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ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳು
ಸವ್ತಃ ಆಡ ತಗಾರರು ತೆರಿಗೆಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ ಸಲು, ದಮನಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ ಹೇರಲು,
ರೈಲುಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕ್ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಜೆಟಗ್ಳ ಸೃ ಟ್, ಸಾರಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶನ, ಬಂದರುಗಳ
ನಿವರ್ಹಣೆ, ಹಣ ಮುದರ್ಣ, ರಸೆತ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ,

ೕಸರು ಮತುತ್ ಸೇನೆಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನುನ್ ಮುಂದಿಡುವುದು

ಅಥವಾ ದನದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದೂ ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. ಈ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಜನರು ಆಡ ತಗಾರರಿಗೆ ವೈ ಧಯ್ಮಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಮತುತ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುತಾತ್ರೆ. ಮೇ ನ ಸಥ್ರದ ಲ್ರುವ ಜನರು ಈ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಆಡ ತಗಾರ ಆಡ ತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್. ಒಮೆಮ್ ಇದು ಸಮಾಜದ ಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಶಕಿತ್ಯ ಸಹಜ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ
ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಲ್, ನಾವು ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಸಮಾಜದ ಲ್
ಜನರೇಶಕಿತ್ಯ ಪರ್ಮುಖ

ಡಿತದಾರರು, ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು, ಅಂದರೆ

ೕಸರು, ನಾಗರಿಕ

ಸೇವಕರು, ಕಾಮಿರ್ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಉದಯ್ಮಿಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ಇತಾಯ್ದಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್
ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ. ಇವುಗಳ ಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿಮಮ್

ದಾಗಲೇ

ರೋಧಿಗಳನುನ್

ಬೆಂಬ ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಇತರರು ನಿಮಮ್ ಚಳವ ಯನುನ್ ಬೆಂಬ ಸಬಹುದು.
ನಾವು

ಈ

ಬೆಂಬ ಗ

ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ್

ಬೆಂಬಲದ

ಕಂಬಗಳು

ಎಂದು

ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಶಕಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡುತಾತ್ರೆ.
ಅ ಂಸಾ ಹೋರಾಟದ ಆರಂಭದ ಲ್ ಹಲವು ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿಮಮ್
ರೋಧಿಗ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ನಿಮಮ್

ರೋಧಿಗ ಂದ ಬೆಂಬಲವನುನ್

ಚಳವ ಯನುನ್

ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ

ಸಲಹೆ
ಜನರು ತಮಮ್ ಬೆಂಬಲ

ಂದೆ ಪಡೆದರೆ,

ರಾಜ ಆಡ ತ ನಡೆಸಲಾಗದು!

ಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ (ಕೆಲವು ನಿಮಮ್

ಬೆಂಬ ಸಲು

ಆರಂಭಿಸಬಹುದು),

ನಿಮಮ್

ರೋಧಿಗಳು ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದು.

SPO1: ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ಣಿ .

ನಮಮ್ ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗೆ, ನಾವು ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳನುನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸುತೆತ್ೕವೆ:

“ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಮಾಜದ
ಶಕಿತ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್

ಭಾಗಗಳಾಗಿದುದ್, ಅವುಗಳು ಈಗಿನ ಪರ್ಭುತವ್ಕೆಕ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ತನನ್

ಸತ್ರಿಸಲು ಶಕಿತ್ಯ ಮೂಲವನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತತ್ದೆ.”

ಡಾ ಜೀನ್ ಶಾಪ್ರ್, ಅ ಂಸಾ ಹೋರಾಟಗಾರ

ಸಥ್ ೕಯ

ಅಧಿಕಾರಶಾ

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಯ್ವಸೆಥ್

ವಯ್ವ ಥ್ತ ಧಮರ್

ಸಮುದಾಯ

ಉದಯ್ಮ/ವಾಣಿಜಯ್

ಮಾಧಯ್ಮ

ಸಂಸೆಥ್

ಮೇಯರ್

ನಗರ ಕೌನಿಸ್ಲ್
ಸಥ್ ೕಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕರು
ಉದಯ್ಮ ನಾಯಕರು
ಪರ್ಜೆಗಳು

ಪರ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಲ್,

ಧ ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳನುನ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಲ್ ಸೇರಿರಬಹುದು:

ಆಡ ತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಾದ ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಮತುತ್ ಚುನಾವಣಾ ಆ

ೕಗ, ನಾಗರಿಕ

ೕಸರು, ಸೇನೆ,

ಬಬ್ಂದಿಗಳು, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಯ್ವಸೆಥ್, ವಯ್ವ ಥ್ತ

ಧಾಮಿರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು, ರಾಷಟ್ರ್‐ನಿಯಂತಿರ್ತ ಮಾಧಯ್ಮ, ಉದಯ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

ನಾವು ‘ಅಥರ್ವಯ್ವಸೆಥ್’ ಅಥವಾ ‘ಧಮರ್’ವನುನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಪಟಿಟ್

ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ:
ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳು ಮತುತ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳ
ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್
ಅರಿತುಕೊ ಳ್.

