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ಜುಲುಮೆಯನುನ್ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ತಪ ೕಲ ಪಟಿಟ್ 

 
ಪೀಟರ್ ಅಕಕ್ಮೆರ್ನ್ ಮತುತ್ ಹಾಡಿರ್ ಮೆರಿರ್ಮೆನ್ ರವರಿಂದ 

  
 ಇಂದು ಅತಯ್ಂತ ಭೀಕರವಾದ ಬಡಿದಾಟಗಳು ರಾಜಯ್ಗಳ ನಡುವೆಯಲಲ್. ಆದರೆ ರಾಜಯ್ದ ಒಳಗೆಯೆ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. 
ಅವರು ಂ ಸುವ ಪರ್ಜೆಗಳ ರುದಧ್ ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳನುನ್ ಎತಿತ್ಕಟುಟ್ವುದಾಗಿದೆ. ಂಸೆಗೊಳಗಾದ ಜನಾಂಗಗ ಗೆ 
ಇರಡೆ ಆಯೆಕ್ಗಳು ಇರುತತ್ವೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ: ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತತ್ದೆಂದು ನಂಬಿ 
ಜುಲುಮೆಯನುನ್ ಒಪುಪ್ವುದು ಅಥವಾ ಸವ್ತಂತರ್ವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಕೂರ್ರವಾದ ದಂಗೆಯನುನ್ ಎಬಿಬ್ಸುವುದು. ಈ ೕಮಿತ 
ದೃ ಟ್ಕೋನವನುನ್ ಖಂಡಿಸುವಂತೆ ವಾಸತ್ವದ ಲ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಗಳು (ಕೆಲ ಮೆಮ್ "ಪರ್ಜಾ ಶಕಿತ್" 
ಚಳುವ  ಅಥವಾ ಅ ಂಸಾ ಘಷರ್ಣೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುತತ್ದೆ) ಊಹೆಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ನಡೆದಿವೆ 
1900 ರ ಪಾರ್ರಂಭದಿಂದ, ವರುಷಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಮುಖಯ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನವು ಅಶಕತ್ ಪರ್ಭು ನ 
ರುದಧ್ ನಡೆದಿದೆ.1 ಚಳುವ ಯನುನ್ ನಡೆ ದ ಈ ಪರ್ಜೆಗಳು - 1972 ರಿಂದ ಭೂರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಮುಖ ಘಷರ್ಣೆಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿ ದಾದ್ರೆ.2 ಆದರೆ ನೀತಿ 
ರಚನಾಕಾರರು, ಪಂಡಿತರು, ಪತಿರ್ಕೋದಯ್ಮಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಆಸಕತ್ ೕಕಷ್ಕರು ಮುಂತಾದವರು ಸಾಮಾನಯ್ 
ಪರ್ಜೆಗಳ, ಜುಲುಮೆಯನುನ್ ಕೆಡಿಸುವ ಮತುತ್ ಕೌರ್ರಿಯ ಲಲ್ದೆ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಅಲಪ್ವಾಗಿ ತಿ ಯುತಾತ್ಬಂದಿದಾದ್ರೆ.  
  

ಶ ಲೆ್ೕ ಸುವ ಕಪುಪ್ಕಲೆ (ಬ ಲೆ್ೖಂಡ್ ಸಾಪ್ಟ್) 
  
ತುನಿ ಯಾ, ಮತುತ್ ಇಜಿಪ್ಟ್ ನ ಲ್ 2011 ರ ಲ್, ಮತುತ್ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ 2014  ರ ಲ್, ಉಕೆ ನನ್ ಲ್, ನಡೆದ ದಂಗೆಗಳು, 
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗ ಂದ ನಾಗರೀಕರ ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೆಕ್ ಎಲಲ್ರೂ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದಂಗೆಗಳು ಏಳುವಾಗ ಯಾರೂ ನೋಡಿರ ಲಲ್. ಇದುವೇ ಅದರ ಶೇಷ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 
ಸೆಬಿರ್ಯ(2000), ಜಿ ಜಿರ್ಯ (2003) ಮತುತ್ ಉಕೆ ನ್ (2004) ಗಳ ಲ್ ನಡೆದ "ಬಣಣ್ ಕಾರ್ಂತಿ" ಯನುನ್ ಕೆಲವರು 
ಮಾತರ್ ನೋಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು. ದಶಕಗಳ ಂದೆ, ಆ ೕಜಿತ ಅ ಂಸಾ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯು, ಫಿಪಿನೊ 
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾದ ಫೆಡಿರ್ನಂಡ್ ಮಾಕೊರ್ಸ್ (1986), ಚಿ ಯನ್ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಗಸೊಟ್ ಪಿನೊಚೆಟ್ 
(1988), ಲಂಡಿನ ಸೊ ಯತ್ ರೆಜಿಮ್(ಆ ವ್ಕೆ) (1989) ಅಥವಾ ದ ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದ ವಣರ್ದೆವ್ೕಶ ಆ ವ್ಕೆ 
ಮುಂತಾದವರ ಬೀ ಗೆ ಬಹು ಮುಖಯ್ ಪಾತರ್ ವ ಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀ ರ ಲಲ್.  
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ಅಂತರಾರ್ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಸಥ್ ೕಯ ಪರ್ ೕಣರು ಇವುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಅ ಂಸಾ ಘಷರ್ಣೆಗಳನುನ್ ವರಿಸಲು 
ಅಸಕತ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಯಶ ವ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳನುನ್, ಅವರು ಒಂದು ದತತ್ ಸಮಯದ ಲ್, ದತತ್ ದೇಶದ ಲ್, 
ನಿಧಿರ್ಷಟ್ವಾದ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಐತಿಹಾ ಕ ವಯ್ತಿಕರ್ಮಗಳು ಎಂದು ಮೆ ಂದ ಮೇಲೆ 
ತೀಮಾರ್ನಿಸುತಾತ್ರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ನೈತಿಕ ಶಕಿತ್ಯು ನಿಧಿರ್ಷಟ್ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದುದ್, ಂ ಸುವ ಜನರ 
ರುದಧ್, ಜನಸಾಮಾನಯ್ರು ಪದ  ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನಯ್ ತಂತರ್ಕೆಕ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳನುನ್ 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲ್. ಹಾಗಾದರೂ, ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಈ ಕಪುಪ್ ಕಲೆಯಿಂದ ಕಷಟ್ಪಡುವುದಿಲಲ್. 
ತಮಮ್ ಆ ವ್ಕೆಗೆ ನಾಗರೀಕ ಶಕಿತ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಪರ್ಮುಖವಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ.  
 
ಕಳೆದ ದಶಕದ ಲ್ ನಡೆದ ಅ ಂಸಾ ಘಷರ್ಣೆಗಳ ಸಂಭವಗ ಂದ, ನಾಗರೀಕ ಶಕಿತ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಏಕೆ 
ಯಶ ವ್ಯಾಗುತತ್ವೆ ಎಂದು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭವುತವ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಜನರು ತಿ ದು ಕೊಳೂಳ್ವುದು ಅತಿ 
ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಅ ಂಸಾ ಘಷರ್ಣೆಯು ಧ ಷಯಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಎರಡು 
ಮೂಲಭೂತ ವಾಸತ್ವತೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುತತ್ದೆ.: ಅಧಿಕಾರದ ಲ್ರುವ ಆಡ ತವು ತನನ್ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ 
ಉ ಕೊಳಳ್ಲು ತಾವು ಂ ಸುವ ಪರ್ಜೆಗಳ ಆ ಾಪಾಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಮತುತ್ ಈ 
ಆಡ ತದ ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ರೂ ಇಂತಹ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದಿಲಲ್.  
  

ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ವೆ. 
  
ಈ ಎರಡು ಸತಯ್ ಥ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾಗರೀಕ ಘಷರ್ಕರು ಸುತ್ ಬದಧ್ವಾಗಿ ಪರ್ಜೆಗಳನುನ್ ಆ ಾಪಾಲನೆಯಿಂದ 
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾ ಒತತ್ಡವನುನ್ - ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಬ ಷಾಕ್ರಗಳು, ಗುಂಪು 

ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಕಿರ್ಯೆಗಳು ಮುಂತಾದ ತಂತರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಂಸಾತಮ್ಕ ಪದಧ್ತಿಯನುನ್ ರೋಧಿಸಲು 
ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ ಗಳು, ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸಾಧಿಸುತಾತ್ರೆ. ನಾಗರೀಕ ಘಷರ್ಣೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯು 
ಬೆಳೆಯುತಾತ್ಹೋದಂತೆ, ಘಷರ್ಕರ ರುದಧ್ದ ನಿಗರ್ಹವು ಶಾಂತಿಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಲದಾದ್ಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಬದಲು 
ಇನೂನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಡಿಯುತತ್ದೆ.  
  
ಡಿತವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಮುಖಯ್ವಾದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ಬಿರುಕುಗಳು 

ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ವೆ. (ಅಂದರೆ ಆರಕಷ್ಕರು, ಸೇನೆ, ಮಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ 
ಅ ಥ್ತವ್ಗಳು). ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಕೊಕ್ರತೆಗ ಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತತ್ವೆ. ಕೊರತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಲಂಭಿ ರುವ ಆಡ ತಕೆಕ್ ಆಧಾರವಾದ ಶಕಿತ್ಗಳು - ವಸುತ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳು, 
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು, ಪರ್ಜೆಗಳ ಜಾಣೆಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಾನ, ಮಾ ತಿ ಪರಿಸರ, ಮತುತ್ ಸಮಮ್ತಿ ಕೊಡುವ 
ಸಾಮಥಯ್ರ್- ಮುಂತಾದವು ಹಾಳಾಗುತತ್ವೆ. ಅವರ ಆ ೆಗಳನುನ್ ಪಾ ಸಲು ಬದುಕಬಲಲ್ ಅಧಿಕಾರದ 
ಸರಪ ಗಳಾವುದೂ ಇಲಲ್ದೆ, ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಕೊನೆಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ ರ ತರಾಗುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಮುಂದುವರೆದ 
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ಅ ಂಸಾ ಒತತ್ಡದಿಂದ ಅವರು ತಮಮ್ ಪದ ಗಳನನ್ ಬಿಡುವ ನಿಬರ್ಂಧಕೊಕ್ಳಗಾಗುತಾತ್ರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 
ರಭಸದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.  
  

ಜಾಣೆಮ್ಗೆ ಪರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ತಿಗತಿಗಳು. 
  
ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚಾಚ್ದಂತೆ ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ ಘಷರ್ಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದರ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು 
ನಿಣರ್ಯಿಸುತತ್ವೆ ಎಂದು ತಿ ಯುವುದು ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಬಡಿದಾಟದ ಂದಿನ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಚಳುವ ಯು 
ಯಶ ವ್ಯಾಗುತತ್ದೆಯೆ ಎಂದು ತೀಮರ್ನಿಸುತತ್ದೆಯೆ? ಅಥವಾ ಎಂತಹ ತಂತರ್ ಆಯೆಕ್ ಮತುತ್ ಜಾಣೆಮ್ಯಿಂದ 
ಹೋರಾಡುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆಯೇ ಅವರ ಜಯವು ನಿಣರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆ? 
  
ಅ ಂಸಾ ಪರ್ತಿಭಟನದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಾರ್ ಟ್ರ್ೕಯ ಕೇಂದರ್ದ ಮಂಡ ಯ ಮಶಾರ್ತಮ್ಕ ಘಟಟ್ವು(ನಾವು ಇದರ 
ಭಾಗವಾಗಿದೆದ್ೕವೆ) ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ಪರಿ ಥ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಣೆಮ್ಯೆ ಮುಖಯ್ವೆಂದು 
ವಾದಿಸುತತ್ದೆ. ಈ ವಾದವು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಪರ್ಮುಖ ಬೆಂಬಲವನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸುತತ್ದೆ. ಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ತಿವಾದಿಗಿರುವ 
ಂಸೆಯನುನ್ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಸಮಮ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚುಚ್ ಕೇಂದಿರ್ತವಾಗಿದೆ. " ಅ ಂಸಾ ಮಾಗರ್ವು ಮೃದು ಮತುತ್ 

ದಯಾಳು ಸವ್ಭಾವವುಳಳ್ ಎದುರಾ ಯ ಮೇಲೆ ಮಾತರ್ ಪರ್ ೕಗಿಸಲು ೕಗಯ್ವಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಗಾಗ 
ಮಾಡುವ ವಾದ. ಆದರೆ ದ ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದ ವಣರ್ದೆವ್ೕಶ ಆಡ ತ, ಚಿ ಯ ಲ್ನ ಪಿನೊಚಟ್, ಫಿ ಪೆಪ್ೖನಗ್ಳ ಲ್ನ 
ಮಾಕೊರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಲ್ಂಡಿನ ಲ್ನ ಸಮತಾವಾದಿ ಆಡ ತ ಮುಂತಾದವನುನ್ ಸೌಕಯರ್ವಾಗಿ ಮರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಜಿಪಟ್ನ್ ಹೊನಿಸ್ ಮುಬಾರಕ್ ಮತುತ್ ತುನಿ ಯನ ಬೆನ್ ಅ . ಈ ಆಡ ತಗಳ ಲ್ 
ಯಾವುದೂ ಮೃದು, ದಯಾಳು ಅಥವಾ ತೀವರ್ ಂಸೆ ಮಾಡಲು ಂಜರಿಯುವಂತಹದಾಗಿಲಲ್.  
  
ಇಂತಹ ಗುಣಾತಮ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪರಿಮಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಬ ತವಾಗಿದೆ. 2008 ರ ಲ್, 
ಆಗರ್ನೈಸೇಶನ್ ಫಿರ್ೕಡಮ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾದಯ್ಯನವನುನ್ ಹೊರತಂದಿತು. ಇದು ಧ ಆಕಾರ 
ಅಂಶಗಳು ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ 64 ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಲ್ 
ಅಧಿಕಾರದ ಲ್ರುವ ಸರಕಾರಗ ಂದ 1975 ರಿಂದ 2006 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಹೊರತಂದಿತು. ಇ ಲ್ದೆ ಅದರ 
ಒಂದು ಆಯದ್ ಭಾಗ:  
 

ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಸೋಲು ಅಥವಾ ಗೆಲು ನ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧಯ್ಯನದ ಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ 
ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಅಂಕಿ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸದ ಪರ್ಕಾರ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಬೀರುವುದಿಲಲ್. (ನಾಗರೀP 
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಲ್, ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ದುಬರ್ಲ ದೇಶಗಳ ಲ್ಯೂ ಸಬಲ 
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ದೇಶಗಳಂತೆಯೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಯ್ಯನವು ಒಂದು ಅಂಟುಸವ್ಭಾವದ ನಾಗರೀಕ ರೋಧಕೆಕ್ 
ಜಾತಿಯ ರುದಧ್ ಗುಣಧಮರ್ಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮುಖ ಪುರಾವೆಗಳನುನ್ ಕಂಡಿರುವುದಿಲಲ್.  
ಆಡ ತದ ಬಗೆಯು ನಾಗರೀಕ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಾರಣವಲಲ್.3 

 
ಈ ಅಧಯ್ಯನದ ಲ್, ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮಗ ಗೆ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸದ ಲ್ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯಿರುವ 
ಒಂದೇ ಅಂಶವು ಸಕಾರ್ರದ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವುದುದೇನೆಂದರೆ: 
  

ಅಧಯ್ಯನವು ದೊಡಡ್ ಮಟಟ್ದ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣವನುನ್ ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. ಆಡ ತ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಸವಾಲು ಒಡುಡ್ವ 
ಶಕಿತ್ಯಿರುವದರೊಂದಿಗೆ ಸದೃಡ ನಾಗರೀಕ ಅಭಿಯಾನದ ಹುಟಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತಮ್ಕವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಪಪ್ಟಿಟ್ದೆ. ಇದರ ಅದಲುಬದಲೂ ಸಹ ನಿಜವೆಂದು ತೋರುತತ್ದೆ: ಸಕಾರ್ರದ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣವು ಎಷಟ್ರ 
ಮಟಿಟ್ಗಿದೆ , ಅಷುಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಯಶ ವ್ೕ ನಾಗರೀಕ ಅಭಿಯಾನದ ಸಜುಜ್ಗೊ ಸು ಕೆಯು ಇರುತತ್ದೆ.4  

  
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಅಧಯ್ಯನವು ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂಶವನುನ್ 
ಕಂಡು ಡಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಡಿದಾಟಗ ಗೆ ಥ್ತಿಗತಿಗಳು ಕಾರಣವಲಲ್ ಎಂಬುದು ತಿ ಯುತತ್ದೆ.  
  
ಮೂರು ವರುಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಪುರಸಾಕ್ರ ಪಡೆದ 2011 ರ ಪುಸತ್ಕವಾದ, ವೈ ಲ್ ರೆ ಸಟ್ನ್ಸ್ ವಕ್ಸ್ರ್: ದಿ 
ಸಾಟ್ರ್ತೆಜಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ನಾನವ್ಯಲಂಟ್ ಕಾನಿಫ್ಲ್ಕ್ಟ್, ದಾವ್ಂಸರು ಎರಿಕಾ ಚೆನೊವೆತ್ ಮತುತ್ ಮರಿಯಾ ಟ್ಫನ್ 
ಅವರು, 1900 ಮತುತ್ 2006ರ ಮಧೆಯ್ ನಡೆದ ಸಕಾರ್ರಗ ಗೆ ಸವಾಲು ಒಡಿಡ್ದ 323 ಅ ಂಸ ಮತುತ್ ಂಸಾ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನ್ ತೀವರ್ವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿ ದರು.5 ಅವರ ಕಂಡು ಡಿಯು ಕೆಯ ಪರ್ಕಾರ ಅ ಂಸಾ ಅಭಿಯಾನಗಳು 
ಶೇಕಡಾ 53% ಯಶ ವ್ಯನೂನ್ ಂಸಾ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಶೇಕಡಾ 26% ಯಶ ವ್ಯನುನ್ ಪಡೆದಿದೆ.6 ನಾಗರೀಕ 
ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಯಶ ಸ್ನ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ್ ನಿಗರ್ಹ ಮತುತ್ ಇತರ ಆಕಾರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುತತ್ದೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. (ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಇದಕೆಕ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದನುನ್ ಊ ದರೂ ಕೂಡ - 
ಕೂರ್ರ ರಾಜಯ್ ನಿಗರ್ಹದ ಷಯದ ಲ್, ಇದರ ಯಶ ವ್ ದರವು ಸುಮಾರು 35% ಇರುತತ್ದೆ) ಅವರು ಅಭಿಯಾನದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ನಿಣರ್ಯಿಸುವ ಆಕಾರ ಥ್ತಿಗತಿಗಳು ನೋಡಿಲಲ್.7 ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ 
ಪರಿ ೕ ದನಂತರ, ಅವರು "ಈ ಪುರಾವೆಯು ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಯಸ ಸ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಥ್ತಿಗತಿಗಳು 
ಕಾರಣವಲಲ್ ಎಂದು ಕಂದುಕೊಂಡರು. ಅನೇಕರು ಈ ಕಾರಣವನುನ್ ಅ ಂಸಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಪರಾಜಯಕೆಕ್ 
ನೀಡುವರು.8 
  
