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In order to understand the lockdown-driven rise in domestic violence cases, we invited our civil society
partners around Tamil Nadu to a consultation that representatives from 37 organisations in 34 districts
attended on December 4, 2020. In preparation for this conversation, we sent out a small questionnaire
that they filled out. This report presents a summary of questionnaire responses.
Representatives by and large spoke about their own districts, except for the Vellore representative
who also covered Ranipet and Tirupattur and the one from Tirunelveli who covered Tirunelveli and
Tenkasi.
Of those who participated, all except five reported that domestic violence support services are central
to their work.

ப ொது முடக்கம் அமலில் இருந்த கொலகட்டத்தில் , தமிழ் நொட்டில் குடும்
வன் முறை எவ் வொறு அதிகரித்து இருந்தது என் தறன புரிந்து
பகொள் ளுவதை் கொக ஒரு கலந்துறரயொடல் கூட்டத்திை் கு டிசம் ர் 4, 2020 ஏை் ொடு
பசய் திருந்ததொம் . அதில் 34 மொவட்டங் களிலிருந்து 37 தன் னொர்வ பதொண்டு
அறம ்புகறள சொர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து பகொண்டனர். இந்த
கலந்துறரயொடலுக்கு ஆயத்த ் டுத்தும் ப ொருட்டு, ஒரு எளிறமயொன
வினொ ் ட்டியல் தயொரிக்க ் ட்டு, தகவல் கறள தசகரி ் தை் கொக
அவர்களுக்கு அனு ்
் ட்டது. இந்த வினொ ் ட்டியல் மூலம் ப ை ் ட்ட
தில் கறள, இந்த அறிக்றக பவளி ் டுத்துகிைது.
இருவறர தவிர, ப ரும் ொலும் பிரதிநிதிகள் தங் களுறடய மொவட்டங் கறள
ை் றிதய த சினர். தவலூறர தசர்ந்த பிரதிநிதி, ரொணித ட்றட மை் றும்
திரு ் த்தூர் மொவட்டங் கறளயும் ; திருபநல் தவலிறய சொர்ந்தவர்
திருபநல் தவலி மை் றும் பதன் கொசிறய ை் றியும் த சினர்.
கலந்து பகொண்டவர்களில் , ஐந்து த றர தவிர, அறனவரும் குடும்
வன் முறையொல் ொதிக்க ் ட்தடொருக்கு ஆதரவு தசறவகள் புரிவறத தங் களது
முக்கிய ணியொக பகொண்டுள் ளனர்.
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ப ொது முடக்கத்துக்கு பின்பு, IPC மற் றும் PWDVA ஆகியவற் றின் கீழ் உங் கள்
மொவட்டத்தில் திவு பெய் ய ் ட்ட வழக்குகள் எத்தனன?
How many cases have been registered in your district under IPC and PWDVA after the lockdown?
Several districts responded by saying they could not access the information so they did not know.
However, those that did reply reported the following:
நிறைய மொவட்டங் களின் பிரதிநிதிகள் , தங் களொல் தகவல் கறள ப ை
முடியவில் றல, ஆதலொல் தங் களுக்கு பதரியொது என் று கூறினர்.
கூறியவர்களின் தில் கறள பதொகுத்துள் தளொம் :
Coimbatore and Nilgiris
2
தகொறவ மை் றும் நீ லகிரி
Cuddalore
32
கடலூர்
Dindigul
15
திண்டுக்கல்
Erode
2
ஈதரொடு
Karur
8
கரூர்
Madurai
21
மதுறர
Nagapattinam
40
நொக ் ட்டினம்
Nilgris
0
நீ லகிரி
Pudukkottai
17
புதுக்தகொட்றட
Ramanathapuram
30
ரொமநொதபுரம்
Sivagangai
2
சிவகங் றக
Thiruvallur
3
திருவள் ளூர்
Tiruchirappalli
35
திருச்சிரொ ் ள் ளி
Vellore, Ranipet and Tirupattur
42
தவலூர், ரொணித ட்றட, திரு ் த்தூர்
Vilupuram
103
விழு ்புரம்
Virudhunagar
80
விருதுநகர்
3

உங் கள் அனம ் ன எத்தனன ப ர் அணுகினொர்கள் ?
How many people have accessed your organization?
Answers to this question varied. Those who responded with numbers listed zero to 160, over several
months (this too varied). Some said women wanted to talk with them but not register a complaint. A
few said they could not reveal the answer. Here are the responses as we have them:
இந்த தகள் விக்குரிய தில் கள் லதர ் ட்டது. எண்கள் மூலம் தில்
கூறியவர்கள் , ல மொதங் களில் ௦ - 160 வறர ப ண்கள் தங் கள் அறம ்ற
அணுகியதொக கூறினர் (இதுவும் லதர ் ட்டது). சிலர், தங் களிடம் ப ண்கள்
புகொர் திவு பசய் யொமல் , அவர்களின் பிரச்சறன குறித்து த ச மட்டுதம
பசய் தனர் என் று கூறினர். சிலர், தங் களொல் தில் கறள பவளி ் றடயொக
பதரிய ் டுத்த இயலொது என் ைனர். இதுதவ, அவர்களின் தில் கள் :
DGSEA
டிஜி எஸ் இ எ
TN Women's Collective
ப ண்கள் இறண ்பு குழு
கிரொமியம்
Gramiyam
Read foundation
READ ப ௌண்தடஷன்
Deepam NGO
தீ ம் NGO
ஆதிநிலம் அைக்கட்டறள
Aadinilam Arakkattanai
TN Women's Collective
ப ண்கள் இறண ்பு குழு
Centre for Rural Education and Economic
Development
கிரொம ் புை கல் வி மை் றும்
ப ொருளொதொர தமம் ொட்டு றமயம்
SINAM NGO
எஸ் ஐ என் எ எம் NGO
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன ஸ்ப ஷல் பசல்
Maitri Society
றமத்ரி பசொறசட்டி
Power Trust
வர் டிரஸ்ட்
Centre for Action and Rural Education (CARE)
பசன்டர் ொர் ஆக்ஷன் அண்ட் ரூரல்
எசுதகஷன்

Chengalpattu
பசங் கல் ட்டு
Chengalpattu
பசங் கல் ட்டு
Karur
கரூர்
Pudukkottai
புதுக்தகொட்றட
Dharmapuri
தர்மபுரி
Coimbatore
தகொயம் புத்தூர்
Tiruvallur
திருவள் ளூர்
Cuddalore
கடலூர்

20

Tiruvannamalai
திருவண்ணொமறல
Madurai
மதுறர
Theni
ததனி
Kallakurichi
கள் ளக்குறிச்சி
Erode
ஈதரொடு

17

1
2
6
6
10
13
17

18
21
28
52
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Integrated Rural Community Development
Society
இன் டகிரல் ரூரல் கம் யுனிட்டி
டிவல ் பமன்ட் பசொறசட்டி
Organisation of Rural Development
ஆர்கறனதசஷன்
ஆ ் ரூரல் டிவல ்பமன்ட்
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன ஸ்ப ஷல் பசல்
Social Welfare Department - Ending Child
Marriage
சமூக நல துறை - குழந்றத
திருமணம் ஒழி ் பு
Krupalaya
கிரு ொலயொ
SIMCODESS
சிம் தகொடஸ்
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன ஸ்ப ஷல் பசல்

Sivagangai
சிவகங் றக

60

Vellore, Ranipet and
Tirupattur
தவலூர், ரொணித ட்றட
மை் றும் திரு ் த்தூர்
Tirunelveli and Tenkasi
திருபநல் தவலி மை் றும்
பதன் கொசி
Virudhunagar
விருதுநகர்

60

Vilupuram
விழு ் புரம்
Dindigul
திண்டுக்கல்
Chennai
பசன்றன

Avvai Village Welfare Society
அவ் றவ கிரொம நல பசொறசட்டி

Nagapattinam
நொக ் ட்டினம்

Thanjai Jana Seva Bavan
தஞ் றச ஜனதசவொ வன்
Village Reconstruction Movement
வில் தலஜ் ரிகன்ஸ்டரக்ஷன்
மூவ் பமன்ட்

Thanjavur
தஞ் சொவூர்
Tiruchirappalli
திருச்சிரொ ் ள் ளி

SAARF TRUST (Sustainable Action and
Research Foundation)
SAARF அைக்கட்டறள
Tamilnadu Rural Reconstruction Movement
தமிழ் நொடு ரூரல் ரிகன்ஸ்டரக்ஷன்
மூவ் பமன்ட்
Mercy Rural Development Society
பமர்சி ரூரல் டிவல ்பமன்ட்
பசொறசட்டி

Ariyalur
அரியலூர்

69

80

100
15 Family
15 குடும் ங் கள்
160 calls (March to
August)
160 அறழ ்புகள்
(மொர்ச் – ஆகஸ்ட்)
25 per month
25 ந ர்கள் ஒரு
மொததிை் கு
5 ந ர்கள்
5 PERSONS
Like-minded NGOs
data கருத்பதொத்த
NGOகளின்
தரவுகள்
Nil

