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भार् १ ललुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा

- लमललुंद चव् ाण

भार् २ न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूलमका

- जया सार्डे

भार् ३ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची भलू मका
भार् ४ वककलाुंची भूलमका
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- सुंर्ीता रे र्े

- पद्मा दे वस्थळी

- सजाता आयाकगर
भार् ६ पोललसाुंची भलू मका
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- तप्ृ ती पाुंचाल
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ऋणनिर्दे श
“पीडब्ल्यड
ू ीव्हीए काद्याखालील सर्व हहतसंबधं ियांसाठी मार्वदीपपका तयार करणे” ह्या

प्रक्पाला हदले्या अर्वसाहाय्यासाठी आणण संक्पनात्मक रचनेसाठी आम्ही ‘स्वर्सएड
इंडडयाचे’ ऋणी आहोत.
मंबई उच्च न्यायालयाचे मख्य न्यायािीश माननीय न्यायमूती श्री. नरे श पाटील ह्यांनी
हदले्या संदेशाबद्दल आम्ही त्यांचे पर्शेष ऋणी आहोत.

अनेक सहकायाांच्या सहभार्ामळे च हा प्रक्प पूणव होऊ शकला. या सर्ाांचेही आम्ही ऋणी
आहोत. त्यांचा नामननदे श पढीलप्रमाणे:
लेखक
•

मार्वदीपपका - र्ककलांची भमू मका - रमा सरोदे , आणण त्यांचे सहकारी असीम सरोदे
‘सहयोर्’, पणे, आणण इतर र्कील

•

मार्वदीपपका – र्ैद्यकीय सपर्िा दे णाऱयांची भमू मका - संर्ीता रे र्,े पद्मा दे र्वर्ळी,
आरर्ी चंद्रशेखर, सजाता आयाकवर

- सेहत (CEHAT), मंबई, आणण ‘हदलासा’

केंद्राचे सहकार - धचत्रा जोशी, मद
ृ ला सार्ंत, संजना धचक्लेकर
•

मार्वदीपपका – पोमलसांची भमू मका - मेिा दे र्, तप्ृ ती पांचाल - टाटा सामास्जक पर्ज्ञान
संवर्ेच्या, RCI-VAW आणण या पर्भार्ातील सहकारी – नंदककशोर डहाळे , शीतल
दे र्वर्ळी, सननता पर्ार – मंबई

•

मार्वदीपपका – मलंर्भार् आणण कौटं बबक हहंसा - मममलंद चव्हाण, मलंर्भार् प्रमशक्षक,
पणे

•

संरक्षण अधिकाऱयांची भूममका मलहहताना प्रसन्ना इनर््ली यांना महाराष्ट्र महहला-बाल
पर्कास आयक्तालय, आणण शहरी र् ग्रामीण भार्ातील काही संरक्षण अधिकाऱयानी
हदले्या माहहतीबद्दल तसेच मार्वदीपपकेच्या कच्च्या मसद्यार्र प्रनतक्रया हद्या
बाबत आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

अिुवार्द साहाय्य
सषमा दे शपांडे

इतर साहाय्य
आय ्एल ्एस ् पर्िी महापर्द्यालयचे - अशोक माळर्दे , योर्ेश सोनार्णे, शभांर्ी पराणणक,
प्रमोद राणे, हररभाऊ दोडके, चंद्रकांत घमे, र्ेंकट घतकार

छपाई

जलाराम कॉपपयसव, पणे

सवाांिा पि
ु ः एकर्दा मिापासि
ू धन्यवार्द!

दोन शब्द ...
सुरवात करताना ...
स्त्रियाांवर होणारी कौटां बिक हहांसा हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील एक गांभीर सामास्त्जक प्रश्न
आहे . कौटां बिक हहांसेचे गांभीर आणण दरू गामी पररणाम केवळ स्त्रियाांच्या आयष्यावरच नाही तर
कटां ि आणण समाजावर होत असतात. २००५ पयंत कौटां बिक हहांसेचे प्रश्न हे फौजदारी

कायद्यातून हाताळले गेले होते. माि त्यातून पीडित रिीची कटां िात राहून हहांसा थाांिावी ही
इच्छा परी होत नव्हती. उलट हहांसा करणाऱ्या सासरच्या लोकाांना तरां गवासाची शिक्षा होत होती.
त्यामळे , ती कटां िापासून तटत होती. या पाश्ववभूमीवर दे ि भरातील महहला सांघटनाांनी/

सामास्त्जक सांघटनाांनी एकबित आवाज उठवून कौटां बिक हहांसेसांदभावत हदवाणी रवरूपाचा कायदा

ां
हवा, अिी मागणी केली. ल यसव
कलेस्त्टटवने पढाकार घेऊन ‘कौटां बिक हहांसेपासून महहलाांचे

सांरक्षण कायद्याचे’ प्रारूप तयार केले. दे िातील वेगवेगळया भागाांमध्ये जाऊन सांघटनाांिरोिर
चचाव करून या प्रारपात िदल केले गेले आणण ते सरकारला सादर करण्यात आले. सांसदे च्या
दोन्ही गह
ृ ाांनी या कायद्याला मान्यता हदली, आणण ‘कौटां बिक हहांसे पासून महहलाांचे सांरक्षण

अधिननयम’ (पीिब्ल्यूिीव्हीए – Protection Of Women from Domestic Violence Act) २००५
मध्ये अस्त्रतत्वात आला. त्यानांतर या कायद्याखालील ननयमाांची िाांिणी झा्यावर २६/१०/२००६
रोजी या कायद्याची अांमलिजावणी सर झाली.
या कायद्याची अनेक वैशिष््ये आहे त. त्यापैकी एक महत्त्वाचे वैशिष््य म्हणजे कायद्याची
अांमलिजावणी होण्यासाठी नेमलेली यांिणा. ह्या यांिणेचे न्यायािीि, सांरक्षण अधिकारी, वकील,
वैद्यकीय सेवा दे णारे , सेवादायी सांरथा आणण पोलीस हे घटक आहे त.
ह्या

सवव घटकाांच्या

ह्या

कायद्याअांतगवत

असले्या

जिािदाऱ्या

आणण

कतवव्ये

रपष्ट

करण्यासाठी रिी अभ्यास केंद्राने अनेक प्रशिक्षणे ‘स्त्रवसएि इांडिया’च्या आधथवक साहायाने
आयोस्त्जत केली. प्रत्येक प्रशिक्षणात ‘शलांगभाव’ या ववषयावर

वर रवतांि दीघव सि घेण्यात

आले. अिी प्रशिक्षणे दे िभर अनेक सांरथा आयोस्त्जत करत होत्या. त्यामळे अनेकाांनी सवव
घटकाांना उपयोगी होतील अिी मॅन्यअ्स तयार केली होती. माि मराठीत अिा प्रकारचे
साहहत्य उपलब्लि नव्हते. कायद्याच्या अांमलिजावणीसाठी प्रत्येक टप्पप्पयावर कसे काम करायचे,
वपिीतेला न्याय शमळण्याच्या दृष्टीने कोणती पाऊले उचलायला पाहहजेत, काय खिदारी
घ्यायची, इत्यादी मद्द्याांच्या सांदभावत साहहत्य ननमावण करण्याची गरज होती. रिी अभ्यास
केंद्राने या कायद्याखालील नेमले्या यांिणेतील सवव हहतसांिांिीयाांसाठी अिा प्रकारचे मराठीत
साहहत्य तयार करण्याचा दृष्टीने स्त्रवसएि इांडियाच्या आधथवक साहाय्याने एक प्रक्प हाती

घेतला. या प्रक्पाअांतगवत १. न्यायाधीश, २. संरक्षण अधधकारी, ३. वकील, ४. वैद्यकीय सेवा
दे णारे , ५. सेवादायी संस्था आणण ६. पोलीस - ह्या प्रत्येक हहतसांिांधियाांसाठी रवतांि
मागवदीवपका तयार करण्याचे ठरववले.

पीिब्ल्यूिीव्हीए कायद्याची िाांिणी रिीवादी भूशमकेतून स्त्रियाांचे मलभूत हटक आणण मानवी
हटक याांची जपणूक आणण सांविवन व्हावे या पायावर आिाररत आहे . कौटां बिक हहांसा स्त्रियाांचा

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार काढून घेते आणण रिी-परषामध्ये भेदभाव करते. या सवव
मद्द्याांचा ववचार करता स्त्रियाांवर होणाऱ्या कौटां बिक हहांसेकिे शलांगभावाच्या दृस्त्ष्टकोनातून िघणे
फार आवश्यक आहे . अथावतच त्यासाठी शलांगभाव म्हणजे काय हे ही रपष्ट असायला हवे. म्हणून
वरील सहा मागवदीवपकाांिरोिरच ‘ललंगभाव आणण कौटुंबिक ह स
ं ा’ ही रवतांि सातवी मागवदीवपका
तयार करण्याचे ठरववले.

ह्या सातही मागवदीवपका शलहहण्यासाठी वेगवगळ्या हहतसांिांिीयाांच्या िरोिर पीिब्ल्यूिीव्हीए
कायद्याखाली जयाांनी वविेष काम केले आहे त्याांना शलहहण्याची ववनांती करायची असे ठरवले.

वककलाांसाठी सहयोग सांरथा, पणे; वैद्यकीय सेवा दे णाऱ्यासाठी – सेहत सांरथा, मांिई;
पोशलसाांसाठी – टाटा सामास्त्जक ववज्ञान सांरथा, मांिई; याांना ववनांती केली. ‘शलांगभाव आणण
कौटां बिक हहांसा या मागवदीवपकेसाठी’ –

श्री. शमशलांद चव्हाण, शलांगभाव प्रशिक्षक; याांना ववनांती

केली. सवावनीच मागवदीवपका शलहहण्याचे तत्परतेने मान्य केले. रिीअभ्यास केंद्राने न्यायािीि,
सांरक्षणअधिकारी आणण सेवादायी सांरथा याांच्यासाठी मागवदीवपका शलहहण्याची जिािदारी घेतली.
ह्या सातही मागवदीवपका आप्यासमोर सादर करताना आम्हाला अनतिय आनांद होत आहे .
केवळ स्त्रवसएि इांडिया, ह्याांच्या आधथवक साहाय्यामळे च हे आम्हाला िटय झाले.
ह्या मागवदीवपका सवव ह तसंिंधधयांना आणण प्रलशक्षकांना ी उपयटत ठरतील असा आम्हाला
ववश्वास वाटतो.
डॉ जया सागडे

प्रसन्ना इनवल्ली

मानद संचाललका

समन्वयक
स्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी म ाववद्यालय, पुणे
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मार्गदीपिका
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
ल ग
िं भाव आणि कौटिं बिक ह स
िं ा
१.० प्रस्तावना
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५’च्या अुंमलिजावणीत स भार्ी
असलेल्या व िीडडत स्िीला न्याय लमळवन
ू दे ण्यासाठी कायगरत असलेल्या सवग ‘स भार्ी घटकाुंना’
(स्टे क ोल्डसग) आिािल्या जिािदाऱ्या, ललुंर्भाव रचनेचा पवचार करून, समथगिणे िार िाडता
याव्यात या दृस्त्ष्ट्टकोनातून ी मार्गदीपिका तयार करण्यात आली आ े . िीडडत स्त्स्ियाुंिरोिर काम
करताना स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ाचाराचा प्रश्न ककती र्ुंभीर आणण र्त
ुं ार्ुंतीचा आ े ,

े स भार्ी

घटकाुंना, या मद्द्यािाित सुंवेदनशील असणाऱ्याुंना सतत जाणवत असते. त्याचवेळी
कायद्याच्या अुंमलिजावणीत अनेक अडथळे -अडचणी येत असतात. त्यातील का ी अडचणी या
दृस्त्ष्ट्टकोनाच्या अभावातून येतात, तर का ी कायद्याच्या अुंतर्गत असलेल्या जिािदारीिाित
स्िष्ट्टता नसल्याने येतात. त्यामळे िीडडत स्िी न्यायािासून अधिकाधिक वुंधचत रा ण्याची
शक्यता वाढत जाते. या दोन् ीिद्दलची चचाग या मार्गदीपिकेत केली आ े .
सदर मार्गदीपिका ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५’ खाली नेमलेल्या
‘सुंरक्षण अधिकारी’ याुंच्या कररता तयार केली आ े . ह्या मार्गदीपिकेत या कायद्याला (सदर
कायदा असे सुंिोधित केले आ े , तर ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण ननयम २००६’ ह्याला
सदर ननयम असे सुंिोधित केले आ े .
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२.० भारतातील कौटुं बिक ह ुंसे च्या कायद्याचा िाया
भारतीय राज्यघटना
लोकशा ी आदशाांवर आिारलेली भारतीय राज्यघटना

ी भारतीय कायदा आणण सव्यवस्थेचा

िररिाक आ े . त्यातील पवपवि अनच्छे दाुंद्वारे भारतीय नार्ररकाुंचे

क्क, कतगव्य, आणण

उत्तरदानयत्व याुंची व्याख्या केली आ े . उदा: राज्यघटनेतील अनच्छे द २१ अन्वये प्रत्येक
व्यक्तीचा

सन्मानिूवक
ग जर्ण्याचा

क्क मान्य केला आ े तर अनच्छे द १४ अन्वये घोपषत

केले आ े की कोणती ी व्यक्ती कायद्यासमोर समान मानली जाईल आणण त्या व्यक्तीस
कायद्याचे समान सुंरक्षण लमळे ल. अनच्छे द १५ (१) अन्वये राज्य शासन (अन्य घटकाुंिैकी)
नार्ररकाुंमध्ये ललुंर्ािाररत भेदभाव करणार ना ी, इत्यादी. राज्यघटनेतील तरतदीुंनसार राज्य
शासनाने नार्ररकाुंच्या मूलभूत

क्काुंची

मी दे ण्यासाठी भारतातील कायद्याुंची रचना केली

आ े.
अनच्छे द १४ आणण १५ अन्वये भारतीय राज्यघटना, मह ला, िालके, अल्िसुंख्याक, दललत,
आहदवासी, र्रीि अशा प्रत्यक्ष ककुं वा अप्रत्यक्षिणे भेदभाव केल्या जाणाऱ्या अस ाय र्टाुंच्या
क्काुंचे सुंरक्षण आणण सुंविगन करण्याकरता पवशेष उिाय करण्यास राज्यसुंस्थेस मभा दे ते.
ह्या उिायात पवशेष िोरणे, वेर्वेर्ळे कायदे आणण योजना याुंचा समावेश