ಈ ಫ ತಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಲಲ್ದ ಪಕಷ್ಪರ್ತಿ ೆಯನುನ್, ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಅರಿವನುನ್ 
ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಕಟಿಸುತತ್ದೆ. ಈ ಬಡಿದಾಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ್, ಥ್ತಿಗತಿಗ ಗಿಂತ ಜಾಣೆಮ್ ಮತುತ್ ತಂತರ್ 
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ಆಯೆಕ್ಗಳ  ೆಕಾರಣ. ಜುಲುಮೆಯ ಎದುರಾ ಗ ಂದ ದಲನೆಯ ತಂತಾರ್ಧಾರಿತ ನಿಧಾರ್ರವಾದ ಜಗಳವಾಡುವುದು 
ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಪರಿಗಣಿ ದರೆ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರವಾಗಿಲಲ್. ಹೊರ ಪರಿ ಥ್ತಿಯು ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ನಿಣರ್ಯಿಸಲು 
ಮುಖಯ್ವೆಂದಾದರೆ, ಹೇಗೆ ಜಗಳಮಾಡುವುದೆಂಬ ತಂತರ್ ಆಯೆಕ್, ಜುಲುಮೆಯ ರುದಧ್ ಹೋರಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ದೊಡಡ್ 
ಚಾರವಾಗು ದಿಲಲ್. ಕಾಲಕರ್ಮದ ಲ್, ಂಸಾ ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ನಡಿ ನ ಯಶ ಸ್ನ ಪರಿಮಾಣವು 

ಅನೇಕ ಷಯಗಳ ಲ್ ಸಮನಾಗಿರುತತ್ದೆ.  
  
ಆದರೆ ಅದನುನ್ ಈ ಮಾ ತಿಯು ಸುಚಿಸುವುದಿಲಲ್. 1900 ಮತುತ್ 2006 ಗಳ ನಡಿವೆ ಪರ್ಜಾಶಕಿತ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು 
ಎರಡು ಪಟುಟ್ ಯಶ ವ್ಯಾಗಿವೆ. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಅಧಯ್ಯನವು ಇದರ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲಲ್ ಎಂದು 
ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.9 ಕೆಲವರು, ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಗ ಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನೆನ್ೕ 
ಆರಿಸುತಾತ್ರೆಂದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಚೆನೊವೆತ್ ಮತುತ್ ಟ್ೕಫನರ್ವರು ಈ ವಾದವನುನ್ ಎದುರುನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು. 
ಮತುತ್ ಅವರು "ಅ ಂಸಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯು ಅಧಿಕಾರದ ಆಡ ತದ ಲ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ... ಇ ಲ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್ ಶಾಂತಿ ಪೂವರ್ಕವಾದ ರೋಧವೆ ಅತಯ್ಂತ ದುಶಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ.” 10 
  
ನೊಬಲ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತರಾದ ಅಥರ್ಶಾಸಜಞ್ರಾದ ಥಾಮಸ್ ಶೆ ಲ್ಗ್ ನವರು ತಮಮ್ 50 ವರುಷದ ಂದಿನ 
ಪುಸತ್ಕವಾದ ಯನ್ ರ ಸಟ್ನ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್: ನಾನ್ ವಯಲಂಟ್ ಆಕಷ್ನ್ ಅಗೆನ್ಸ್ಟ್ ಅಗೆಗ್ರ್ಸಸ್ನ್ ನ 
ಪರ್ಬಂದ ಂದರ ಲ್ ಈ ರೀತಿ ತೀಮರ್ನಕೆಕ್ ಬಂದಿದಾದ್ರೆ: 
  

ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಮತುತ್ ಅವರ ಪರ್ಜೆಗಳು ಸಾಮಂಜಸಯ್ವಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನುನ್ ಅವರು 
ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು- ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಯ್ ಎಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ ಬದಧ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಿದದ್ರೆ ಸಹ ೕಗವನುನ್ 
ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಮತುತ್ ಇವನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲಲ್ವನೂನ್ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. - ಅವನು ಇದನುನ್ 
ತನನ್ ಲ್ರುವ ಸೇನಾ ಬಲವನುನ್ ಪರ್ ೕಗಿ  ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.... ಇದು ಒಂದು ಜೌಕಾ  ಮಾಡುವ 
ಪರಿ ಥ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇ ಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೂ ಸಾಕಷುಟ್ ಸುತ್ ಬದಧ್ವಾಗಿದದ್ ಲ್, ಇನೊನ್ಬಬ್ರಿಗೆ 
ಬೇಕಾದುದೆಲಲ್ವನೂನ್ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು; ಮತುತ್ ಯಾರು ಗೆಲುಲ್ತತ್ರೆಂಬುದನುನ್ ನೋಡಬಹುದು.11 

  
ಶೆ ಲ್ಂಗನ್ ಪರ್ಕಾರ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರಿ ದ ತಂತರ್ದಗಳ ಲ್ ಖಚುರ್ ಮತುತ್ ಲಾಭ ಎರಡೂ ಇವೆ. 
ಹಾಗೆಯೆ ಅಧಿಕಾರ ವಗರ್ಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತರ್ದಲೂಲ್ ಇವೆ. ಮುಂದಾಳುವೆ ಜಯಶಾ . ಇವನು ಖಚುರ್ ಮತುತ್ 
ಲಾಭವನುನ್ ಅವನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚುತಾತ್ನೆ. ಚತುರ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಾಯಕನು 
ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ಂಟುಮಾಡಿ ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುತಾತ್ನೆ. ಸಣಣ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯಿಂದ ದೊಡಡ್ 
ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗುವಂತಹ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳುಳ್ತಾತ್ನೆ. ಚತುರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆ ಾಪಾಲನೆಯನುನ್, ಹೆಚಾಚ್ಗಿ 
ಂಸಾ ಮಾಗರ್ದಿಂದ, ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಮತುತ್ ಕಡಿಮೆ ಅ ಂಸೆಯನುನ್ ಬಳ  ಅಧಿಕ ಆ ಾಪಾಲನೆಯನುನ್ 
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ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಕೊರತೆಯ ಒಟುಟ್ ರಾ  ಮತುತ್ ಆ ಾಪಾಲನೆಗಳ ಲ್ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ 
ಜಯಶಾ  ಯಾರೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಬೇಕು.  
  

ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ 
  
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಯಶ ಸ್ಗೆ ಜಾಣೆಮ್ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಆಯೆಕ್ಗಳು ಹೆಚುಚ್ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದದ್ ಲ್, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾಥಯ್ರ್ಗಳು, ಜಾಣೆಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅಧಿಕ ಚಳುವ ಕೆಗಳ ಲ್ 
ಉತತ್ಮವಾದುದನುನ್, ಯಶ ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನಯ್ ಅಂಶಗ ಂದ ಕಂಡು ಡಿಯಲು ಶಕತ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು 
ಚಳುವ ಯ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಲ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಯಶ ಸ್ಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂರು ಮುಖಯ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು ಇ ಲ್ವೆ:  
  
  1. ಜನರನುನ್ ಒಟುಟ್ ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ 
  2. ಕಿರ್ಯಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ೕಜನೆ. 
  3. ಅ ಂಸಾ ಸುತ್ 
 
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನದ ಲ್ ಈ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗ ದದ್ ಲ್, ಅದು ಮೂರು ಶಕಿತ್ಶಾ  ಪರ್ವೃತಿತ್ಗ ಗೆ 
ವೇದಿಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಇವುಗಳು ಆ ಚಳುವ ಯ ಯಶ ಸ್ಗೆ ಬಹುಮುಖಯ್ ಕಾರಣಗಳಾಗುತತ್ವೆ. ಅವು: 
  
  1. ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ ಪರ್ಜೆಗಳ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ.  
  2. ನಿಗರ್ಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಮತುತ್ ರೋಧದ ಹೆಚಚ್ಳ 
  3. ಚಳುವ ಯ ಎದುರಾ ಯಿಂದ ಕೊರತೆಯ ಹೆಚಚ್ಳ.  
  
ಒಟಾಟ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳನುನ್ ನಾವು "ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ. ಈ ಮೂರು 
ಗುಣಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳ ಹೆಚಚ್ಳದಿಂದ ಒಂದು ಜಳುವ ಯು ಯಶ ವ್ಯಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆ ಹೆಚೆಚ್ಂದು ನಂಬುತೆತ್ೕವೆ. 
ಈ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್, ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ ಸುವ ಒಂದು ಸೂತರ್ವಲಲ್. ಆದರೆ ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ಮತುತ್ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಒಂದು ಚೌಕಟುಟ್.  
  