Ramanathapuram
ரொமநொதபுரம்

Nil

Namakkal
நொமக்கல்

No
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Pudhu Yugam Thondu Niruvanam
புது யுகம் பதொண்டு நிறுவனம்

Krishnagiri
கிருஷ்ணகிரி

TN Women's Collective
ப ண்கள் இறண ்பு குழு
Empower
எம் வர்

Nilgiris
நீ லகிரி
Tuticorin
தூத்துக்குடி

தீர்வு சமுக தசறவ நிறுவனம்
Theervu Samuga Sevai Niruvanam

Tiruppur
திரு ் பூர்

One woman asked for
help, helped in terms
of medical care and
counselling. 20 other
women just shared
their experience but
do not want to make
complain.
ஒரு ப ண்
கவுன் சிலிங்
மை் றும் மருத்துவ
உதவிக்கொக
அணுகினொர். 20
ப ண்கள்
அவர்களுறடய
அனு வத்றத
கிர்ந்து
பகொண்டனர்.
ஆனொல் புகொர்
அளிக்க
விரும் வில் றல.
3
We cannot reveal
பவளி ் றடயொய்
கூை இயலொது
அறனத்து
ப ண்கள்
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உங் களுனடய மொவட்டத்தில் , குடும் வன்முனறயொல்
ொதிக்க ் ட்டவர்களுக்கு உதவும் இதர அனம ் புகள் ற் றி உங் களுக்கு
பதரியுமொ?
Do you know of any other organizations in your district that help victims of domestic violence?

உறுதியொக
பதரியவில் றல
Cannot say, 10
ஆமொம்
Yes, 21
இல் றல
No, 4

Asked to list, seventy organisations or agencies were named across the state, of which roughly half
were state-run, including the All Women Police Stations, different offices of the social welfare and child
welfare departments, the Protection Officer and even the National Commission for Women and the
National Human Rights Commission.
NGO support services generally appear to have less name recognition, even among NGOs. Those that
were mentioned included: AHM Trust; Arasan NGO; Arogya Agam; Arumbugal; CREED-Family
Counselling Centre; CREED-Swadhar Greh Home; EKTA; Family Counselling Center; FCC; IRCDS; Mahila
Shakthi Kendra; MMS; MSK; MWC; New life NGO Swadhar Home; PCVC; RTU; Save; SMSSS; Tamil
Manila Pengal Iyyakkam; Thozhi Federation; TSSS NGO; UWC; Vasantham Society; Vidiyal; WBWC; and
Women's Collective. (We are unable to spell out the acronyms because this is how contributors listed
the organisation names on our survey.)
உதவிக்கு அணுகும் அறம ்புகறள ட்டியலிட தகட்க ் ட்ட த ொது, மொநிலம்
முழுவதுக்குமொன எழு து அறம ்புகளின் ப யர்கள் கூை ் ட்டது. அதில் ,
ொதிக்கு தமல் அறனத்து மகளிர் கொவல் நிறலயங் கள் , ல் தவறு சமூக நல
அலுவலகங் கள் மை் றும் குழந்றத நல துறைகள் , ொதுகொ ்பு அதிகொரி, ததசிய
ப ண்கள் ஆறணயம் மை் றும் ததசிய மனித உரிறம ஆறணயம் த ொன் ை
அரசின் அறம ்புகளொகும் .
ப ொதுவொக NGOக்களிறடதய கூட, NGOகளின் ஆதரவு தசறவகளின் ப யர்கள்
மிகவும் குறைவொகதவ அறடயொளம் கொண ் ட்டது. அவ் வொறு அறடயொளம்
கொண ் ட்டறவ: AHM அைக்கட்டறள; அரசன் NGO; ஆதரொக்கிய அகம் ;
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அரும் புகள் ; CREED – குடும் ஆதலொசறன றமயம் ; CREED – ஸ்வதொர் இல் லம் ;
EKTA; குடும் ஆதலொசறன றமயம் ; FCC; IRCDS; மகிளொ சக்தி தகந்திரொ; MMS; MSK;
MWC; நியூ றல ் NGO ஸ்வதொர் இல் லம் ; PCVC; RTU; SAVE; SMSSS; தமிழ் மொநில
ப ண்கள் இயக்கம் ; ததொழி கூட்டறம ்பு ; TSSS NGO; UWC; வசந்தம் பசொறசட்டி ;
விடியல் ; WBWC; மை் றும் ப ண்கள் கூட்டறம ்பு (சுருக்க ப யர்கறள எங் களொல்
விரிவு ் டுத்த இயலவில் றல, ஏபனனில் ங் களித்தவர்கள் அறம ்புகளின்
ப யர்கறள இது த ொன் தை கருத்தொய் வில் குறி ்பிட்டுள் ளனர்)
உங் களுனடய மொவட்டத்தில் , இனவ இருக்கின்றதொ?
In your district, do these exist?
அறனத்து மகளிர் கொவல்
நிறலயம் All Women Police Station

34

ஸ்வதொர் இல் லம் Swadhar Homes

12

ஒன் ஸ்டொ ் றமயம் One Stop
Centre

22

ொதுகொ ் பு அதிகொரி Protection
Officer

30
0

5

10 15 20 25 30 35 40

உங் கள் மொவட்டத்தில் , குடும் வன்முனற நிகழ் வு அதிகரித்துள் ளதொ?
In your district, has the incidence of domestic violence increased?

உறுதியொக
பதரியவில் றல
Cannot say, 9

இல் றல
No, 1

ஆமொம்
Yes, 23
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இந் த கொலகட்டத்தில் , எந் த வனகயொன குடும் வன்முனற ப ொதுவொக
நிகழ் ந் துள் ளது? ( ரவலொக கொண ் டுவற் றிலிருந் து, சிறிதொய் நிகழுவது
ப ொன்று வனக ் டுத்துங் கள் )
During this period, what kind of domestic violence is most common? (From the most widespread,
classify as occurring slightly)
1.

ரவலொக
நிகழ் வது

2
←

3
→

4.

சிறிதொய்
நிகழ் வது

18

3

1

தில்
கூைொமல்
விட ் ட்
டறவ
2
13

3

5

7

5

17

6

4

3

8

16

13

4

5

4
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Rare

Widespread

உடல் ரீதியொன (அடித்தல் ,
தள் ளுதல் , இழுத்தல்
த ொன் ைறவ ) Physical (hitting,
pushing, pulling, etc.)
ொலியல் ரீதியொன
(திருமணத்தில் வன் புணர்வு;
ொலியல் ரீதியொன
பதொந்தரவுகள் ) Sexual (marital
rape; sexual harassment)
உணர்வுரீதியொன வன் முறை
(குழந்றதகறள பிரித்து கூட்டி
பசல் வதொய் மிரட்டுதல் ,
தனிறம ் டுத்துதல் ) Emotional
violence (intimidation, isolation of
children)
ப ொருளொதொர ரீதியொன
வன் முறை ( ணத்றத எடுத்து
பகொள் ளுதல் , ப ொருளொதொர
ரீதியொன ஆதரவு
பகொடுக்கொதிருத்தல் ) Economic
violence (taking money, not giving
economic support)

Question
left blank

Physical violence was the most common, or most reported, kind of violence, with economic abuse
coming second. Sexual violence within the home was the least common, or the least reported and it is
worth noting that 17 respondents did not address the question at all. Emotional violence was also left
blank by sixteen respondents.
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ரவலொக உடல் ரீதியொன வன் முறைதய ப ரும் ொலும் புகொர்
பசய் ய ் ட்டுள் ளது; அடுத்ததொக ப ொருளொதொர வன் முறைறய கூைலொம் .
இல் லங் களில் ொலியல் வன் முறை ப ொதுவொக குறைந்ததொ, அல் லது குறைவொக
பதரிவிக்க ் ட்தடொ கொண ் டுகிைது; சர்தவயில் ங் குப ை் ைவர்களில் 17
ந ர்கள் , இந்த தகள் விக்கு திலளிக்கவில் றல. திலளித்தவர்களில் , 16 ந ர்கள் ,
உணர்வுரீதியொன வன் முறைறய ை் றி எதுவும் கூைொமல் பவை் றிடமொக
விட்டுவிட்டனர்.
ப ொது முடக்க கொலகட்டத்தில் , எதனொல் குடும் வன்முனற அதிகமொகிறது
என்று நீ ங் கள் கருதுகிறீர்கள் ? (ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட கொரணிகனள பதர்வு
பெய் யலொம் )
During the lockdown period, why do you think domestic violence is on the rise?
(Multiple factors can be selected)
தவறலயின் றம
Unemployment
ப ொருளொதொர அழுத்தம்
Economic Stress
நொள் முழுவதும் வீட்டிதலதய அறடந்திருத்தல்
Being confined to the house all day
தங் களுக்பகன் ை தனிறம கிறடக்கொதிருத்தல்
Lack of privacy
சலி ் ொன உணர்வொல் , துன் புறுத்தும் நடத்றத
தூண்ட ் டுதல் Harassment arising out of boredom
எறத ை் றியொவது விவொதத்தில் ஈடு டுதல்
Arguing over anything
ப ை் தைொர்களின் தறலயீடு
Intervention by parents
குடி ழக்கம் (ப ொது முடக்கத்தில் மது அருந்தும்
வொய் ்பு கிட்டொதிருத்தல் )
Drinking (not having the opportunity to drink alcohol during the
lockdown)
மை் ைறவ
Other

25
31
24
9
13
17
12

27
7
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ப ொது முடக்க கொலகட்டத்தில் தொன், வன்முனற பதொடங் கியதொக
உங் களிடம் புகொர்கள் வந் துள் ளதொ, நீ ங் கள் பகள் வி ் ட்டீர்களொ?
Did you begin to hear complaints of violence when the lockdown began?