ोतो. अशा प्रकारे

राज्यसुंस्था समानता वास्तवात आणण्यासाठी उिाययोजना करते.
कायद्यासमोर समानता (अनच्छे द १४) म् णजे जे समान आ े त त्याुंना समानतेने वार्वणे
आणण जे असमान आ े त त्याुंना असमानतेने वार्वणे, यावर आिारलेली सािेक्ष समानता. अनेक
पिढयाुंिासून भेदभावामळे मह ला अस ाय आणण वुंधचत झाल्याने आता त्याुंना समानता प्राप्त
करण्यासाठी पवशेष सुंिी लमळावी म् णून सकारात्मक भेद केला जातो.
म् णून, स्त्जथे भारतात मह लाुंच्या िाितीत िूवागिार काळािासून सामास्त्जक भेदभाव केला र्ेला
आ े नतथे आता मह ला केंद्रस्थानी ठे वून कायदे िाररत केले आ े त. कौटुं बिक ह स
ुं ेसुंिुंिी कायदा
ा त्यािैकीच एक आ े . त्यावर या भार्ात चचाग केली आ े .
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आिं त रराष्ट्रीय कायदा
भारत

ा सुंयक्त राष्ट्र सुंघाच्या ‘मह लाुंच्या पवरुध्द

ोणाऱ्या सवग प्रकारच्या भेदभावाचे ननमल
ूग न

करणाऱ्या करारावर, १९७९ (CEDAW / ‘सीडॉ’) स्वाक्षरी करणारा आणण कराराला स्वीकृती
दे णारा एक दे श आ े . या करारवर भारताने ३० जलै १९८० रोजी स्वाक्षरी केली आणण ९ जलै
१९९३ रोजी त्यास सशतग मान्यता हदली. म् णन
ू भारतीय राज्यास मह लाुंच्या पवरुध्द

ोणाऱ्या

सवग प्रकारच्या भेदभावाचे ननमल
ूग न व् ावे, तो थाुंिावा यासाठी कायदे करण्यािरोिरच का ी िावले
उचलणे िुंिनकारक आ े . ‘सीडॉ’ने लावलेल्या भेदभावाच्या अन्वयाथागनसार ललुंर्ािाररत ह स
ुं ाचार
म् णजे "केवळ मह ला म् णून अिररलमत प्रमाणात ह स
ुं ा करणे, जेणे करून त्या मह लेचे
अिररलमत नकसान

ोते. त्यात शारीररक, मानलसक, लैंधर्क अिाय

ोणाऱ्या कृतीुंचा समावेश

असन
ू छळ आणण अशा कृतीुंच्या िमक्या, जिरदस्ती आणण अन्य प्रकारे स्वातुंत्र्यावर घाला
घालणे याुंचा ी समावेश

ोतो." ललुंर्ािाररत ह स
ुं ाचारात कौटुं बिक ह स
ुं ा समापवष्ट्ट आ े .

सीडॉच्या सवगसािारण लशफारस (जनरल रे कमें डेशन) १९ अन्वये "कौटुं बिक ह स
ुं ा

ी मह लाुंवर

ोणाऱ्या ह स
ुं ाचाराचा सवागत घातकी प्रकार आ े . तो सवग समाजात अस्त्स्तत्वात आ े . कौटुं बिक
नातेसुंिुंिात सवग वयाच्या मह लाुंना सवग प्रकारच्या ह स
ुं ेस तोंड द्यावे लार्ते. त्यात िारुं िररक
दृस्त्ष्ट्टकोनामळे हटकून राह लेले छळ, िलात्कार, अन्य प्रकारचे लैंधर्क
अन्य प्रकारची ह स
ुं ा याुंचा समावेश

ल्ले, मानलसक आणण

ोतो. आधथगक स्वातुंत्र्याच्या अभावामळे ककत्येक मह लाुंना

ह स
ुं ाग्रस्त नातेसुंिुंि स्वीकारून रा ावे लार्ते. िरुषाुंनी मह लाुंिाितच्या कौटुं बिक जिािदाऱ्या
झटकून टाकणे

ा सध्दा एक ह स
ुं ेचा आणण जिरदस्तीचा प्रकार आ े . या प्रकारच्या ह स
ुं ेमळे

मह लाुंचे आरोग्य िोक्यात येते आणण कौटुं बिक आणण सामास्त्जक जीवनात समानतेने स भार्ी
ोण्याची त्याुंची क्षमता नष्ट्ट

ोते."

भारतीय राज्यघटना आणण भारताची आुंतरराष्ट्रीय कराराशी असलेली िाुंधिलकी यामळे आिल्या
दे शात अनेक स्िी केंहद्रत कायदे अस्त्स्तत्वात आले. समानतेच्या वास्तपवक प्रारूिाच्या
(substantive equality model) आिारे भारताने कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या िािी

ाताळण्यासाठी

फौजदारी आणण हदवाणी असे दोन् ी कायदे िाररत केले आ े त. २००५ मध्ये ‘कौटिं बिक ह स
िं ेपासून
मह

ािंचे सिंरक्षि कायदा’

ा ववशेष कायदा पाररत झा ा.

कायदा असून त्या अिंतगगत मह
मदतीची

ा हदवािी स्वरूपाचा ह तकारक

ािंना अनेक प्रकारच्या कौटिं बिक ह स
िं ेपासून सिंरक्षि आणि

मी लमळते.
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३.० ललुंर् भाव आणण कौटुं बिक ह ुंसा
आिण सारे च या समाजव्यवस्थेत जन्माला येतो आणण तेव् ािासूनच या व्यवस्थेचा एक भार्
असतो. आिले पवचार, दृस्त्ष्ट्टकोन आणण ियागयाने वतगन आकाराला येण्यात व्यवस्था मोठीच
भूलमका िजावते. ललुंर्ािाररत आणण त्या िरोिरीनेच जातीय-वर्ीय पवषमतेचे

े ताणेिाणे

अक्षरशः र्ुंतार्ुंतीचे असतात. या र्त
ुं ार्त
ुं ीची चचाग घडवून आणणे, त्यातून स भार्ी घटकाुंची
ह स
ुं ाचार आणण पवषमता यािाितची स्िष्ट्टता वाढवण्यास मदत करणे,

ा मार्गदीपिकेतील या

भार्ाचा प्रमख उद्दे श आ े .
या िस्त्स्तकेत मख्यत: स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ाचार, ह स
ुं ेमार्ील राजकारण आणण त्यािरोिरच ललुंर्भाव,
िरुषप्रिानता, पितस
ुं ाचाराची मळे
ृ त्तेमध्ये तसेच जात-वर्ीय पवषमतेमध्ये असलेली या ह स
यािाित चचाग केली आ े . स्त्स्ियाुंवरील कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा
आजाराचे एक लक्षण आ े , याची समज त्यातून दृढ

ी या पवषम व्यवस्थारूिी

ोऊ शकेल, असा पवश्वास वाटतो. त्यामळे

िीडडत स्त्स्ियाुंची न्यायाियांत िो ोच आणण ह स
ुं ामक्त जीवनाकडील वाटचाल अधिक सकर ोईल.
तसेच ह स
ुं ेपवरोिात काम करताना सवगच स भार्ी घटकाुंना येणाऱ्या अडचणीुंमिन
ू मार्ग
काढण्यासाठी या मार्गदीपिकेची मदत

ोईल.

स्त्स्ियाुंनी अन्यायाचा प्रनतकार केल्यास त्याुंना त्याची ककुं मत मोजावी लार्ते आणण अन्याय
स न करत रा णाऱ्याुंना दे खील त्याची ककुं मत द्यावीच लार्ते,

े इथे आवजन
ूग लक्षात घेतले

िाह जे.
िीडडत स्िीला न्यायाच्या िाजन
ू े उभे रा ण्यासाठी मदत केल्यास त्याचे ी िररणाम ोऊ शकतात.
िीडडत स्िीप्रमाणेच मदत करणाऱ्याुंवर ी वेर्वेर्ळ्या हठकाणाुं ू न दिाव येऊ शकतो, आलमषे
दाखवली जाऊ शकतात ककुं वा िमक्या ी लमळू शकतात. या सर्ळ्या िासातून-अडचणीुंमिून
वाट काढत िीडडत स्िीचा न्यायाियांत िोचण्याचा प्रवास कमीत कमी िासदायक
खािी करणे,

ोईल याची

े आव् ानात्मक काम आ े .

जिथे शािंतता असते नतथे ववकास असतो,

े लक्षात घेतले की शाुंततािण
ू ग स जीवनासाठी

आणण ह स
ुं ामक्त समाजासाठी आिण कायगरत आ ोत, अशी आिल्या मनाशी खण
ू र्ाठ िाुंिता
येते.
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कौटिं बिक ह स
िं ा, त्याचे प्रमाि आणि ती का घडते

े समिून घेण्यापासून सरुवात करूया.

कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या का ी घटनाुंची उदा रणे िघूया -

घटना १.
सोनालीने मलीला जन्म हदल्यािासून सस्त्जत नाराज

ोता. त्याला मलर्ाच

वा

ोता. त्यानुंतर

वषगभरातच सोनाली र्रोदर राह ली, तेव् ा जिरदस्तीने ललुंर्ननदान करून, मलीचा र्भग असल्याने
र्भगिात केला र्ेला. िाळुं तिण आणण नुंतरच्या र्भगिाताचा सोनालीच्या शारीररक-मानलसक आरोग्यावर
खि
ू िररणाम झाला ोता. मलर्ी दीड वषाांची झाल्यावर िाटग टाईम नोकरी करावी, ा पवचार ती वारुं वार
िोलन
ू दाखवायची, िण सस्त्जत नकार द्यायचा. एके हदवशी, नतने िोलन
ू दाखवल्यावर सस्त्जतने
रार्ाच्या भरात नतच्या कानाखाली मारली. “कमवायला मी समथग आ े . तझ्या िैशाुंवर घर चालवायची

र्रज ना ी”, सस्त्जत म् णाला. िढे अनेक हदवस त्याने नतच्याशी अिोला िरला. भाुंडणुं वाढत
र्ेली आणण लशवीर्ाळ-मार ाण ी.
ववचार करूया:
१. सस्त्जतला ‘मलर्ा िाह जेच आणण मलर्ी नको’ असे का वाटत

ोते?

२. “कमवायला मी समथग आ े . तझ्या िैशाुंवर घर चालवायची र्रज ना ी” असे सस्त्जत का म् णत
असेल?
३. सोनालीने नोकरी करण्याची इच्छा का दशगवली असेल?

घटना २.
लग्नात दोन् ीकडचा खचग, मानिान करायचा, मलीच्या अुंर्ावर ११ तोळे सोने घालायचे आणण
कार द्यायची एवढीच आिली अिेक्षा असल्याचे अलमतच्या आईवडडलाुंचे म् णणे

ोते. ‘तमचीच

मलर्ी त्या र्ाडीतून कफरणार आ े की!’, असे ी त्याुंनी ऐकवले. आिली मलर्ी सखात रा ावी
म् णून पप्रयाुंकाच्या मा े रच्याुंनी खचग करताना मार्ेिढे िाह ले ना ी. लग्नानुंतर मह न्याभरातच,
‘अलमतला िरदे शी जायचे आ े , त्यासाठी तू तझ्या मा े र ू न दोन लाख रुिये घेऊन ये’ असे
सास,ू सासरा आणण अलमत या नतघाुंनी ी साुंर्ायला सरुवात केली. यािाित अनेक प्रश्न पप्रयाुंका
पवचारू लार्ली. ती प्रश्न पवचारते आ े , याचा सवाांना रार् येत असे. “आमच्या घराण्यात मलीुंना
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मोठयाुंचा मान राखायला लशकवलुं जातुं. तझ्या मा े री तोंड वर करून िोललेलुं चालत असेल,
आमच्याकडे चालणार ना ी” असे नतला वारुं वार ऐकवले र्ेले आणण मा े रचा ी उद्िार झाला.
ववचार करूया:
१. लग्नाचा खचग मलीकडच्याुंनीच का करायचा असतो?
२. लग्नात

ुं डा का द्यावा लार्तो?

३. प्रश्न पवचारणाऱ्या मलीला रीतभात ना ी, असे का म् टले जाते?

घटना ३.
रुखसानाला ‘आदशग अुंर्णवाडी सेपवके’चा िरस्कार लमळाला. ग्रामसभेला मह लाुंनी यावे, मह ला
ग्रामसभा व् ावी म् णून ती सक्रीय

ोती. कामाच्या ननलमत्ताने अनेकाुंशी नतची ओळख झाली

ोती. त्यातूनच िशीरच्या मनातील सुंशय वाढू लार्ला. त्याने रुखसानावर िारकाईने लक्ष
ठे वायला सरुवात केली. आरोग्य खात्याचा एक िरुष कमगचारी नतला एकाच मह न्यात तीनदा
भेटायला आल्याचे त्याच्या लक्षात आले. वास्तपवक तो कामाच्या सुंदभागतच आला

ोता. िण

त्यातून िशीरचा सुंशय अधिकच िळावला. एके हदवशी रुखसानाला जेवण िनवायला उशीर
झाल्याने िशीरचा रार् अनावर

ोऊन तो ओरडला, ‘औरत का काम शौ र की सेवा करना

ोता,

र्ावभर य ाुंव ाुं भटकना न ी’. यावर रुखसानाला ी रार् आला. ‘मै क्या खालीपिली भटकती
र्ाव में? काम के वास्तेच जाती ना? और मह नेका िर्ार लमलता ति र्ोड वाटतुं ना?’ आिली
िायको आता आिल्याला दरुत्तरे करू लार्ली आ े , असे वाटून तो नतच्या अुंर्ावर िावून र्ेला.
रुखसानाने त्याच्याशी िोलण्याचा प्रयत्न केला, िण िशीरने अिोला िरला

ोता. माि, इच्छा

ोईल तेव् ा तो रुखसानाच्या शरीराचा उिभोर् घेतच ोता. एके रािी रुखसानाच्या िोटात दखत
असल्याने नतने लैंधर्क सुंिुंिाुंना नकार हदला. त्यामळे , “ह च्या मनात दसरा कोणी आ े का?”
असे वाटून िशीरचा सुंशय अधिकच िळावला. नुंतरच्या रािी ी

ाच प्रकार झाल्यावर िशीरने

जिरदस्तीने नतच्याशी सुंिुंि केले. रुखसानाला त्यामळे खूि वेदना झाल्या.
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ववचार करूया:
१. िशीर रुखासानावर सुंशय का घेत

ोता?

