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LGBTIQ నా్య యకత్వ  శిక్షణ – ఇండియా 

Bengaluru – India, January – September 2017 

LGBTIQ న్యాయకత్వ శిక్షణ – ఇండియా 
 

పరచియం – గుర:ి 

సాలిడారిటీ ఫ ౌండేషన్ (సాలిడారిటీ) మరియు ది గే అౌండ్ లెస్బియన్ విక్టరీ ఇన్స్బటటయూట్ (విక్టరీ) సౌంసథలు, ఇౌండియాలో 
లె ౌంగిక్ అలప సౌంఖ్ాూక్ుల రాజకీయ నాయక్త్వ శిక్షణ కార్ూక్రమానికి  తెలంగాణ, ఆంధ్ర పరదేశ్ మరియు కరాా టక రాష్టార ా ల 

న ండి అభ్ార్థు ల  కొర్కు ఎద ర్థ చూస్ ు న్యార్థ. ఈ కార్ాకరమము జనవరి న ండి సెపెరంబర్థ న్ెలలోపు జర్గన నాది.  
ఈ శిక్షణా కార్ూక్రమౌం 2017 జనవరి మరియు జూలె  నెలల మధ్ూ న్యలుగు దఫాలుగా బ ౌంగళూర్ులో జర్ుగుత్ ౌంది.   

మీర్థ ఇకకడ కలిక్ చసేి మీ అపిి కషేనిన  మాకు పంపించండ.ి  

ఆఖ్ర్ు తేదీ : జనవరి 22nd, 2017. 

ఈ రాజకయీ నాయక్త్వ శిక్షణ కార్ాకరమం యొక్క ముఖ్యూదేే శ్ూము - లె ౌంగిక్ అలప సౌంఖ్ాూక్ుల 

నాయక్త్వమును బలోపేత్ౌం చేయడానికి అవసర్మ ైన స్  దాధ ౌంతిక్ మరియు ఆచర్ణాత్మక్ విషయాౌంశాలను అౌందిౌంచడౌం 

మరియు ప్రజాసావమూ ప్రకిరయలో పాలగొ నడౌం మరియు రాజకీయ సౌంసథలతో చర్చల దావరా సమానత్వ ఎజ ౌండాతో 
ముౌందుక్ు వెళళడానిక ై శిక్షణార్ుథ లక్ు సర ైన సాధ్నాలను క్లిపౌంచడౌం - ఈ శిక్షణ యొక్క ముఖ్యూదేే శ్ూము.  ఈ శిక్షణ 

కార్ాకరమం దయవరా భావి కమయానిటీ లీడర్స్ కు మరియు శ్రరయోభిలాషులకు స్మగరమ ైన మరియు రాజకీయేత్ర్ 
శిక్షణ ఇవవబడున . 
 

ఇది మూడు రోజులపాటు నాలుగు దఫాలుగా జర్ుగుత్ ౌంది.  ఇంద లో అవసర్మ ైన స్  దాధ ౌంతిక్ త్ర్గత్ులు, 
గుంపులుగా పనిచేయడం మరియు వర్థకష్టాప్స్ ఉంటాయ.   వీటి దయవరా శిక్షణార్ుథ లు త్మకు కావలసిన న్ెైపుణయాలు 
మరియు సర ైన సాధ్నాలను ప ంది,  గొపప న్యయకులుగా ఎదిగి ప్రజాసావమూ ప్రకిరయలో పాలగొ నడౌం మరియు త్మ 
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కమయానిటీలు  పరా తినిధ్ాం వహ ంచేలాగా కార్ాకరమాలన  చేస్ాు ర్థ.  ఈ త్ర్గత్ులు కనాడ, తెలుగు/ఇంగలిష్ 
భాషలంద  నడుప బడున . భాష త్ర్జమా చేయ బడున .    

సాలిడారిటీ ఫ ౌండేషన్ - స్ క్స్ వర్కర్ుు  మరియు లె ౌంగిక్ అలప సౌంఖ్ాూక్ులక్ు ఫ లోషబప్ మరియు గరా ౌంటులను 
అౌందజేయడౌం దావరా మదేత్ నౌందిౌంచడానిక ై ఇటీవలనే ఏరాపటు చేయబడిన ఒక్ భార్త్దేశ్ ఆధారిత్ ఫ ౌండేషన్. 
వనర్ులు, ఆలోచనలు మరియు ప్రిజాా నము మధ్ూ ఒక్ వార్ధిగా సాలిడారిటీ ఫ ౌండేషన్ ప్ని చేసుత ౌంద.ి సామాజిక్ 

మార్ుపక్ు వార్ు ముౌందు వర్ుసలో ఉౌండి క్ృషబ చేసాత ర్ు.  