உறுதியொக கூை
இயலவில் றல
Cannot say for sure,
7

ஆமொம் Yes,
10

இல் றல No,
18

முதன் முனறயொக தனது வொழ் க்னக துனணனய துன்புறுத்து வர், எந் த
வனகயொன வன்முனறயில் ப ொதுவொக ஈடு டுவர்?
What kind of violence does a person who is harassing his spouse for the first time usually engage in?
உடல் ரீதியொக (அடித்தல் , தள் ளுதல் , இழுத்தல் த ொன் ைறவ)
Physical (hitting, pushing, pulling, etc.)
ொலியல் ரீதியொன (திருமணத்தில் வன் புணர்வு, ொலியல்
ரீதியொன துன் புறுத்தல் ஆகியறவ)
Sexual (marital violence, sexual harassment)
வொய் பமொழி ரீதியொக (கத்துதல் , அவமொன ் டுத்துதல் )
Verbal (shouting, insulting)
உணர்வுரீதியொக (குழந்றதகறள பிரித்து விடுவதொக
மிரட்டுதல் , தனிறம ் டுத்துதல் )
Emotional (threatening to isolate children, isolating)
ப ொருளொதொர ரீதியொக ( ணத்றத புடுங் கி பகொள் ளுதல் ,
ப ொருளொதொர ரீதியொன ஆதரறவ தர மறுத்தல் )
Economic (taking away money, refusal to provide financial support)

16
9

23
10

13

11

எந் த கொரணங் களொல் , வன்முனற பதொடங் குவதொக நீ ங் கள் கருதுகிறீர்கள் ?
(ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட கொரணிகனள பதர்வு பெய் யலொம் )
For what reasons, do you think the violence will start? (Multiple factors can be selected)
தவறலயின் றம
Unemployment
ப ொருளொதொர அழுத்தம்
Economic stress
நொள் முழுவதும் வீட்டிதலதய அறடந்திருத்தல்
Being confined to the house all day
தங் களுக்பகன் ை தனிறம கிறடக்கொதிருத்தல்
Lack of privacy
சலி ் ொன உணர்வொல் , துன் புறுத்தும் நடத்றத
தூண்ட ் டுதல்
Harassment arising out of boredom
எறத ை் றியொவது விவொதத்தில் ஈடு டுதல்
Arguing over anything
ப ை் தைொர்களின் தறலயீடு
Intervention by parents
குடி ழக்கம் (ப ொது முடக்கத்தில் மது அருந்தும்
வொய் ்பு கிட்டொதிருத்தல் )
Drinking (not having the opportunity to drink alcohol during the
lockdown)
மை் ைறவ
Others

22
33
19
10
10

14
10
23

4
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உங் களுனடய அனு வத்தில் ப ண்கள் , த்து வருடத்துக்கு முன்னன விட
இ ் ப ொழுது அதிகமொக உதவினய நொடுகிறொர்களொ?
In your experience, do women seek more help now than they did ten years ago?

உறுதியொக கூை
இயலவில் றல
Cannot say for sure, 3
இல் றல
No, 3

ஆமொம்
Yes, 29

ப ொது முடக்கத்தில் , இது நிகழ் கிறதொ?
During the lockdown, is this still the case?

உறுதியொக கூை இயலவில் றல
Cannot say for sure, 5

இல் றல
No, 3
ஆமொம்
Yes, 27
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உதவி பகொரும் முடினவ எடு ் தற் கு எது தனடயொக உள் ளதொக நீ ங் கள்
கருதுகிறீர்கள் ? (ஒன்றுக்கு பமற் ட்ட கொரணிகனள பதர்வு பெய் யலொம் )
What do you think is the obstacle to making a decision to seek help? (Multiple factors can be
selected)

நொன் கு சுவர்களுக்குள் இருக்க தவண்டிய விசயமொய்
கருதுவது த ொன் ை சமுதொய களங் கம் .
Social stigma around sharing what is supposed to be within the four
walls.

20

குடும் கவுரவம் ொதிக்க ் டும் என் று எண்ணுதல்
Belief that family honor will be affected

26

குழந்றதகளின் எதிர்கொலம் ொதிக்க ் டும் என்று கருதுதல்
Belief that the future of the children will be affected

31

முன் பின் பதரியொதவர்களிடம் உதவி தகட்க தயக்கம்
கொட்டுதல்
Reluctance to ask for help from strangers before and after

14

ப ொருளொதொர சொர்பு
Economic dependence

18

ொதுகொ ் பின் றம
Insecurity

17

மை் ைவர்கள் மீதொன அவநம் பிக்றக
Distrust of others

10

விழி ் புணர்வு இல் லொறம
Lack of awareness

17

மை் ைறவ
Others

3
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உங் கள் மொவட்டத்தில் COVID-19 சூழலில் குடும் வன்முனறயின் தன்னம குறித்து , உங் களுனடய
அனம ் பின் அனு வம் மற் றும் இந் த நிகழ் வுக்குநொன்கு உங் கனள தயொர் டுத்துவதற் கொக
நீ ங் கள் பமற் பகொண்ட ஆய் வின் மூலம் நீ ங் கள் கண்டறிந் தனவகனள, ஒரு க்க அளவில் சிறு
குறி ் பினன எழுதுங் கள் .
Tell us briefly about the nature of domestic violence in the COVID-19 environment in your district, your organization's experience
and what you have found through the research you have done to prepare yourself for this event.
1.

Vellore

During the COVID 19 lockdown, most of the people lost
their earning from March 27 2020 till date. So, people
are struggling to run the family without income.
Women struggled to manage the family without
income. That results in domestic violence - majorly
physical violence by husband and mother-in-law.
Men of the household could not consume alcohol
and that led to the problem at home. Sexual
harassment increased as men did not have work and
stayed at home all the time. During the lockdown
period, the incidences of child marriage and sexual
abuse increased in the community.

COVID-19 மொர்ச் 13, ப ொது முடக்கம்
கொலகட்டத்திலிருந்து இன் று வறர,
ப ரும் ொலொதனொர் தங் களுக்கு கிட்டும்
வருமொனத்றத இழந்துள் ளனர். இதனொல்
மக்கள் குடும் ம் நடத்துவதில் ல
சிரமங் கறள தமை் பகொண்டனர்.
இதனொல் கணவன் -மறனவி இறடதய
சண்றட ஏை் டுவதும் , குடும்
பிரச்சறனகள் உருவொகவும் பசய் தன.
ப ண், கணவனொலும் , அவனின்
ப ை் தைொரொலும் அடி உறத ் ட்டு
துன்புறுத்தலுக்கு ஆளொக தநரிட்டது.
ஆண்கள் தவறலக்கு பசல் லொததொல் ,
வீட்டில் ப ண்கள் ொலியல்
துன்புறுத்தலுக்கு ஆளொகிைொர்கள் . COVID19 கொலகட்டத்தில் , சட்ட ஒழுங் கு
ொதிக்க ் ட்டதொல் , ொலியல்
துன்புறுத்தல் களும் , குழந்றத
திருமணங் களும் நிகழ் ந்துள் ளன.

2.

Vilupuram

Due to the public lockdown during COVID-19, the
domestic violence against women has increased due
to lack of job and financial insecurity to meet the
family expenses. People from our district shared
that there was the prevalence of domestic violence
due to poverty and economic stress. Because of
such issues the children, special children and old age
people have suffered much difficulties.

COVID-19 ப ொது முடக்க கொலகட்டத்தில் ,
தவறலயின்றம, ப ொருளொதொர
உறுதியின் றம ஆகிய கொரணங் களொல் ,
ப ண்களுக்கு எதிரொன குடும்
வன் முறை அதிகரித்துள் ளது.
வறுறமயும் , மன அழுத்தமும் தொன்
குடும் வன்முறையில்

ஈடு டுவதை் கொன கொரணங் களொக,
எங் கள் மொவட்டத்றத சொர்ந்த மக்கள்
தங் கள் கருத்துக்கறள கிர்ந்துள் ளனர்.
இத்தறகய பிரச்சறனகளொல் ,
குழந்றதகள் , சிை ்பு ததறவகளுறடய
குழந்றதகள் , முதியவர்கள் ப ரும்
துன் த்திை் கு ஆளொனொர்கள் .
3.