२. िशीरने रुखसानावर लैंधर्क जिरदस्ती का केली?
३. िायकोचे शरीर आिल्याला
असे िशीरला वाटत

वे तेव् ा उिभोर्ता आलेच िाह जे, तो आिला

क्कच आ े ,

ोते का?

या सवग प्रश्नाुंची उत्तरे िढे केलेल्या माुंडणीतून लमळू शकतील
अशा अनेक सोनालीुंवर ‘मलर्ाच

वा’ या कारणासाठी, अनेक पप्रयाुंकाुंवर

ुंड्यासाठी, अनेक

रुखसानाुंवर सुंशयावरून, मलीुंना जन्म हदल्याने; प्रश्न पवचारल्यामळे , मोठयाुंचा अिमान केला
म् णून, िरुषाुंशी िोलायला लार्ली म् णून, िा े र जाऊन काम करायला लार्ली म् णजे
नवऱ्याला/ घरातल्याुंना आता ती ककुं मत दे णार ना ी म् णून – या आणण अशा अनेक कारणाुंवरून
- स्त्स्ियाुंचा, घरातील, जवळच्या नात्यातील व्यक्तीुंकडून शारीररक, मानलसक, लैंधर्क, आधथगक
छळ

ोत असतो. यालाच ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा’ असे म् णतात.

३.१ ह ुंसा आणण कौटुं बिक ह ुंसा म् णजे काय?
कौटिं बिक ह स
िं ा म् ििे - कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
मह लाुंचे सुंरक्षण कायदा, २००५ (सदर
ू
कायद्याच्या) कलम ३ नसार - स्त्स्ियाुंवरील कौटुं बिक ह स
ुं ा म् णजे िीडडत व्यक्तीशी सुंिुंधित

रक्ताच्या, पववा , कायदे शीर दत्तक, यासारख्या नात्यात असलेल्या, नवरा, सास,ू सासरे , आई, वडील,
मलर्ा, मलर्ी, भाऊ, ि ीण अशासारख्या कोणी ी त्या स्िीवर केलेले ह स
ुं क कृत्य.

ी ह स
िं ा

शारीररक, धैं गक, भावननक, आधथगक अशा कोित्या ी प्रकारची असू शकते.
ह स
िं ा म् ििे - दसऱ्याुंना इजा

ोईल असे जाणूनिजून ककुं वा नकळत केलेले कृत्य म् णजे

ह स
ुं ा. एखाद्या व्यक्तीच्या/समू ाच्या सन्मानाला िोका िो ोचेल, सन्मान दखावेल असे वतगन
म् णजे ह स
ुं ा.1

1

मानवी

क्क प्रलशक्षण मार्गदलशगका, मासम
ू प्रकाशन, िणे लशगका
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३.१.१ ह ुं से ची आकडे वारी काय साुं र् ते , ते िघू या:
राष्ट्रीय क टुं ि आरोग्य सवे क्ष ण ४ (NFHS – 4) न सार -

१५ ते ४९ वयोर्टातील स्त्स्ियाुंिैकी

पववा

३०% स्त्स्ियाुंनी आयष्ट्यात एकदा

जोडीदाराकडून शारीररक, लैंधर्क ककुं वा

तरी शारीररक ह स
ुं ा अनभवली आ े ,
तर

६%

स्त्स्ियाुंनी

झालेल्या

३१%

स्त्स्ियाुंनी

भावननक ह स
ुं ा अनभवली आ े . शारीररक

आयष्ट्यात

ह स
ुं ा

ा ह स
ुं ेचा सवागधिक आढळणारा

किीतरी लैंधर्क ह स
ुं ा अनभवली

प्रकार आ े (२७%) तर त्याखालोखाल

आ े.

भावननक ह स
ुं ा (१३%) घडते. पववा
झालेल्या ६ % स्त्स्ियाुंनी जोडीदाराकडून
लैंधर्क ह स
ुं ा अनभवली आ े .

पववा

झालेल्या

जोडीदाराकडून
आ े,

त्यािैकी

स्त्स्ियाुंनी

ज्या
ह स
ुं ा
एक

शारीररक

स्त्स्ियाुंनी

राष्ट्रीय कटुं ि आरोग्य सवेक्षण ४

अनभवली

नसार,

शारीररक

अथवा

चतथाांश

ह स
ुं ा

अनभवलेल्या

दखािती

केवळ

लैंधर्क

स्त्स्ियाुंिैकी

१४%

स्त्स्ियाुंनी

ह स
ुं ा

झाल्याचे नोंदवले आ े . त्यािैकी

थाुंिवण्यासाठी

कोणाकडे

तरी

८% स्त्स्ियाुंनी डोळ्याला दखाित,

मदतीची

मरर्ळणे, साुंिा ननखळणे, भाजणे

कटुं ि आरोग्य सवेक्षण ३ नसार

आणण ६% स्त्स्ियाुंनी खोल जखमा,

मार्णी

ाच आकडा २४%

ाडे मोडणे, दात तटणे ककुं वा इतर
र्ुंभीर दखाित झाल्याचे नोंदवले.
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केली.
ोता

राष्ट्रीय

ह ुंसे िाितची आणखी का ी आकडे वारी!
➢ चारिैकी फक्त एका स्िीने ह स
ुं ा थाुंिावी म् णून मदत घेण्याचा प्रयत्न केला. तीनिैकी दोन
स्त्स्ियाुंनी मदत घेतली ना ी एवढे च नव् े , तर झालेल्या ह स
ुं ेिाित कोणाला ी साुंधर्तले

ना ी. ह स
ुं ािीडडत मह ला ि तेक वेळा त्याुंच्या कटुं िीयाुंची मदत घेतात. अनतशय कमी
स्त्स्िया सुंस्थात्मक स्रोताुंकडून मदत घेतात तर केवळ २% स्त्स्ियाुंनी िोललसाुंची मदत घेतली.

➢ ४९८ अ कलमाखालील र्न्ह्याुंचे प्रमाण भारतीय दुं ड पविानाखाली (IPC) दाखल र्न्ह्याुंिैकी
केवळ ३.८%

ोते तर र्न् े लसद्ि

ोण्याचे प्रमाण २०.९%

ोते.

ुं डािळीचे (भादुं पव कलम

३०४ि खाली दाखल) प्रमाण दाखल र्न्ह्याुंच्या फक्त ०.७ % एवढे

भारतीय जस्ियािंवर

ोिारा ि तािंश

धैं गक ह स
िं ाचार वववा ािंतगगत

ोते.2

ोतो.

राष्ट्रीय कटुं ि आरोग्य सवेक्षण ३ च्या आकडेवारीच्या, आलशष र्प्ता याुंनी केलेल्या
पवश्लेषणानसार ६.६% स्त्स्ियाुंनी (दर १००० िैकी ६६) साुंधर्तले की त्याुंनी त्याुंच्या नवऱ्याकडून
लैंधर्क ह स
ुं ेचा अनभव घेतला आ े . त्या तलनेत, ०.१६% (दर जारिैकी १.६) स्त्स्ियाुंनी साुंधर्तले
की त्याुंनी नवऱ्यालशवाय इतर िरुषाुंकडून लैंधर्क ह स
ुं ा अनभवली आ े . स्त्स्ियाुंवर

ोणाऱ्या

एकूण लैंधर्क ह स
ुं ेिैकी पववा ािा े रील लैंधर्क ह स
ुं ेचे प्रमाण केवळ २.३% आ े .

ICRW-UNFPA द्वारे २०१४ मध्ये भारतातील सात मोठया राज्याुंमध्ये केल्या र्ेलेल्या

अभ्यासात, ३१% िरुषाुंनी त्याुंच्या जोडीदाराुंवर लैंधर्क ह स
ुं ा केल्याचे मान्य केले तर १७%
स्त्स्ियाुंनी अशी ह स
ुं ा अनभवल्याचे साुंधर्तले. (लैंधर्क ह स
ुं ेचा अनभव स्त्स्िया कमी प्रमाणात
नोंदवतात, असा याचा अथग

ोतो.)

पववा ाुंतर्गत आणण पववा ािा े रील िलात्काराुंची नोंद िोललसाुंकडे अत्यल्ि प्रमाणात ोते. राष्ट्रीय
कटुं ि आरोग्य सवेक्षणाच्या आकडेवारीची २००५च्या राष्ट्रीय र्न् े नोंदणी कायागलयाच्या
आकडेवारीशी तलना केल्यावर, पववा ािा े रील िलात्काराच्या घटनाुंिैकी ५.८% िलात्काराुंची तर
केवळ ०.६% वैवाह क िलात्काराुंची नोंद िोललसाुंकडे केली र्ेली, असे र्प्ता याुंना आढळले.3

2

राष्ट्रीय कटुं ि आरोग्य सवेक्षण – ३, २००५-०६ ची आकडेवारी ‘लॉयसग कलेक्टीव्

वमेन्स राई्स इननलशएटीव् ’

ननलमगत ‘एुंडडुंर् डोमेस्त्स्टक व् ायलन्स थ्रू नॉन व् ायलन्स: अ मॅन्यअल फॉर िीडब्लूडीव् ीए प्रोटे क्शन ऑकफससग’
मिून उद्ित
ृ .
3

https://www.huffingtonpost.in/2017/08/10/statistically-nearly-all-the-sexual-violence-indian-womenexper_a_23073165/
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थोडक्यात, जस्ियािंवरी

ह स
िं ा

ी अपवादात्मक घटना नसून एक सावगबिक समस्या आ े ,

वरील उदा रणे आणण आकडेवारीवरून हदसून येते. पवपवि कारणाुंवरून

े

ी ह स
ुं ा घडत असते.

‘ह स
ुं ा अटळ आणण योग्यच आ े ’ असे आिल्याला वाटत रा ते. त्यातूनच अनेक ‘िचावात्मक’
प्रश्न उिस्त्स्थत केले जातात. ‘ह स
ुं ा काय फक्त स्त्स्ियाुंवरच

३.१.२ ह ुंसा फक्त स्त्स्ियाुं व रच

ोते का?’ ा त्यािैकीच एक प्रश्न.

ोते का?

‘फक्त स्त्स्ियाुंवरच ह स
ुं ा ोते आणण िरुषाुंवर ोत ना ी का?’ असा प्रश्न ने मी पवचारला जातो. समाजात
िरुषाुंवर ी ह स
ुं ा ोत असते. माि त्या ह स
ुं ेचे वेर्ळे िण लक्षात घेतले िाह जे. उदाः ‘िरुषी’ नसलेल्या
िरुषाुंवर ह स
ुं ा

ोते, कारण असे िरुष ‘िरुषी’िणाच्या साचेिद्ि प्रनतमाुंमध्ये िसत ना ीत.

आुंतरजातीय पववा केला म् णून मलीला आणण ज्याच्यािरोिर नतने पववा केला त्या मलाला ी
मारून टाकले जाण्याच्या अनेक घटना आ े त. उच्चजातीय मलीशी मैिी वा प्रेम केले म् णून
तथाकधथत ‘खालच्या’ जातीतील मलाला मार ाण वा त्याला मारून टाकल्याचे प्रसुंर् घडले आ े त.
अल्िसुंख्याक िरुषाुंना जमावाने मारून टाकण्याच्या घटनाुंमध्ये अललकडच्या काळात वाढ झाली
आ े . दललत िरुष, आहदवासी िरुष, भटक्या जमातीतील िरुष, पवकलाुंर् िरुष अशा पवपवि प्रकारे
वुंधचत असलेल्या िरुषाुंवर ह स
ुं ा

ोत असते. िमागच्या नावावर ोणाऱ्या दुं र्लीुंमध्ये ककुं वा जातीय

सुंघषाांमध्ये प्रामख्याने िरुषा-िरुषाुंमध्ये ह स
ुं ा

ोते.

अथागत, दललत, आहदवासी, भटक्या जमाती अशा वुंधचत र्टातल्या िरुषाुंवर जशी ह स
ुं ा ोते, तशीच
या र्टाुंमिील स्त्स्ियाुंवर ी – पवशेषत: लैंधर्क ह स
ुं ा - मोठया प्रमाणात ोते. कारण व्यवस्थेमळे
स्त्स्िया अधिकच दिगल असतात. उदाः राष्ट्रीय र्न् े नोंदणी कायागलयाच्या आकडेवारीनसार दररोज
४ दललत स्त्स्ियाुंवर िलात्कार ोतो4. िालमगक दुं र्लीुंमध्ये स्त्स्ियाुंवर िलात्कार, सामहू क िलात्कार
ोत असतात.

4

सुंदभग: indiaresists.com या वेिसाईटवरील Violence Against Dalit Women: Preliminary Report of National

People’s Tribunal ा ७ ऑक्टोिर, २०१३ रोजीचा लेख).
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३.१.३ िायको (स्िी) नवऱ्यावर (ि रुष) ह ुं सा करत ना ी का?
राष्ट्रीय कटुं ि आरोग्य सवेक्षण ४ नसार, पववा झालेल्या ३% स्त्स्ियाुंनी (१५ ते ४९ वयोर्टातील),
नवरा त्याुंना मार ाण ककुं वा शारीररक दखाित करत नसताना ी, नवऱ्यावर किीतरी ह स
ुं ा केली
आ े . ३% स्त्स्ियाुंनी र्ेल्या १२ मह न्याुंमध्ये अशा प्रकारची ह स
ुं ा केल्याचे साुंधर्तले . ज्या
स्त्स्ियाुंनी जोडीदाराकडून ह स
ुं ाचाराचा अनभव घेतलेला ना ी अशाुंच्या तलनेत ज्याुंनी अनभव
घेतला आ े , अशा स्त्स्िया त्याुंच्या नवऱ्यापवरुद्ि ह स
ुं ा करण्याची शक्यता जास्त असते.
जोडीदाराकडून ह स
ुं ाचाराचा अनभव घेतलेल्या स्त्स्ियाुंिैकी ९% आणण त्या तलनेत अनभव न
घेतलेल्या १% स्त्स्ियाुंनी ह स
ुं ा केली.
स्त्स्ियाुंनी नवऱ्यावर केलेल्या ह स
ुं ेमध्ये फटका, थोिाडीत ककुं वा लाथा मारणे या प्रकाराुंचा समावेश
आ े.
म् णजेच, िरुषाुंवर ी कौटुं बिक ह स
ुं ा

ोत असली तरी ह स
ुं ेची तीव्रता आणण िररणामाुंचे र्ाुंभीयग

े स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ेच्या तलनेत कमी असते. िरुषाुंच्या ‘ क्काुंसाठी’ काम करणा-या एका र्टाने
िरुषाुंवर

ोणाऱ्या ह स
ुं ेच्या प्रकाराुंची यादी हदली आ े . उदाः घरी आल्यावर िायको

दे त ना ी, वेळेवर जेवायला वाढत ना ी, घरी आल्यावर

ातात िाणी

सन
ू स्वार्त केले ना ी, िायकोने

अिोला िरला इत्यादी!!
अथागत, स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ेपवरोिात िोलणाऱ्याुंना िरुषाुंवरील ह स
ुं ा कमी म त्त्वाची आ े , असे
म् णायचे नसन
ुं ा
ू िरुषाुंच्या तलनेत स्त्स्ियाुंवर अधिक प्रमाणात ह स

ोते, याकडे लक्ष वेिायचे

आ े . खरे तर सवगच प्रकारच्या ह स
ुं ाचाराला आिला पवरोि असला िाह जे. यािद्दल अधिक
चचाग आिण िढे करणार आ ोत.
ज्याुंच्यावर ह स
ुं ा

ोते आणण जे ह स
ुं ा करतात, त्यािाित पवचार करून का ी सि
ू त्यात हदसते

का, याचा पवचार करूया. त्यासाठी ह स
ुं ा कोणावर व कशामळे
प्रयत्न केला आ े .
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ोते, े िढील तक्त्यात माुंडण्याचा

३.१.४ ह ुं सा कोणावर व कशाम ळे

ोते ?