ది గే & లెస్బియన్ విక్టరీ ఇన్స్బటటయూట్, లెస్బియన్, గే, దివలిౌంగ సౌంప్ర్ుకలు  మరియు లిౌంగమారిపడి చ ౌందిన వూక్ుత ల 

సౌంఖ్ూను ప్రజా కారాూలయాల యౌందు బహిర్ౌంగప్ర్చి, వారి విజయానికి సహాయ సహకారాలను అౌందిౌంచడానికి ప్ని 

చేసుత నన ఒక్ యు.ఎస్ ఆధారిత్ సవచఛౌంద స్ేవా సౌంసథ . 

 

LGBTIQ రాజకీయ న్యాయకత్వ శిక్షణ – ఇండియా మనకు అవస్ర్మా? 

పరస్ ు త్ భార్త్ దేశంలో ల ైంగికత్ మరియు జ ండర్స గురిుంపు పబి్లక్ స్ులాలోి  నిషధేింప బడింది. మన దేశంలో లె ౌంగిక్ అలప 

సౌంఖ్ాూక్ులు మరియు LGBTIQల స్మానత్వం గయరిి పరజాస్ావమా స్ంస్ులు మాటాి డతిే పరతికూల పరిసిులన  
ఎద రొకన వలసి వస్ ు ంద.ి ల ైంగిక అలప స్ంఖ్ాాకుల న్యయకత్వమున  బలోపేత్ం చసే్ూు  వారిలో స్మానతయవనిా 
పెంప ందిస్ూు  మరియు వారి మీద జర్థగుత్ునా అతయాచయరాలన  త్గిగంచడయనికల  కృషి చేస్ూు  పరజాస్ావమా పరకలరయలో 
పాలగగ నడం, వారి హకుకలన  ప ందడం, పబి్లక్ ర్ంగాలలో హో దయలన  ప ందడం మరియు వారి వారి కోరికలన  బలి 
వదదకు తీస్ కొని రావలసిన అవస్ర్ం ఉంద.ి 

స్మర్ువంత్మ ైన న్యయకులుగా ఎదిగిన ల ైంగిక అలప స్ంఖ్ాాకుల/ LGBTIQల న్యయకత్వమున  బలోపేత్ం 
చేయడం దయవరా వార్థ రాజకీయ స్ంస్ులతో ఫలితయలు ఇచేి స్ంభాషణలు చేయగలర్థ. స్మర్ువంత్మ ైన 
న్యయకులుగా ఎదిగిన LGBTIQలు స్మానతయవనిా దేశ ఎజ ండయ లో ప ంద  పర్చగలర్థ. మరియు స్మర్ువంత్ంగా 
ఈ కమయానిటీ ల మీద జర్థగుత్ునా అతయాచయరాలన  ఎద రొకన గలర్థ. ఇదే విదంగా, ఈ LGBTIQల న్యయకులూ 
ర ండు విధయల ైన విదాన  వారి స్మాజానికల ఇవవగలర్థ - పబి్లక్ అధికార్థలన  LGBTIQల గయరిిన విషయాల పటి 
ఆస్కలు చూపించే విదంగా మరియు  రాషర  ా పర్మ ైన స్ంస్ులలో జాగృతి కలిపంచే పరికర్ంగా వావహరించగలర్థ.  
మరియు వీర్థ LGBTIQలకు గొపప రోల్ మోడల్ గ ఉండ గలర్థ.      
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3. టార గట్  స్భ్ుాలు - ఎంపిక విధయనం 

సాలిడారిటీ మరియు విక్టరీ స్ంస్ుల వార్థ LGBTIQ కమయానిటీ కల చెందిన 18 స్ం. లు ఫెై బడిన 30 మందిని ఎనిాక 
చేస్ాు ర్థ,  వార్థ భార్త్ దేశ వాస్ లు, ముఖ్ాంగా కరాా టక, ఆంధ్ర పరదేశ్ మరియు తెలంగాణ పరా ంతయలకు చెంది 
వార్థగా  ఈ కలరంది చెపపబడిన విషయాలు కలిగి ఉండయలి.  