Sivagangai

1. To spread awareness among the people. 2. COVID19 lockdown has been lifted, so they have to take on
any job according to their convenience. 3. They have
to think about their economic issues and try to
overcome them. 4. Parents should give freedom to
their children. Otherwise, that becomes the big
issue needed to be addressed.

1. மக்களிறடதய விழி ் புணர்விறன
ர ் தவண்டும் . 2. COVID-19 ப ொது
முடக்கம் திரும் ப ை ் ட்ட
இ ் த ொறதய கொலகட்டத்தில் ,
தங் களுக்கு வசதியொன ஏதொவது ஒரு
தவறலயினில் ஈடு ட தவண்டும் . 3.
ப ொருளொதொர பிரச்சறனகறள
நிறனவில் பகொண்டு, அதறன சரி
பசய் தல் தவண்டும் . 4. ப ை் தைொர்கள் ,
தங் கள் பிள் றளகளுக்கு சுதந்திரம்
பகொடுக்க தவண்டும் . இல் றலபயனில்
அதுதவ ப ரிய பிரச்சறனயொக
உருபவடுக்கும் .

4.

Coimbatore &
Nilgiris

During lockdown, women were treated as objects. The
tendency that they could get away, if they indulged in
violence against women, prevailed. This kind of
patriarchal society shows dominance over women and
thus results in the increase in the incidence of
domestic violence.

ப ொதுமுடக்க கொலகட்டத்தில் , ப ண்கள்
ப ொருட்களொகதவ மதிக்க ் ட்டனர்.
ப ண்கள் மீதொன வன்முறைறய
நிகழ் த்தினொல் , தகட் ொர் யொரும் இல் றல
என்ை மன ் ொன்றமதய நிகழ் ந்தது.
ஆணொதிக்க சமுதொயம் ப ண்கள் மீது
தங் கள் ஆதிக்கத்றத பசலுத்தியது.
இதனொல் குடும் வன்முறை நிகழ் வும்
அதிதிகரித்தது.

5.

Kallakuruchi

There was an increase in the incidence of child
marriage, child sexual abuse, child labour and drug
addiction.

குழந்றத திருமணம் , ொலியல்
வன் முறை, குழந்றத பதொழிலொளர்,
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த ொறத ழக்கம் ஆகியறவ
அதிகரித்துள் ளன.
6.

Karur

Women, young women, adolescent girls approached
for help against the violence they faced, during the
lockdown period. When we distributed relief
materials during lockdown, many women shared the
experience of abuse that they faced. Unexpected
family burden due to economic inability; safety of
children due to shutdown of schools; mental
depression because of non-availability of alcohol to
consume; women facing domestic abuse at home;
poverty; problem raised because young women and
children were at home due to the shutting down of
school and colleges are the problems raised during
the lockdown. Being a member of the District Free
Llegal Aid Commission, District Children Welfare, we
address the issues of violence faced by women, child
marriage. We use the counselling strategy to find
out the compromising solution to the women who
approach the system. We bring them alternative job
opportunities by providing tailoring and computer
training. We run the temporary shelter under the
Social Welfare Department for women to stay when
they face domestic abuse and we try to solve their
problem. These are field experience of Gramiyam.

ப ண்கள் ௧ள் , இளம் ப ண்கள் ,
வளரிளம் குழந்றதகள் என ,இலக்கு
மக்களிடமிருந்து குடும் வன்முறை குறித்தொன ொதி ் பு ை் றியும் தீர்வு
தவண்டியும் எங் கள் உதவிறய நொடி
வருகின்ைனர் . முழு அறட ் பு கொலத்தில்
நிவொரண உதவிகள் வழங் கும் த ொதும்
வன் முறைகள் குறித்து தகவல் கள்
கிறடக்க ் ப ை் ைது . எதிர் ொரொத சமயம்
குடும் ம் முழுறமக்கொன வருவொய்
இழ ் பு, ள் ளிகள் மூட ் ட்டதொல்
குழந்றதகள் ரொமரி ் பில்
ொதுகொ ் தில் சிக்கல் கள் ; குடி
ழக்கத்றத விட முடியொமல் மன
அழுத்தத்தில் குடும் தகரொறு; கணவன்
மறனவிக்குள் சண்றட அடிதடி;
குறி ் பிட்ட கொரணம் இல் லொத மன
அழுத்தம் ; சுய பவறு ் பு; வறுறம;
வன் முறையில் ஈடு ட பசய் த
சம் வங் கள் ; இளம் வயது ப ண்
குழந்றதகள் ள் ளி மை் றும் கல் லூரி
இல் லொமல் பவறுமதன வீட்டில் முடங் கி
இரு ் தொல் எை் டும் பிரச்சறனகள் .
மொவட்ட இலவச சட்ட ணிகள் ,
ஆறணக்குழு உறு ்பினர்கள் , மொவட்ட
குழந்றதகள் ொதுகொ ் பு அலகு இதன்
உறு ்பினர்கள் என்ை முறையில் , வரும்
ப ண்கள் பதொடர் ொன வன்முறைகள் ,
இளம் வயது திருமணம் த ொன்ை
தநரங் களில் ஆை் று ் டுத்துதல் மூலம்
பிரச்றனயின் வீரியத்றத குறை ் து,
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தவிர்க்க ் டொத சூழலில் றசலடு றலன்,
அறனத்து மகளிர் கொவல் நிறலயம்
,இலவச சட்ட ஆதலொசறன மூலம் சுமூக
தீர்வு கொண றவத்தல் த ொன்ை
ணிகறள பசய் து வருகின்தைொம் .
கிரொமியம் , கடன் திட்டம் மூலம் குடும்
வருவொய் ப ருக்க திட்டத்தில் ஈடு ட
பசய் கிதைொம் . றதயல் , கணினி யிை் சி
மூலம் மொை் று பதொழில் வொய் ்புகறள
உருவொக்கி பகொடுத்துள் தளொம் . சமூக
நலத்துறையின் கீழ் பசயல் டும்
தை் கொலிக தங் கும் இடங் களில்
ொதிக்க ் ட்ட ப ண்கறள தங் க பசய் து
தீர்வுகறள எட்ட றவ ் து கிரொமிய கள
அனு ங் கள் ஆகும் .
7.

Cuddalore

The men and women from the rural and urban areas
are working in Chennai and Puducherry. Due to the
lockdown, they all started staying at home with their
families. There was always a tussle between the
husband and wife due to lack of employment and
other economic pressures. Women were greatly
harassed by their husbands. During the lockdown,
the husbands stayed at home largely, indulged in
forcing their wives for intercourse, thus resulting in
sexual harassment in marriages. In the rural set-up,
men consumed alcohol and abused their wives at
home. Women underwent physical, psychological
and other forms of abuse. CARE, with other NGOs,
conducted a survey to find the status of women
during lockdown, specifically in the Srimushnam
panchayat union of Kattumannar Koil block. The
survey recorded an increase in the incidence of
domestic violence and women were economically
and psychologically affected greatly. Consuming

கடலூர் மொவட்டத்தில் உள் ள கிரொம
குதி மை் றும் நகர் ்புைங் களில் உள் ள
ஆண்கள் , ப ண்கள் பசன்றன மை் றும்
புதுச்தசரி ஆகிய இடங் களில் ணி
பசய் து வந்தொர்கள் . பகொதரொனொ ப ரும்
பதொை் று ஏை் ட்ட உடன் தமிழ் நொடு
மை் றும் புதுறவ மொநிலங் களில் முழு
அறட ் பு ஏை் ட்டு, தவறல இல் லொமல்
நகர் மை் றும் கிரொமங் களில் உள் ள
வீடுகளுக்கு வந்து வொழ் ந்து
வருகிைொர்கள் . கணவன் , மறனவி
மை் றும் தொய் , தக ் ன், குழந்றதகள்
உடன் ஒன் ைொக வீட்டில் இருந்து
பகொண்டு ப ொழுறத ்
த ொக்குகிைொர்கள் . தவறலயும்
இல் லொமல் , வருமொனமும் இல் லொமல் ,
கணவன் -மறனவி ஆகிதயொர்களுக்கு
வீண் சண்றட, விவொதம் , தகலி, கிண்டல்
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alcohol, men came back home and hit their wives
and children. They forced women for intercourse.