कोण कोणावर ह स
ुं ा करताना स सा हदसून येते याची उदा रणे िा ू या. तसेच, या दोन
घटकाुंमिील ह स
ुं ेचा स्रोत कोणता/ कठे आ े याचा ी अुंदाज घेऊया.
ह स
िं ा कोि करते

ह स
िं ा कोिावर करते?

ह स
िं ेचा स्रोत कोिता/कठे ?

श्रीमुंत दे श

र्रीि दे शाुंवर

िैसा/ श्रीमुंती

श्रीमुंत लोक

र्रीि लोकाुंवर

िैसा/ श्रीमुंती

शासन/सुंघहटत समू

असुंघहटत/सामान्य

अधिकार/

वयाने मोठी माणसे

वयाने ल ानाुंवर

(उदाः मोठा भाऊ)

(उदाः िाक्या भावावर)

लशक्षक

पवद्यार्थयागवर

वय, लशक्षण, िद

मोठी माणसे

ल ान मलाुंवर

वय, िैसा, शरीर

`वरच्या’ जातीचे

‘खालच्या’ जातीतल्याुंवर

जात/ जातीची उतरुं ड

िालमगक, भापषक व लैंधर्क

त्या-त्या

सुंख्या

ि सुंख्याक

अल्िसुंख्याकाुंवर

नवरा

िायकोवर

िैसा, पितस
ृ त्ता

सासू

सनेवर

पितस
ृ त्ता

सन
ू

सासव
ू र

पितस
ृ त्ता

कमत/ तज्ञता

लोकाुंवर

र्टातील

वय

यावरून लक्षात येते की िैसा/ श्रीमुंती, वय, अधिकार, जात, तज्ञता स्त्जथे जास्त नतथे ह स
ुं ा
ोण्याची शक्यता जास्त; आणण याचे कारण – या र्ोष्ट्टी सत्ता ि ाल करणाऱ्या आ े त आणण
त्या सत्तेचा र्ैरवािर झाला आ े . यावरून असा ननष्ट्कषग काढता येतो, की ज्याची सत्ता जास्त
तो कमी सत्ता असलेल्याुंवर वचगस्व र्ाजवेल, ह स
ुं ा करे ल आणण ज्याुंची सत्ता कमी ते जास्त
सत्ता असलेल्याुंिढे नम्र, दिून रा तील आणण ह स
ुं ल
े ा िळी िडतील. तसेच पितस
ृ त्ताक व्यवस्थेत
िरुषाचे स्थान ‘वरचे’ असल्याने त्याला अधिक सत्ता असते आणण स्िीला कमी. लग्नाच्या प्रसुंर्ी
‘मलाचा िाि’ आणण ‘मलीचा िाि’ या दोघा िरुषाुंमध्ये ‘मलाच्या िािाची’ सत्ता जास्त असते
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कारण तो मलाचा िाि असतो. थोडक्यात, या उदा रणामध्ये ‘पितस
ृ त्ता’

ा सत्ता ि ाल करणारा

ककुं वा काढून घेणारा घटक ठरतो. पितस
ृ त्ता म् णजे नेमके काय, े िढील भार्ात आिण िघूया.
……….म् ििेच जस्ियािंवर

ोिाऱ्या ह स
िं ाचाराचा मद्दा दे खी

सत्ता अस े े’ यािंच्याती

आ े

‘अधिक सत्ता अस े े’ आणि ‘कमी

- स्िी ववरुद्ि परुष असा ना ी.

ह स
िं ेमागचे मूळ कारि म् ििे ह स
िं क व्यक्तीची सत्तेची ाव. आपल्यापेक्षा कमकवत व्यक्तीवर
ननयिंिि

ादन
ी व्यक्ती स्वतःच्या सत्तेची म त्त्वाकािंक्षा िोपासत, स्वत:ची सत्ता िळकट करीत
ू

असते. सत्तेचे स्रोत े अनेक सामाजिक व्यवस्थािंमध्ये असतात – िसे िातीव्यवस्था, वपतस
ृ त्ताक
व्यवस्था, आधथगक व्यवस्था इत्यादी.
ननयिंििाची

कौटिं बिक ह स
िं ेसिंदभागत सािंगायचे झाल्यास, सत्ता व

ी म त्त्वाकािंक्षा वपतस
ृ त्तेच्या व्यवस्थेतून व त्याती

रािकारिामळे स्िी ह स
िं ेची िळी ठरते – ते कसे

रािकारिातून पढे येते. ह्याच

े आिण िढील माुंडणीत िघूया.

आकडेवारी साुंर्ते, कटुं िात स्त्स्ियाुंवर मोठया प्रमाणात ह स
ुं ा
जातीचे, िमागच,े आधथगक स्तरातील, पवभार्ातील असो.

ोते, मर् ते कटुं ि कोणत्या ी

स्त्स्ियाुंवर

ोणाऱ्या या ह स
ुं ाचाराचे

स्वरूि जखमा, जीवाला िोका, मानलसक खच्चीकरण, सामास्त्जक िरात्मता इ. प्रकारचे असते.
कटुं िाची ‘इज्जत’ स्त्स्ियाुंच्या वतगनात, त्याुंच्या ‘मयागदाशीलते’मध्ये असते, असे मानले जाते.
िरुषाने कसे ी वतगन केले तरी त्यामळे

‘इज्जत’ जात ना ी. ‘इज्जत’ र्ेल्यास त्या स्िीला

लशक्षा करण्याचा अधिकार िरुषाला आ े , असे समाज मानतो. त्यामळे स्त्स्ियाुंवर काटे कोर
ननयुंिण ठे वले जाते. नतने या मयागदाुंचे उल्लुंघन केल्यास नतच्यावर ह स
ुं ा करणे उधचत मानले
जाते. िरुषाुंच्या तलनेत स्त्स्ियाुंवर अधिक प्रमाणात कौटुं बिक ह स
ुं ा

ोण्याची शक्यता त्यामळे

वाढते.
कटुं िातील ह स
ुं ाचार, जातीय सुंघषग, िालमगक दुं र्ली, यद्ि, अशा सवगच प्रकारच्या ह स
ुं ाचाराचा
पवचार केल्यास ह स
ुं ा करणाऱ्याुंमध्ये सवागत जास्त सुंख्येने िरुष असतात,

े लक्षात येईल.

ह स
ुं ा करणाऱ्याुंमध्ये स्त्स्िया ी असू शकतात. सत्तास्थानी असलेल्या स्त्स्िया ह स
ुं ा करू शकतात.
उदाः सासू सनेचा छळ करते! सनेवर ह स
ुं ा करण्यात सासू, नणुंद याुंचा ी स भार् असतो, असे
अनेक घटनाुंमध्ये आढळते. माि, सास,ू नणुंद याुंना त्यातन
ू घरातल्या िरुषाुंची मजी हटकवन
ू
ठे वायची अथवा प्राप्त करायची असते. कारण त्या जेवढी अधिक मजी िरुषाुंकडून लमळवतील,
तेवढी त्याुंची सत्ता वाढत जाते. अनेकदा, स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ा असे म् टल्यावर तरुण, मध्यमवयीन
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आणण पववाह त स्त्स्ियाुंवर, पवशेषतः त्याुंच्या नवरा व सासरच्याुंकडून
येते. माि, केवळ तरुण स्त्स्ियाुंवर ह स
ुं ा
ह स
ुं ा

ोऊ शकते.

समािाती

ोणारी ह स
ुं ा डोळ्यासमोर

ोते असे नसून वद्
ृ ि स्त्स्ियाुंवर (आणण िरुषाुंवर ी)

ी ह स
ुं ा ि तेक वेळा त्याुंच्याच अित्याुंकडून घडते.

सवग मािसे केवळ स्िी आणि परुष याच दोन ल ग
िं ाची नसतात. ववलभन्नल ग
िं ी

मािसे ी समािात असतात. माि, त्यािंचे अजस्तत्व नाकार े िाते. िी मािसे प्रिननक्षम
असतात, त्यािंनाच या व्यवस्थेत म त्त्वाचे स्थान असते. िे तसे नसतात त्यािंचे स्थान नगण्य
असते आणि त्यािंच्यावर त्या कारिासाठी कटिं िात आणि समािात ह स
िं ा

ोते.

सवग वयाच्या, सवग जातीतील, सवग िमागतील, र्रीि, मध्यमवर्ीय वा श्रीमुंत, अशा सवगच स्त्स्ियाुंना
ह स
ुं ेचा अनभव येत असतो. जर्भरच कमी अधिक प्रमाणात अशीच िररस्त्स्थती आ े . म् णजेच
या मार्े का ी सुंरचना/ व्यवस्था आ े , जी िरुषाुंना स्त्स्ियाुंच्या तलनेत अधिक सत्ता दे ते.
स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ेपवरोिात काम करताना

ी ‘सुंरचना’, ‘व्यवस्था' समजून घेतली की आिण

स भार्ी व्यक्ती / सुंस्था ह स
ुं ेच्या मळाशी जाऊन मदत करू शकतो. त्या दृष्ट्टीने म त्त्वाचा
शब्द आ े ‘ललुंर्भाव’.
ललुंर्भाव म् णजे काय, ललुंर्भाव व्यवस्था-नातेसुंिुंिाुंची र्ुंतार्ुंत कशी असते आणण ी व्यवस्था
कौटुं बिक ह स
ुं ाचारासाठी वातावरण कसे ननमागण करते, े समजून घेऊ या. स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ाचार
ी एक सटी घटना नसन
ू ती ‘सुंरचना’ ककुं वा ‘व्यवस्थे’चा भार् कसा आ े ,

े त्यातून स्िष्ट्ट

ोईल.
िाळ जन्माला आलुं की िह ला प्रश्न असतो – “मलर्ा” का “मलर्ी” आणण याचा आिार असतो
जीवशास्ि ककुं वा लैंधर्क अवयव. मलर्ा आणण मलर्ी
ललुंर्भाव यािेक्षा वेर्ळा आ े .
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े जीवशास्िीय/नैसधर्गक आ े , माि,

३.२ ललुंर् भाव म् णजे काय?
‘मलर्ी’ जन्माला आली, तरी दे खील ती ‘स्िी’ म् णून ओळखली/ मानली जाते

े नतच्या का ी

र्ण-वैलशष्ट््याुंमळे . तसेच ‘मलर्ा’ म् णून जन्माला आला, तरी दे खील तो ‘िरुष’ म् णून
ओळखला/ मानला जातो तो त्याच्या का ी र्ण-वैलशष्ट््याुंमळे .

ी र्ण-वैलशष्ट््ये कोणती – ती

िघूया
खालील तक्ता िा ा जस्ियािंचे मान े गे े े गि
प्रनतमा

नाजक
ू , लाजाळू,

ळवी, नटणारी-

सजणारी
अिेक्षा
भलू मका

परुषािंचे मान े गे े े गि
दणकट, शरू , मदग , मदागनी, सुंरक्षक

आज्ञािालन करणारी, नमते घेणारी,

न रडणारा, वचगस्व र्ाजवणारा,

स नशील, कटुं िासाठी त्यार् करणारी

आज्ञा दे णारा

स्वयुंिाक करणारी, घर साुंभाळणारी,

कमावता, कताग, आिार दे णारा,

आिार घेणारी

दाता

वेर्वेर्ळी सत्ता स्वयुंिाक घरावर मयागहदत सत्ता,
सशतग, सासू झाल्यावर सनेवर सत्ता
र्ाजवण्याची मभा

सुंिूणग कटुं िावर सत्ता, कटुं िप्रमख,
अुंनतम ननणगय दे णारा, घरािा े र
कतत्ग ृ व र्ाजवण्याची सुंिी

या र्णवैलशष्ट््याुंचे जणूका ी पवभाजनच केले आ े ! आणण यातूनच ‘आदशग स्िी’ आणण ‘आदशग
िरुषा’च्या कल्िना तयार

ोतात. िरुष स्त्जतका या आदशागच्या जवळ नततका तो ‘खरा मदग ’

मानला जातो आणण त्यातन
ू ननमागण ोते ‘िरुषत्वाची’ सुंकल्िना. एखादा मलर्ा/िरुष भावनाशील
असेल तर “िरुषासारखा िरुष असून मलीसारखा मळू-मळू रडतोस?”, “िाुंर्ड्या भरल्यास का?”
अशी वाक्ये त्याला ऐकवली जातात.
तसेच

स्िी

दे खील

नतच्या

“िाईच्या/मलीच्या जातीला

स्िीत्वाच्या

सुंकल्िनेतून

स्वतःची

तलना

करीत

असते.

