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Rawls Turns Hundred!
This year is the 100th birth anniversary of
Philosopher John Rawls, who had spent his
career pondering about moral justice and
whose normative works had sown the seeds for
plethora of literature not just in philosophy but
also in Economics, Political science and many
other social sciences disciplines. Thus,
Egalitarians feels privileged in dedicating this
issue to the work and memory of John B
Rawls.
As promised in the last month issue, we tried
to expand the content and added new sections
in this issue. A new section called ‘D’Tales
which exploits data technics to expose the
entrenched caste inequalities, and three special
pieces contributed by the members feature in
this issue apart from last month events and
curated news articles. Please do read and tell
us how do you feel.

© Three Quarks Daily

John B Rawls
21 Feb 1921 – 24 Nov 2002

to
John B. Rawls

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of
thought. A theory however elegant and economical must be rejected or
revised if it is untrue; likewise, laws and institutions no matter how efficient
and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each
person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of
society as a whole cannot override.
-

John Rawls, A theory of Justice
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Events in January
• Ramchandra CST Voltaire (Founder & Secretary, AMOFOI) has released the first monthly
newsletter of Egalitarians on 10.01.2021 and delivered the keynote address on the
importance of inter-caste marriage in breaking the caste perpetuity and bringing about an
Egalitarian society.
• In the monthly meeting, which was held on 10.01.2021 the Vision and Objectives were
discussed clause-by-clause, one amendment to the objectives was proposed, unanimously
voted, and adopted. Proposal to strengthen and scrutinise the membership form was
discussed and accepted unanimously.
• The Commissionerate of Social Welfare (GoTN), on 16.01.2021, has furnished incomplete
information on our RTI application seeking the scheme implementation details of Dr.
Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter Caste Marriage assistance scheme. On 28.01.21 we
filed an appeal asking to direct the PIO to furnish the relevant information.

The principles of
justice are chosen
behind a veil of
ignorance.
-

Rawls

• Between 27th and 28th January 2021 four different RTIs seeking Caste diversity in Right to
Education act implementation, caste diversity in Madras University, caste diversity in
Tamil Nau government secretariat, and the detailed procedure to get the ST Irular
community certificate were filed by the Egalitarians.
• Egalitarians logo was adopted with 91% voting in favour of the logo, on 21 st January 2021.
• One of the members EG Bagath Singh has left the group on 13 th January 2021 citing
personal reasons.

Financial Position
Donations (between 1st and 31st Jan 2021)

: Rs. 0.0/-

Expenditure (between 1st and 31st Jan 2021) : Rs. 0.0/Balance (as on 31 Jan 2021)

Bank Account Details
Bank

: Axis Bank

Account number : 913010045380268
Account type

: Savings Account

IFSC

: UTIB0001449

Account holder

: Manoj K G

Mobile number

: 8851583097

: Rs. 317/-
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Egalitarians Welcomes
Two new members have joined us last month. This makes our total strength thirteen. We are
growing. However, group diversity in terms of gender and region remains a concern for us.

EG Neena

EG Karthick

Let’s Discuss the ‘C’ Word: Op-Eds on Caste
• Prof. Radhika Kumar, and Prof. Kaushal Panwar shed light on the woes of the community that

involves (sic) in cleaning work, their predicament under the colonial rule, and how their
narratives are brushed aside even in the modern-day state regimes. Published in - The Indian
Express (24th Jan, 2021). Read here.
• Researchers - Ingrid and Surbhi – explore the default incompetence of mainstream economics

in studying and teaching about systemic inequalities (race in particular). Their study pinpoints
that the mainstream economists, male economists, economists of global north, and the
economists who have graduated more recently are less likely to teach/research structural and
historical inequalities. Published in – Inst. for New Eco. Thinking (3rd Aug, 2020). Read here.
• Culturalist Urmi Chanda in her article (The Wire, 30th Jan 21) paints a broad-brush summary

of the webinar (org. by Univ. of California, LA) on Caste and Classical Indian art forms. This
article explores the ‘aesthetic erasure’ in art forms by the caste hegemonic group in India and
begs several anthropological questions: ‘what makes an art form classical?; what repertoire is
canonised?; how is theory created?; and how are genres defined?’.
•

An Excerpt from the India Exclusion Report 2020 was published in the Scroll.in (29th Jan
2021) that explores the plight of Manual Scavenging labourers in India and the excerpt
further touches upon the institutionalisation of caste oppression in sanitation work through
contractorization which undercuts the minimal job security which these labours had.

