
 

Agents of Change and Nonviolent Action

 

Hardy Merriman
Conservation Biology, Volume 22, No. 2
April 2008
Translation: April 2018



Translated and independently 
evaluated

TRANSLATOR’S NOTES



ಬದ�ಾವ�ಯ ಏ�ಂಟರು ಮತು� ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮ*  
 
ಅ�ಂ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮ ಎಂಬುದು �ಾ�ಾನ� ಜನರು ತಮ� ಹಕು�ಗಳು, �ಾ�ತಂತ�� ಮತು� �ಾ�ಯ�ಾ�� �ೂೕ�ಾಡುವ ��ಾನ�ಾ��.            

ಇದು �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಾ�ಂ�ಕ ಅ�ಂ�� ಸಂಬಂ���, ಆದ� ಇದನು� �ಾನು ಇ�� ��ಷ� ಸ���ೕಶ ಎಂದು              

�ಾ��ಾ��ಸು��ೕ�. �ಾವ��ೕ �ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಾ�ಂ�ಕ ಅಂಶಗ�ಂದ ಪ���ೕಕ�ಾ� ಇದು ಇರುತ��. ಸಂಘಷ�ದ�� �ೂ�           

ಕ�� �ಾಡುವ�ದು �ೕ� ಎಂಬ �ಷಯದ�� ಇದು �ಾಯ��ವ��ಸುತ��. 

 
ಅ�ಂ�ಯ ಕ�ಮ ಎಂಬುದು ಸ�ಾಜದ��ರುವ ಅ��ಾರದ ಒಳ�ೂೕಟವನು� ಆಧ���ಾ��ದು�, ಜನರ ಸಮ�� ಮತು�          

ಬದ���ಂದ ಪ���ಾ���. ತ��ರುದ��ಾ�, �ಂ� ಸೃ��ಸಲು �ಚು� ಶಕ��ಾ�ರುವವರು ಮತು� ��ೕಮಂ��ಯ �ೕ� ಗಮನ           

ಹ��ರುವವರನು� ಸ�ಾಜದ ಶ��ಯು ಅವಲಂ��ರುತ�� ಎಂದು ನಂಬ�ಾ��. ಆದ�, ಭೂ�ೂೕಳದ�� ಆ��ಕ�ಯು ಒಂದು          

ಉಪ ವ�ವ���ಾ�� ಮತು� ಭೂ�ಯ �ಾನೂ��ಂದ ಒ�ಾ���ಾ� �ಧ��ಸಲ����. �ೕ�ಾ� �ಂ�ಯನು� ಆಧ��ದ          

ಅ��ಾರದ ವ�ವ�� ಮತು� ಹಣವ� �ಾ��ಾರು ಅಥ�ಾ ��ಯ� ಗಟ�� ಜನರ ವತ�� ಮತು� �ನಯದ ��ಾಲ�ಾದ ಉಪ             

ವ�ವ���ಾ�ರುತ��. ಆ ಜನರು ತಮ� ��ಾ��ಾಹ��, ವತ�� ಮತು� �ನಯವನು� ಬದ��ದ�, ಸ�ಾಜದ��ನ ಅ��ಾರದ           

ಸಮ�ೂೕಲನವ� �ಶ�ದ�� ಬದ�ಾಗುತ��. ಸರಳ�ಾ� �ೕಳುವ��ಾದ�, ಜನರು �ನಯ�ಾ�ಲ��ದ�� ಆಡ�ತ�ಾರರು ಮತು�         

ಸಂ��ಗಳು ಆಡ�ತ ನ�ಸ�ಾರವ�.  

 
ಅ�ಂ� ಕ�ಮವ� ಜನರ ನಂ��, ವತ�� ಮತು� �ನಯ ��ಾನದ�� ಸಂ�ತ ಮಟ�ದ�� ಬದ�ಾವ� ಮೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ             

ಅ��ಾರವನು� ಪ�ಯುತ��. ಇದು ಗಮ�ಾಹ��ಾ� ಉಂ�ಾಗಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ�� ಇದು �ಾರತದ �ಾ�ತಂತ�� �ೂೕ�ಾಟ,          