े शोभत ना ी’, ‘काय र्ड्यासारखी माुंडी घालून िसलीस?’ अशी

वाक्ये स्त्स्ियाुंच्या िाितीत उच्चारली जातात.
वस्ततः िरुष लाजाळू,

ळवा असू शकतो आणण स्िी शूर, आिार दे णारी. स्त्स्िया िॉडी बिस्त्ल्डुंर्,

वेट ललस्त््टुं र् करू शकतात. स्त्स्िया आधथगकदृष्ट््या स्वतुंि ी असू शकतात. केवळ स्त्स्ियाुंच्या
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कमाईवर घर चालते अशी ी अनेक उदा रणे दाखवता येतील. माि, या साचेिद्ि प्रनतमाुंमध्ये
िसावे (कणी नावुं ठे वू नयेत!), ‘आदशग’ व् ावे, म् णून प्रत्येक व्यक्तीची िडिड सरू असते.
साचेिद्ि भलू मकाुंिेक्षा वेर्ळे वार्ण्यास समाजमान्यता नसते. कारण िरुषत्व

े स्िीत्वािेक्षा

श्रेष्ट्ठ मानले र्ेले आ े . िरुं त त्यात ी मलर्ी-स्िी िरुषत्वाचे मानले र्ेलेले र्ण आत्मसात करत
असेल तर ते का ी अुंशी का

ोईना, स्वीकारले जाईल ककुं वा का ी वेळा कौतक ी

ोईल. उदाः

‘सैराट’ मिील आची. माि, िरुषामध्ये स्िीत्वाचे र्ण असतील तर ते स्वीकारले जात ना ीत.
त्याच्यावर ह स
ुं ा वा त्याची हटुंर्ल

ोण्याची शक्यता अधिक.

या ललुंर्ािाररत साचेिद्ितेला ललुंर्भाव असे म् णतात आणण

ा व्यवस्थेचा एक भार् आ े .

मलर्ी जन्माला आली की (व्यवस्थेने ठरवल्याप्रमाणे) नतचे रूिाुंतर ‘स्िी’ मिे - नतच्या
सामास्त्जकीकरणाच्या प्रकक्रयेतन
ू - केले जाते. त्यातन
ू नतला ‘स्िीत्वाची’ जाण ोते. अशीच प्रकक्रया
मलाुंच्या िाितीत ी घडते. थोडक्यात, ललुंर्भाव (Gender) आणण नैसधर्गक ललुंर् (Sex)

या

सुंकल्िनेतील फरक िढे हदलेल्या तक्त्यामध्ये िघता येतील नैसधगगक/शारीररक ल ग
िं (Sex)
जीवशास्िीय आणण शरीराशी
सुंिुंधित.
िदलणे स्त्जकीरीचे असते
िूवी जसे

सामाजिक ल ग
िं /ल ग
िं भाव (Gender)
सामास्त्जक-साुंस्कृनतक
े िदलत असते

ोते तसेच आज ी आ े .

उदाः स्त्स्ियाुंना मालसक िाळी येणे,
िरुषाुंना दाढी-लमशा येणे इत्यादी

िूवी

ोते त्यािेक्षा आज का ी िदल झाले आ े त.

उदाः िूवी मलीुंना लशक्षण हदले जात नव् ते. आता
मली लशक्षण घेतात.

स्थानानसार, समािानसार,

स्थानानसार िद ते -

सिंस्कृतीनसार

उदा: अमेररकेत साठ वषागच्या स्िीने स्कटग घातल्यास

िद त ना ी.

स्थान भारत, िाककस्तान असो

त्यात कोणाला वावर्े वाटणार ना ी. माि, भारताच्या

ककुं वा जिान, समाज प्रर्त मानला

ग्रामीण भार्ातील स्िीने स्कटग घातल्यास ते

र्ेलेला असो वा मार्ास,

स्वीकारले जाणार ना ी

सुंस्कृती

िौवागत्य असो वा िास्त्श्चमात्य,
नैसधर्गक ललुंर् िदलत ना ी.

20

नैसधगगक/शारीररक ल ग
िं (Sex)
स्त्स्ियाुंना र्भागशय असते, वयात
आल्यावर मलाुंचा आवाज िदलतो
इ.

सामाजिक ल ग
िं /ल ग
िं भाव (Gender)
समािानसार िद ते उदाः ग्रामीण भार्ात मलर्ा मलर्ी एकमेकाुंशी
िोलले तर त्याुंचे ‘का ीतरी’ आ े , असे मानले जाते.
का ी आहदवासी भार्ात तरुण मलर्ा आणण मलर्ी
लग्नालशवाय एकि रा त असतील तर त्यात र्ैर
मानले जात ना ी.
सिंस्कृतीनसार िद ते उदाः भारतात ि तेक हठकाणी लग्नानुंतर मलीला
मलाच्या घरी नाुंदायला जावे लार्ते. माि, ईशान्य
भारतातील खासी ककुं वा केरळमिील नायर जमातीत
मलर्ा मलीच्या घरी रा ायला जातो. (या प्रथा आता
कमी झाल्या आ े त.)

“ल ग
िं भाव म् ििे, त्या त्या समािात, त्या त्या सिंस्कृतीत, त्या त्या काळात, त्या त्या ल ग
िं ाच्या
प्रनतमा, त्या त्या ल ग
िं ाकडून केल्या िािाऱ्या अपेक्षा, त्या त्या ल ग
िं ावर
आणि त्या त्या ल ग
िं ा ा ि ा
उदाः िरुषाने िह लवान असणे

ाद ेल्या भूलमका

के े ी वेगवेगळी सत्ता”5
े कोल् ािूर-साुंर्लीच्या भार्ात अिेक्षक्षत आ े , िण कोकणात

ना ी (प्रनतमा). उत्तर भारतात स्त्स्िया घुंघट घेतात माि दक्षक्षण भारतात घघ
ुं ट आढळत ना ी
(अिेक्षा). स्त्स्ियाुंना घरकाम आवडते का आणण िरुषाला कमावता असणे मान्य आ े का,

े

कोणी पवचारत ना ी (लादलेल्या भलू मका). कोणता ी िरुष त्याच्या घरातील कोणत्या ी स्िीला
‘मला जेवायला वाढ’ असे म् णू शकतो ककुं वा िाईची सासूिदी ‘िढती’ झाल्यावर ती सनेला ी
े च वाक्य म् णू शकते (ि ाल केलेली वेर्वेर्ळी सत्ता).
ी साचेिद्िता ललुंर्भावामळे सत्तासुंिुंि ननमागण करते. त्यािाित चचाग करूया.

5

अनेक व्याख्याुंचा पवचार करून

ी सोिी व्याख्या आनुंद िवार (सामास्त्जक कायगकते) याुंनी तयार केली आ े.
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३.२.१ ललुंर् भाव आणण सत्तासुं िुं ि
ललुंर्भाव व्यवस्थेमळे स्िी-िरुष नात्यामध्ये उतरुं ड ननमागण

ोते. तो ‘कमावणारा’ आणण ती ‘घर

साुंभाळणारी’, तो ‘िलवान’ ती ‘नाजक
ू ’, तो ‘सुंरक्षक’ आणण ती ‘रक्षक्षत’ इ. अशा भलू मका नतला
‘अिला’ ठरवतात. सरक्षक्षततेच्या नावाखाली नतच्या

ालचालीुंवर ननयुंिण ठे वले जाते. नतने कठे

जायचे, किी जायचे, कोणािरोिर जायचे, कोणाशी िोलायचे, कसे वार्ायचे या सवग र्ोष्ट्टीुंवर
ननयुंिण ठे वले जाते आणण त्यासाठी िळाचा आणण ह स
ुं ेचा वािर केला जाते. यातन
ू च ननमागण
ोतात सत्तासुंिुंि.
त्यामळे च

े वचगस्व आणण दय्यमत्वाचे नातेसुंिुंि हटकून राह ले आ े त. ननरननराळ्या

सुंस्कृतीुंमध्ये आणण अललकडच्या इनत ासात िरुषाुंच्या तलनेत स्त्स्िया दय्यम असणुं ा ललुंर्भाव
नातेसुंिुंिाुंचा समान िैलू राह ला आ े .
कमला भसीन6 Understanding Gender या िस्त्स्तकेत म् णतात - “ललुंर्भाव नातेसुंिुंि याचा
अथग स्त्स्िया आणण िरुषाुंमिील सत्तासुंिुंि”. घरामध्ये, स्त्स्िया आणण िरुषाुंमिील सुंिुंि सौ ादग िूणग
आणण सुंघषग पवरह त असतात, या समजतीला कमला भसीन आव् ान दे तात आणण म् णतात
की “वस्तत: नतथे स कायग असते आणण सुंघषग ी आणण सौ ादग असते तसेच तणाव ी”.
दसऱ्या शब्दात, ललुंर्भाव नातेसुंिुंिाुंमध्ये राजकारण असते. इथे ‘राजकारण’ याचा अथग
नात्याुंमिील सत्तेचा खेळ. यामध्ये अधिक सत्ता असलेली व्यक्ती (िरुष) कमी सत्ता असलेल्याुंवर
(स्िी, मले) ह स
ुं ा करते. सत्तेला आव् ान लमळाले की िडा लशकवण्यासाठी ककुं वा ‘जैसे थे’
िररस्त्स्थती राखण्यासाठी ह स
ुं ा केली जाते.

३.२.२ काळ िदलले ला आ े - ललुंर्ािाररत समानता आली आ े –

े खरुं आ े का?

“काळ िदललेला आ े ”, “िव
ू ी सारखे राह ले ना ी”, “समानता आली आ े ” – त्यामळे , “ललुंर्ािाररत
समानतेिद्दल िोलण्याची र्रज काय?” असे प्रश्न वारुं वार पवचारले जातात. स्त्स्िया राष्ट्रप्रमख,
या भारतातील प्रख्यात व ज्येष्ट्ठ स्िीवादी सामास्त्जक कायगकत्याग आ े त

6
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अुंतराळशास्िज्ञ, रे ल्वे इुंस्त्जनचालक, कलर्रू, पवमानचालक, एस.टी. कुंडक्टर, जेसीिी चालक,
िोललस अधिकारी अशा अनेकपवि भूलमका िजावत असताना, राजकारणात ी स्त्स्िया मोठया
सुंख्येने स भार्ी ोत असताना, असा प्रश्न िडणे सा स्त्जकच आ े . खरे तर ‘िरुषाुंच्या’ मानल्या
र्ेलेल्या सवगच क्षेिात आज मह लाुंनी आिले कतत्ग ृ व लसद्ि केले आ े . माि, एकूण प्रमाण िा ता
अजन
ू ी स्त्स्ियाुंचे स्थान नर्ण्यच असल्याचे हदसते. स्त्स्िया पवमानचालक झाल्या असल्या तरी,
फक्त ग्रामीण भार्ातच नव् े तर श री भार्ात ी ि सुंख्य वा नचालक अजून ी िरुषच आ े त,
असे हदसून येते.

ाच मद्दा सवग क्षेिाुंना लार्ू

ोतो. लशवाय िरुषाने एखाद्या क्षेिात कररअर

करायचे म् टल्यावर, ि तेकदा कटुं िीयाुंचा त्याुंना जसा िाहठुंिा लमळतो तसा स्त्स्ियाुंना लमळत
ना ी.

वे ते लशक्षण, त्यासाठी वा नोकरीसाठीचे स्थलाुंतर, ियागयाने पववा ाचे वय लाुंिणे या

र्ोष्ट्टी िरुषाुंच्या िाितीत स्त्जतक्या स जिणे स्वीकारल्या जातील नततक्या स जिणे स्त्स्ियाुंच्या
िाितीत स्वीकारल्या जात ना ीत. लशवाय, कोणत्या जात-वर्ागतील स्त्स्िया कोणत्या िदाियांत
आणण का िोचू शकतात, याची ी धचककत्सा करणे र्रजेचे आ े .
स्त्स्ियाुंनी घरािा े रील क्षेिाुंमध्ये – प्रनतकात्मक का

ोईना - आिले कतत्ग ृ व लसद्ि केलेले असले

तरी घरातील जिािदाऱ्याुंमध्ये िरुष आज ी खूि कमी प्रमाणात स भार्ी

ोताना हदसतात.

एखादी स्िी घरािा े र का ी जिािदारी ननभावत असेल तर ‘नतच्या वा्याचे’ काम त्याच घरातील
दसऱ्या एखाद्या स्िीवर िडते ककुं वा कामवाल्या ताईंवर!

३.२.३ ललुंर् भावाम ळे ि रुषाुं ना व स्त्स्ियाुं ना
वरील चचेवरून

ोणारे फायदे -तोटे

े लक्षात येईल की या रचनेचे कोणाला ककती प्रमाणात फायदे

कोणाला ककती प्रमाणात तोटे

ोणार आणण

ोणार, े ललुंर्ावर अवलुंिून आ े . त्यासाठी ललुंर्भावामळे िरुषाुंना

व स्त्स्ियाुंना ोणाऱ्या फायद्या–तो्याुंची चचाग करूया. ी चचाग आिल्या सकक्रय स भार्ाने व् ावी,
यासाठी का ी प्रात्यक्षक्षक करूया.
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जर तम् ी िरुष असाल तर िढील तक्त्यातील कोणते मद्दे तम् ाला लार्ू
स्िी असाल तर यातील कोणते िरुषाुंना लार्ू

ोतात? जर तम् ी

ोतात? त्यावर खूण करा.

ललुंर् भावाम ळे ि रुषाुं ना

ोणारे फायदे -तोटे
तोटे

फायदे
 अधिक सत्ता लमळते.

 प्रेम,

 आदे श दे ता येतात (उदाः ‘जेवायला

भीती,

मोकळे िणाने

वाढ’).

द:ख
व्यक्त

या

भावना

करता

येत

ना ीत.

 घरकाम करावे लार्त ना ी.

 कताग,

 भकेच्या वेळी, ताजे, र्रम, िरे से अन्न

कमावता,

कटुं िप्रमख

या

भूलमकाुंना नकार दे ता येत ना ी.

लमळते.

 यामळे ताण येतो.

 सवग प्रकारची सेवा करून घेता येत.े

 िरुषत्वाच्या प्रनतमेपवरोिात वार्ल्यास

 लशक्षण, आरोग्य, कररअर, मनोरुं जन,

टोमणे, ननुंदा, अिमान स न करावा

पवश्राुंती अशा सवगच िाितीत प्रािान्य

लार्तो.

लमळते.

 इतर तोटे असल्यास तसे लल ावे ....

 िा े र येण्याजाण्यावर िुंिने नसतात.
 ननणगयप्रकक्रयेत म त्त्वाचे स्थान असते.
 घरािा े र कतत्ग ृ व र्ाजवताना घरच्याुंचा
िाहठुंिा व स कायग लमळते.