A just society is a
society that if you knew
everything about it, you
would be willing to
enter it in a random
place.
- Rawls
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‘D’Tales
Using the (once-in-five-year) Agriculture census data (source) between 1996 and 2016, we try
to see the caste category wise trends in land holding pattern and number of land owners.
Traditionally, caste and power are tied to the land. Post 1991 reform land has been serving as a
ship to sail through the capitalist market. There are studies on re-distributive justice in the racial
context of North America (for instance, Mullen and Darity, From Here to Equality, UNC Press,
2020.). However, such studies are yet to grow in the Caste context of India.

Fig. 1. Caste Category-wise Number of Land-owners

not just that some should
have less in order that
others may prosper.
-

Rawls
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தீண்டாமை
EG Revathi
எங்கள் வீட்டின் வாசலில் ஒரு அண்ணா வந்து நின்றுககாண்டு ‘சாமி! சாமி!’ என்று கூப்பிட்டார். நான்
உடனே எழுந்து கவளினே ன ாய் ‘என்ே அண்ணா? கசால்லுங்க’ என்று னகட்னடன். அதற்கு அந்த
அண்ணா ‘குடிக்க தண்ணி குடுங்க சாமி க ாம் தாகைா இருக்கு’ என்றார். நான் உடனே ‘உள்ள வந்து
உக்காருங்க அண்ணா, நான் தண்ணி எடுத்துட்டு வனறன்’ என்று கசால்லிவிட்டு தண்ணீர் ககாண்டுவ
உள்னள கசன்னறன். உடனே என் அம்ைா என்மேக் கூப்பிட்டு ‘அவரு உள்ள வ ைாட்டாரு. நீ கசாம்புல
தண்ணி ககாண்டுன ாயி அவரு மகயில ஊத்து குடிச்சுட்டு ன ாவட்டும்’ என்று கசான்ோர். ‘ஏம்ைா?’
என்று நான் னகட்னடன். ‘அது அப்பிடித்தான். ஒேக்கு ஒன்னுந்கதரிோது. கசான்ேத கசய்’ என்று
என்மே சிடுக்ககன்று ார்த்தார் என் அம்ைா.
நான் அமைதிோக தண்ணீர் எடுத்துக்ககாண்டு ன ானேன். அந்த அண்ணாவும் உள்னள
வந்திருக்கவில்மல. வாசலினலனே நின்றிருந்தார். நான் தண்ணீர் ககாண்டுன ாேதும் அவ து இரு
மககமளயும் கூப்பிக்ககாண்டு, வாமேக் மககளில் மவத்துக்ககாண்டு ‘ஊத்துங்க’ என்று கீனே
குனிந்தார். தண்ணீர் ஊற்றினேன். குடித்துவிட்டு ‘நன்றி சாமி’ என்று கசான்ோர். அவரிடம் நான்
‘ஏங்கண்ணா, கசாம்புல குடிக்க ைாட்டிங்களா?’ என்னறன். அதற்கு அவர் ‘நாங்களாம் கீழ்சாதிக்கா ங்க.
அப்பிடி வாங்கிக் குடிச்சா ஒங்களுக்கு ஆவாது’ என்றார். உடனே எேக்குக் னகா ம் வந்தது. என்
அம்ைாவிடம் ‘ஏம்ைா, கீழ்சாதிோ அவங்க நம்ை ஊட்டுக்குள்ள வ கூடாதா?’ என்னறன். ‘ஆைாம்’
என்றார் அம்ைா. ‘அப்ன ா எதுக்காகம்ைா கல்ோணம், சாவு, னகாயில் திருவிோ எல்லாத்துக்கும்
அவங்களதான் கைாதல்ல கூப்புடுனறாம்?’ என்று னகட்னடன். ‘அவங்க வந்து னைாளம் தட்டுோ தான்
தீட்டு கழியும். அது ஒரு சடங்கு’ என்று திலளித்தார். ‘அப்ன ா நம்ை தாேம்ைா கீழ்சாதி’ என்னறன்.
அம்ைா என்மே முமறத்துப் ார்க்க நான் ஓடிவிட்னடன்.
அன்றிலிருந்து இன்றுவம னைல்சாதி, கீழ்சாதி பிரிவிமேகளில் நம்பிக்மகயில்மல. எப்ன ாதும்
சிந்திப் துண்டு – சாதி, ைதம் எதுவும் இல்லாைல் இருந்தால் ோர் ைேமும் புண் டாைல்
இருக்குகைன்று. இதற்கு நான் ோரிடம் ன ாய் என்ே கசால்வது என்று கதரிேவில்மல. இந்த
சைேத்தில்தான் Egalitarians குறித்து அறிந்ததும், என் ைேதில் னதான்றுவமதகேல்லாம் கசால்லவும்,
சமூகத்தில் ைாற்றம் வ என் ங்கும் இருக்க னவண்டும் என்று உணர்ந்து அதில் உறுப்பிேரும் ஆனேன்.
சாதிகள் எத்தமே இருந்கதன்ே? கமடசியில் ‘அந்த க ாணத்த தூக்குங்கப் ா’ என்றுதான்
கசால்கிறார்கள். பிணம் என்று க ேரிடப்ன ாகிற ஒரு சடலத்திற்கு சாதி எதற்கு.