ಇದರ ಕೊನೆಯ ಲ್, ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಒಂದು ಕಾಯರ್ವೆನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಬಡಿದಾಟದ ಸಮಯದ ಲ್ ಉಂಟಾಗುವ 
ಅ ಸತ್ನುನ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನವು ಎದುರುಗೊಳುಳ್ವ ಅತಿಮುಖಯ್ 
ಸವಾಲುಗಳಲೊಲ್ಂದು ಜಟಿಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡಿದಾಟದ ಹೊಗೆಯ ಮಧೆಯ್ ನಿಧಾರ್ರತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಯಾವ ಅಂಶ 
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ಮುಖಯ್ ಎಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸುವುದು ಕಷಟ್ಕರವಾಗುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಂತಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ೕಕಷ್ಕ ಈ 
ಚಳುವ ಯ ಫ ತಾಂಶವನುನ್ ನಿಣರ್ಯಿಸಲು, ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ ಮೂರು ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳೂ ಇವೆಯೆ ಎಂದು 
ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಆ ಚಳುವ ಯ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪರಿ ಥ್ತಿ, ಬಲ, ಬಲ ೕನತೆ ಮತುತ್ ಯಶಸುಸ್ ಪಡೆಯುವ 
ನಿರೀಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತ್ದೆ.  
  
ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ವರಣೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 
  
1. ಜನರನುನ್ ಒಟುಟ್ ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ 
 ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಒಡೆದು ಆ ವ್ದರ ಲ್ ಪರಿಣಿತರು. ಅವರ ಎದುರಾ ಯಾಗಿರುವವರು ಒಟುಟ್ ಗೂಡಿಸುವುದರ ಲ್ 
ಪರಿಣಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಗಗ್ಟಟ್ನುನ್ ಕಟುಟ್ವುದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನಿವರ್ ಸುವುದು ಭಹುಮುಖವಾದದುದ್. ಆದರೆ ಅದರ ಲ್ನ 
ಮುಖಯ್ ಅಂಶವು ಒಂದು ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ್ ಹಂಚಿದ ಹಾಗೂ ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ 
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅವರು ಒಟುಟ್ ಗೂಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರ ಕಷಟ್ಗಳು, 
ಅಪೇ ೆಗಳು, ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಮತುತ್ ಮೌಲಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಆಳವಾದ ತಿ ವ ಕೆಯಿರಬೇಕು. ಎಲಲ್ರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ 
ಒಗಗ್ಟಟ್ನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಗುರಿಯನುನ್ ಬೆಳೆ  ಪರ್ಚಾರಪಡಿಸಲು ಈ ಾನವೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಗುರಿಯು ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರ ಸಾವ್ನುಭವ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡುತತ್ದೆ. 
ೕಗೆ ಅವರ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಗಳ ಲ್ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯನುನ್ ರ್ೕತಾಸ್ ಸುತತ್ದೆ.  

  
ಒಗಗ್ಟಟ್ನುನ್ ಬೆಳಸಲು ಮತೊತ್ಂದು ಮುಖಯ್ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾಯ್ಯಯುತವಾದ ನಾಯಕತವ್ ಮತುತ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಕರ. 
ಚಳುವ ಗಳ ಲ್ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ವುದು ಕಡಾಡ್ಯವಲಲ್. ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಗೂಗ್ಡಿ ದ ಪರ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡಿತ 
ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ರುವುದಿಲಲ್. ಎಂದರೆ, ಚಳುವ ಯ ಲ್ ನಿಧಾರ್ರಗಳು,ಒಗೂಗ್ಡಿಸುವ ಪರ್ಜೆಗ ಗೆ ನಾಯ್ಯವೆನಿಸುವ 
ರೀತಿಯ ಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಪರ್ತಿ ಅಭಿಯಾನವು ತನನ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯ ಲ್ ಇದನುನ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ- ಕೆಲವು ಉನನ್ತ 
ಮಟಟ್ದ ಲ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಲಲ್ದ ರೀತಿಯ ಲ್ಯೂ, ಇನೂನ್ ಕೆಲವು ಎರಡೂ ಸೇರಿದ ರೀತಿಯ ಲ್ ೕ 
ಮಾಡುತತ್ವೆ. ಅಭಿಯಾನಗಳ ಲ್ ನಾಯಕತವ್ವು ಧ ಬಗೆಯಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಒಗಗ್ಟೆಟ್ಂಬುದು ಎಲಾಲ್ಬಗೆಯ ನಾಯಕತವ್ 
ಮತುತ್ ಪರ್ಜೆಗಳ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸು ಕೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಅಥವಾ ದೈ ೕ ವಚರ್ ಸ್ನ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ 
ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಥ್ ೕಯ ನಾಯಕರಿದುದ್ ಅವರು ಸಂ ೕಜನೆ, ಸಂವಾದ, ಧ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧೆಯ್ ಆಸಕಿತ್ 
ಹುಟಿಟ್ಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಚಾತುಯರ್ದಿಂದ ವತಿರ್ಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚುಚ್ಕಾಲ ಒಗಗ್ಟಟ್ನುನ್ 
ಕಾಪಾಡಲು, ಧ ನಾಯಕರು (ಸಥ್ ೕಯ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್) ಧ ಹಂತದ ಲ್,ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗ ಂದ, 

ಧ ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿನಿದಿ  ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. 
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1980ರ ಲ್ ದ ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದ ಲ್ ವಣರ್ದೆವ್ೕಶ ರೋಧ ಚಳುವ ಯ ಲ್ ಒಗಗ್ಟಿಟ್ನ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕಾಣ ಗುತತ್ವೆ. 
ನೂರಾರು ಸಥ್ ೕಯ ನಾಗರೀಕರ ಗುಂಪು ಆ ದಶಕದ ಲ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತಕೆಕ್ ಶುದಧ್ ನೀರು, ಎಲಾಲ್ 
ಸೇವೆಗ ಗೂ ಪರ್ವೇಶಾಧಿಕಾರ ಮುಂತಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಲದ ಲ್, ವಣರ್ದೆವ್ೕಶವನುನ್ 
ಕೊನೆಗೊ ಸಲು ಮತುತ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಂಧಾನವನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದೇ ನಾಯಕತವ್ದಡಿ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿದರು. ಈ 
ನಾಗರೀಕರ ಗುಂಪುಗಳು, ಯುನೈಟಡ್ ಡೆಮಾಕರ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಂಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಒಂದುಗೂಡಿ ಗಾರ್ಹಕ ಭ ಷಾಕ್ರ 
ಮುಂತಾದವುಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವ ಚಾತುಯರ್ವುಳಳ್ ಸಥ್ ೕಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದೇಸಮಯದ ಲ್ ದೊಡಡ್ 
ಸಂಸೆಥ್ಗಳೂೆಂದಿಗೂ ಮತುತ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಭಿಯಾನ ನಾಯಕತವ್ದೊಂದಿಗೂ ಸಂಪಕರ್ಬೆಳೆ ದರು.  
 

2. ಕಿರ್ಯಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ೕಜನೆ. 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯನುನ್ ರಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಊ ಸುವುದಕಿಕ್ಂತ ಕಿಲ್ಷಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಎಂದೊಡನೆಯೆ ಜನರ ಮನ ಸ್ಗೆ ತೋಚುವುದು ಪರ್ತಿಭಟನೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೂರಾರು 
ತಂತರ್ಗಳ ಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅತಯ್ಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಭಿಯಾನವು ಈ ತಂತರ್ಗಳ ಲ್ ಯಾವುದು, ಯಾವಾಗ, 
ಎ ಲ್, ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಂದ, ಯಾರಮೇಲೆ, ಮತುತ್ ಯವ ಇತರ ತಂತರ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತತ್ದೆಂದು 
ತಿ ದುಕೊಂಡಿದೆ. 
  
ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರವು ಸಾಕಷುಟ್ ೕಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತತ್ವೆ. ಅವು ಅಭಿಯಾನದ ವರವಾದ 
ಪರಿ ೕಲನೆ, ಎದುರಾ ಗಳ ಬಲ, ಬಲ ೕನತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಬಡಿದಾಟದ ಪರಿಸರದ 
ಪರಿ ೕಲನೆ, ಬಡಿದಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವುಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಮಧಯ್ವತಿರ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಗುಂಪುಗಳು 
(ಅಂತರಾರ್ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಮೂಹದ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಈ ಮಾ ತಿಗ ಂದ ಚಳುವ ಗಳು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಣಣ್ -- ಮಧಯ್ಮ -- ಮತುತ್ ದೀಘರ್ ಕಾಲದ ಧೆಯ್ೕಯಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅನುರೂಪ 
ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ೕಜನೆಗಳು ಕಾಲಕರ್ಮದ ಲ್ ಉಂಟಾಗುತತ್ವೆ. ೕಜನೆ ಮಾಡುವ 
ಧಾನ ಮತುತ್ ಪಲೊಗ್ಳುಳ್ವವರ ಮನ ಥ್ತಿಯು ಒಂದು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ೕಜನೆಗಿಂತ ಮುಖಯ್ವಾದುದು.  

  
ಆಕ ಮ್ಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆಯ ಲ್ಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಬಡಿದಾಟದ ಲ್ ಜಾಣೆಮ್ ಹಾಗೂ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳ 
ಛೇದನೆಯನುನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆಯ ಆಧಾರವು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ 
ಅರಿವು - ಅನುಕೂಲ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಕೂಲ. ಚಳುವ ಯು ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಬಳಸಲು, ಪರ್ತಿಕೂಲ 
ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಜಾಣೆಮ್ ಮತುತ್ ೕಜೆನೆಯ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಟಲು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸುತತ್ದೆ.  
  