 मले साुंभाळण्याचे िुंिन नसते.
 िाह जे तेव् ा िायकोकडून लैंधर्क भक
ू
भार्वता येत.े

 स्त्स्ियाुंच्या तलनेत जोडीदार ननवडीचे
अधिक स्वातुंत्र्य लमळते.
 घरातील स्त्स्ियाुंवर व ल ानाुंवर रार्
काढता येतो.
 आधथगक िािीत अुंनतम ननणगय तसेच
स्वातुंत्र्य असते.
 इतर फायदे असल्यास तसे लल ावे ....
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जर तम् ी स्िी असाल तर िढील तक्त्यातील कोणते मद्दे तम् ाला लार्ू
िरुष असाल तर यातील कोणते मद्दे स्त्स्ियाुंना लार्ू
ललुंर् भावाम ळे स्त्स्ियाुं ना

ोतात? जर तम् ी

ोतात? त्यावर खण
ू करा.

ोणारे फायदे -तोटे
तोटे

फायदे
 िरुषाुंच्या तलनेत भावना मोकळे िणाने
व्यक्त करता येतात. (याचा अथग नतला
वे तेव् ा रडता येते असा ना ी.

 कमी सत्ता लमळते,
 आदे शाुंचे िालन करावे लार्ते.
 ह स
ुं ा स न करावी लार्ते.

‘भरल्या घरात’ रडणे अशभ मानले

 घरकाम करावेच लार्ते.

जाते, तर स्त्स्ियाुंनी मोठयाने

 अनेकदा भकेच्या वेळी व ताजे, र्रम,

सण्यावर ी िुंिने असतात.)

िोटभर अन्न लमळत ना ी. लशळे अन्न

 घरािा े र जाऊन काम करण्याची दर्दर्
करावी लार्त ना ी (िररणामी अधिकच

खावे लार्ते.
 सवग प्रकारची, घरातील सवाांची सेवा

दय्यम स्थानी रा ावे लार्ते, लशवाय

करावी लार्ते.

घरातील कामाचे ओझे असतेच.

 लशक्षण, आरोग्य, कररअर, मनोरुं जन,

भाुंडवलशा ी पवकासाच्या प्रारूिात,

पवश्राुंती अशा सवगच िाितीत दय्यम

श रात मोठे घर, र्ाडी अशी स्वप्ने

स्थान लमळते.

ननमागण केली जातात तेव् ा मध्यमवर्ागत  िा े र येण्याजाण्यावर िुंिने असतात.
दोघाुंनी कमावल्यालशवाय पवलशष्ट्ट

 ननणगयप्रकक्रयेत दय्यम स्थान असते.

जीवनशैली प्राप्त

 घरािा े र कतत्ग ृ व र्ाजवताना घरच्याुंचा

ोऊ शकत ना ी.

कष्ट्टकरी वर्ागत तर दोघाुंनी काम
केल्यालशवाय ककमान र्रजा ी िूणग
ना ीत,

िाहठुंिा व स कायग लमळण्यात अडचणी

ोत

ी र्त
ुं ार्त
ुं लक्षात घेतली

येतात.
 िा े र िडण्यावर िुंिने असल्याने

िाह जे. िाईने घरािा े र जाऊन काम

घरािा े र िडल्याने येऊ शकणारा

करायचे की ना ी

आत्मपवश्वास लमळत ना ी.

े वर्ग, जात आणण

कटुं िाची सोय यानसार ठरते.)

 कमावती स्िी असली तरी घरकामातून
सटका

ोत ना ी.

ललुंर्भावामळे िरुषाुंना फायदे अधिक ोतात. माि त्या तलनेत तोटे कमी प्रमाणात

ोतात, असे

वरील तक्त्यावरून हदसून येईल. त्याचप्रमाणे ललुंर्भावामळे स्त्स्ियाुंना तोटे अधिक

ोतात आणण
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‘फायदे ’

े खऱ्या अथागने फायदे ना ीत,

सिलीकरण

े लक्षात येते. या तथाकधथत फायद्याुंमळे िाईचे

ोते का? ना ी. कारण त्यातून त्याुंचे िरावलुंबित्व वाढते आणण स्वातुंत्र्याचा सुंकोच

ोतो. िा े र िडण्याची र्रज नसल्याने नतला स्वत:चे वा न घेण्याची शक्यता कमी ोते. त्यामळे
कायम दसऱ्या कोणावर तरी अवलुंिून रा ावे लार्ते.
समाजात ललुंर्भाव व्यवस्था जशी आढळते तशाच इतर पवषम व्यवस्था ी आढळून येतात. या
सवग व्यवस्था लमळून एक र्ुंतार्त
ुं ननमागण
करण्यासाठी
३.२.४

ोते. स भार्ी

व्यक्ती / सुंस्था म् णून काम

ी र्ुंतार्त
ुं समजून घेणे म त्त्वाचे आ े .

ललुंर् भाव व इतर पवषमताुं ची र्ुं तार्ुं त

स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ेचा मद्दा समजन
ू घेताना ललुंर्भाव आणण समाजातील जातीय तसेच आधथगक
पवषमता यातून ननमागण झालेल्या र्ुंतार्ुंतीचा पवचार अिरर ायगिणे करावाच लार्तो,
घटनेवरून स्िष्ट्ट

े िढील

ोईल.

सिीरला रूिालीचा प्रेमळ स्वभाव, इतराुंना समजून घेण्याची वत्त
ृ ी आवडू लार्ली आणण
रूिालीला ी सिीरचा

सरे िणा, मदत करण्याचा र्ण भावला. आिण एकमेकाुंच्या प्रेमात िडलो

आ ोत याची जाणीव दोघाुंना झाली. रूिाली आिले प्रेमसुंिुंि उघड
घेत

ोऊ नयेत म् णून काळजी

ोती. माि, नतच्या वडडलाुंना त्याचा ित्ता लार्लाच. त्याुंनी पवचारल्यावर प्रेमाची किली

दे ऊन टाकण्यालशवाय दसरा ियागयच नव् ता. सिीर ‘खालच्या’ जातीचा असल्याने े शक्य ोणार
ना ी, तू त्याचा नाद सोडून दे , ना ीतर तझे लशक्षण िुंद करू, अशी िमकी त्याुंनी रूिालीला
हदली. रूिालीने वाद घालण्याचा प्रयत्न केल्यावर नतला वडडलाुंनी आणण भावाने ी मार ाण केली.
रूिालीच्या आईने मध्ये िडायचा प्रयत्न केल्यावर नतला ी त्याुंनी लशवीर्ाळ केली.
ववचार करूया:
१. आिले प्रेमसुंिुंि उघड

ोऊ नयेत, म् णन
ू – पवशेषत: मलीुंना – काळजी का घ्यावी लार्ते?

२. मला-मलीने वेर्ळ्या जातीचा जोडीदार ननवडल्यास त्याला पवरोि का

ोतो?

३. मलीुंना शक्यतो िा े रर्ावी लशकायला का िाठवत ना ीत? िाठवल्यास, ‘आमचा तझ्यावर
िण
ू ग पवश्वास आ े , की तू कोणतुं ी ‘वावर्ुं’ काम करणार ना ीस’ असे का म् णतात?
जस्ियािंची ‘योननशधचता’ म त्त्वाची मानिारी व्यवस्था रुिवण्यासाठी व हटकवण्यासाठी नतच्यावर
अशी ििंिने

ाद ी िातात. ती प्रेमात िडली, नतचे ‘वाकडे िाउल’ िडले तर घराण्याची ‘अब्र’ू
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जाईल, असे म् टले जाते.
ननमागण

ोतात.

े

त्यातूनच, ‘िाईची अब्रू

े काचेचुं भाुंडुं आ े ’ यासारखे पवचार (!)

ोऊ नये म् णून मलीुंना शक्यतो िा े रर्ावी लशकायला िाठवत ना ीत.

िाठवलेच तर त्याुंनी ‘वावर्ुं’ का ी करू नये म् णून ‘मेंदि
ू लाई’ (Brain washing) केली जाते.
लक्षात घेऊया - मली-स्त्स्ियाुंवर ल ानिणािासूनच िुंिने घातली जातात. कसे िोलावे-िोलू नये,
कसे

सावे- सू नये, चालावे-चालू नये, इत्यादी.

ी यादी आणखी ी वाढवता येईल. नतला खाली

मान घालून चालायला लशकवले जाते. िरुषाच्या नजरे ला नजर दे ऊ नये असे ी साुंधर्तले जाते.
िी म गी

ी ििंिने स्वीकारून त्याप्रमािे वागते ती ‘चािंग ी’ ‘आदशग’ म गी ठरते तर ििंिने

झगारिारी ‘वाईट चा ीची’!
मलर्ी/स्िी स्वत: ू न िरुषाशी िोलत असेल, िरुषाकडे िघून
तर त्यातन
ू घराण्याची

सत असेल, प्रेमात िडली असेल

‘इज्जत/इभ्रत’ र्ेली असे मानले जाते. व्यसन, चोरी, भ्रष्ट्टाचार,

ुं डा

दे णेघेणे यामळे माि घराण्याची इज्जत जात ना ी!
जस्ियािंवरी

ििंिने

हटकवण्यासाठी
त्यामळे च

िातीव्यवस्था

म त्त्वाची
िािासा े ि

ठरतात.
आिंिेडकर

जस्ियािंना ‘िातीचे प्रवेशद्वार’ असा
शब्द
स्वत:

वापरतात.

स्वत:चा

ननवडण्याची

मभा

जोडीदार
स्त्स्ियाुंना

असती तर ‘जात’ नावाची व्यवस्था

मलीने जातीिा े र लग्न ककुं वा मैिी केल्यामळे मलीचा
ककुं वा/आणण

नतच्या

पप्रयकराचा

/नवऱ्याचा

खून

मलीच्या वडडलाुंनी, भावाुंनी ककुं वा इतर नातेवाईकाुंनी
केल्याची अनेक प्रकरणे आ े त. याला ‘इभ्रती’च्या
नावाखाली

केल्या

जाणाऱ्या

त्या

म् णतात.

जातीव्यवस्था हटकपवण्यासाठी पितस
ृ त्तेचा आिार
घेऊन ह स
ुं ा, ककुं ि ना कौटुं बिक ह स
ुं ा, केली जाते.

हटकली नसती.
आिल्याकडे मदतीसाठी आलेली िीडडत स्िी कोण आ े ? दललत स्िी, उच्चजातीय स्िी,
आहदवासी स्िी, पवकलाुंर् स्िी, र्रीि स्िी, मध्यमवर्ीय स्िी, श्रीमुंत स्िी, भटक्या जातीतील
स्िी, समललुंर्ी स्िी, तरुण स्िी, वद्
ृ ि स्िी, पविवा स्िी, अपववाह त स्िी....याचा पवचार करणे
आवश्यक आ े . दललत स्िी

ी स्िी म् णून शोपषत आ े च िण ती दललत म् णून ी शोपषत

आ े . म् णजे ती द े री शोपषत आ े . र्रीि भटकी स्िी

ी नत े री शोपषत आ े . आिल्याकडे

आलेली स्िी नेमकी कोण आ े , ती ककती वुंधचत आ े ,

े ी लक्षात घेणे आवश्यक असते.
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खरे तर, भारतात पितस
ृ त्ता आणण जातीव्यवस्था एकमेकाुंिासून वेर्ळ्या करताच येत ना ीत.
माि, जर्ात स्त्जथे जातीव्यवस्था अस्त्स्तत्वात ना ी, नतथे ी िरुषप्रिानता, पितस
ृ त्ता आ े , असे
हदसून येते.
पितस
ृ त्ता आज ी सर्ळीकडे हदसून येते. पितस
ृ त्ताक समाजव्यवस्था नेमकी काय आ े याचा
पवचार िढील भार्ामध्ये करूया. त्या आिी िरुषत्वाची आणण स्िीत्वाची घडण कशी
त्याचा स्त्स्ियाुंवर

ोते आणण

ोणाऱ्या ह स
ुं ेशी काय सुंिुंि आ े , ते िा ू या.

३.२.५ ि रुषत्व-मदाग न र्ीची जडणघडण आणण ह ुंसा यामध्ये का ी िरस्िरसुं िुं ि आ े
का?
समाुंतरिणे

ोणारी िरुषत्वाची आणण स्िीत्वाची घडण

ा ललुंर्भावाच्या रचनेचाच भार् आ े .

िरुषत्व/मदागनर्ीच्या जडण-घडणीला ल ान वयािासूनच सरुवात

ोते. उदाः मलर्ा रडत

असल्यास, ‘काय मलीसारखा रडतोस?’ असे म् टले जाते. ककशोरवयात
आणखीनच िक्की

ी जडण घडण

ोऊ लार्ते. समवयस्काुंची मान्यता लमळावी म् णून मले अनेक र्ोष्ट्टी

करतात. उदाः व्यसन करणे, मलीची छे ड काढणे इत्यादी.
परुषत्वाची घडि

स्िीत्वाची घडि

तलवार, िुंदक
ू , िॅट खेळायला दे णे

िा ली, भाुंडीकुं डी खेळायला दे णे

आखड
ू केस

लाुंि केस

ाफ/फल िँट, शटग

फ्रॉक, सलवार कमीज, साडी

घरािा े र िडण्याची सुंिी

घरातच रा ण्याचे िुंिन

आक्रमक असण्यास प्रोत्सा न

नम्र, मनलमळावू असण्यास प्रोत्सा न

घरकाम करणे अस्त्जिात अिेक्षक्षत ना ी

आईला घरकामात मदत करणे अिेक्षक्षत

मदागनर्ीची जडणघडण करण्यात माध्यमाुंचा, धचििटाुंचा मोठाच प्रभाव असतो. दिुंर्, लसुंघम,
रावडी राठौड, िा िली इ. लसनेमाुंची नावे िरे च का ी साुंर्न
ू जातात. धचििटात नायक जसा
नानयकेला ‘िटवतो’ तसेच वास्तव जीवनात

ोईल असे मलाुंना वाटत रा ते. त्यातूनच मलीुंचा

िाठलार् करणे, छे ड काढणे यासारख्या र्ोष्ट्टी घडतात. मलीुंवर अॅलसड फेकणे, त्याुंना स्त्जवुंत
जाळणे ककुं वा मलीुंनी आत्म त्या करणे या त्यािढील िायऱ्या असतात. तरुण वयात
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ी घडण

अधिक िक्की ोत जाऊन ननयुंिणे करू लार्ते. उदाः आिल्या िह णीने/मलीने एखाद्या मलाशी
िोलायचे ककुं वा ना ी इ. याचे ननणगय मलीचे भाऊ घेतात.
मदाग न र्ीम ळे

