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நாட்டின் பின்னனி பற்றிய ேகவல்
புவியியல் அடமப்பு மற்றும் மக்கள் ஜோடக:
குடியாட்சி பெற்ற சுரினாம் பென் அபெரிக்காவின் வடகிழக்குப் ெகுதியில்
அமெந்துள்ளது. சுரினாம் என்ற பெயர் ஏற்பகனவவ அங்கு வாழ்ந்ெ சுரினன் என்ற ெழங்குடி
ெக்களின் பெயரால் அமழக்கப்ெடுகிறது.
சுரினாமின் சராசரி பவப்ெநிமை ,ெகல் வேர குமறந்ெ நிமை பவப்ெநிமையாக ஏறக்குமறய
27.1o பச ஜனவரி ொெங்களிலும், அக்வடாெர் ொெங்களில் உயர்ந்ெ நிமை பவப்ெ நிமையாக
ஏறக்குமறய 28.3o பச. ஆகவும் காணப்ெடும்.
ஏறக்குமறய 5,40,000 வெர் ெக்கள் பொமகமயக் பகாண்ட சுரினாமில் அந்ோட்டின் ெழங்குடி
இன ெக்களும்,ஆப்பிரிக்கா ெற்றும் ஆசியா வம்சாவளியினரும் வசிக்கின்றனர்.
இங்கு ஏறக்குமறய 48.4% கிறிஸ்த்ெவர்களும், ஏறக்குமறய 22.2% இந்துக்களும், 13.8%
இஸ்ைாமியர்களும் வசித்து வருகின்றனர்.

வரலாறு:
சுரிவனம் 1651 ஆம் ஆண்டு முெல் 1667 ஆம் ஆண்டு வமர ஆங்கிவைய ஆட்சியின் கீழ்
இருந்து வந்ெது. அென் பின்பு 1975 சுெந்திரம் அமடயும் வமர டச்சுக் காைனியின் கீழ் இருந்ெது.
1502 ஆம் ஆண்டுகளின் துவக்கத்தில் ஏறக்குமறய 300,000 வெர் ஆப்பிரிக்கா வெசத்திலிருந்து
வொட்ட வவமை பசய்ய அடிமெகளாகக் பகாண்டு வரப்ெட்டனர். 1975 ஆம் ஆண்டு ேவம்ெர்
25ஆம் ோளில் சுரிவனம் பேெர்ைாந்து வெசத்திடமிருந்து முழு சுெந்திரம் பெற்ற ோடாக
அறிவிக்கப்ெட்டது.

ஜபாருளாோரம்:
சுரினாமின் விவசாய பொருளாொரம் அந்நிய வெசத்திலிருந்து அமழத்துவரப்ெட்ட
அடிமெ பொழிைாளர்கமளயும், சர்க்கமர, காபி,வகாக்வகா ெற்றும் ெருத்தி ஏற்றுெதிமயயும்
அடிப்ெமடயாக் பகாண்டு அமெந்துள்ளது. ெங்கம் ெற்றும் கச்சா எண்மணய் ோட்டின் சிறந்ெ
அந்நிய பசைாவணிக்கு மூைகாரணொய் இருக்கிறது. ெற்வொது உைகளவில் ெண்ணீர் வெமவ
அதிகொய் உள்ளொல் ெனது ோட்டின் குடிநீர் வெமவமய பூர்த்தி பசய்வெற்காக
பூமிக்கடியிலிருந்து ெண்ணீர் எடுப்ெெற்கு முயற்சி பசய்து வருகிறது.
சுரினாமின் இயற்மக வளங்கமள மவத்து உைகப் ெணக்கார ோடுகளின் ெட்டியலில் 17-வது
இடத்மெ உைக வங்கி இெற்கு பகாடுத்துள்ளது.

ஜபண்களும் பிள்டளகளும்
Dr.த ாஃபி ஜரட்மண்ட் என்ெவர் ொன் இந்ெ ோட்டின் முெல் பெண் ெருத்துவர் ஆவார்.
ெக்களுமடய சுத்ெம், சுகாொரொன உணவு ெழக்கம் வொன்றவற்றிற்காக வொராட ெனது
வாழ்க்மகமயவய அர்ப்ெணித்ொர். 1981-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16-ஆம் வெதி பெண்களுக்கு செொன
சட்ட திறன் வழங்கப்ெட்டது. அென் மூைம் பெண்களின் உரிமெ ெைப்ெடுத்ெப்ெட வெசிய
அளவில் வொராட்டம் துவங்கியது.
இங்கு ெமறமுகொக குழந்மெகள் உரிமெ மீறல்கள் ேடந்து வருகிறது, எடுத்துக்காட்டு,
குழந்மெ பொழிளாளர்கள். இங்கு குழந்மெகள் பெருக்களில், ெட்டணங்களில் கமடகளுக்கு
முன்ொக ெழங்கள் விற்ெமன பசய்வது மிகவும் சகஜொக காணப்ெடுகிறது. ொத்திரெல்ை,
ெங்கச்சுரங்கங்களில் குழந்மெ பொழிளாளர்கள் சர்வ சாொரணொக வவமை பசய்து வருகிறார்கள்.
உைக பஜெ ோள் காணிக்மககள் உள்ோட்டில் ஆைய மிஷனரி ெணிகளுக்காக, சமூக
மெயங்கள், உட்புற சமூக வசமவ மெயங்கள் ெற்றும் எழுத்ொளர் ோட்டிற்காக
ெயன்ப்ெடுத்ெப்ெட்டு வருகிறது. ேன்பகாமடகள் இக்குழுவினரின் எழுத்துப் பூர்வொன
ஒப்புெலுக்குப் பிறகு ொன் வழங்க முடியும்.