ಅ��ಕ �ಾಗ�ಕ ಹಕು� ಚಳವ�, ��ಧ �ಾ��ಕ �ೂೕ�ಾಟಗಳು (ಅಂದ� 1960ರ ಮಧ��ಾಗದ�� ಯು�ೖ�� �ಾರಂ            

ವಕ�� � ಚಳವ�) ಮತು� ���ನಂ� �ಾ�ೂೕ�� ಪತನ (1986), ಆಗ�ೂ�ೕ ��ೂೕ�� (1988), ದ�ಣ ಆ���ಾದ��ನ            

�ೂೕ�ಾಟ (1980s-90s), �ೂ�ೕ�ೂಡ� ��ೂೕ��� (2000) ಮತು� ಉ��ೕ� ನ�� ಅ�ಾ��ೕ�ಯ� �ಸ�ಂ (2004)          

ನಲೂ� ನ��ತು. ಅಥ�ಾ, ಬದ�ಾವ�ಗಳು �ಚು� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ� ನ�ಯಬಹುದು, ಜನರು ಸ��ೕಯ�ಾ� ಅಂಗ�ಗಳಂತಹ          

ಅಂಗ�ಗಳನು� ಆ�� �ಾ��ೂಂಡು ಉತ�ನ�ವನು� ���ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಪ�ಾ�ಯ ಸಂ��ಗಳು ಅಥ�ಾ ಆಥು�ಕ�ಯನು�          

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಶ��ಸಬಹುದು. ��ಾನಗಳು ಮತು� �ಾಗ�ಗಗಳನು� �ೂರತುಪ��, ಅ�ಂ�ಯ ಎಲ� ಕ�ಮಗಳೂ ಮೂರು          

��ಾಗಗ�� ಒಳಪ��ರುತ��: �ಾ� ಕ�ಮಗಳು - ಅಂದ� ಜನರು ಈ �ಲಸ �ಾಡಲು ��ೕ�ಸುವ��ಲ�, �ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ             

�ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸುವ�ದು. ಅವರು ��ೕ��ದ, �ಾಡ�ೕ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡಬಹು�ಾದ         

ಸಂಗ�ಗಳನು� ಜನರು �ಾಡುವ��ಲ�; ಅಥ�ಾ �ಾ� ಮತು� �ೂರ�ಡು��ಯ ಕ�ಮಗಳ ಸಂ�ೕಜ�. 

 
ಜನರ �ನಯ ಮತು� ವತ�� ��ಾನದ�� ಬದ�ಾವ�ಯನು� ���ೕ�ಾ��ಸಲು, �ದಲ ಹಂತದ�� ಅದನು� �ಾ� ಅವರು            

�ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ�� ಎಂಬುದನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಳು�ವ�ದು ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ�ಾ��. ಸ�ಾಜ�ಂದ ಸ�ಾಜ�� �ಾರಣಗಳು          

ಬದ�ಾಗುತ��. ಆದ� �ಾನು �ೂೕ�ಾಟ�ಾರರು ಮತು� ಸಂಘಟ��ಾರ�ೂಂ�� ನನ� �ಲಸದ�� �ಾನು ಎದು��ದ �ನಯ��           

ಅತ�ಂತ �ಾ�ಾನ��ಾದ ಎರಡು �ಾರಣಗ�ಂದ�, ವ��ಸುವ ಪ�ಾ�ಯ ��ಾನಗಳು �ಾವ�ವ� ಇಲ� ಎಂದು ಜನರು           

�ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಬದ�ಾವ�ಯ ಕ�ಮಗಳನು� �ೖ�ೂಳ�ಲು ಅವರ�� ಆತ���ಾ�ಸದ �ೂರ��ಾ��. ತಮ� ಸ�ಾಜದ��          