ोणारे फायदे तोटे

फायदे

तोटे

िरुषाुंना सत्ता लमळते

अनेक िरुषाुंना ताण येतो
नात्याुंमध्ये उतरुं ड ननमागण

ोते

अिघात वाढतात
भाुंडणे वाढतात
स्त्स्ियाुंवरील आणण एकूणच ह स
ुं ेत वाढ

ोते

िरुषाला आिल्या मदागनर्ीचे सतत प्रदशगन करत रा ावे लार्ते. का ीना ते आवडत असले तरी
तसे वार्ण्याचा ताण येतो. कठोरिणे वार्णे, न रडणे इत्यादी

ी याची उदा रणे. िरुष सतत

कठोरिणाचा मखवटा घालणारा असेल तर त्यामळे ित्नी, मले याुंच्यािरोिरच्या नातेसुंिुंिाुंवर
िररणाम

ोतो. मनातन
ू िायकोिद्दल ककती ी प्रेम असेल तरी ते नवऱ्याला उघडिणे दाखवता

येत ना ी. त्यामळे नात्याुंमध्ये उतरुं ड तयार
सुंवाद

ोते. उतरुं डीच्या नात्यामध्ये समान िातळीवर

ोणे कठीण असते. सतत खेकसणारा नवरा असेल तर तो घरात असल्यावर िायकोला

छान वाटे ल की घरािा े र र्ेल्यावर? ‘कडक’ वडील घरात आल्यावर मले धचडीचूि िसत असतील,
अभ्यासाचे नाटक करत असतील तर मलाुंना वडडलाुंिद्दल वाटणारा आदर प्रेमातून ननमागण
झालेला असेल की भीतीतन
ू ? वडडलाुंना मले घािरून रा तात अशी िररस्त्स्थती चाुंर्ली की
वडडलाुंना िाह ल्यावर मले िावत येऊन आनुंदाने-प्रेमाने बिलर्तात अशी चाुंर्ली? स्त्जथे नवरा
िायकोत सुंवादाचा अभाव असेल नतथे ह स
ुं ेला िोषक वातावरण असते तर सुंवादाने

अनेक

प्रश्न सटू शकतात. समानतेने वार्णे ककती आनुंददायी असते याचा अनभव अनेक िरुषाुंनी
घेतलेला नसतो.
िायकोशी िरोिरीच्या नात्याने, प्रेमाने-आदराने वार्णाऱ्या, नतच्याशी सल्लामसलत
करणाऱ्या िरुषाला नावे ठे वली जातात. उदाः िायकोचा िैल, ताटाखालचुं माुंजर,
िाईलिद्ध्या, जोरू का र्लाम, िायकाळा, चा्या, इत्यादी. नवरा-िायकोच्या नात्यात
पवषमता रा ावी, प्रेम-मैिी ननमागण

ोऊ नये, म् णन
ू
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े सारे केले जाते.

३.२.६ मदाग न र्ी आणण स्त्स्ियाुं व रील ह ुंसा
पितस
ृ त्ताक व्यवस्थेत ‘मदग ’ िरुषाने आिल्या कटुं िातील स्त्स्ियाुंवर ‘ननयुंिण’ ठे वणे अिेक्षक्षत
असते. त्यासाठी ह स
ुं ा करणे ी उधचत मानले जाते. िायको वा िह णीवरील ह स
ुं ा, ‘इभ्रती’च्या
नावाखाली केल्या जाणाऱ्या स्त्स्ियाुंच्या

त्या

ी याची उदा रणे आ े त. उच्चजातीय मलीुंशी

मैिी, प्रेम वा लग्न केले म् णन
ू झालेल्या दललत तरुण मलाुंच्या

त्या,

ी दे खील याचीच

उदा रणे आ े त. मलर्ी आणण मलर्ा दोघे ी ‘उच्च’ जातीचे असतील आणण मलीने जातीिा े र
लग्न केले तरी ी दोघाुंना मारून टाकल्याची उदा रणे सािडतात. प्रेमपववा

केलेल्याुंिैकी दोघे ी

एकाच जातीचे असतील, माि मलीिेक्षा मलाकडची आधथगक िररस्त्स्थती खालची असेल तरी ी
मलीुंना (वा दोघाुंना) मार ाण झाल्याच्या घटना आ े त.
एका अभ्यासानसार, भारतातील ह स
ुं ाचाराच्या एकूण घटनाुंिैकी ९५% घटना िरुषाुंकडून घडतात!
इथे असा प्रश्न ननमागण

ोतो, की सवागधिक ह स
ुं ा जर िरुषाुंकडून घडत असेल, तर िरुष

जन्मत:च ह स
ुं क असतो का?
खरे तर, िरुष जन्मत: ह स
ुं क नसतो. माि त्याला तसा ‘घडवला’ जातो. पितस
ृ त्ता, जात, िमग,
प्राुंत इ. चे राजकारण करणारे या सुंकल्िनेचा वािर करून िरुषाुंना ह स
ुं ेला प्रवत्त
ृ करतात.
िरुषत्वाच्या सुंकल्िनेचा वािर प्रस्थापिताुंकडून िररस्त्स्थती ‘जैसे थे’ ठे वण्यासाठी केला जातो.

ी

प्रकक्रया घरात व घरािा े र ी घडत असते.
जन्मत: ह स
ुं क नसल्यामळे िरुष िदलू शकतो यावर आिला पवश्वास आ े . माि, त्याने ह स
ुं क
वतगन सरूच ठे वल्यास कायद्याची मदत घेणे र्रजेचे असते.
“िरुष जन्मत: ह स
ुं क असते तर र्ौतम िद्ि ी झाले नसते आणण म ात्मा र्ाुंिी ी!”
– कमला भसीन
थोडक्यात, स्िीत्वाच्या आणण िरुषत्वाच्या या घडणीमळे स्त्स्ियाुंचे सवागधिक नकसान ोते. एवढे च
नव् े तर िरुु्षाुंना ी िरे च तोटे स न करावे लार्तात. अथागत, िरुषाुंना त्यातून सत्ता ी मोठया
प्रमाणात लमळतच असते. सत्तेचे वाटि केल्यास जिािदाऱ्या आणण काम वाढले तरी ताण कमी
ोऊन खऱ्या आनुंदाचा अनभव लमळू शकतो. त्यामळे च िरुषाुंनी आिली सुंवेदनशीलता वाढवून
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‘मदग’ िनण्याऐवजी ‘माणूस’िणाच्या हदशेने वाटचाल करणे अवघड असले तरी म त्त्वाचे आ े .
त्यासाठी ‘मदग’िणाचे

े कवच प्रत्येक िरुषाला झर्ारून द्यावे लार्ेल.

‘मदग ’ नको, ‘मािस
ू ’ िनय
ू ा, स्िी ा ी ‘मािस
ू ’ म् िय
ू ा!

४.० पित ृस त्ता (PATRIARCHY)
‘पितस
ृ त्ता’म् णजे 'पित्याची सत्ता' ज्यात सुंित्ती पित्याकडून ििाकडे (एका िरुषाकडून दसऱ्या
िरुषाकडे) वारसा क्काने जाते. यामध्ये पिता कोण

े म त्त्वाचे असते. माता कोणी ी असू

शकते.
४.१ आज ी पित ृस त्ता आ े का? आिल्याला ती कोणकोणत्या रूिात हदसते ?
या प्रश्नाचे उत्तर शोिण्यासाठी िढील का ी प्रश्नाची उत्तरुं दे ऊया –
अ. लग्नानुंतर जोडीदारािरोिर रा ण्यासाठी कोणाला आिले घर सोडावे लार्त ना ी?
स्िीला/ िरुषाला
आ. लग्नाआिी िाईच्या नावामार्े कोणाचे नाव असते?

स्िीचे / िरुषाचे

इ. लग्नानुंतर िाईच्या नावामार्े कोणाचे नाव असते?

स्िीचे / िरुषाचे

ई. मलाच्या नावामार्े कोणाचे नाव असते?

स्िीचे / िरुषाचे

उ. सुंित्तीवर कोणाचे ननयुंिण असते?

स्िीचे / िरुषाचे

ऊ. घर स सा कोणाच्या नावावर असते?

स्िीच्या / िरुषाच्या

ऋ. वुंश कोणाच्या नावाने चालतो?

स्िीचे / िरुषाचे

ऌ. कोणाला

स्िीला / िरुषाला

ुंडा लमळतो?

या सवग प्रशनािंची उत्तरे ‘परुषा ा’ ककिं वा ‘परुषाचे’ अशाच प्रकारची असती
आ े,

े मान्य करावे

ागे .
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तर वपतस
ृ त्ताक व्यवस्था

४.२ पित ृस त्ताक व्यवस्थे ची का ी वै लशष्ट््ये
ज्या व्यवस्थेत िरुषाुंचे स्थान श्रेष्ट्ठ, प्रथम असते आणण स्त्स्ियाुंचे कननष्ट्ठ, दय्यम, त्या व्यवस्थेला
पितस
ृ त्ताक समाजव्यवस्था म् णतात. पित्याकडून ििाकडे सुंित्तीचा वारसा जातो आणण
सुंित्तीवरील ननयुंिण

ा यातला म त्त्वाचा मद्दा असतो. िरुषाला प्रािान्य

े पितस
ृ त्ताक

व्यवस्थेचे ठळक वैलशष्ट््य असते.
४.२.१ ि रुषप्रिान समाजव्यवस्था (MALE DOMINATION)
िरुषप्रिान समाजव्यवस्था म् णजे अशी व्यवस्था ज्यात घरात आणण घरािा े र, सवगि िरुषाुंचे
वचगस्व असते आणण स्त्स्िया िरुषाुंिेक्षा कमी दजागच्या मानल्या जातात.
परुषप्रिानता कठे हदसते? – सवगसािारणिणे जी उदा रणे हदसतात ती खाली हदली आ े त
-

कटुं िाचा प्रमख िरुषच आ े असे मानले जाते.

-

कटुं िािरोिरच, ग्रामिुंचायात, िाजारिेठ, ितसुंस्था, स कारी सुंस्था, कृषी क्षेि, राजकारण,
प्रसारमाध्यमे अशा सवग क्षेिात प्रामख्याने िरुष िदाधिकारी असतात व सुंख्येने जास्त
असतात.

-

एक िरुष व एक स्िी (भारतात ते एकाच जातीचे ी असावे लार्तात!) आणण त्याुंच्या
पववा

सुंिुंिातून झालेली मले याुंनाच ‘कटुं ि’ मानले जाते व ते िरुषाच्या नावाने

ओळखले जाते.
-

मूल्य व पवचारसरणी ी ‘िरुषसत्ताक’ असते. उदाः एखादी ह स
ुं ाग्रस्त मह ला िोललस
स्टे शनमध्ये र्ेली आणण िोललस (मह ला ककुं वा िरुष), ‘चालायचुंच, नवरा म् टल्यावर
मारणारच. तझ्यावर प्रेम करतो म् णून तर मारतो, शेजारणीला थोडाच मारतो?’ असे
म् णाले, तर ती िरुषसत्ताक पवचारसरणी झाली.

-

या व्यवस्थेत िाई

ी िरुषाुंप्रमाणे ‘माणस
ू ’ मानली जात ना ी. समान

क्क

ी तर

लाुंिचीच िाि. अन्न, रोजर्ार, लशक्षण, आरोग्य, मनोरुं जन, पवश्राुंती इ. मद्द्याुंचा पवचार
केला तर या सवगच िाितीत िरुषाला प्रथम तर स्त्स्ियाुंना दय्यम स्थान असल्याचे हदसून
येते!
-

समललुंर्ी लैंधर्क आकषगण या व्यवस्थेत ‘अनैसधर्गक’, ‘पवकृत’ मानून स्वीकारले जात
ना ी.
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या व्यवस्थेत जस्िया पूिगपिे सत्तावव ीन असतात का?
स्त्स्िया सुंिण
ग णे सत्तापव ीन असतात, असे माि ना ी. त्याुंच्याकडे का ी प्रमाणात सत्ता असलेली
ू ि
हदसते. माि सवोच्च सत्ता ि ताुंश वेळेला िरुषाुंच्या

ाती असते. उदाःः मह ला सरिुंचाला,

नतचा नवरा वा उिसरिुंच असलेला िरुष याुंच्या वचगस्वाचा सामना करावा लार्तो ककुं वा सासूकडे
सनेिेक्षा जास्त सत्ता असते.
जात, आधथगक स्तर, पवभार्, दे श, इ. नसार िरुषप्रिानतेचे स्वरूि वेर्ळे असू शकते.
म ाराष्ट्रातील एका भटक्या जातीत लग्नानुंतरच्या िह ल्या शरीरसुंिुंिाुंच्या वेळी स्िीला
रक्तस्िाव झाला ना ी, तर नतचे आिी कोणाशी तरी लैंधर्क सुंिुंि
मोडले जाते.

ोते, असे मानून लग्न

ी मलीच्या कौमायागची िरीक्षा असते! पविवा ककुं वा एक्या स्िीची ‘नजर’ लार्ली

म् णून नतला ‘डाकीण’ ठरवून ठार मारले जाण्याचा प्रकार आहदवासी समाजात हदसतो. एका
वत्त
ृ ानसार, ‘छो्या श राुंमध्ये आणण र्ावाुंमध्ये जमीन पववादातील स्त्स्ियाुंना डाकीण ठरवले
जाते. त्या काळी जाद ू करतात, असा आरोि केला जातो. २००० ते २०१४ या काळात भारताच्या
िारा राज्याुंमध्ये २,४१३ स्त्स्िया डाकीण ठरवून मारल्या र्ेल्या’7.
४.२.२ पित ृस त्ता उतरुं ड तयार करते
पितस
ृ त्ता स्िी-िरुषाुंमध्ये उतरुं ड तयार करते तशीच िरुषा-िरुषाुंमध्ये आणण स्त्स्िया-स्त्स्ियाुंमध्ये ी
करते.
एखाद्या घरामध्ये ७९ वषागचा एक, ५३ वषाांचा दसरा आणण २४ वषाांचा नतसरा आणण १८ वषाांचा
चौथा, असे चार िरुष असतील तर या सवगच िरुषाुंना घरातील स्त्स्ियाुंच्या तलनेत अधिक सत्ता
असेल. माि, या चार ी िरुषाुंकडे सारख्याच प्रमाणात सत्ता नसेल. ७६ वषाांच्या िरुषाला घरातील
ज्येष्ट्ठ िरुष म् णून मान असू शकेल. माि, तो थकलेला असेल वा त्याने घरातील लक्ष काढून
घेतले असेल तर घरातील सवागधिक सत्ता ५३ वषाांच्या िरुषाकडे असेल. २४ वषाांच्या िरुषाचे ‘िर’

7

द वॉलशुंग्टन िोस्ट, २९ सप्टें िर, २०१६

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/its-not-easy-for-women-to-own-land-in-india-onewoman-died-fighting-for-hers/2016/09/29/0e5564f6-654e-11e6-b4d833e931b5a26d_story.html?utm_term=.a5b08a11b867
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जातीतील मलीवर प्रेम असेल आणण ५३ वषाांच्या िरुषाला ते मान्य नसेल तर ‘कताग’ िरुष तरुण
मलाला घरािा े र ी काढू शकेल!
अशीच उतरुं ड स्त्स्िया-स्त्स्ियाुंमध्ये ी असेल. याच घरात ७० वषाांची, ४५ वषाांची आणण २० वषाांची
अशा तीन स्त्स्िया असतील तर नतघीुंची सत्ता समान असेल का? अथागतच ना ी. ७० वषाांची स्िी
कतीिती असेल तर सवागधिक सत्ता नतच्याकडे असेल. िण ती अुंथरुणाला णखळली असेल तर
४५ वषाांची स्िी सत्तािारी असेल.
४.२.३ स्त्स्ियाुं व र ननयुं ि णे ठे वली जातात पितस
ृ त्ताक व्यवस्थेत स्त्स्ियाुंवर पवपवि ननयुंिणे ठे वली जातात. या ननयुंिणाचे स्वरूि वेर्वेर्ळे
असू शकते. माि, यातील एक ी ननयुंिण ना ी, अशा स्त्स्िया अभावानेच सािडतील.
स्त्स्ियाुंवरील ननयुंिणाुंिाित स भार्ी घटकाुंना का माह ती असली िाह जे?