1980ರ ಲ್ ೕಲಂಡನ್ ಲ್ ನಡೆದ ಸಾ ಡರಿ ಅಭಿಯಾನವು ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ 
ಬಲ ಹಾಗೂ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಅರಿತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಸವ್ತಂತರ್ ವಾಯ್ಪಾರ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ರಚಿಸಲು, ಶಕಿತ್ಶಾ  
ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಾಸತ್ವವಾದ ೕಜನೆ ಂದನುನ್ ರಚಿ ದರು. (ಆದರೆ ಕಮೂಯ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಡ ತವನುನ್ 
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ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ವಾಸತ್ವವಲಲ್ದ ೕಜನೆಯನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಬಿಟಟ್ರು) ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ಆ ೕಜಿಸುವುದರ ಲ್ ತಮಮ್ 
ಬಲವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿ ದರು. ಧ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮಧೆಯ್ ಐಕಯ್ಮತವನುನ್ ಸಾಧಿ  ಅವರ ಎದುರಾ ಗಳ 
ಆಥಿರ್ಕ ಸಾಧಯ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಅನಾಯ್ಯದ ರುದಧ್ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಆಕರ್ಮಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ತಂತರ್ವನುನ್ ಹೂಡಿದರು. (ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳದಿಂದ ಹೊರಗೆಹೋಗುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಳೆದ 
ವರುಷಗಳ ಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತಾಯ್ಚಾರಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು). ಇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮೇ ನ ಕೆಲಸಗಾರರ 
ಅವಲಂಬನೆಯು ಇದನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ ತು. - ಪರ್ತೆಯ್ಕವಾಗಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯಗಳು ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು- ನಗರಗಳ 
ಮಧೆಯ್ ಸಂಪಕರ್ ಬೆಳೆಸಲು ಕಳೆದ ದಶಕದ ಲ್ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು. ಒಂದು ತಂತರ್ವನುನ್ ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ, 
ಸೂಕತ್ ಗುರಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ ತಂತರ್ವನುನ್ ಅವರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೆಕ್ ತಕಕ್, ಐಕಯ್ಮತ ಅಭಿಯಾನವು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬಡಿದಾಟ ಪರಿಸರವನುನ್ ಬೆಳ , ಪರ್ತಿಕೂಲ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ದಾಟಿ, ತನನ್ ಕೊನೆಯ 
ಗುರಿಯಾದ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ರಾಜಯ್ವನುನ್ 1989ರ ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿ ತು.12 
 
3. ಅ ಂಸಾ ಸುತ್ 
ಅ ಂಸಾ ಸತ್ನುನ್ ಪಾ ಸುವುದು - ಎಷೆಟ್ ಕೆಣಕಿದರು ಅ ಂಸಾ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂತರ್ವಾಗಿದೆ - 
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಅ ಂಸಾ ತ್ನಿಂದ, ಚಳುವ ಗಳು ನಾಗರೀಕರ 
ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯನುನ್ ಅಧಿಕಗೊ ಸುತತ್ದೆ; ಎದುರಾ ಯ ನಿಗರ್ಹದ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುತತ್ದೆ; ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ ರೋಧ 
ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುತತ್ದೆ; ಎದುರಾ ಯ ಬೆಂಬ ಗರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೂಯ್ನತೆಗಳ 
ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುತತ್ದೆ. ಚೆನೊವೆತ್ ಮತುತ್ ಟ್ೕಫನನ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ, ಂಸಾ ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ 
ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಅಭಿಯಾನಗಳ ನಡು ನ ಯಶ ಸ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಬೇರುತತ್ದೆಂದು 
ತಿ ಯುತತ್ದೆ.13 
  
ಅಭಿಯಾನಗ ಗೆ ಅವರ ಬಡಿದಾಟವನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ನಾಗರೀಕರ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯೆ ಉತತ್ಮ ಮಾಗರ್ 
ಎಂಬ ಶಾವ್ಸವೇ ಅ ಂಸಾ ಮಾಗರ್ವನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತತ್ದೆಂಬ ಮಾ ತಿ, ಐತಿಹಾ ಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ತಂತರ್ಗಳು ಕಾಲಕರ್ಮದ ಲ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಗ ಕೊಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯು 
ಕೆಲಸಮಾಡುತತ್ದೆಂಬುದನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಅಭಿಯಾನಗಳ ಅ ಂಸಾ ಸತ್ನುನ್ ಪಾ ಸಲು ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಆದಶರ್ವನುನ್ ಬೆಳ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೊಲ್ಬೊಡನ್ ಮಿಲೊ ವ್ಕ್ ಅನುನ್ ಓಡಿ ದ ಸೆಬಿರ್ಯಾದ ಓತಪ್ರ್ 
ಅಭಿಯಾನವು ಹೊಸ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮಬದಧ್ವಾಗಿ, ತರಭೇತಿ ನೀಡಿ ಹೇಗೆ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯು 
ಕೆಲಸಮಾಡುತತ್ದೆಂದೂ ಅ ಂಸಾ ಮಾಗರ್ದ ಲ್ ಉ ಯುವುದು ಏಕೆ ಮುಖಯ್ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ತು.  
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ಇಂತಹ ಪರಿಶರ್ಮಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾ ಮಾಗರ್ದ ಲ್ ಉ ಯಲು ಧಮರ್ ದಾಧ್ಂತ ಮಾಡಲು ಅಭಿಯಾನವು 
ಬೇಕಿಲಲ್; ಆದರೆ ಜನರು ಪರಸಪ್ರ ಅ ಂಸಾ ತ್ನ ಪಾರ್ ೕಗಿಕ ಪರ್ ೕಜನಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಈ 
ಸಮಯದಲುಲ್ ಹೆಂದೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನುನ್ ನೆನೆಪಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು ( ರಿಯಾನ ಲ್ ನಡೆದ ದುಃಖಕರವಾದ 
ಘಟನೆ) ಇ ಲ್ ಅಸಹನೆ ಅಥವಾ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಂಸಾಚಾರಕೆಕ್ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟಿಟ್ದೆ. 
ಇದರಿಂದ ದುಶಪ್ರಿಣಾಮವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.  
  
4. ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ ಪರ್ಜೆಗಳ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ.  
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್, ನಾಗರೀಕರ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯೆ ಅದರೆ ಯಶ ಸ್ಗೆ ಬಹು ಮುಖಯ್ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.14 ಇದರ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಜೆಗಳು ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಮೀರಲು ಒಪುಪ್ತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಮಣಿಯುವುದು 
ನಿ ಲ್ಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವಗರ್ವು ದುಬರ್ಲಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ನಾಗರೀಕರ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಗೆ ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ 
ರೋಧವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ್ೕವೆ; ಅನೇಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದನುನ್ ಸಾಭೀತು 

ಪಡಿಸುತತ್ವೆ. ಹೆಚಿಚ್ನ ನಾಗರೀಕರ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯಿಂದ ಎದುರಾ ಗಳ ಪಕಷ್ದವರಿಂದ ನೂಯ್ನತೆಗಳು 
ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ವೆ.15 
  
ನಾಗರೀಕರ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯ ಹೆಚಚ್ಳ ರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು; 2011 ರ ಈಜಿಪಟ್ನ್ ಕಾರ್ಂತಿ, ಮತುತ್ ಧ 
ಜನಾಂಗದ ಗುಂಪುಗಳ ಬೆಂಬಲವನುನ್ ತುನಿ ಯಾ ಗ ತು (ಪುರುಷರು ಮತುತ್ ಮ ಳೆಯರು; ಧಾಮೀರ್ಕ ಮತುತ್ 
ಲೌಕೀಕ ಗುಂಪುಗಳು; ಯುವ, ಮಧಯ್ಮ ವಯಸಕ್, ವೃದಧ್ ಜನರು; ಕೆಳಮಟಟ್ದ- ಮಧಯ್ಮ -ವಗರ್ದ ಕೆಲಸಗಾರರು; 
ಗಾರ್ಮೀಣದ ಮತುತ್ ಪಟಟ್ಣದ ಜನರು). ಇದಕೆಕ್ ರೋಧವಾಗಿ 1989ರ ಚೀನಾದ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಚಳುವ  ಮತುತ್ 2009 
ರ ಹ ರು ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮಿ ಲ್ಯನ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಜನರನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಲ್ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ 
ಅದರ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನುನ್ ತಲುಪ ಲಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಥ್ ೕಯ ಜನರನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ  ಬೇರೆ ನಾಗರೀಕರ 
ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯನುನ್ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿಲಲ್.  
  
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆಯನುನ್ ಸಾಧಿಸುವುದೆ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ನ ದಲ ಮೂರು 
ವಸುತ್ಗಳ ಫ ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಗಗ್ಟಿಟ್ನ ದಶರ್ನವು ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಬೆಳೆ  ಒಗಗ್ಟಿಟ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಲ್ದೆ. ಕಿರ್ಯಾ 