நறடப றுகிைது. இதனொல் ப ண்கள்
துன்புறுத்த ் டுகிைொர்கள் . கிரொம
குதியில் தவறல இல் றல அதனொல்
குடும் பசலவுக்கு கணவன் ணம்
பகொடு ் து இல் றல. வீட்டுக்கு கடன்
வொங் க தநரிடுகிைது. இதனொல்
ப ண்கறள அடித்து
துன்புறுத்துகிைொர்கள் . கிரொம குதியில் ,
கணவன் மறனவி வீட்டில் அதிக தநரம்
இரு ் தொல் ொலியல் உைவுக்கு
துன்புறுத்த ் டுகிைொர்கள் . ொலியல்
துன்புறுத்தல் ஏை் டுகிைது. வீட்டில்
ப ொருளொதொர பிரச்சறன ஏை் டுகிைது.
கிரொம ் புை குதியில் உள் ள ஆண்கள்
வீட்டில் இருந்து பகொண்டு மது
அருந்திவிட்டு, வீட்டில் உள் ள
ப ண்கறள துன்புறுத்துகிைொர்கள் .
கிரொம குதியில் உள் ள ப ண்கள்
தினந்ததொறும் அடி, உறத மை் றும் மன
ரீதியொக ொதிக்க ் டுகிைொர்கள் .
குறி ் ொக கொட்டுமன்னொர்தகொயில்
ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஊரொட்சி ஒன்றியங் களில்
CARE மை் றும் பிை பதொண்டு
நிறுவனங் கள் கதரொனொ முழுஅறட ் பு
கொலங் களில் ப ண்களின் நிறல
குறித்து ஆய் வு தமை் பகொண்டொர்கள் .
அதனடி ் றடயில் கிரொம குதியில்
உள் ள ப ண்கள் குடும் வன்முறைகள்
அதிகரித்துள் ளதொல் , ப ண்கள் மன
ரீதியொக, ப ொருளொதொர ரீதியொக
ொதி ் புக்குள் ளொகி உள் ளொர்கள் .
தினந்ததொறும் கணவன் குடித்து விட்டு
வந்து வீட்டில் உள் ள மறனவி மை் றும்
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குழந்றதகறள அடித்து
துன்புறுத்துகிைொர்கள் . ொலியல்
துன்புறுத்தலுக்கு
கட்டொய ் டுத்துகிைொர்கள் என ஆய் வு
மூலம் அறிந்து பகொள் ள ் ட்டது.
8.

Thiruvannamalai

Economic Problem; Unemployment; Depression;
Quarantine; Drinking habits are some of the
problems faced during the lockdown.

ப ொருளொதொர பிரச்சறன,
தவறலயின்றம, மனச்தசொர்வு,
தனிறம ் டுத்துதல் , குடி ழக்கம் .

9.

Chennai

Violence cannot be justified. Blaming the lockdown
and violent behaviour is a lifetime learning which
was contributed by many factors like patriarchy, lack
of awareness about gender sensitization, empathy
towards your spouse etc. There is no link between
lockdown and violence, rather lockdown is used as a
justification for the perpetrators to rationalize their
behavior.

ப ொது முடக்கத்றத பகொண்டு
வன் முறைறய என்றும் நியொய ் டுத்த
முடியொது. ஆணொதிக்கம் , ொலினத்றத
குறித்த விழி ் புணர்வு இல் லொறம; தன்
வொழ் க்றக துறணறய ஒத்துணர்வு
பகொண்டு தநொக்கொறம த ொன்ை தங் கள்
வொழ் க்றக கை் றுக்பகொண்ட ொடங் கதள,
வன் முறையொன நடத்றதக்கு
கொரணமொகும் . ப ொது முடக்கத்துக்கும் ,
வன் முறைக்கும் எந்த வித பதொடர்பும்
இல் றல. தமலும் , ப ொது முடக்கம்
என் து தங் களுறடய வன் முறையொன
நடத்றதறய நியொய ் டுத்த
துன்புறுத்து வர் உ தயொக ் டுத்தும்
கொரணியொகும் .

10.

Thiruvallur

During the lock down,
- People have a fear about the pandemic
- Due to economic problems, the women were
affected greatly
-We did phone counselling to the women, according
to the advice of Ms. Sheelu, head, Tamil Nadu
Women's Collective
- We conducted a survey among the women on the
impact of COVID-19. Keeping up the social

#Covid-19 சூழலில் மக்கள் முதலில் தநொய்
யத்தில் இருந்தனர்
#பின் னர் ப ொருளொதொர பிரச்சறன
உணவுக்கொன தட்டு ் ொடு இது
ப ண்கறள பவகுவொக ொதித்தது
#ப ண்கள் இறண ்புக் குழு மொநில
தறலவி திருமிகு.ஷூலு அவர்களின்
ஆதலொசறன அறிவுறுத்தலின் டி
முதலில் பதொறலத சியில் ப ண்கறள
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distancing, we engaged women and children by
giving them training about panchayat and various
trainings on preventing domestic and sexual
violence, agriculture, house plan, terrace garden,
natural food, organic farming etc.
The food insecurity was the greatest problem for the
women during this period. This was majorly due to
the loss of employment. Women’s Collective
distributed relief materials to them.

அணுகி அவர்களுக்கு ஆை் று ் டுத்தல்
பசய் ததொம்
#பின் னர் சமூக இறடபவளிறய
பின் ை் றி ஒவ் பவொரு கிரொமத்திலும் 10
ந ர்கறள சந்தித்து ஆய் வு
தமை் பகொண்தடொம் , அதன்
அடி ் றடயில் ப ண்களுக்கு
கவுன் சிலிங் பகொடுத்ததொம் ,சமூக
இறடபவளி பகொண்டு ப ண்கள் மை் றும்
குழந்றதகளுக்கு ஞ் சொயத்து குறித்தும் ,
ப ண் குழந்றதகளுக்கு
ொலியல் ,குடும் வன்முறை
தடு ் பு,விவசொயம் ,வீட்டுத் திட்டம் ,மொடித்
ததொட்டம் , இயை் றக உணவு,இயை் றக
விவசொயம் த ொன்ை யிை் சசி
் கள்
பகொடுத்ததொம் .
#தவறல இல் லொத சூழலில் குடும்
உணவு ை் ைொக்குறை ப ண்களுக்கு
ப ரிய பிரச்சறனயொக இருந்தது
#அதை் கு நிவொரண ப ொருட்கறள WC
வழங் கியது.

11.

Virudhunagar

Need awareness, capacity building, legal assistance
and reaching out to the needy in the time of trouble.
Government should take deeper intervention in
eradication of poverty and provide care and
protection. Unemployment should be addressed.

விழி ் புணர்வு, திைன் தமன் ொடு, சட்ட
உதவி, ததறவ, ஆதரவை் தைொருக்கு
ஆதரவு அளித்தல் ஆகியறவ
இ ் த ொறதக்கு ததறவயொன
விஷயங் கள் . அரசு தறலயிட்டு
ஏழ் றமறய ஒழித்து, ொதுகொ ் பு தருதல்
தவண்டும் . தவறலயின் றம
பிரச்சறனயும் தீர்வு கொண ் ட
தவண்டும் .

12.

Tiruppur

Lack of employment, economic stress, sense of fear,
debt burden; all family members stay under one
roof 24/7, restriction to go out of the house;

தவறல வொய் ் பு இல் றல
ப ொருளொதொர வசதி இல் றல
குடும் உறு ் பினர்கள் ஒரு இடத்தில்
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education of children affected; inability to pay off
loans; could not participate in the auspicious
functions; non-availability of all kinds of
transportation such as two wheelers, bus, trains problems existed during lockdown.

இரு ் து
பவளியில் பசல் ல தறட
குழந்றதகள் கல் வி தகுதி ொதி ் பு
ய உணர்ச்சி
கடன் சுறம
கடன் திரு ் பி பசலுத்த முடியொவில் றல
சு ொநிகழ் சச
் கள் கலந்து பகொள் ள
முடியவில் றல
இரு சக்கர வொகனம் ,த ருந்து, ரயில்
தசறவ இதொனல் பவளியில் பசல் லொ
முடியவில் றல .

13.

Kanchipuram

Unity, economy, sexual harassment, closure of
TASMAC and closure of schools are some of the
problems faced.

ஒை் றுறம, ப ொருளொதொரம் , ொலியல்
வன் முறை, டொஸ்மொக் கறடகள்
அறட ் பு, ள் ளிகள் மூடல் - இறவ
அறனத்தும் அந்த கொலகட்டத்தில்
நிகழ் ந்த பிரச்சறனகள் ஆகும் .

14.

Erode

During the COVID 19 period we have identified
totally 52 cases of violence against women in our
working areas. Marital abuse, extramarital affairs,
mental and physical abuse cases were reported.
During the time of COVID 19 lockdown, workers,
poor communities lost their employment and all
other income generation activities. Due to the
economic crisis both men and women were highly
affected and this resulted in eruption of violence
between family members. We provided counselling
and took steps to solve the economic crisis through
Government and non-government agencies such as
social activists’ groups of community, welfare units
of women's, SHGs, youth clubs, etc.