Why I am an Egalitarian?
EG Karthik
ஏறத்தாே ஆறு ைாதங்கள் இருக்கும். கருப்பிேத்தவருக்கு ஆத வாக அ ங்னகறிே ன ா ாட்டம் அது.
சமூக வமலதளங்களில் "When will India have its Dalit Lives Matter movement?” எேப் ல்னவறு த ப்பிேர்
கவளிப் டுத்திேதும் இக்காலகட்டத்தில் தான். இவ்வாறு நிமறே ைக்கள் தங்களது ஆதங்கத்திமே
கவளிப் டுத்திேமதப்

ார்க்கும் ன ாது ைேதிற்குள் ைகிழ்ச்சிோக இருந்தது. ஏகேன்றால் எேக்கும்

ஆழ்ைேதில் அப் டித்தான் னதான்றிேது. சில ைாதங்களுக்கு முன்பு நண் ன் ஒருவரிடம் 'Green Book'
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என்ற ஒரு ஆங்கில கைாழித் திம ப் டத்மதப் ார்க்கச் கசால்லி ரிந்தும கசய்னதன். நிற
னவறு ாட்மடப் ற்றி கதளிவாக விளக்கும் டம் அது. அப் டத்மதப் ார்த்துவிட்டு அவர்
கூறிேதாவது; நல்ல னவமள இந்திோவில் உள்ள க ரும் ான்மை ைக்கள் கருப்பு நிறத்தில்
இருப் தால் ோர் தலித், ோர் தலித் இல்மல என் மத நிறத்தால் னவறு டுத்தி விட முடிோது.
அகைரிக்காவில் உள்ளமதப் ன ான்று நிறத்தால் னவறு டுத்தும் டி இருந்திருந்தால் நாம் இன்னும்
னைாசைாே நிமலக்கு கசன்றிருக்கக் கூடும். ஒரு விதத்தில் உண்மை தான். அகைரிக்காவில் நிற
னவறு ாட்மட நீக்குவதில் ைார்டின் லூதர் கிங் அடித்தளம் வித்திட்ட ககாள்மககள் ஒ ாைாவின்
அதி ர் தவிோலும், கைலா ஹாரிஸ் துமண அதி ர் தவிோலும் ஓ ளவிற்கு நிமறனவறி இருக்கிறது
என்று கூறலாம்.
அவ்வப்ன ாது நான் ைேதில் நிமேத்தது உண்டு. இனதன ான்று நம் நாட்டிற்கும் ைார்டின் லூதர் கிங்
ன ால, சாதியின்மைக்காகவும், சைத்துவ சமுதாேத்திற்காகவும்