�ಾ�ೕ ಅ��ಾರದ ಚು�ಾ�� ���ರುವವರು ಎಂಬುದನು� ಬಹು�ೕಕ ಜನರು ಮ���ಾ��. ಆ�ಾಗೂ�, ಔಪ�ಾ�ಕ ��ಣ,           



�ಾ����ೕಶ� ಗಳು, ಸ�ಾ�ರಗಳು ಮತು� �ಾಧ�ಮಗ�ಲ�ವ� ಸ�ಾ�� ಕಟ�ಡದ�� ಅಥ�ಾ �ಾ����ೕ� �ೕಮದ�         

ಕ�ೕ�ಗಳ��ನ �ಲ�ೕ ವ���ಗಳ ಮ�� ಅ��ಾರ ಇರುತ�� ಮತು� �ಾಮಥ���� ಹಣ ಮತು� ಗ� ಗ�ೕ (ಇದನು� ಇವರು             

�ೂಂ�ರು�ಾ��) ಅಂ�ಮ ಮೂಲ ಎಂದು �ಂ���. ಈ �ರೂಪ�ಯು ಅವರ ಉ��ೕಶವನೂ� ಪ��ೖಸುತ��. ಇ��ಾಸದ ಎಲ�            

ಸಂದಭ�ದಲೂ� ಯಶ��ೕ ಅ�ಂ�ಯ ಚಳವ�ಯು, ಜನರು ಒಗ��ಾ�� �ೂೕ�ಾಡ�ೕ�ರುವ �ಾಸ�ವ ಮತು� �ಾ�ಾನ�          

ಉ��ೕಶ�� ಜನರು ಆ�ೕಜ��ೂಳು�ವ�ದು ಮತು� �ೕ� ಮತು� ಹಣ��ಂತ �ಚು� ವ���ಾತ�ಕ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ            

�ಾಸ�ವವನು� ಜನರ�� ಮೂ���. ಬದ�ಾವ�ಯನು� ಬಯಸುವ �ಾವ��ೕ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಚಳವ�ಯು ಈ          

�ಾಸ�ವವನು� ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಇ�ೕ ಸ���ೕಶದ�� �ಾ�ೕ ಅ��ಾರಸ�ರು ಎಂಬುದನು� ಜನ�� ��ಸ�ೕ��.  

 
ಇದನು� ಇನೂ� ಒಂದು ��� ಮುಂ� �ೂಂ�ೂಯು�ವ��ಾದ��, ಯಶ�� ಚಳವ�ಗಳು �ೕವಲ ಜನರು ಅ��ಾರಯುತರು ಎಂದು            

�ೕಳುವ�ದ��ೕ ಅಲ�, ಸ�ಷ� ಮತು� �ಾ�ಸಬಹು�ಾದ ಗು�ಯನು� �ಗ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು� ತಮ� ಯಶಸ�ನು�           

�ಾಖ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಪ�ಚುರಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಅ��ಾರವನು� ಪ�ದ��ಸುತ��. ಅವರ��ನ �ಜಯಗಳು         

�ೕ�ತ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ� ಜನರನು� ಒ�ಾ��ಸುವ ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾಮವ� ಅಭೂತಪ�ವ��ಾ��. ಉ�ಾಹರ��, ಯುಎ�          

�ಾಗ�ಕ ಹಕು� ಚಳವ�ಯು 1955-56ರ�� ಅ�ಾ�ಾದ �ಾಂ�ೂ���ಯ�� ಬ� ಗಳ�� ವಣ��ೕದ �ೕ�ಯನು�         

�ೂ�ದು�ಾಕುವ ಮತು� 1960ರ�� �ಾ� �� ಲಂ� �ೌಂಟ� ಗಳ�� ವಣ��ೕದ �ೕ�ಯನು� �ೂ�ದು�ಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶ��           

ಪ��ತು. �ಾರತದ �ಾ�ತಂತ�� ಚಳವ�ಯು ���ಷರ ಉಪ�� �ಾ�� ಮತು� ಇತರ �ಾ��ಗಳ �ರುದ� 1930-31ರ��            

�ೂೕ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ�� ಪ��ತು. ಇದನು� �ಾ��ದ ನಂತರ, ಈ ಉ��ೕಶಗಳು ಇ�ೕ ದ�ಣ ಅ��ಕ ಅಥ�ಾ              

�ಾರತದ �ಾ�ತಂತ�� ಪ�ಯುವ ಬೃಹ� ಉ��ೕಶ�� ಒಂದು ಸಣ� ಪ�ಾ�ಯ�ಾ� ರೂಪ��ೂಳು�ತ��. ಆದ�, ಇವ�ಗಳ           

�ಜ�ಾದ ಪ��ಾಮ�ೕ�ಂದ� ಈ ಚಳವ�ಗ�� ಈ ಯಶಸ�ನು� ಬಳ��ೂಳು�ವ��ಾ��. ಈ ಯಶಸು�ಗಳು ಜನ�� ತಮ�           

ಕ�ಮಗಳು ಪ�ಮುಖ�ಾ�ರುತ�� ಮತು� �ಾವ� ��ನ��ಯನು� ಸೃ��ಸಲು ಶಕ�ರು ಎಂಬುದನು� ಅ�ಯಲು� �ಾಧ��ಾಗುತ��.          