COVID-19 சூழலின் த ொது, எங் களுறடய
குதிகளில் , பமொத்தமொக 52
ப ண்களுக்கு எதிரொன
வன் முறைக்கொன முறையீடுகள்
வீடுகளிலும் , ணியிடங் களிலும்
கண்டறிய ் ட்டது. இவை் றில் திருமண,
திருமண உைவிை் கு ் ொை் ட்ட நடத்றத,
மனரீதியொன மை் றும் உடல் ரீதியொன
வன் முறைகள் அடங் கும் . ப ொது முடக்க
கொலகட்டத்தில் , ணியொளர்கள் ,
ஏறழகள் தங் கள் தவறலகறள,
வருவொய் திரட்டும் வொய் ் புகறளயும்
இழந்தொர்கள் . ப ொருளொதொர
இைக்கதினொல் , ஆண்களும் , ப ண்களும்
ப ரிதும் ொதிக்க ் ட்டனர். இதுதவ
குடும் உைவுகளிறடதய வன்முறையும்
பவடிக்க கொரணமொக அறமந்தது.
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நொங் கள் கவுன் சிலிங் மூலம்
பிரச்சறனகறள த ொக்கவும் ; சமூக
பசயை் ொட்டொளர்கள் குழு, ப ண்கள்
நலக் குழு, சுய உதவி குழுக்கள் ,
இறளஞர் மன்ைங் கள் , அரசு சொர்ந்த
நடவடிக்றககள் த ொன்ைறவ மூலம்
ப ொருளொதொர பநருக்கடிறய சீர்பசய் ய
முை் ட்தடொம் .
15.

Chengalpattu

We did a survey during April about the experience of
domestic violence among women. Women
expressed that due to shutdown of TASMAC (liquor
shops by Tamil Nadu State Marketing Corporation),
men have not consumed alcohol. They never hit
their wives and supported the family. Women faced
violence due to unemployment. These are the major
outcomes of the survey. But then when we did the
survey during July, the TASMAC shops were opened.
Women expressed that they started facing violence
due to the consumption of alcohol by men.

ப ண்களின் குடும் வன்முறை
அனு வங் கறள அறிவதை் கொக அறத
ை் றி ஏ ் ரல் மொதம் ஒரு கணக்பகடு ் பு
பசய் ததொம் . ப ொது முடக்க
கொலகட்டத்தில் , டொஸ்மொக் (தமிழ் நொடு
வணிக நிறுவனம் நடத்தும் மது ் ொன
கறடகள் ) கறடகள் அறடக்க ் ட்டு
இருந்ததொல் , ஆண்கள் மது
அருந்தவில் றல என்று ப ண்கள்
கூறினர். அவர்கள் , தங் கள்
மறனவிகறள அடித்து துன்புறுத்தொது,
குடும் த்துக்கு ஆதரவொய் இருந்தனர்.
தவறலயில் லொ திண்டொட்டத்தொல் ,
ப ண்கள் வன் முறைறய சந்தித்தனர்.
இதுதவ இந்த கணக்பகடு ் பின்
ப ரும் ொன்றமயொன பவளி ் ொடு
எனலொம் . ஆனொல் நொங் கள் ஜூறல
மொதத்தில் கணக்பகடு ் பில் ஈடு டும்
த ொது, டொஸ்மொக் கறடகள்
திைக்க ் ட்டு விட்டன. ஆண்கள் மது
அருந்த ஆரம் பித்து விட்டதொல் , தொங் கள்
வன் முறைறய சந்தி ் தொக கூறினர்.

16.

Nilgiris

As husbands were at home all the time, wives had to
cook extra dishes whenever their husbands wanted.
A lot abuse happened when there was an argument

கணவர் எ ் ப ொழுதும் வீட்டிதலதய
இரு ் தொல் , ப ண்கள் கூடுதலொன
சறமயல் தவறலயில் ஈடு ட
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on this. A local newspaper reported that men were
struggling during the
lockdown as women were not providing food to
them. All tea shops and other eateries were locked.
So, they could not eat anything at anytime they
wanted. They went to the extreme of reporting that
they were pushed to the stage of begging food
(supposed to be the extra snacks) from women at
home. As the men stayed simply at home during the
lockdown, there were two cases of child sexual
abuse reported to our organization. Women wanted
to make a police complaint for the abuse happening
to them during lockdown. But then the police
station was not functioning and they refused to take
cases. Above all, there was no transport to access
police station. After the lockdown, those women
who could not make complaint during the lockdown,
came to us asking help to make a police complaint.
Mostly women said that there was no problem
because men were not consuming alcohol (liquor
shops were closed during lockdown). Women said
men were involved in other pending work at home
such as gardening, repair works, etc.

தவண்டியதொயிை் று. இறத ை் றிய
விவொதம் ஏை் டும் த ொது, ப ண்கள் மீது
வன் முறை நிகழ் தத
்
் ட்டது. ப ொது
முடக்க கொலகட்டத்தில் ப ண்கள்
உணவு பகொடுக்கொததினொல் , ஆண்கள்
மிகவும் சிரமத்திை் கு உள் ளொகியதொக
ஒரு உள் ளூர் த்திரிக்றக குறி ் பிட்டது.
உள் ளூர் ததநீ ர் மை் றும் உணவு கறடகள்
மூட ் ட்டதொல் , அவர்கள் நிறனத்த
தநரம் , நிறனத்த எறதயும் உண்ண
முடியவில் றல. தமலும் , ஆண்கள் தங் கள்
உணவிை் கொக (அது பநொறுக்கு தீனி
என் தத உண்றம) ப ண்களிடம்
றகதயந்தி பிச்றசபயடுக்கும் நிறல
ஏை் ட்டதொக அந்த த்திரிக்றக
குறி ் பிட்டுள் ளது. ஆண்கள்
தவறலயை் று, வீட்டில் இருந்ததொல் ,
இரண்டு குழந்றத ொலியல் வன்முறை
வழக்குகள் எங் கள் நிறுவனத்தில்
திவொகியுள் ளன. ப ொது முடக்க
கொலகட்டத்தில் ப ண்கள் , தங் களுக்கு
ஏை் ட்ட வன் முறையின் மீது கொவல்
நிறலயத்தில் புகொர் பகொடுக்க
விரும் பினர். ஆனொல் கொவல் நிறலயம்
இயங் கொததொல் , கொவலர்கள் புகொர்கறள
திவு பசய் ய மறுத்து விட்டனர். தமலும் ,
கொவல் நிறலயத்றத அணுகுவதை் கு
த ொக்குவரத்து வசதிகளும் இல் றல.
ப ொது முடக்கம் தளர்த்த ் ட்டதும் ,
அந்த ப ண்கள் , கொவல் நிறலயத்தில்
புகொர் பகொடுக்க உதவி தகொரி எங் கள்
அறம ் பிறன அணுகினர். ப ொது
முடக்க கொலத்தில் , மது ொன கறடகள்
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அறடக்க ் ட்டு இருந்ததொல் , மது
அருந்தி விட்டு நிகழும் பிரச்சறனகள்
எதுவும் இல் லொமல் இருந்ததொக
ப ரும் ொலொன ப ண்கள்
குறி ் பிட்டனர். , ததொட்ட தவறல,
பச ் னிடும் தவறலகள் த ொன்ை
முடிக்க ் டொமல் நிலுறவயில் இருந்த
வீட்டு தவறலகறள இந்த கொலகட்டத்தில்
ஆண்கள் பசய் து முடித்தொக ப ண்கள்
கூறினர்.
17.

Tiruchirappalli

As the lockdown was announced by the
government, all family members were happy and
lead their life normally in the first week. As days
passed, problems rose in each family due to lack of
job opportunities, which caused economic crisis and
bad condition of survival. Thus, jobless problems
created depression and couples had to stay at home
continuously for a long time. These reasons created
more problems at home. Especially heavy work load
was forced on women groups. Women and child
rights were denied. Because of lack of jobs, loss of
income, economic crisis, ignorance of education and
human rights, abuse increased. Women were not
able to make their own decisions. We can say they
lost their dignity as well as self -respect.