ல்னவறு தமலவர்கள்

இருந்திருக்கின்றேர், இருந்து ககாண்டும் இருக்கின்றேர் . ஆோல் அவர்களது ககாள்மககமள
நமடமுமறயில் முழுமைோக நிமறனவற்றுவதில் தான் நாம் தவறி விடுகினறாம். சைத்துவம் என்று
எதிர் ார்க்கும் ன ாது ஒவ்கவாரு ைானுடரும் க ாறுப் ாகச் கசேல் ட னவண்டிே கட்டாேத்தில்
உள்னளாம். இவ்வாறு இன்மறே ைக்களிடத்தில் உள்ள சைத்துவம் ைற்றும் சாதி குறித்த புரிதல்கமள
சற்னற அதிகம் கதரிந்து ககாள்வதற்காக இந்த ககான ாோ ககாடுத்த விடுமுமறயில் ைக்களுடன்
ேணித்னதன் (இ ாைநாதபு ம் ைாவட்டத்திற்குள் ைட்டும்). இவ்வாறு ேணித்த ன ாது எேக்கு
விளங்கிேது ஒன்று தான். க ரும் ான்மைோே கி ாைங்களில் கவவ்னவறு இரு
சாதிகளுக்கிமடனேோே பி ச்சமேகள் இருந்தே. னைலும், இது இங்கு ைட்டுைல்ல நாடு முழுவதும்
உள்ள க ரும் ான்மை ைக்களிடத்தில் சைத்துவம் என் தற்கு இடனை இல்மல என் மத
நண் ர்களிடம் உம ோடும் ன ாது விளங்கிேது. சரி, இங்கு நடக்கும் உயிர் லிகளுக்கும், சாதி
வன்ககாடுமைகளுக்கும் தீர்வு தான் என்ே என்று னோசித்த ன ாது எேக்கு டாக்டர் அப்துல் கலாம்
நிமேவிற்கு வந்தார். அவருமடே ககாள்மக ஒன்று தான் – ை த்மதப் பிடுங்கி நடுவதற்குப் தில்
கன்றுகமளப் பிடுங்கி நடு, அங்கு தான் உண்மைோே லன் கிமடக்கும் என் து. அதோல் தான் அவர்
குேந்மதகமளயும், ைாணவர்கமளயும் னதர்ந்கதடுத்தான தவி வேதாேவர்கமளத்
னதர்ந்கதடுக்கவில்மல. கா ணம் குேந்மதகளிடமும் ைாணவர்களிடமும் நல்ல எண்ணங்கமள
விமதத்தால் அது அமேத்துத் தமலமுமறகளுக்கும் ேேளிக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஆோல் இங்கு
அப்துல்கலாம் அவ து கசாந்த ைாவட்டத்தினலனே னதாற்று விடுகிறார் என் மத நிமேக்கும் ன ாது
மிகுந்த னவதமேேளிக்கிறது. அதற்குக் கா ணமும் ஒன்றுதான். இங்கு ைாணவர்களிடத்திலும்,
குேந்மதகளிடத்திலும் நல்ல எண்ணங்கமள விமதக்க ஆட்கள் ற்றாக்குமற என் னத. ைாற்றத்மத
உருவாக்க ஆசிரிேர்களுக்கும், க ற்னறார்களுக்கும், கல்விக்கும் க ரிே ங்குள்ளது. இங்குதான்
Egalitarians ங்காற்றலும் வந்தமைகிறது. த ைாே கல்விமேக் ககாடுக்க முேலும் ன ாதும், சாதிேற்ற
சமுதாேத்மத உருவாக்க முேல்வதாலும் சைத்துவ சமுதாேத்மத உருவாக்க முடியும் என்ற
நம்பிக்மகயில் கசேல் டுகின்ற அமைப்பில் ஒரு தன்ோர்வலோக இருப் து னைலும் நம்பிக்மக
அளிக்கிறது.
னைலும் இன்மறே காந்திகள் புத்தகத்தில் வருனவாம ப் ன ான்று சைத்துவ சமுதாேத்மத
உருவாக்குவதற்கு நாம் ஒவ்கவாருவரும் காந்திோய் கசேல் ட னவண்டிே கட்டாேத்தில்
இருக்கினறானை தவி இனி ஒரு காந்தி வ ைாட்டா ா எேக் கேவு காண் தில் ேனில்மல.
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முற்ன ாக்கா? னைம்ன ாக்கா?
EG Vignesh
நண் ர் ஒருவர் மிகவும் "முற்ன ாக்காக" ன சக்கூடிேவர்.
சாதி ஒழிப்பு, க ண்கள் முன்னேற்றம், சமூக ைாற்றம் எே கதாண்மட கிழிே அடித்துவிடுவார்.
"இந்த கசாமசட்டி ஏன் ப்ன ா இப்டி இருக்கு?" எே ஓோைல் சலித்துக்ககாள்வார்.
அவரும் நானும் ஒருநாள் டீ குடிக்கச் கசன்றிருந்னதாம். டீ குடித்துக் ககாண்டிருக்கும்ன ாது அந்த
வழியில் ஒரு க ண் ைாடர்ன் உமடயில் னவகைாக வண்டி ஓட்டிச்கசன்று ககாண்டிருந்தார். அமத
கவனித்த அவர், "என்ே ப்ன ா ஒரு க ாண்ணு இவ்னளா னவகைா இடிக்கிற ைாரி வண்டி ஓட்டிட்டுப்
ன ாவது. க ாம் ள ைாரிோ நடந்துக்குது?" என்றார்.
உடனே என் வாய் சும்ைா இருக்காைால், "க ாம் ள ைாதிரின்ோ எப்டி இருக்குனும்னு கசால்றிங்க
ப்ன ா?" என்னறன்.
" க ாண்ணுைாதிரின்ோ க ாண்ணுைாதிரி தான். ஆம் ள ைாதிரி நடந்துகிட்டா அது என்ே
க மினிசம்?". உடனே நான் "இப்டி கைாதல்ல இலக்கணம் வகுக்கறத நிறுத்துங்க ப்ன ா. இந்த
ைாதிரி ஸ்டிரினோமடப் ண்ணாதிங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரீடிடர்மைண்ட் தாட் மவச்சுகிட்டு
அதுக்குள்ள அவங்கள அடக்க ாக்குறிங்க, அதுல அடங்காை இருக்குறவங்கள எப்புடி திரியுது ாரு
னு கசால்விங்க. இந்த ைாரி நிமேப்பும் கூட ஒரு அடிப் மடவாதம் தான்றத எப் தான் ரிேமலஸ்
ண்ணுவிங்க?" என்று முடித்னதன் அப்ன ாதிலிருந்து எங்கள் நட்பு தீவி சிகிச்மசப் பிரிவில்
னசர்க்கப் ட்டுவிட்டது.
சமூகத்தில் இதுன ான்ற ைேங்குநிமல க ாதுப்புத்தி(Unconscious Stereotype) ஓோைல் உலவி
வருகிறது. இவற்மற உண ாத வமகயில் "முற்ன ாக்கு" ன சும் நாம் கூட ஏனதா ஓரிடத்தில்
னதாற்றுப்ன ாகின்னறாம்.
ஒரு குேந்மத தேக்காே விழுமிேங்கமள இந்த சமூகத்தில் இருந்னத எடுத்துக்ககாள்கிறது.
அவற்றில் இந்த க ாதுப்புத்தி புரிதல்களும் னசர்ந்னத ஒட்டிக் ககாள்கின்றே.
வளர்ந்த குேந்மதகளாே நாம் அதமே கண்டறிந்து அகற்றிக்ககாள்ளாதவம அந்த அழுக்குடன்
னசர்ந்து நம் ைேமும் நாற்றைடிக்கிறது. அதற்காே சான்னற இந்த உம ோடல்.
இதமே கண்டறிே கவறும் "னைம்ன ாக்காே" முற்ன ாக்கு உதவாது. நம்மில் லர் இன்னும் இந்த
னைம்க ாக்கு வமகேறாக்கள் தான். முகப்புத்தகத்தில் முற்ன ாக்கு ன சி ஆர்கஸம் அமடயும்
வமகேறாக்கள். சாதிே ாகு ாடு ககாண்டு உடல் ரீதிோக தாக்கும் கவறிக்கும், க ாதுப்புத்தி
ார்மவயில் "இவங்க இப் டிதான்", "அவங்க ப்லட்மலனே இருக்கு", "இவன் இப்டி ண்ற க்ரூப்
தான்" எே ைேரீதிோக ாகு டுத்துவதற்கும் க ரிே வித்திோசம் இல்மல.
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இங்கு அவர்கள் கதரிந்னத ஒருவம