ಇದು �ಂಬಲವನು� ���ಸಲು �ರ�ಾಗುತ�� ಮತು� �ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಚಳವ�ಯನು�          

ಪ���ಂ�ಸುತ��.  

 
ಈ ಉ��ೕಶವನು� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ�� �ಾ�ಸ�ಾಗದು. �ಾ�ಂದ� ಅ��ಕದ �ಾಗ�ಕ ಹಕು� ಚಳವ� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ            

�ಾ�ತಂತ�� ಚಳವ�ಯು �ೖ�ಕ ಉನ��ಯನೂ� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಇವ�ಗಳನು� ಕ�ಣ ಪ�ಶ�ಮ, ���ಾ�ೕಲ� ಮತು�          

�ೌಶಲಯುತ �ಾಜ�ೕಯ ���ೕಷ��ಂದಲೂ �ಾಧ��ಾ��. ಇದು ಎಲ� ಅ�ಂ�ಾ ಚಳವ�ಯಲೂ� �ಜ�ಾ��. ಆ�ಾಗೂ�, ಈ           

�ಾಸ��ಾಂಶವನು� ಹಲವರು �ಲ��ಸು�ಾ�� ಮತು� ಅ�ಂ�ಯ ಚಳವ�ಗಳು �ೕವಲ �ಾವ�ಜ�ಕರ ಪ��ಭಟ�, ��ೂೕಧದ          

ಅ�ವ��� ಮತು� �ೖ�ಕ ತ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾಧ��ಾಗುತ�� ಅಥ�ಾ ಆಕಷ�ಕ �ಾಯಕರು ಅಥ�ಾ ಅಪ�ವ��ಾದ ಶ��ಯನು�            

ಅವಲಂ��ರುತ�� ಎಂದು ನಂಬು�ಾ��. ಆದ�, ಇದು ಹಗ ಲ�. �ಾ���ಸಂ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಕ ಅ�ಂ�� �ೖ�ಾ�ಂ�ಕ�ಾ� ಬದ��ಾದ            

ವ���ಗಳು �ಾತ� ಇದ�� ಅಗತ��ಲ�. ಇದ�� ಅಗತ��ಾ�ರುವ��ೕ�ಂದ�, ಜನರನು� �ೕ�ಸುವ, ವ���ಾತ�ಕ �ೕಜ�,          

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂವಹನಗಳು ಮತು� ಸ���ೕಶ�� ಸೂಕ��ಾದ ��ಾನಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ��ಾ��. ಎಲ�         

ಸ���ೕಶಕೂ� ಒಂ�ೕ �ದ� ಸೂತ��ಲ�. ಅ�ಂ�ಯ ಚಳವ� ಎಂಬುದು �ೕವಲ ಒಂದು ��ಾಲ �ಾ���ಯ ಸೂಚ�ಯ��ೕ.            

ಇದನು� ��ೕ��ಸುವ ��ಾ�ಂತಗ�ಾದ ಅ��ಾರವ� ಸಮ�� ಮತು� �ನಯ�ೕಲರ�� ಇರುವ�ದು, ಎಲ� �ೂೕ�ಾಟಗಳಲೂ�          

��ರ�ಾ��. ಸ�ಾಜದ ಸ���ೕಶ ಮತು� ಅಂಶಗಳ �ೕ� ಇದರ ಅಳವ��ಯು ಅವಲಂ��ರುತ��. ಇದು ಮುಕ� �ಾವ�ಜ�ಕ            



ಕ�ಮವನು� ಬಯಸುತ���ೕ ಅಥ�ಾ ಖ�ೕ� ��ಾನದ�� ಸುಮ�� ಬದ�ಾವ�ಯನು� �ಾಡುತ���ೕ ಅಥ�ಾ ಇ�ರಡನೂ�          

�ಾಡುತ���ೕ ಎಂಬುದನು� ಆಧ�� (��ಧ ಹಂತದ ಅ�ಂ�ಯನು� ಜನರು ಬಳಸುವ�ದ�ಾ�� ��ಧ �ೕ�ಯ ತಂತ�ಗಳನು�           

ಬಹು�ೕಕ ಚಳವ�ಗಳು ರೂ�ಸುತ��), ತಮ� ಸ�ಾಜದ�� ಜನ�� �ಾಜ�ೕಯ ಅವ�ಾಶವನು� ರ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಬಳಸಲು ಒಂದು            

�ಾ�ಯನು� ಇದು ಒದ�ಸುತ��.  