ಮಾಡದೆ ಇರುವುದನುನ್ ದಯ ಟುಟ್ ಗಮನಿ . ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಸೃ ಟ್ಸುವ ಮತುತ್ ಕೊಂಡರೆ. ನೀವು ಸಮಾಜ, ಮೇಲೆ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಲು
ಬಯ ದದ್ ಲ್ ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ್ (ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳು) ಗುರುತಿ

ಮತುತ್ ಅದರ

ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಹಾಕಿ.
SPO 2:

ಹಲವು ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳನುನ್ ದೂರ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಬಗಳನುನ್ ಸೆಳೆಯುವ
ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು.
ಅ ಂಸಾ ಚಳವ ಯು

ಧ ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜನರ ನಡವ ಕೆಯನುನ್

ಪರ್ಭಾ ಸಲು ದಾರಿಯನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ವುದು ನಿಣಾರ್ಯಕ:


ನಿಮಮ್



ಅವರ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಾನ, ಷಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಮತುತ್ ಸಮಯವನುನ್
ನಿಮಮ್

ಸಲಹೆ
ನಿಮಮ್ ಅ ಂಸಾ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ
ಮಾಡಿ: ಪರ್ತೀ ಸವ್ತಂತರ್
ಕಂಬವನುನ್ “ದೂರ ಮಾಡುವುದು”
ಬದಲಾಗಿ “ಸೆಳೆಯಿರಿ”.

ಒಂದು

ರೋಧಿಗ ಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕತೆಯನುನ್ ನಿವಾರಿಸುವುದು
ರೋಧಿಗ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರನುನ್ ಒ ಸುವುದು.

ಅ ಂಸಾ

ಚಳವ ಯು

ಒಂದು

ನಿದಿರ್ಷಟ್

ಯಶ ವ್ಯಾದಾಗ, ಆ ಕಂಬದ ಸದಸಯ್ರು ನಿಮಮ್
ಬೆಂಬ ಗರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನುನ್

ಕಂಬವನುನ್

ಪರ್ಭಾ ಸುವ ಲ್

ರೋಧಿಗ ಂದ ಮತುತ್ ಆಕೆಯ/ಆತನ

ಂಪಡೆಯಲು ದಾರಿಗಳನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ; ಇದು

ಬ ರಂಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ ಅವರ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಪಾ ಸದೆ ಇರುವ
ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ಅಲ ಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನುನ್

ವ್ೕಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಮತುತ್/ಅಥವಾ

ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಂಬಗಳ ಸದಸಯ್ರು ಬ ರಂಗವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಪರೋಕಷ್ವಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಚಳವ ಯನುನ್ ಬೆಂಬ ಸಬಹುದು.
ನಿಮಮ್ ಕಂಬಗಳ ನಡವ ಕೆಯನುನ್ ಪರ್ಭಾ ಸಲು, ಕಂಬಗಳ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ನಿಮಮ್
ಚಳವ ಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ನಿಮಮ್ ಚಳವ ಯಿಂದ ದೂರ
ಮಾಡುವ ನಡು ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಗತಯ್.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

ಂದಿನ ಪುಟದ ಲ್

ನಾಯ್ಸದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ನೀವು ಸೈನಿಕರು ಸೇನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಹೊಂದಿರುವ

ಪಾರ್ಮಾಣಿಕತೆಯನುನ್ ದೂರ ಮಾಡಲು ಬಯ ದ ಲ್,

ಂದಿನ ಯಶ ವ್ೕ ಚಳವ ಗಳ ಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಸೆತ್ಗಳ ಲ್

ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರುತತ್ದೆ, ಅವರೂ ಸಹ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪತಿ ಮತುತ್ ಪರ್ಜೆಗಳೆಂದು ನೆನಪಿಸುವುದು, ಅವರ
ರಾಷಟ್ರ್ಭಕಿತ್ಯ ಪರ್ ೆಯನುನ್ ಎಬಿಬ್ಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವುದು, ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಆಡ ತಕಿಕ್ಂತ

ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ನೇತೃತವ್ದ

ಸಮಾಜವು ಅವರಿಗೆ ಮತುತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕೆಕ್ ಒ ತುಂಟು ಮಾಡ ದೆ ಎನುನ್ವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ
ನಡವ ಕೆಯು ಸೈನಿಕರು ತಮಮ್ ಕಂಬದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್

ಪಕಷ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅವರನುನ್ ಸೆಳೆಯುತತ್ದೆ.

ಅದಕೆಕ್ ಬದಲಾಗಿ ನಗರಗಳ ಲ್ ಸೈನಿಕರನುನ್ ಬೆದರಿಸುವ ಚಳವ ಗಳು ಮತುತ್ ಕಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಎಸೆದು ಮಾಡುವ
ಕೃತಯ್ಗಳು ಅವರನುನ್ ಕಂಬದ ಬ ಗೆ ಇನನ್ಷುಟ್ ದೂಡುತತ್ದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ದೌಜರ್ನಾಯ್ತಮ್ಕ ಸಕಾರ್ರಗಳು
ಪಕಷ್ಗ ಂದ

ಂಸಾತಮ್ಕ
ರೋಧ

ಂಸಾತಮ್ಕ ಹೋರಾಟವನುನ್ ಪರ್ಚೋದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಇನೂನ್

ಹತಿತ್ರವಾಗುತತ್ದೆ ಎನುನ್ವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿ ದಿದೆ ಮತುತ್ ಸೈನಿಕರು ಆಡ ತದ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ನಿಯತಿತ್ನಿಂದ
ಪಾ ಸುತಾತ್ರೆ.

SPO 3:

ಈ

ಪರ್ತೀ ಕಂಬದಿಂದ ವಯ್ಯಿ ರುವ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ

ಮತುತ್ ಪರ್ತೀ ಕಂಬದ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ

ಸಮಾಜದ ಲ್ ಏನಿದೆ ಎನುನ್ವ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಅಂದಾಜಿ .

ಭಾಗದ ಲ್, ನಾವು ಹಲವು ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಅಂಶಗಳನುನ್

ಶೆಲ್ೕ ಸ ದೆದ್ೕವೆ.

