
ഞ�െള�റി�്

ക��ണിസ�ി�ം ക�ാപി�ലിസ�ി�ം േശഷം ആേഗാളതല�ിെല നവീകരണം സാധ�മാ��
അ�� സാ�ഹിക വ�വ�ിതിയാണ് വി�ാന സ�ഹം. വിവരസാേ�തിക
ആശയവിനിമയവിദ��ം �തഗതിയി� വള��െകാ�ിരി�� േലാകവ�ാപക�ംഖല�ം
നവമാധ�മ��ം േച��ാണ് ഈ സ�ഹെ� ശ�ിെ����ത്. മ�ഷ� മ�ിഷ് ക�ിന് മാ�േമ
േശഖരി�െ��� 'വിവര'�െള�ം 'അറിവി'െന�ം മനനം െച�ാനാ� എ�തിനാ� മ�ഷ�െ�
ബൗ�ിക �യത് നമാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിെ� അടി�ാനം.

ഞ��െട ല����

1. ക��ണിസ�ി�ം ക�ാപി�ലിസ�ി�ം േശഷം വ�� അ�� സ�ഹെ� ആേഗാളതല�ി� നവീകരി�ാ�
സാധി�� വ�വ�ിതിയായി വി�ാന സ�ഹം എ� സ���െ� �േ�ാ�് വ�ക�ം �ചരി�ി�ക�ം െച�ക.
വിവരസാേ�തിക ആശയവിനിമയ വിദ��ം �തഗതിയി� വള�� െകാ�ിരി�� േലാകവ�ാപക�ംഖല�ം(www)
നവമാധ�മ��ം േച��ാണ് ഈ സംവിധാനെ� ശ�ിെ����ത്. വി�ാന സ�ഹെ��റി�� ച��കളി�
ആ�ക� 'വി�ാനം' 'അറിവ്' എ�ീ വാ�ക� ഇടകല��ി സംസാരി���ം ക����
സയ�സ്/ഐടി/ഇലേ�ാണിക് സ്/േസാ�് െവയ� എ�ിവ�െട പ�ാ�ല�ി� മനസിലാ���ം കാണാ��്.
എ�ാ� മ�ഷ� മ�ിഷ് ക�ിന് മാ�േമ േശഖരി�െ��� 'വിവര'�െള�ം 'അറിവി'െന�ം മനനം െച�ാനാ�
എ�തിനാ� മ�ഷ�െ� ബൗ�ിക �യത് നമാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിെ� അടി�ാനം.

2. സ�ഹ�ിെ� എ�ാ ത�ി��വെര�ം �ല�തേയാെട ഉ�െ���ക�ം �താര�ത, ഉ�രവാദിത�ം എ�ിവ
ഉറ�വ��� ഒ� വി�ാന സാ��ിക േമഖല�ായി ഒ� �തിയ സംവിധാനം ��ി�ക�ം അതിെന�റി�്
പഠി�ി�ക�ം െച�ക.

3. എ�ാ മ�ഷ���ം എ�ാ േമഖലകളി�ം മ�ഷ�ാവകാശം ഉറ�ാ�� നവമാധ�മ വി�വ�ി� വിശ�സി�ക.

4. ന� വാ��ക�ം വീ�ണ��ം �ദാനം െച�� അഹിംസാ മാധ�മ സംസ് കാരെ� അവതരി�ി�ക�ം
�ചരി�ി�ക�ം െച�ക.

5. സ�കാര�, രാ�ീയ സാ�ഹിക ജീവിത�ളി� വിശ�ാസ�ത�ം �താര�ത�ം നട�ാ��തിനായി �ചരണം നട�ക.

6. ജീവെ��ം ജീവിത�ിെ��ം ��ണത�ം പരി�ിതി�െട നിലനി��ി�മായി പാരി�ിതിക ആ�ീയത�ം
��ിരത�ം േവ�ി സംസാരി�ക�ം മിനിമലി�് �വ് െമ�ിെന േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�ക. ആവശ�മി�ാ�
ഉ�����ം േസവന��ം സ�ഹ�ി� ���ടാ� അ�വദി�ാെത ആവശ��ി� മാ��� ഉപേഭാഗം
േ�ാ�ാഹി�ി�� �േ��മാണ് മിനിമലി�് �വ് െമ�് എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. ന�െട �മിെയ



മലിനമാ�ക�ം സാവധാനം െകാ�െകാ�ിരി���ം ഈ അമിത ഉപേഭാഗമാണ്. ഇതിേനാെടാ�ം ���ം
ഹരിത�മായ ജീവിതചര��ായി �ീ� ആ�ഡ് �ീ� �ചരണ�� നട�ക.

7. നിയ�ി�ാ�ം അടി�മ��ാ�മായി ഉപേയാഗി�െ��� അധികാര പിരമിഡിന് പകരം ഒ�
ഉ�രവാദിത��ംഖലാ മാ�കെയ പി�ണ�ക.

8. മ��വേരാ�� ഉ�രവാദിത�ം എ�തി� അധി�ിതമായ ഒ� �തിയ ധാ��ിക േബാധം വള��ിെയ��ക.

9. വരാനിരി�� നാലാം വ�വസായ വി�വെ� ��ി�ക�് മാനവ വികസന�ിനാ�� ശാ�ീയ�ം
സാേ�തിക�മായ ഗേവഷണ���് ശാ���, സാേ�തിക വിദ�ധ�, സംരഭക�, െന�് വ���മാ�,
�ാപനേമധാവിക� എ�ിവെര �േചാദി�ി�ക�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െച�ക.

10. സാഹിത�ം, സംസ് കാരം, കല, സംഗീതം, സിനിമ (�ശ��ം ആല�രിക�ം �കടനപര�മായ കലക�) എ�ിവെയ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി കലാകാര�ാെര തിരി�റി�ക�ം അവെര േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം മ�ഷ�ത��� ഒ�
സ�ഹ�ിെ� നി��ിതി�ായി അവെര സഹായി�ക�ം െച�ക.

11. കാ��ാ��ം പെ����വ��ം ഉ�ാസം ഉറ�വ��ിെ�ാ�് തെ� ശാരീരിക�മത�ം കഴി�ം സംര�ി�ാ�
കായികേമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ക.

12. �റ� േ�ാതസ്, െപാ�സംവാദം �ംഖലാ സ�ഹം എ�ിവ�െട വികാസ�ിനായി ഉ��ാദന�ിെ�
വിേക�ീ�ത മാ�ക, ��ിപരത�� സ�ഹ�ിെ� ൈലസ�സ്, പക��േപ�ി�� എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി�ക..