ாகு டுத்திப் ார்ப் தில்மல. தன்மேயும் அறிோைல் தன்னுடன்

னசர்ந்னத வளர்ந்த சமூகத்தின் தவறாே விழுமிேத்தின்வழி அதமேச் கசய்கின்றேர். இவற்மற
அழித்கதாழிக்க னவண்டிேது மிகவும் முக்கிேம். இதற்கு கற்றல் தான் ஒன வழி. சமூகத்தில் இருந்து,
புத்தகத்தில் இருந்து, எங்கிருந்து னவண்டுைாோலும் கதாடர்ந்து கற்றல் இன்றிேமைோததாகிறது. உங்கமள
கற்றல், நம்மை கற்றல் னதமவோகிறது. அத்தமகே கல்வினே சமூக ைாற்றத்மத நிகழ்த்திக் காட்டும்.
னைம்ன ாக்காே முற்ன ாக்கின் ைாமேமே உமடத்து உலக கவளியின் உன்ேத ைனிதத்மத சுவாசிக்க
அதுனவ ாமத வகுக்கும்.

To access the details of the information that Egalitarians sought
under the RTI act, please click here.
Egalitarians maintains a repository of Caste atrocities reported in
dailies. To access the repository, please click here.

We accept donations
To donate, please contact
EG Manoj
88515 83097
manojkg7565@gmail.com
To join as a member
Please contact
EG Rajeswaran
8072633868
rajeswaranganes@gmail.com

We are on Facebook
To follow click here