 

 ల ైంగిక అలప స్ంఖ్ాాకుల/ LGBTIQ ఉండయలి 

 పరజా స్ావమా వావస్ు  లో పాలగగ నడయనికల నిబదదత్,ఆస్కలు కలిగి ఉండయలి 

 రాజకీయ  అధికార్థలతో మరియు రాజకీయ న్యయకులతో ల ైంగిక అలప స్ంఖ్ాాకుల/ LGBTIQ లకు 
స్మానతయవనిా పెంప ందించే అడవవకేసీ చేయ గలిగిన నిబదదత్ కలిగి ఉండయలి 

 పరిపకవము, పరస్ార్ స్ామరాు ాలు, న్ేర్థికొనడయనికల ఆస్కలు, వాస్ువమ ైన గుణగణయలు కలిగిన వార్థగా 
ఉండయలి. భినాతయవలన   పరశంచంచే వార్థగా ఉండయలి. 

 స్ంస్ుల వార్థ నిర్వహ ంచే అనిా కార్ాకరమాలలో పాలగగ న్యలి. 

 

ఈ శిక్షణయలన  నిర్వహ ంచే స్ంస్ులకు భినాత్వత్ం ఫెై ఖ్చిత్మ ైన నిబబత్ు  ఉంది. ఇంద  నిమిత్ు ం, మేము LGBTIQ  
లలో ల సిబయన్స్, బ ైసెకు్ల్ మహ ళలు, టార న్జ ండర్స్, ఇంటర్స సెక్్ వార్థ, భాష స్ంధిత్ులు, జాతి, మత్  
పర్మ ైన   వార్థ, దళిత్ులు, HIV స్ ంకలంత్ులు, అంగవెైకలాం కలిగినవార్థ, ఇత్ర్  నిమావరాగ ల పరతినిధ్ లన  
పరర త్్హ స్ాు ము. 

 

ఎంపిక విధయనం: 

 స్ాలిడయరిటీ మరియు వికరరల స్ంస్ులు పరా ంతీయ మరియు ఆస్కలు కలిగిన స్ంస్ులతో కలిసి అభ్ార్థు లన  ఎంపిక 
చేస్ాు ర్థ.  

 మొదటి దశ లో ఎంపిక చేసిన వార్థ  - పూరించన దర్ఖ్ాస్ ు  ఫార్ము మరియు వాకలుగత్ ఇంటర్్వాకు 
హాజర్థ కావాలి.  

 ఈ ఎంపిక లో పరా ంతీయ, జ ండర్స, వయస్ , ఇత్ర్ స్వంత్, స్ామాజిక గుణగణయలన  పరిగణలో తీస్ కొని 
విభినామ ైన గయర ప్స న  ఎంపిక చేయబడున . 
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4. అపిి కషేన్స, ఆఖ్రి తదేీ మరియు స్ాకలరిిప్స లు  

 

అపిి కేషన్స్ లు జనవరి 22nd, 2017 వర్కు సీవకరించబడున . చేయబడున    

అపిి కేషన్స లన  ఇంగలిష్, కనాడ, తెలుగు భాషలలో పూరిు చేయండి.  

స్ాలిడయరిటీ మరియు వికరరల స్ంస్ులు ట్ైైనింగులకు స్ాకలరిిప్స లు ఇవవగలర్థ. అంద లో .... 

 ట్ైైనింగ్  

 మ టీరియల్్ 

 రాన , పర న  పరయాణ ఖ్ర్థిలు 

 నివాస్  స్ులము  

 భోజన వస్త్ులు  

 

స్మాచయర్ం: 

మీకు ఇంకా ఏవెైన్య స్మాచయర్ం కావాలంటే, మాకు రాయండి: solidarityfoundation2013@gmail.com 
 

పాఠ్ాంశం మరయిు పరశి్ోధ్న్య పధ్ధతి: 

ఈ శిక్షణ లో న్యలుగు అధయాయాలు (మోడూాల్్), పరతీ అధయాయం మయడు రోజులు మరో ఏడు అక్షాలు చ టటర  నిరిమంచబడినది. 