COVID-19 ப ொது முடக்கத்திறன அரசு
அறிவித்த த ொது, குடும் உறு ் பினர்கள்
அறனவரும் மிகவும் சந்ததொச ் ட்டனர்.
அந்த சந்ததொசம் ஒரு வொரம் வறர
நிறலத்தது; அவர்கள் சந்ததொசமொகவும் ,
இருந்தனர். நொட்கள் பசல் ல பசல் ல,
தவறலயின்றமயொலும் , ப ொருளொதொர
சீர்தகட்டினொலும் , ஒவ் பவொரு
குடும் த்திலும் பகொஞ் சம் பகொஞ் சமொக
பிரச்சறனகள் முறளக்க ஆரம் பித்தன.
தவறலயினறமயொல் ஆண்கள்
தவறலக்கு பசல் ல முடியொமல்
வீட்டிதலதய முடங் கினர். இதனொல் ,
வீட்டில் வன்முறை பவடித்தது. குறி ் ொக,
ப ண்கள் மீது அதிகமொன ணிச்சுறம
திணிக்க ் ட்டது. ப ண்கள் மீது
சுமத்த ் ட்ட ணிச்சுறம பகொஞ் சம்
பகொஞ் சமொக அதிதிகரித்தது. ப ண்கள்
மை் றும் குழந்றதகளுக்கொன உரிறமகள்
மறுக்க ் ட்டன. இந்த கொலகட்டத்தில்
ப ண் குழந்றத மீதொன வன்முறை
அதிகரித்தது. தவறலயினம் றம ,
வருமொனமின்றம, ப ொருளொதொர
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பநருக்கடி, கல் வி மறு ் பு, மனித உரிறம
மீைல் ஆகியறவதய இதை் கு
கொரணங் களொகும் . இந்த சூழலில் ,
ப ண்கள் தங் களுக்கொன முடிவிறன
தொங் கதள எடுக்க இயலவில் றல.
அவர்கள் தங் கள் சுய மரியொறதறயயும் ,
மதி ் ற யும் இழந்தொர்கள் என்று நொம்
கூைலொம் .
18.

Krishnagiri

Reasons for increasing DV: no awareness; low
literacy; higher literacy than the husband; inability
to take decisions on her own; she could not go
alone. During the lockdown period, men used to get
locally made liquor (shutting down of wine shops did
not make them stop consuming liquor).

விழி ் புணர்வு இல் லொறம; த ொதிய
டி ் றிவு இல் லொறம; கணவறர விட
அதிகம் டி ் றிவுப ை் ைவரொக
இருத்தல் இறவதய குடும் வன்முறை
நிகழ் வதை் கொன கொரணங் கள் .அவர்கள்
தங் களுக்கொனமுடிவுகறள எடுக்க
முடியவில் றல. இந்த நவீன நொட்களிலும் ,
அவள் தனியொக பசல் ல இயலவில் றல
ப ொது முடக்க கொலத்தில் , உள் ளூரில்
தயொரிக்க ் டும் மது ொனத்றத,
ஆண்கள் அருந்தினர் (மதுக்கறட
மூட ் ட்டு இருந்தது, அவர்கள் மது
அருந்துவறத எந்த விதத்திலும்
தடுக்கவில் றல)

19.

Thanjavur

We were involved in collecting data about living
during lockdown. The main highlights: food
insecurity and lack of employment put most of them
in difficulty to manage livelihoods. Due to all of this,
many experienced depression which resulted in
verbal arguments, losing dignity and ended up in
domestic abuse.

ப ொது முடக்க கொலகட்டத்தில் , நொங் கள்
குடும் வன்முறை குறித்த தகவல்
தசகரி ் பில் ஈடு ட்டிருந்ததொம் . உணவு
ை் ைொக்குறை, ப ொருளொதொர சீரின்றம,
தவறலயின்றம ஆகியவை் ைொல்
ப ரும் ொன்றமயொதனொரொல் தங் கள்
வொழ் விறன சமொளிக்க இயலவில் றல.
இதனொல் மன இறுக்கம் ஏை் ட்டு,
வொய் பமொழி தகரொறுகளொய் பவடித்து,
சுயமரியொறத இழ ்பில் முடிவுை் ைதொல் ,
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ஆண்கள் குடும் வன்முறையில்
ஈடு டுகின்ைனர்.
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A Discussion on Domestic Violence during the Pandemic
சுற் றத்தில் பநொய் , இல் லத்தில் வன்முனற
Notes
December 4, 2020
Support service providers, from across Tamil Nadu, were invited for a discussion on domestic violence
and other forms of gender-based violence during the pandemic.
Prior to the discussion, NGOs were asked to respond to a short survey. Participants from 24 NGOs,
representing 33 districts in the State, threw light on the forms of violence witnessed during the
lockdown.
Through the discussions and presentations some common experiences and themes emerged, which
included:
Rise in other forms of violence: apart from domestic violence, there was an increase in child
marriages, forced marriages and child sexual abuse, often by old people.
Choice versus compulsion: the reliance on family during the crisis also meant succumbing to family
pressure while making decisions. An NGO representative narrated the story of a young man, who was
about to marry someone out of his caste, before COVID, but who ended up marrying according to his
family's wishes in order to have their support during the pandemic.
Economic distress: many women were unable to repay microcredit loans. This led to arguments and
violence.
Increase in workload: the presence of men at home all day also increased the workload for women
and led to friction over money and violence.
Out of reach: due to travel restrictions social workers could not travel and check on women who
were experiencing domestic violence. Similarly, victims too could not travel to seek help. In the
constant presence of abusers, phone calls were also not an option. Victims were unable to reach
shelter homes because COVID tests were required. Women who came to the shelter during COVID
were unusually unwilling to go back home.
Alcoholism: alcohol consumption by men sitting idle was related to an increase in domestic violence.
Once the state-owned liquor shops opened, men physically abused their wives for money to purchase
liquor.
Participants expressed great interest in follow-up sessions and suggestions included:
• Consultations over a longer duration on the topic.
• Camps to help women register domestic violence cases.
• A collective voice to raise these issues and also to access data.
• Capacity-building for NGOs who may not specialise in but need information about genderbased violence and laws.
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குறி ் புகள்
ப ருதநொய் பதொை் று கொலத்தில் , குடும் வன் முறை மை் றும் இதர ொலின
வன் முறைகளின் நிகழ் வுகள் குறித்து கலந்துறரயொடுவதை் கு தமிழ்
நொட்டிலுள் ள தசறவ அறம ்புகள் அறழக்க ் ட்டன.
கலந்துறரயொடலுக்கு முன் னர், ங் தகை் கும் அறம ்புகளிடம்
சிறு கருத்தொய் வு நடத்த ் ட்டது. மொநிலத்தின் 33 மொவட்டங் களிலிருந்து 24
அறம ்புகளின் பிரதிநிதிகள் , ப ொதுமுடக்கத்தின் த ொது ல் தவறு
வறகயொன வன் முறைகள் நிகழ் ந்தறத பவளிச்சம் த ொட்டு கொட்டினர்.
இந்த கலந்துறரயொடல் மூலம் , ல் தவறு ப ொதுவொன அனு வங் கள்
கிர ் ட்டன:
ல் பவறு வன்முனறகள் அதிகரி ் பு: குடும் வன் முறை தவிர, குழந்றத
திருமணம் , கட்டொய திருமணங் கள் மை் றும் முதியவர்களொல் குழந்றதகள்
மீதொன ொலியல் வன் முறை அதிகரித்துள் ளது.
பதரிவு vs கட்டொயம் : பநருக்கடி சமயத்தில் குடும் த்றத
சொர்ந்து இரு ் தொல் , முடிவுகறள தன் னிச்றசயொக எடுக்க இயலொது,
குடும் த்தின் அழுத்தத்திை் கு ஆளொக தநரிடுகிைது. ஒரு தன் னொர்வ பதொண்டு
அறம ்பின் பிரதிநிதி ஒரு இறளஞரின் கறதறய கிர்ந்து பகொண்டொர் அந்த இறளஞர் COVIDக்கு முன் னர் தவை் று சொதிறய தசர்ந்த தனக்கு
விரு ் மொன ப ண்றண திருமணம் புரிந்து பகொண்டதொகவும் , COVID
சமயத்தில் குடும் த்தின் ஆதரவு ததறவ ் ட்டதொல் , தனது குடும் த்தினரின்
விரு ் த்திை் கு இணங் க தனது சொதிறய தசர்ந்த ப ண்றண திருமணம்
பசய் து பகொண்டொர் என் தத அது.
ப ொருளொதொர பநருக்கடி: நிறைய ப ண்கள் , தொங் கள்
வொங் கிய குறுங் கடறன திரு ்பி தர இயலவில் றல. இது வொக்குவொதமும் ,
வன் முறையும் ஏை் ட கொரணமொக இருந்தது.
பவனல ் ளு அதிகரி ் பு:ஆண்கள் எ ்ப ொழுதும் வீட்டிதலதய இரு ் தொல் ,
ப ண்களின் தவறல ் ளு அதிகரித்தது. இதனொல் ண
ததறவயின் கொரணமொக அவர்களுக்குள் தமொதல் ஏை் ட்டு, வன் முறை நிகழ
கொரணமொயிை் று.
பதொடர்பு பகொள் ள இயலொத நினல: யண தறடகள் கொரணமொக,
சமூக தசவகர்கள் , குடும் வன் முறையொல் ொதிக்க ் ட்ட
ப ண்கறள பதொடர்பு பகொள் ள இயலவில் றல. ொதிக்க ் ட்ட ப ண்களும் ,
உதவி ப றுவதை் கொக யண ் டவில் றல. துன் புறுத்து வர்
எ ்ப ொழுதும் வீட்டிதலதய இரு ் தொல் , பதொறலத சி மூலம் பதொடர்பு
பகொண்டு உதவி ப றுவதை் கும் அ ்ப ண்ணிை் கு வொய் ்பில் றல.
ொதிக்க ் ட்தடொர், புகலிடங் கறள அணுகுவதும் கடினம் , அதை் கு COVID
படஸ்ட்டும் ததறவ ட்டது. COVID சமயத்தில் , புகலிடங் களில் தஞ் சம் புகுந்த
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ப ண்கள் வழக்கத்துக்கு மொைொக, தங் கள் வீட்டிை் கு திரும் த ொக
விரும் வில் றல.
குடி ் ழக்கம் : தவறலயில் லொமல் வீட்டில் தசொம் த றியொக
இருக்கும் ஆண்கள் , மது அருந்துவதொல் , குடும் வன் முறை அதிகரித்துள் ளது.
அரசு நடத்தும் மதுக்கறடகள் திைக்க ் ட்டதும் , ஆண்கள் தங் கள்
மறனவிகறள மது வொங் குவதை் கொக ணம் தகட்டு, உடல் ரீதியொக
துன் புறுத்தினர்.
கலந்துறரயொடலில் ங் குப ை் ைவர்கள் , பதொடர்ச்சியொன கூட்ட
அமர்வுகளுக்கு விரு ் ம் பதரிவித்தனர். அது பதொடர் ொன ரிந்துறரகள் :
• இந்த தறல ் பின் மீதொன பதொடர் ஆதலொசறன கூட்டங் கள் நடத்துவது.
• குடும் வன் முறையொல் ொதிக்க ் ட்ட ப ண்கள் புகொர் அளிக்க உதவும்
வறகயில் முகொம் கள் அறம ் து.
• இத்றதறகய விஷயங் களுக்கொக கூட்டொக குரல் பகொடு ் து; தரவுகறள
கிறடக்க ் ப றுதல் .
•
ொலின அடி ் றடயிலொன வன் முறை, அறத சொர்ந்த சட்டங் கள் குறித்து
NGOக்களின் திைறன தமம் டுத்துதல் .
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APPENDIX 1: ORGANISATIONS THAT CONTRIBUTED TO THIS REPORT
அனம ் பு
Organisation