 
ಅದೃಷ�ವ�ಾ� , ಜನರು �ೕ� ಬಳಸಬಹುದು ಮತು� ಈ �ಂ� �ೕ� ಬಳಸ�ಾ�� ಎಂಬುದರ ಬ�� ತುಂ�ಾ �ೌ��ಕ �ಲಸ,              

ಸಂ�ೂೕಧ� ಮತು� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��. ಈ �ಾನದ ಅಗತ�ವ� �ರಂತರ�ಾ�ದು�, ಅ�ಂ� ಚಳವ�ಯನು�          

�ವ��ಸು��ರುವ ಅ��ಾರ ಮತು� ಸಂ�ಾವ��ಯನು� ಇದು ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��. ಇದನು� �ೕವ� ಬಹು�ೕಕ �ನಪ���ಗಳ��          

ಓದುವ��ಲ� ಮತು� ಇದರ ಬ�� �ಾಕಷು� �ಾಜ�ಾರ�ಗಳು �ಾತ�ಾಡುವ�ದನೂ� �ೕ���ೂಂ�ರುವ��ಲ�. ಆದ� �ೕರು          

ಮಟ�ದ ಸಂಘಟ��ಾರರು ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ಸದಸ�ರು �ಮ� ಇದನು� �ೕಳು�ಾ��. ಬದ�ಾವ�ಯ ಏ�ಂಟರು           

ಸ�ಾಜದ��ರುವ ಜನರು ಮತು� ರಚ�ಾತ�ಕ ಬದ�ಾವ�ಯು ಸಮೂಹ�ಂದ�ೕ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಅವರು         

ಗುರು�ಸು�ಾ��. ತಮ�ನು� ಮುನ��ಸುವ ವ����ಾ� ಅವರು �ಾಯುವ��ಲ�. �ಾ�ಂದ� ಬಹು�ೕಕ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾ����ೕ�            

�ಾಯಕರು ತಮ� ಸಮು�ಾಯವ� �ೂಂದ�� �ಲು��ಾಗ �ಾಡ�ೕ�ರುವದನು� �ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� ಅವರನು�         

�ೂ��ಾರರ�ಾ��ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಅಂಶವನು� ಅವ� �ೂಂ�ರುವ��ಲ�. �ೕ�ಾ�, ��ಾ�ದ�ಂತದ ಜನರು ಅ�ಂ�ಯ         

ಕ�ಮಗ��ಾ� ಎದುರು �ೂೕಡುತ��ೕ ಇ�ಾ�� (ಮತ�ಾನ, �ಾನೂನು ವ�ವ�� ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾವ� �ೖ�ೂಳು�ವ ಇತರ           

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ��ಾನಗಳನು� ಅವರು ಬಳಸಬಹುದು). ಇದು �ಾನವ ಹಕು�ಗಳು, �ಾ�ತಂತ��, �ಾ�ಯ, �ಾರದಶ�ಕ�,          

ಮ��ಯರ ಹಕು�ಗಳು, �ೕ�ೕ ಜನರು ಮತು� ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ ಹಕು�ಗಳು ಮತು� ಪ�ಸರ ರ��ಯನು� �ಾ�ಸಲು ತಮ�            

ಸಮು�ಾಯಗಳನು� ಬಲಪ�ಸುವ ��ಾನವನು� ಅವರು ಕಂಡು�ೂಂ�ರುತ��. ಅ�ಂ�ಯ ಕ�ಮವನು� ಬಳಸುವ ಉ��ೕಶ         

�ಾವ��ೕ ಆ�ದ�ರೂ, ಇದರ ಪ�ವ� ಅಗತ�ಗಳು ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ��: ಜನರ ಮನ�ನ�� ಅ��ಾರದ ಕಲ��ಯನು�           

ಬದ�ಸುವ�ದು. ಈ �ಾನವನು� ಹಂ��ೂಳು�ವ�ದು ಮತು� ಜನ�� ತಮ� ಅ��ಾರದ ಶ��ಯನು� ��ಸುವ�ದು ಬದ�ಾವ�ಯ           

ಅಗತ� �ಲಸ�ಾ��. 
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