా ఉనాిరా? 

టీచర్స నీ, పేర ంట్స నీ భరించలేనంత్గా రాచి ర్ంపాన పెడ్రత్ నాిరా? 

 

పేర్ు మోసిన వదాయ వేత్ులక, మానసిక్ శాసు ై వేత్ులక చెపేుది – పిలోలక ప్ుట్గానే సుగుణాలక ఉండ్వు, దుర్ుగ ణాలక 
ఉండ్వు. ఇంటలో  అమొ, నాని మాటలక, వారి ప్ువర్ున, అలాగే సకుల్ వాతావర్ణం, ఉపాధ్ాయయుల ప్ుభావం వలోనే 
పిలోల వయకిుత్వ నిరాొణం జర్ుగుత్ ంది. మర్లాంటప్ుుడ్ర మనలేి గమనిసకు , మన నుంచే నేర్ుుక్కంటూ 
ఎదుగుత్ ని మన పిలోలక మనకే నచుక్కండా, మనం దేవషించే స్ాథ యికి చేర్ుక్కంటునాిర్ు అంటే….త్ప్ుు 
పిలోలదా, మనదా? 



బాలల హక్కుల దినోత్సవం 

 

ఈ మధ్య ఒక్ మీట ంగ్ లల ఒక్ సెరకాలజిస్్ట మాటాో డ్రత్ూ...“టీచర్స పిలోల్లి కొడితే TV చానల్స వాళ్ళళ ప్దే ప్దే 
scrolling వేస్ాు ర్ు. కాని ఎందుక్క కొటా్ రో మాత్ుం వెయయర్ు.” అనాిడ్ర. అలా అనగానే అక్ుడ్ ఉని వాళ్ళంతా 
చప్ుటేో  చప్ుటుో . దాంతో ఆయన ఇంకాసు  ప ంగిపర యి మరో మాట అనాిర్ు. “ఒక్ స్ారి నేను ఒక్ టీచర్ ని 
అడిగాను. ఆ పిలోవాడిని ఎందుక్క కొటా్ వయాయ అని. ఆ టీచర్ చెపిున కార్ణం వనాిక్ నాక్క కొట్డ్ం కాదు, వాడిని 
ప డిచేయాయలని అనిపించింది.” అనాిడ్ర. అంత్ పెదద  మాటకి మేము బిత్ుర్పర యి నోట మాట రాక్కండా ఉంటే... 
అక్ుడ్ ఉని పెదదలక మాత్ుం ముసి ముసి నవువలక నవువక్కనాిరే త్ప్ు, పిలోల గురించి అంత్ క్ూర ర్ంగా 
మాటాో డ్టం సరికాదు అనే భావం ఒక్ురి మొహం లల క్ూడా క్నప్డ్క్ పర వడ్ం, ఆయన అని మాటల్లి ఒక్ుర్ు 
క్ూడా ఖండించక్పర వడ్ం మాక్క చాలా ఆశ్ుర్యం, బాధ్ క్ల్లగించాయి. 

 

ఇంత్ దార్ుణంగా పిలోల్లి దేవషించే సమాజం ఎటువెరప్ు వెళ్ళత్ ంది?  

 

ఒక్ మిత్ ు డ్ర, జిలాో  స్ాథ యి వదాయ శాఖాధ్ికారి ఒక్స్ారి ఇలా అనాిర్ు – “ఈ త్లో్లదండ్రు లక్క, ఉపాధ్ాయయులక్క 
పిలోల సెరకాలజీ గురించి బొ త్తుగా అవగాహన లేదు. పెళ్ళళకి ముందే ప్ుతీ ఒక్ురికీ ‘పిలోల్లి ఎలా పెంచాల్ల’ అనే శిక్షణ 
ఇపిుంచాల్ల. అలాగే ఎప్ుుడో  కొనిి సంవత్సరాల కిరత్ం B.Ed / D.Ed లల చదివన ప్ుసుకాలక త్ప్ు, మార్ుత్ ని 
కాలానికి అనుగుణంగా, పిలోల మనసుత్వం లల మార్ుులక వస్ాు యి, వాట  గురించి ఎప్ుట క్ప్ుుడ్ర ప్ుసు కాలక 
చదివ, ఆలలచనా ప్రిధ్ి పెంచుకోవాల్ల అని ఆలలచించే ఉపాధ్ాయయులక 20% మాత్ుమే ఉనాిర్ు మన సమాజంలల.  

 

ఇటువంట  పెదదలక ఉని సమాజంలల పిలోలక ఎలా భదుంగా ఉంటార్ు? ల రంగిక్ వేధ్ింప్ులక (child sexual abuse), 

exploitation లాంట వ జర్గక్కండా ఎలా ఉంటాయి? మారాల్లసంది పిలోలక కాదు – పెదదల ఆలలచనలక”. 

 

అసలక పిలోల వషయంలల పెదదలలో  ఉని ఈ క్ండిషనింగ్ ఎప్ుట నుంచ  ోఉందా? లేదా ఈ మధ్ేయ వచిుందా? బాలల 
సేిహ ప్ూరిత్ జిలాో , రాష్రం, దేశ్ం మన ధ్ేయయం అని చెప్ుుక్కనే అధ్ికార్ులలో  అసలక ఈ వషయంపెర సర ైన 
అవగాహన ఉందా అనేది అనుమానమే! 

 

I AM A CHILD RIGHTS CHAMPION అని గర్వంగా ఎంత్ మంది త్లకో లక, త్ండ్రు లక, ఉపాధ్ాయయులక, అధ్ికార్ులక, 
నాయక్కలక అనగలర్ు? 

దీని గురించి కాసు  చర్ు జర్గాల్లసన సమయం వచిుందేమో అనిపిసుు ంది. కాసు  ఆలలచిదాద మా...? 

- Padala Charitable Trust 

pct2050@gmail.com 