ೕಜನೆಯು ಶಾವ್ಸವನುನ್ ತುಂಬಿ, ತಂತರ್ಗಾರಿಕೆಯನುನ್ ನೀಡಿ, ಧ ಜನರ ಆಪತತ್ನುನ್ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೆಕ್ 
ಎಡೆಮಾಡಿ, ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸಮಯದ ಲ್, ಅಭಿಯಾನಕಾಕ್ಗೆ ತಾಯ್ಗಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಬೆಳೆಸುತತ್ದೆ. ಉತತ್ಮ 
ತಂತರ್ವು ಬಡವರಿಗೆ, ರ್ೕಮಂತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ವೃದಧ್ರಿಗೆ, ಮಧಯ್ವಯಸ್ಕ್ರೆಲಲ್ರಿಗೂ ಏನನಾನ್ದರೂ ಮಾಡುವ, 
ಚಿಕಕ್ದಾಗಿ ೕ ಅಥವಾ ದೊಡಡ್ದಾಗಿ ೕ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನವನುನ್ ಬೆಳೆಸಲು ಆಯೆಕ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. 
ಅ ಂಸಾ ಸುತ್ ಎಲಲ್ರ ಪಾಲೊಗ್ಳೂಳ್ ಕೆಯನೂನ್ ದೃಢಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ( ಂಸಾಪದಧ್ತಿಯ ಲ್ ಆಯುಧಗಳನುನ್ 
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಎಂಬುದರ ಬದಲು) ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾ ಮಾಗರ್ವು ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲ್ 
ವಗರ್ದವರೂ ಒಪುಪ್ವಂತಿರುತತ್ದೆ.  
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5. ನಿಗರ್ಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಮತುತ್ ರೋಧದ ಹೆಚಚ್ಳ 
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಗೆಯಿರುವ ಅತಯ್ಂತ ಶಕಿತ್ಯುತ ಆಯುಧವು ನಿಗರ್ಹವನುನ್ಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ; ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಿಗರ್ಹವನುನ್ ಕಡಿಮೆಗೊ ಸುವುದೇಹೆಂದು ಕ ತಿವೆ. ೕಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ 
ಸರಿಯಾದ ಆಪತಿತ್ನ ಪರಿ ೕಲನೆಯ ಮತುತ್ ತಂತರ್ದ ಆಯೆಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುತಾತ್ರೆ; ಎಲಾಲ್ ತಂತರ್ಗಳೂ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಗರ್ಹವನುನ್ ಎದುರಿಸುವುದಿಲಲ್.  
ರಾ  ಪರ್ದಶರ್ನವಂತಹ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಕಿರ್ಯೆಗಳು ನಿಗರ್ಹವನುನ್ ಎದುರಿಸುತತ್ವೆ; ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಲಲ್ದ ತಂತರ್ಗಳಾದ 
ಭ ಷಾಕ್ರ, ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮುಷಕ್ರಗಳು, ಶಾ ಯಿಂದ ಕ್-ಇನಗ್ಳು, ಅಥವಾ ಸಾವರ್ಜನಿಕದ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ 
ಚಿಕಕ್ ಚಿಹೆನ್ಗಳ ರಹಸಯ್ ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 
ಕಠಿಣವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ತಂತರ್ಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರು (ಗಾರ್ಹಕ ಭ ಷಾಕ್ರಗಳು) ಹೊರಗೆ 
ಕಾಣುವುದಿಲಲ್. (ನೋಡಿದ ತಕಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ವಸುತ್ವನುನ್ ಭ ಷಕ್ರಿಸುವುದನುನ್ ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್) ಅಥವಾ 
ತಂತರ್ವನುನ್ ಹೂಡಿದವರು ಅದನುನ್ ಅಲಲ್ಗೆಳೆಯುತಾತ್ರೆ. (ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮುಷಕ್ರಕೆಕ್ ಆರಕಷ್ಕರು ಬಂದು ಪರ್ತಿ 
ಕೆಲಸಗಾರರನುನ್ ಪರಿ ಸುವುದು ಅಗತಯ್ವಾಗಿದೆ. ಮತುತ್ ಕ್-ಇನ್ ಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರು ತಾವು ಆದಿನ 
ಅಸವ್ಸಥ್ರೆಂದು ಸಾಭೀತು ಪಡಿಸಬಹುದು). 
  
1983 ಯ ಲ್ ಚಿ ಯ ಲ್, ರಾಜಕೀಯ ಮತಭೇದವುಳಳ್ವರು ಅಗಸೊಟ್ ಪಿನೊಚೆಟನ್ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್ ದಿಕಕ್ರಿ ದವರು 
ಅವನ ನಿಗರ್ಹವನುನ್ ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ದಾರಿಯನುನ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ದಶಕದ ಗುಂಪು 
ಪರ್ತಿಬಂಧನಗಳು, ಗ ಲ್ಗೇರಿಸುವುದು, ಅತಾಯ್ಚಾರ, ಮತುತ್ ಮಾಯವಾಗು ಕೆಗಳು ಜನರನುನ್ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ 
ಒಟುಟ್ಗೂಡದಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಏಪರ್ಲನ್ ಲ್, ತಾಮರ್ ಗಣಿಕಾಮಿರ್ಕರು ಸಾಂಟಿಯಾಗೊ ದ ಹೊರಗೆ ಮುಷಕ್ರವನುನ್ 
ಏಪರ್ಡಿ ದಾಗ, ಪಿನೊಚಟನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯನುನ್ ತನನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಮುಷಕ್ರ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ದಲೇ ಕಳು ದನು. ಇಂತಹ ನಿಗರ್ಹದ ಲ್, ಕಾಮಿರ್ಕ ನಾಯಕರು ಮುಷಕ್ರವನುನ್ ನಿ ಲ್ ದರು. ಅದರಬದಲು 
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ದಿವಸಕೆಕ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನಡೆದು, 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚ , ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಾತಿರ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಗಳು ಮತುತ್ ತಟೆಟ್ಗಳನುನ್ 
ಒಡೆಯುತಾತ್ರೆ.16 ಈ ತರಹದ ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದು ಮಾ ಕ ಮುಷಕ್ರಕೆಕ್ ಕರೆ 
ನೀಡಿತು. ಭಯವನುನ್ ಹೊಗಲಾಡಿಸಲು ಇದು ದಲನೆಯ ಹಂತವಾಯಿತು. ಪಿಂಚಟನ್ ಆಡ ತದ ಲ್ ಇದು ಒಂದು 
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರ್ಯಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪತುತ್ಗ ದದ್ವು; ಅವರು ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗ ಲಲ್. ಪಿನಚ್ಟನ್ 
ಕಾವಲು ಪಡೆಗೆ ಇದಕೆಕ್ ರುದಧ್ ಎನೂ ಮಾಡಲಾಗ ಲ್.  
  
ನಿಗರ್ಹವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಗೊ ಸಲು ಇತರ ತಂತರ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಲೆಯನುನ್, ರೋಧದ ಸಾಧಯ್ತೆಯನುನ್ 
ಹೆಚಿಚ್ಸುವುದರ ಲ್, ರಾಜಕೀಯ ಶಬಧ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಕಟಗಳನುನ್ ತೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು, (ಆಡ ತ ಬೀಳೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಚಾರಗ ಗೆ ಬದಲು ಪರ್ದಶರ್ಕರು ಶುದಧ್ ನೀರು ಮತುತ್ ಸುರ ತ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು) 
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ನಾಯಕತವ್ದ ಸಂತತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು, ಅಭಿಯಾನದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರ, 
ಸಥ್ ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತರಾರ್ ಟ್ರ್ೕಯ ಗುಂಪುಗಲ ಮಧೆಯ್ಯಿರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಕಳೆಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ 
ರೋಧವು ಖಾತಿರ್ಯಾಗುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಜಿಪಿಟ್ಯನ್ ಬಾಲ್ಗಗ್ರ್ ಖಲಡ್ ಸೆಡ್ ಎಂಬುವನು ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರಕೆಕ್ 
ರೋಧಿ ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ, 2010 ರ ಲ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಕಪೆ ಯಿಂದ ಎಳೆದು ತಂದು ಕಾವಲು ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅವನನುನ್ 

ಸಾಯುವಂತೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದಕೆಕ್ ಡಿದಿದ್ಡೆಂಟ್ ಫೇಸುಬ್ಕ್ ಗುಂಪು "ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಖಲೆಡ್ ಸೆಡ್" ಎಂದು ಹೇ  
ಇಜಿಪಿಟ್ಯನ್ ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್ ಧನಿ ಎತಿತ್ದರು. ಅವರ ಭಾಗವ ಸುವೆಯ ಮೂಲಕ, ಸೆಡ್ ಹೇ ರುವ ಚಾರವು 
ಸಾಮಾನಯ್ ಇಜಿಪಿಟ್ಯನನ್ರ ಮನ ಸ್ನ ಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಾಭೀತುಪಡಿ ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗರ್ಹಕೆಕ್ ರೋಧವನುನ್ 
ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದರು.  
 

6. ಚಳುವ ಯ ಎದುರಾ ಯಿಂದ ಕೊರತೆಯ ಹೆಚಚ್ಳ. 
 ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ರಾಜನಿಷೆಠ್ಯು ಬದಲಾಗುವುದನುನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಮತುತ್ 
ಎದುರಾ ಗಳ ಸಕಿರ್ಯ ಮತುತ್ ನಿ ಕ್ರ್ಯ ಬೆಂಬ ಗರ ನುಯ್ನತೆಗಳು ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಕಾರ್ರದ 
ಕಾರ್ಂತಿಕಾರರು ಡಿತವನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಸಪ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತಾತ್ರೆ. ಆಥಿರ್ಕ 
ಆಸಕಿತ್ಗಳು ರಾಜಯ್ವನುನ್ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲಲ್ಲು ಒತಾತ್ಯಿಸುತತ್ದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಪರವು 
ಮರಳುತತ್ವೆ. ಆಡ ತದ ಅಂಗವಾದ ಆರಕಷ್ಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೇನಾಪಡೆ ೕರರು, ಮತುತ್ ಇತರರೂ ಸಹ 
ರಾಜನಿಷೆಠ್ಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಶಹ ಅವರು ಅಭಿಯಾನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ 
ತುತಾತ್ಗಿರುತಾತ್ರಬಹುದು. ಆಡ ತದಿಂದ ಬೇಸತುತ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಸೆನ್ೕ ತರು ನಾಗರೀಕ 
ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡ ತದ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪವುಳಳ್ ಮೇಲವ್ಗರ್ದವರೂ ಸಹ ಅದರ 
ಮುಂದುವರೆಯು ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡಲಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಗೆದದ್ ಪಕಷ್ದ ಲ್ 
ಅವರು ಸೋತ ಪಕಷ್ದ ಲ್ರಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕೆಕ್ ಅವರು ಮಧಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. 
  