ఈ శిక్షణలలో త్ర్గతి గది బో ధ్న, వయోజన విదా, త్దిత్ర్థలు పాలగగ న గలిగే పదధత్ులు, వూాహాలు, కలగలిపిన పర్స్పరకి అధయాయాలన  
అమలు పర్థస్ూు  త్ద పరి పర్ావేక్షణతోపాటు పాలగగ నే్ వారికల స్హాయ స్హకారాలన  అందిస్ాు ర్థ. పరతీ సెషన్స కు ఒక కీలకమ ైన అంశం వుంది, 
అది భార్త్ నిపుణులచే నిర్వహ ంచబడున . కన్లిరంగ్ బృందం యొకక నైె్పుణాం మ ర్థగు చేస్ూు  కొనిా సెషన్లలో ఇత్ర్ నిపుణులు రావటం 
జర్థగుత్ుంది. అకాడమీలో హాజర్థ అయన అందరిని వరాగ లుగా విభ్జించ ఆ పైె పరతీ రాతిర వార్థ జటుి గా ఎన్నా విధ్ లు నిర్వహ ంచేలా చూస్ాు ర్థ.  

అధయాయం 1: పరవిర్ున - స్ాధ్కులుగా ఎలిజబ్లటిఐకుా న్యయకులు 

తేదీలు: 10, 11, 12 మార్సి 2017 

● లక్షాం: పరజాస్ావమా పరకలరయల వెపైు మొగుగ  చూపుత్ునా ఎలిజబ్లటఐికుా న్యయకుల యొకక ఆత్మవిశ్ావస్ానిా పునర్బలనం చసే్ూు  భార్త్ 
దశేపు ఎలిజబ్లటఐికుా వర్గం వార ిఅవస్రాల పటి ఇంటర ్ క్షణయలిట ీజఞనంతో లోతెనై అవగాహన కలిగసి్ ు ంద.ి  

విభాగాలు:  
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A. ఎలిజబ్లటఐికుా  రాజకయీ న్యాయకత్వం 

విషయాలు:  

● రాజకయీ పరకలరయలోి  పాలగగ న్ంేద కు కార్ణయలు మరయిు బహ ర్ంగ ఎలిజబ్లటఐికుా  న్యయకులుగా ఎదరింిచవలసని అవరోధయలు. (మరయిు సీు ,ై దళిత్ 

వరాగ లన ంచ న్రే్థికునా పాఠాలు) 

● ఇంటర ్ కలరంగ్ గురిుంపులన  పర్ావకే్షంిచటం: ఎలిజబ్లటఐికుా  అధకిార్థలు, ఎలిజబ్లటఐికుా  పరజలన  మరయిు వార ియావత్ుు  స్మాజానిా పార తినిధ్ాం 

వహ ంచటం 

● చొచ ికుపర వుట: విజయవంత్మ నై ఎలిజబ్లటఐికుా  రాజకయీ న్యయకులు 

● ఒక ఎలిజబ్లటఐికుా అధకిారగిా రాజకయీ పారలరలన  నడపింిచటాని న్రే్థికోవటం 

B. భార్త్ దశేపు ఎలిజబ్లటఐికుా  పరజల యొకక అవస్రాలని తలెుస్ కోవటం: 

విషయాలు:  

● ఎలిజబ్లటఐికుా  కుటుంబాలలో పరతీ ఒకక వర్గం యొకక పార ధయనాత్ల పటి అవగాహన తచె ికోవటం 

● భార్త్ దశేపు ఎలిజబ్లటఐికుా  పరజలన  పరభావిత్ం చసే ేచటార లు మరయిు విధయన్యలు 

● కులం, లింగ, వర్గం, మరయిు ఎలిజబ్లటఐికుా: వివక్షణయల ఇంటరసకె్షణయలిటసీ్ 

● అన కూలుల మనస్ ్లన  గ లుచ ట: స్మాచయర్ం వినియోగంిచ స్మానత్వంకల ధ్ృడమ నై వాదనన  పరతిపాదంిచటం 

● అన కుకూలుల హృదయం గ లుచ ట: విలువల భాషన  ఉపయోగంిచటం 

అధయాయం 2: భార్తీయ రాజకయీ వావస్ు  మరయిు మానవ హకుకల కలరయ విధయనం 

తదేలీు: 5, 6, 7 మ ే2017 

● లక్షాం: భార్త్ దశేం లోని రాజకయీ వావస్ున  మరయిు మానవ హకుకల కలరయ విధయనములన  అర్ధం చసే్ కొన ట అంత ేకాక వాటనిి స్మానత్ 

అభివృదిధకల ఉపయోగ పడలేా చూచ ట. 