மொவட்டம்
District

DGSEA
டிஜி எஸ் இ எ
Avvai Village Welfare
Society
அவ் றவ கிரொம நல
பசொறசட்டி
Organisation of Rural
Development
ரூரல் டிவல ்பமன் ட்
ஆர்கறனதசஷன்

Chengalpattu
பசங் கை் ட்டு
Nagapattinam
நொக ் ட்டினம்

நீ ங் கள் கூற ் ப ொகும்
கருத்துக்கள் , எந்த
மொவட்டத்னத
ற் றியது
Districts they covered in
this project
பசங் கை் ட்டு
Chengelpet
நொக ் ட்டினம்
Nagapattinam

Vellore, Ranipet and
Tirupattur
தவலூர்,
ரொணித ட்றட
மை் றும் திரு ் த்தூர்
Namakkal
நொமக்கல்

Vellore, Ranipet and
Tirupattur
தவலூர்,
ரொணித ட்றட
மை் றும் திரு ் த்தூர்
Namakkal
நொமக்கல்

Villupuram
விழு ்புரம்
Dindigul
திண்டுக்கல்
Sivagangai
சிவகங் றக

Villupuram
விழு ்புரம்
Dindigul
திண்டுக்கல்
Sivagangai
சிவகங் றக

Coimbatore & Nilgris
தகொயம் புத்தூர்

Kovai
தகொறவ

Kallakurichi
கள் ளக்குறிச்சி

Kallakurichi
கள் ளக்குறிச்சி

Mercy Rural Development
Society
பமர்சி ரூரல்
டிவல ்பமன் ட்
பசொறசட்டி
Krupalaya
கிரு ொலயொ
SIMCODESS
சிம் தகொடஸ்
Integrated Rural
Community Development
Society
இன் டகிரல் ரூரல்
கம் யுனிட்டி
டிவல ்பமன் ட்
பசொறசட்டி
Aadinilam Arakkattanai
ஆதிநிலம்
அைக்கட்டறள
Power Trust
வர் டிரஸ்ட்
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அனம ் பு
Organisation

மொவட்டம்
District

Gramiyam
கிரொமியம்
Centre for Rural Education
and Economic
Development
கிரொம ்புை கல் வி
மை் றும் ப ொருளொதொர
தமம் ொட்டு றமயம்
SINAM NGO
எஸ் ஐ என் எ எம்
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன
ஸ்ப ஷல் பசல்
TN Women's Collective
ப ண்கள் இறண ்பு
குழு
Empower
எம் வர்

Karur
கரூர்
Cuddalore
கடலூர்

நீ ங் கள் கூற ் ப ொகும்
கருத்துக்கள் , எந்த
மொவட்டத்னத
ற் றியது
Districts they covered in
this project
Karur
கரூர்
Cuddalore
கடலூர்

Tiruvannamalai
திருவண்ணொமறல
Chennai
பசன் றன

Tiruvannamalai
திருவண்ணொமறல
Chennai
பசன் றன

Tiruvallur
திருவள் ளூர்

Tiruvallur
திருவள் ளூர்

Tuticorin
தூத்துக்குடி

Tuticorin
தூத்துக்குடி

Social Welfare Department
- Ending Child Marriage
சமூக நல துறை குழந்றத திருமணம்
ஒழி ்பு
தீர்வு சமுக தசறவ
நிறுவனம்
Theervu Samuga Sevai
Niruvanam
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன
ஸ்ப ஷல் பசல்
Women's collective
ப ண்கள் இறண ்பு
குழு

Virudhunagar
விருதுநகர்

Virudhunagar
விருதுநகர்

Tiruppur
திரு ்பூர்

Tiruppur
திரு ்பூர் மொவட்டம்

Salem
தசலம்

Salem
தசலம்

Kanchipuram
கொஞ் சிபுரம்

Kanchipuram
கொஞ் சிபுரம்

32

அனம ் பு
Organisation

மொவட்டம்
District

SAARF TRUST (Sustainable
Action and Research
Foundation)
SAARF அைக்கட்டறள
Centre for Action and Rural
Education (CARE)
பசன் டர் ொர் ஆக்ஷன்
அண்ட் ரூரல்
எசுதகஷன்
TN Women's Collective
ப ண்கள் இறண ்பு
குழு
Maitri Society
றமத்ரி பசொறசட்டி
DEEPAM NGO
தீ ம்
Tamil Nadu Rural
Reconstruction Movement
தமிழ் நொடு ரூரல்
ரிகன் ஸ்டரக்ஷன்
மூவ் பமன் ட்
TN Women's collective
ப ண்கள் இறண ்பு
குழு
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன
ஸ்ப ஷல் பசல்
Village Reconstruction
Movement
வில் தலஜ்
ரிகன் ஸ்டரக்ஷன்
மூவ் பமன் ட்

Ariyalur
அரியலூர்

நீ ங் கள் கூற ் ப ொகும்
கருத்துக்கள் , எந்த
மொவட்டத்னத
ற் றியது
Districts they covered in
this project
Ariyalur
அரியலூர்

Erode
ஈதரொடு

Erode
ஈதரொடு

Chengalpattu
பசங் கல் ட்டு

Chengalpattu
பசங் கல் ட்டு

Theni
ததனி
Dharmapuri
தருமபுரி
Ramanathapuram
ரொமநொதபுரம்

Theni
ததனி
Dharmapuri
தருமபுரி
Ramanathapuram
ரொமநொதபுரம்

Nilgiris
நீ லகிரி

Nilgiris
நீ லகிரி

Madurai
மதுறர

Madurai
மதுறர

Tiruchirappalli
திருச்சிரொ ் ள் ளி

Tiruchirappalli
திருச்சிரொ ் ள் ளி
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அனம ் பு
Organisation

மொவட்டம்
District

Pudhu yugam thondu
niruvanam
புது யுகம் பதொண்டு
நிறுவனம்
Special Cell for Women
ப ண்களுக்கொன
ஸ்ப ஷல் பசல்
Thanjai Jana Seva Bavan
தஞ் றச
ஜனதசவொ வன்
Read Foundation
READ ப ௌண்தடஷன்

Krishnagiri
கிருஷ்ணகிரி

நீ ங் கள் கூற ் ப ொகும்
கருத்துக்கள் , எந்த
மொவட்டத்னத
ற் றியது
Districts they covered in
this project
Krishnagiri
கிருஷ்ணகிரி

Tirunelveli and Tenkasi
திருபநல் தவலி மை் றும்
பதன் கொசி
Thanjavur
தஞ் சொவூர்

Tirunelveli and Tenkasi
திருபநல் தவலி மை் றும்
பதன் கொசி
Thanjavur
தஞ் சொவூர்

Pudukkottai
புதுக்தகொட்றட

Pudukkottai
புதுக்தகொட்றட
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