2004 ರ ಉಕೆ ನನ್ ಕಿತತ್ಳ  ೆ ಕಾರ್ಂತಿಯ ಲ್, ಒಪಪ್ದವರು ಕಾವಲು ಪಡೆ ಂದಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ಹೊಂದಿದ ಆರಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಮಧಯ್ವತಿರ್ಗಳಾಗಿರಿ ಕೊಂಡು ಸಂಪಕರ್ಬೆಳೆ ದರು ಕಾಲಕರ್ಮದ ಲ್, ಎದುರಾ ಗಳು ಅವರ ಕಾಯರ್ಗ ಂದ ಅವರು 
ಅ ಂಸಾ ಹಾಗೂ ನಾಯ್ಯವಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿ ದಿತು.17 ಅವರು ರಕಷ್ಣಾಪಡೆಯನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ 
ಕಳು ದರು. ಸಮಾಜದ ಬಿರುಕುಗಳನುನ್ ಒಮಮ್ತಗಳು, ಸೊಲ್ೕಗನಗ್ಳು ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ಗ ಂದ ತುಂಬಿದರು. 
(ಆರಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನುನ್ ನೀಡುವುದು) ಅಶಕತ್ ಆಡ ತದ ಪರ್ಷಾಟ್ಚಾರಗಳನುನ್ ತಿ ದರು; ರಕಷ್ಣಾ ಪಡೆಯ ಲ್ದದ್ 
ರಾಜನಿಷೆಠ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ದರು. ನಿಗರ್ಹದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಉಕೆ ನಿಯನ್ ಪಾಯಿ ಮತುತ್ 
ಆರಕಷ್ಕರು ಸುಮಮ್ನಾದರು. ಸೆಬಿರ್ಯಾದ ಲ್ಯೂ ಮಿಲೊಸೆ ಕ್ ನ ಆಡ ತದ ಲ್ಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಯಿತು. 
ಯಾವುದೇ ರೋಧ ಲಲ್ದೆ, ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಆಡ ತದ ಆ ೆಗಳನುನ್ ಪಾ ಸದೆ ಸುಮಮ್ನಿದದ್ರು. ಅಕೊಟ್ೕಬರ್, 
ಒಟೊಪ್ರ್ ಚಳುವ ಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಲ್, ಹೆ ಕಾಪಟ್ನರ್ ಮೂಲಕ, ಬೆಲೆಗ್ರ್ೕಡ್ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನವನುನ್ 
ಹಾಕಲು ನಿ ೕಜಿ ದ ಆರಕಷ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿ ದನು. ಅದಕೆಕ್ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಪಿನ 
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ಸರಿಯಾದ ದೃ ಟ್ಯೂ, ಆ ದಿನ ಬಿ ಲಾಗಿದದ್ರೂ ಸಹ, ವಾತವರಣದೋಶದಿಂದ ಗುತಿತ್ಲಲ್ವೆಂಬ ಕಾರಣವನುನ್ 
ನೀಡುತಾತ್ನೆ. ನಂತರ, ಅವನು ತನನ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಗುಂಪಿನ ಲ್ರಬಹುದೆಂದು ಊ ದ ಕಾರಣ ಆ ೆಯನುನ್ 
ಪಾ ಸಲಾಗ ಲಲ್ ಎಂದು ಹೇ ಕೆ ನೀಡಿದನು.18 
  
ಮತೊತ್ಬಬ್ರ ಕಡಾಡ್ಯದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸವ್ಯಮೆ ೕರಿತವಾಗಿ ೕ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೂಯ್ನತೆಗಳು ನಾಗರೀಕ 
ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ದೀಘರ್ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ. ಂದಿನ ಎರಡು ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳಂತೆ, ಈ 
ಪರ್ವೃತಿತ್ಯೂ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿದ ಪರ್ಜೆಗ ಂದ, ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಅ ಂಸಾ ತ್ನಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುತತ್ವೆ. ನೂಯ್ನತೆಗಳ ಹೆಚಚ್ಳ, ಒಗಗ್ಟುಟ್, ೕಜನೆ, ಅ ಂಸಾ ಸುತ್ ಮುಂತಾದವು ಹೆಚಿಚ್ನ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮಾ ತಿಗಳು ತಿ ಸುತತ್ವೆ. ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ, ಅ ಂಸಾ ಸುತ್ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು 
ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಎಷುಟ್ಕಾಲ ಅ ಂಸೆ ಯಿಂದ ಅಭೀಯಾನವು ನಡೆಯುತತ್ದೆ ೕ ಅಷುಟ್ಕಾಲ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ 
ಇರಿ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು. (2011 ರ ರಿಯಾದ ಲ್ನ ದುಃಖಕರ ಘಟನೆ). ಆಡಳತದೊಳಗೆ, ರಾಜನೀತಿಯ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವಾಗ, ಅಧಿಕಾರದ ಡಿತಕೆಕ್ ನೂಯ್ನತೆ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿಂದ 
ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸತತವಾಗಿರುತತ್ವೆ.  
  

ಹೊರ ಕಾಯಾರ್ಚರರಿಗೆ ತೊಡಕುಗಳು 
  
ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಒಪಪ್ದವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಮಾಗರ್ದ ರ್ಯಾಗಿಲಲ್. ಬೇರೆ ವಗರ್ದವರೂ ಇದನುನ್ ಅಲವಡಿ  
ಕಾಯರ್ಚರಣೆಯ ಲ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಮೇಲೆ 
ಪತಿರ್ಕೋಧಯ್ಮಿಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಪತಿರ್ಕೋಧಯ್ಮಿಗೆ ಒಂದು 
ಬಡಿದಾಟದವನುನ್ ಹೊಳಹೊಕುಕ್ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, 2014ರ ಪಾರ್ರಂಭದ ಲ್, ಮಾಲೊಟ್ವ್ ಕಾಕೆಟ್ಯಿಲನ್ 
ಉರಿಯುತಿತ್ರುವ ಗುರಿಹಲಗೆಯ ಮುಂದೆ ವರದಿಗಾರರನುನ್ ನಿ ಲ್ ರುವುದನುನ್ ಈ ತಪ ೕಲ ಪಟಿಟ್ಯು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ. 
ಆದದ್ರಿಂದ ಈ ಂಸೆಯು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಬೀರುತತ್ದೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಊ ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ, 
ಒಂದು ಚಳುವ ಯ ಒಗಗ್ಟುಟ್ ಮತುತ್ ೕಜನೆಯ ಮೇ ನ ತಣಿಕೆಯು ಅ ಂಸೆ ತ್ನ ಲ್ ಒಡೆತದ ಮೂಲ, 
ನಾಗರೀಕರ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯ ಲ್ ಹೆಚಚ್ಳ, ಒಂದು ಚಳುವ ಯ ಮೇಲೆ ನಿಗರ್ಹದ ಪರಿಣಾಮವು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತ್ರುವುದು, ರಕಷ್ಣಾ ಪಡೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಆ ೆಯನುನ್ ಪಾ ದೆ ೕ ಇಲಲ್ ೕ, ಈ ರೀತಿಯಾದ 
ಸರಿಯಾದ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತತ್ದೆ. ಈ ವಾಯ್ಪಾರ ಸಮೂಹದದಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ಗದ ಕಾರಣ 
ಉಕೆ ನಿಯನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿಯಾದ ಯನುಕೊ ಚ್ ಅವರು ಈ ವರುಷದ ಫೆಬರ್ವರಿ ರಂತು ಅದಮ ಆಡ ತದ ನಂತರ 
ಓಡಿಹೋದರೆಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಊ ಸುವವರಿದದ್ ಲ್ ದಲೆ ತಿ ಯಲು 
ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.  
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ನೀತಿರಚನಾಕಾರರು ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೋಡಿದದ್ ಲ್ 2011 ರ ಎರಡನೆ ಭಾಗದ ಲ್ ಆಸಾಡ್ ರೆಜಿಮ್ 
ರಿಯಾದ ರುದಧ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯನುನ್ ಗೆ ಲ್ ರಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಸತತವಾದ ಸನಿನ್ ಪಾಪ್ಯಿಗಳ 

ರಾಜನಿಷೆಠ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ , ಇತರ ಸೇನೆಯ ಆಡ ತದ ಹೊರಗೆ ಜಯಕೆಕ್ ಉತತ್ಮ 
ನಂಬುಗೆಯಾಗಿ ತೋರಲಪ್ಟಟ್ವು. ವಾಯ್ಪಾರ ಸಮೂಹದ ಸದಸಯ್ರ ಬೆಂಬಲ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಮತೊತ್ಂದು 
ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿಯ ಲ್, ಮುಖತ್ ರಿಯನ್ ಸೇನೆಯು 2012 ರ ಪಾರ್ರಂಭದ ಲ್,ಉ ದ ಆಸಾಡಿನ ಅಲೆವ್ೖಟ್ 
ಸೇನೆಯ ರುದಧ್ ಹೋರಾಡಲು ರ್ೕತಾಸ್ ಸಲಪ್ಟಟ್ರು.  
 
ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ನೀತಿಯನುನ್ ರಚಿಸಲು, ಪರ್ಜಾಶಕಿತ್ ಅಭಿಯಾನಗ ಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ದಲ ಮೂರು ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು, ಜಾಣೆಮ್ಯಾಧಾರಿತ, ಮತುತ್ ಸದೃಢ ಮಾ ತಿ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಕಾಯಿದೆ ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಶವ್ದ ಪರ್ಕಟನೆಯ 
ಪರ್ಕಾರ, ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಮಾ ತಿಯ ಹರಿತವನುನ್ ತಮಮ್ ಎಲೆಲ್ಗಳನುನ್ ದಾಟಿಹೋಗುವುದನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲಾರರು. 
ಅಥವಾ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಕೊಡುವ ಪರ್ಜೆಗಳನುನ್ ದಂಡಿಸಲಾರರು. ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಕಂಡುಬರುವ ಆರು ವಸುತ್ಗಳು 
ತಂತರ್ ಾನದ ಬಗೆಗ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ಹುಟುಟ್ಹಾಕಲು ಮೂರು ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಸಲು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.  
 

ನಮಮ್ ಭ ಷಯ್ವನುನ್ ರೂಪಿಸುವ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ ಹಾಗೂ ಬಡಿದಾಟಗಳು 
  
ಅ ಂಸಾ ಬಡಿದಾಟಗಳು ನಡೆಯುವ ಪರಿಸರಗಳು ಬಹಳ ಕಿಲ್ಷಟ್ವಾದುದು. ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ, 
ಆಧಾರವಾದ ಸಹಕಾರಗಳು ಮತುತ್ ಗೆಲುಲ್ವ ತಂತರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತತ್ವೆ. ಇಲಲ್ವಾದಾಗ ಅವರು ಒಗಗ್ಟಟ್ನುನ್ 
ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತತ್ದೆ. ಜನರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ತಪಾಪ್ದ ನಿಧಾರ್ರವನುನ್ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಅವರ 
ನೈಸಗಿರ್ಕ ಹೆದರಿಕೆಗಳು, ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುವು ಎದುರು ನೋಡುತಿತ್ರುವ ಸಂದಿಗಧ್ ವಾತಾವರಣವನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸುತತ್ದೆ.  
  
ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಅ ಸತ್ನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಮುನುನ್ಗಗ್ಲು ಸಹಾಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಕೆಲವರು ೕಗೆ ವಾದಿಸಬಹುದು; ಎಷೊಟ್ೕ 
ಷಯಗ ರುವಾಗ ಜುಲುಮೆಯನುನ್ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ ರುವ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ತುಂಬ ಚಿಕಕ್ದಾಗಿದೆ; ಮುಂದ ಬರುವ 

ಘಷರ್ಣೆಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಲು ಇನೂನ್ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ; ಆಯಾ ಸಥ್ಳ ಮತುತ್ 
ಕಾಲಕಕ್ನುಗುಣವಾಗಿ ಭ ಷಯ್ದ ಲ್ ನಿಧಾರ್ರಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಬಹುಮುಖಯ್.  
  
ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ನ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್. ಆದರೆ ಈ ತತವ್ಗಳನುನ್ 
ದೂರದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮತುತ್ ಏಕೆ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ 
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಗೆಲುಲ್ತತ್ವೆಯೆಂದು ಅಥರ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅತುಲ್ ಗವಾನ ಡೆ್ರವರು, ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಧ 
ಅಂಶಗಳ ಲ್ ಪರಿ ೕ ದಾದ್ರೆ. ಅವರು ಬರೆದುರುವುದು:  
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ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಎಲಲ್ರನುನ್ ರ ಸುವಂತೆ, ಅನುಭವಯುತರಾದವರನೂನ್, ಅನೇಕ ಸೋಲುಗ ಂದ 

ಧ ಬಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ ತೋರುತತ್ದೆ. ಇವು ಸಜಾತಿಯಜಾಲವನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ನಮೆಮ್ಲಲ್ರ ಲ್ರುವ 
ಮಾನ ಕ ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಡಿಯುತತ್ದೆ- ನೆನಪಿನ ಶಕಿತ್ಯ ಕೊರತೆ ಮತುತ್ ಗಮನ ಮತುತ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ.19 

  
ಅತಯ್ಂತ ಕಿಲ್ಷಟ್ಕರವಾದ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್, - ಎ ಲ್ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಿರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಾನದ ಅಗತಯ್ ದೆ ೕ, 
ಮತುತ್ ಊ ಸಲಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ ೕ... ಒಬಬ್ ಮೂಢನಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್. ಆದರೆ ಅತಯ್ಂತ 
ಅವಶಯ್ಕವಾದ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅದು ಬಿಟಿಟ್ಲಲ್. ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಲ್ದೆ. 
ಅವರಿಗೆ ತಿ ದ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪರಿ ಥ್ತಿ ಮತುತ್ ಊ ಸಲಾಗದ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.20 
  

ಈ ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಯಾರು ಜಯಗ ಸುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದಕೆಕ್ ಕೊನೆಯ ಸೂಚನೆಯ ಲ್; ನಿರಂಕುಶಪರ್ಭುಗಳು ಅಥವಾ 
ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾಕಾರರು. ಹಾಗಿದದ್ರು, ತಪ ೕಲಪಟಿಟ್ಯು ಅತಯ್ಗತಯ್ ಹಾಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ 
ಕೆಲಸಮಾಡುತತ್ದೆ; ಹೇಗೆ ಪರ್ಜೆಗಳ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಧಿಕಾರವಗರ್ದ ಪದಧ್ತಿಗಳನುನ್ ಸದೆಬಡಿಯುತತ್ದೆ.  
  
 
  



© 2014 Peter Ackerman and Hardy Merriman 

ಕೊನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು 

  
1 1900 ಮತುತ್ 2006 ರ ನಡು ನ, 105 ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನಾ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನ್, ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ದೇಶಗಳ ಲ್ 
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ಗಳ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಎರಿಕಾ ಚೆನೊವೆತ್ ಮತುತ್ ಮರಿಯಾ ಟ್ೕಫನ್ ರವರ 
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರ.  
  
ಚೆನೊವೆತ್, ಎರಿಕಾ ಚೆನೊವೆತ್ ಮತುತ್ ಮರಿಯಾ ಟ್ೕಫನ್, 2011. ವೈ ಲ್ ರೆ ಸಟ್ನ್ಸ್ ವಕ್ಸ್ರ್: ದಿ ಸಾಟ್ರ್ಟಜಿಕ್ 
ಲೊಜಿಕ್ ಆಫ್ ನಾನವ್ಯಲನ್ಟ್ ಕಾನಿಫ್ಲ್ಕ್ಟ್. ನೂಯ್ಯಾಕ್ರ್: ಕೊಲಮಿಬ್ಯಾ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪೆರ್ಸ್ ಪುಟ 6. 
  
ನಾ ಕ್ 1.1 ಮಾ ತಿಯು ಇದರ ಲ್ ದೊರೆಯುತತ್ದೆ: 
http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html 
  
2 67 ಪರ್ಜಾ ಪರ್ಭುತವ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1972- 2005 ರ ನಡುವೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲ್ 
ಪರಿ ೕ ದೆ: ಹೌ ಫಿರ್ೕಡಮ್ ಇಸ್ ನ್: ಫರ್ಮ್ ಕ್ ರೆ ಸಟ್ನ್ಸ್ ಟು ಡುಯ್ರಬಲ್ ಡೆಮಾಕರ್ . ಲೇಖಕನು 
ಕಂಡು ಡಿದಿರುವುದು: 
  
"ನಾಗರೀಕ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಶಕಿತ್ಯು 67 ರ ಲ್ 50 ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವುದರ ಲ್ ಮುಖಯ್ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 70ರಷುಟ್ ದೇಶಗಳ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಗರ್ಗಳು ಸೋತವು ಮತುತ್ 
/ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರಾಜಯ್ಗ ಂದ ಹೊಸ ರಾಜಯ್ಗಳು ಹುಟಿಟ್ಗೊಂಡವು. ಆ 50 ದೇಶಗಳ ಲ್, (ನಾಗರೀಕ ಶಕಿತ್ಯಿಂದ 
ಮಾತರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವಗರ್ದವರು ಮತುತ್ ಪರ್ಜಾಶಕಿತ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಮಿಶರ್ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು) ಯಾವುದೂ ಸವ್ತಂತರ್ ದೇಶಗಳಾಗಿರ ಲಲ್. 25 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಶಹ 
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿದದ್ವು, 25 ದೇಶಗಳು ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿಲಲ್. ಈಗ 2005 ರ ಲ್ 32 ದೇಶಗಳು ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿವೆ. 14 
ದೇಶಗಳು ಭಾಹಶಹ ಸವ್ತಂತರ್ವಾದವು, 4 ಮಾತರ್ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿಲಲ್. " 
  
ಅಕೆಮರ್ನ್, ಪೀಟರ್, ಮತುತ್ ಅಡಿರ್ಅನ್ ಕರಟಿನ್ಕಿ, 2005, ಹೌ ಫಿರ್ೕಡಮ್ ಇಸ್ ನ್: ಫರ್ಮ್ ಕ್ ರೆ ಸಟ್ನ್ಸ್ ಟು 
ಡುಯ್ರಬಲ್ ಡೆಮಾಕರ್ . ವಾ ಂಟನ್, ಡಿ : ಫಿರ್ೕಡಮ್ ಹೌಸ್ ಪುಟ 6-7 
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ಎನಿವ್ರನೆಮ್ಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ ಮೂವೆಮ್ನಟ್ಗ್ಳು ಮತುತ್ ದಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆ ಕರ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಶನ್. ಫಿರ್ೕಡಮ್ ಹೌಸ್ 
ಶೇಷ ವರದಿ ಜೂಲೈ 18. ಪುಟ 1.  
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