విభాగాలు:  

A. భార్త్ దశేము లో రాజకయీ వావస్ు 

విషయాలు: 

● పరజాస్ావమాం గురంిచ పరచియం 

● పరభావ శీలమయన పరజాస్ావమాం లోని ముఖ్ామ నై అంశ్ాలు 

● భార్త్ దశేపు రాజకయీ నిరామణయలు మరయిు ఎనిాకల పరకలరయ 



´ 
 

 
 

 
● స్ాు నిక స్ాు య పరభ్ుతయవలు: నిరామణం, పనితీర్థ, మరయిు పదవి కోస్ం పర టచీయేటం 

● రాజకయీ విధయన్యలన  అభివృదిధ  చయేటం 

● భార్త్ రాజకయీ వావస్ులో జరగిని పౌర్ హకుకల అభివృదిధ  యొకక ఉదయహర్ణయలు 

● రాజకయీ పారలరలు: ముంద కు పర వుట 

B. మానవ హకుకల పరరి్క్షణ కలరయ విధయనం 

విషయాలు: 

● జాతీయ మరయిు అంత్రాజ తీయ మానవ హకుకల పార ధ్మిక వావస్ు 

● ఎలిజబ్లటఐికుా పరజల స్మానత్వనికల  అభివృదిధ , మరయిు ఉనాతిని స్ాధ్ాపరచి ేపరస్ ు త్ చటరపర్మ నై, స్ంస్ఠ  పర్మ నై పార ధ్మిక వావస్ు 

● మానవ హకుకల పార థమిక వావస్ులో ఎలిజబ్లటఐికుా వార ిహకుకలు 

● అధయాయం 3: స్ంభాషణ మరయిు ఇంటర్స-పర్్నల్ పార వీణాం 

● మానవ హకుకల ఉలింఘనం లో ముఖ్ామ నై అభియోగాలు 

అధయాయం 3: న్యాయవాద, స్ంభాషణ మరయిు మ సే్ జిగ్ 

తదేలీు: 28, 29, 30 జుల  ై2017 

● లక్షాం: రాజకయీ న్యయకత్వంక  ైకలీక స్ంభాషణ మరయిు స్ామాజిక న్ెపైుణయాలని వృదిధ  చయేుట 

విభాగాలు:  

A. ఉపన్యాస్ కళ 

● ఉపన్యాస్ కళకు మ ళకువలు 

● బాడ ీలాంగవేజ్ మరయిు కనపడ ేవిధయనం 

● వాద పరతివాదములలో మ ళకువలు 

● పాతిరకయే ఇంటర్్వాలు 

B. స్ామాజిక న్ెపైుణయాలు 

● స్ంఘరి్ణయ తీరామనం 

● స్మావశే్ాలు యొకక కళ 

● ఇత్ర్ వరాగ లతో కూటమి స్ాు పంిచ ట 
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అధయాయం 4: ఎనిాకల పరచయర్ మ ళకువలు 

తదేలిు: 18, 19, 20 సెప్టంబర్ 2017 

● లక్షాం: జయపరదమయన ఎనిాకల పరచయరానిా నిర్వహ ంచ టకు అవస్ర్మ నై పరజఞ  స్ాధ్న్యలు స్మకూర్ిటం 

విభాగాలు:  

విషయాలు:  

● ఎనిాకల పరచయర్ పరణయళికన  త్యార్థ చయేుట మరయిు కొనస్ాగంిచ ట 

● ఎనిాకల పరచయర్ స్ందశేం న  త్యార్థ చయేుట 

● ఓటరి్న  స్ంపరదంిచటానికల కావలసని మ ళకువలు 

● ఎనిాకల పరచయర్ పటెుర బడ ి

● పరే్థ పరఖ్ాాత్లు 

● ఎనిాకల పరచయర్ సబిబంద ిమరయిు వాలుంటరీ్థి  

● పర త్ుు లన  ఏర్పర్థిట 

 

 