आिण

े लक्षात ठे वले िाह जे की, स्िी अनभवत असलेले ह स
ुं ेचे प्रसुंर् पितस
ृ त्ताक

सत्ताकारणाच्या िाश्वगभूमीवर घडत असतात. वेर्ळ्या शब्दात साुंर्ायचे झाल्यास, प्रत्येक ह स
ुं ा
स न करणा-या स्िीच्या ह स
ुं क नातेसुंिुंिाुंमध्ये सत्ता-ननयुंिण

ा मोठा भार् असतो.

पितस
ुं ा
ृ त्तेने घालून हदलेल्या साचेिद्ि ललुंर्भाव ननयमाुंना आव् ान हदल्यास, त्या व्यक्तीवर ह स
ोते.
म् णजेच, पितस
ृ त्ताक व्यवस्था हटकवण्यासाठी, ककुं ि ना ती िळकट करण्यासाठी आणण ननयुंिण
ठे वण्यासाठी ह स
ुं ा एक त्यार म् णून वािरले जाते. त्यामळे च, आिल्याकडे मदतीसाठी आलेल्या
ह स
ुं ािीडडत मह लेच्या िाितीत कोणत्या प्रकारचे ननयुंिण ठे वले जाते, याचा शोि घेणे अनतशय
र्रजेचे आ े . त्यातून आिण ह स
ुं ेच्या

मूळ कारणाियांत िोचू शकतो. त्या मह लेचे अनभव

समानभूतीने आिण समजून घेऊ शकतो व नतला योग्य तो आिार दे ऊ व मदत करू शकतो.
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ी ननयुंिणे कोणती आ े त ते समजून घेऊया -

अ. स्त्स्ियाुं वरील ननयुंि णे : श्रम /उत्िादन (LABOUR / PRODUCTION)
स्त्स्ियाुंच्या घरातील श्रमाुंवर िरुषसत्तेचे (यात िरुष आणण स्त्स्ियाुंचा ी समावेश असतो)
ननयुंिण असते. घरकामात असुंख्य कामे असतात व

ी मख्यत: स्िीचीच जिािदारी मानली

जाते. िरुष घरकामाची फारशी जिािदारी घेत ना ीत; घेतली तरी अनेकदा ती स्िीला ‘मदत’
या दृस्त्ष्ट्टकोनातून िनघतली जाते. घरातील कामे 'न हदसणारी' असतात, त्याुंचे स्वरूि
र्ुंतार्ुंतीचे, ककचकट, कुंटाळवाणे असते. त्यामध्ये तोचतोिणा असतो. स्वयुंिाक करणे

ी

सजगनशील र्ोष्ट्ट असली तरी ती ि तेकदा लादलेली असल्याने, त्यात फारसा आनुंद नसतो.
उलट त्याचा ताणच असतो. घरािा े र स्िीने ककती ी जिािदाऱ्या िार िाडल्या तरी घराची
जिािदारी मख्यत: नतचीच आ े , असे मानले जाते. ती सर्रण आ े ,

े साुंधर्तल्यालशवाय

नतच्या िाईिणाला जणू िण
ू त्ग वच येत ना ी. त्याचा अुंनतम फायदा िरुषाुंना – ताजे, र्रम व
भकेच्या वेळी िोटभर जेवण लमळण्यािासून घरात िाह जे तेवढा आराम लमळण्याियांत –
ोतो. स्त्स्ियाुंच्या घरातील श्रमाला प्रनतष्ट्ठा नसते. माि, स्वयुंिाकासारख्या कामाला िाजारात
भाव आला, की िरुष ी ते करायला तयार

ोतात. िण घरात या श्रमाुंचा स्त्स्ियाुंना तसा

मोिदला हदला जात ना ी. अनतश्रमाचा स्त्स्ियाुंच्या शारीररक-मानलसक आरोग्यावर िररणाम
ोतो.
घरातील श्रमािरोिरच घरािा े रील श्रमाुंवर ी िरुषसत्तेचे ननयुंिण असते. स्िीने घरािा े र
जाऊन काम करावे ककुं वा ना ी, कोणते करावे इ. ननणगयाुंवर ी ननयुंिण ठे वले जाते. नतचे
घरािा े र िडणे िरुषसत्तेला सोयीचे असते तोियांतच स्वीकारले जाते. त्यामळे िदली, िढती,
कफरती, कामावरून घरी येण्याच्या वेळा अननस्त्श्चत असलेल्या, राििाळी करावी लार्णाऱ्या
नोकऱ्या स्त्स्िया शक्यतो स्वीकारत ना ीत ककुं वा िदली-िढती नाकारतात. नलसांर्सारख्या
कामाुंमध्ये माि ि ताुंश स्त्स्िया हदसतात, कारण स्त्स्िया सेवा चाुंर्ली करू शकतात, असे
मानले जाते. ‘घर साुंभाळण्या’िाितच्या कटुं िीयाुंच्या अिेक्षा िूणग झाल्या ना ीत, तर स्िीवर
ह स
ुं ा

ोण्याची शक्यता वाढते.
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आ.

स्त्स्ियाुं व रील ननयुं ि णे : ि नरुत्िादन (REPRODUCTION)

मले केव् ा, ककती अुंतराने व् ावीत, र्भगननरोिक कोणते वािरावे, कटुं ि ननयोजनाची
शस्िकक्रया कोणाची व केव् ा करावी याचे ननणगय ी िरुषसत्तेच्या

ातात असतात. मातत्ृ वाचा

उदोउदो केला जातो व ‘आई झाल्यालशवाय िाईच्या आयष्ट्याचे साथगक ना ी’ असे मानले
जाते. माि, े मातत्ृ व पववा ाअुंतर्गतचेच असणे अिेक्षक्षत असते. पववा ाुंतर्गतचे मातत्ृ व िज्
ू य
तर पववा ािा े रचे मातत्ृ व त्याज्य मानले जाते.
मूलिाळ साुंभाळण्याची मख्य जिािदारी िाईचीच आ े असे मानले जाते. त्यामळे अनेकदा
नतच्या कररअरवर िररणाम

ोतो. वाढते र्भगललुंर्ननदान

े ी िनरुत्िादनावरील ननयुंिणच

आ े . कारण एक तरी मलर्ा झालाच िाह जे, असे कटुं िीयाुंना वाटते आणण सरकार माि
‘दोनच मले िरे त’ म् णन
ू िजावते! या सर्ळ्याचा स्त्स्ियाुंच्या शारीररक-मानलसक आरोग्यावर
िररणाम

ोतो. मूलिाळ

ोत नसेल वा फक्त मलीच

हदला जातो आणण त्याुंच्यावर ह स
ुं ा

ोत असतील तर स्त्स्ियाुंनाच दोष

ोते!

मनीषा र्प्ते8 याुंच्या मते, ‘लग्नाआिी मालसक िाळी चकत तर ना ी ना, याकडे आई
डोळ्यात तेल घालून लक्षुं ठे वते आणण लग्नानुंतर मालसक िाळी किी एकदा चकते याकडे

सासू डोळ्यात तेल घालन
ू लक्षुं ठे वते!’ िाळी चकणे याचा अथग र्रोदर रा णे. लग्नाआिी
कोणत्या ी िररस्त्स्थतीत र्रोदर रा ू न चालणार ना ी आणण लग्नानुंतर कोणत्या ी िररस्त्स्थतीत
र्रोदर राह लेच िाह जे, असे ननयुंिण स्त्स्ियाुंवर असते!!

इ. स्त्स्ियाुं व रील ननयुंि णे : लैंधर्कता (SEXUALITY)
िरुषप्रिान व्यवस्थेत स्िीची लैंधर्क ‘शद्िता’ ी नतच्या जीवािेक्षा ी अधिक म त्त्वाची
मानली जाते. िदर, घघ
ुं ट, िरखा े लैंधर्कतेवरील ननयुंिणासाठी म त्त्वाचे ठरते. लग्नाआिी
कोणा ी िरुषाशी नतचे 'सुंिुंि' येता कामा नयेत आणण लग्नाुंनुंतर फक्त नवऱ्याशीच असले
िाह जेत असे िुंिन असते. िरुषाुंवर माि असे िुंिन नसते. `िरुषाची जात’ म् णून त्याकडे

8

स्िी चळवळीतील ज्येष्ट्ठ कायगकत्याग
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दलगक्ष केले जाते! ‘िरुषाुंची लैंधर्क भूक जास्त असते’, अशासारख्या भ्रामक कल्िना ी
समाजमान्य आ े त. किी

ीच भ्रामक कल्िना स्त्स्ियाुंच्यािाित ी ऐकू येत!े

स्त्स्ियाुंच्या लैंधर्कतेवरील िुंिने जातीव्यवस्था हटकवण्यासाठी म त्त्वाची असतात. जातीची
तथाकधथत ‘शद्िता’ हटकावी म् णून ‘वरच्या’ मानलेल्या जातीतील स्त्स्ियाुंची लैंधर्कता
काटे कोर िुंहदस्त केली जाते. िदर, घुंघट घ्यायला लावण्यािरोिरच खाली मान घालून
चालण्याची लशकवण ी स्त्स्ियाुंना-मलीुंना असते. स्त्स्ियाुंना जोडीदार ननवडीचे स्वातुंत्र्य नाकारले
जाते. सवाांना – पवशेषतः स्त्स्ियाुंना – जोडीदार ननवडीचे स्वातुंत्र्य असते तर कोणी ी कोणाला ी
जोडीदार म् णून ननवडले असते आणण जातीव्यवस्था णखळणखळी झाली असती.
ि ताुंश लशव्या िाईच्या लैंधर्कतेशी सुंिुंधित आ े त. लशव्याुंमध्ये स्त्स्ियाुंच्या योनीमार्ागचा
ककुं वा इतर शारीररक अवयवाुंचा वाईट शब्दाुंमध्ये उल्लेख केला जातो. अनेक लशव्याुंचे अथग,
आईशी/िह णीशी लैंधर्क सुंिुंि ठे वणारा, स्त्स्ियाुंना वेश्याव्यवसाय करायला लावून त्याची
दलाली खाणारा, असे
िालपववा

ोतात.

े दे खील स्त्स्ियाुंच्या लैंधर्कतेवरच्या ननयुंिणाचे एक रूि आ े . कारण मलर्ी

जेवढी मोठी, सलशक्षक्षत, ज्ञानी

ोईल, तेवढी ती स्वत:चा जोडीदार स्वत: ननवडण्याची भाषा

करे ल आणण तो जोडीदार ‘दसऱ्या’ जाती-िमागतला असू शकेल.
ल ान वयातच मलीुंचे पववा

ी आित्ती येऊच नये म् णून

उरकून टाकले जातात. वयात आलेली मलर्ी

जळता ननखारा’ असतो, यामार्ची ‘पवचारिारा’

ा ‘िदरातला

ीच आ े ! मलीचे लग्न ‘ठरवून’ केले जाणे,

ा ी याच ननयुंिणाचा भार् आ े .
‘सुंशय घेणे’

े सद्िा लैंधर्कतेवरील ननयुंिण आ े . नवऱ्याला दारूचे व्यसन असेल तर

अनेकदा िायकोला तो ‘नकोसा’ वाटतो. त्याचा नतटकारा ी येत असतो. त्यातून ‘िायकोची
इच्छा कठे तरी िूणग

ोत असली िाह जे’ असे त्याला वाटत असते. िररणामी त्याचा सुंशय

अधिकच वाढतो. िाईचे ‘चाररत्र्य’

े नतच्या पवरोिकाुंच्या

ातातील म त्त्वाचे शस्ि असते.

र्ावची सरिुंच म् णन
ू ननवडून आलेली मह ला सत्तािाऱ्याुंच्या ह तसुंिुंिाुंना िािा आणत
असेल तर नतला नामो रम करण्यासाठी नतच्या ‘चाररत्र्या’चा मद्दा चचेला आणला जातो.
एखाद्या कायागलयात मह लेचा लैंधर्क छळ

ोत असेल आणण नतने छळ करणाऱ्या

िरुषापवरोिात तक्रार दाखल केली असेल तर, ‘नतची अनेक िरुषाुंिरोिर मैिी आ े .’ ‘ती
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तसलीच आ े ’, असे म् टले जाते. िरुषाला नामो रम करण्यासाठी इतर मार्ाांचा वािर केला
जातो, माि क्वधचतच ‘चाररत्र्य’ या मद्द्याचा वािर केला जातो.

ई. स्त्स्ियाुं व रील ननयुंि णे : सुं चार (MOBILITY)
स्िीने आवश्यक असेल तरच घरािा े र जावे आणण 'सातच्या आत घरात' यावे असे िुंिन
असते.

त्यामळे

स्त्स्ियाुंचे

घरातल्या

िरुषाुंवरचे

अवलुंबित्व

वाढते.

लैंधर्कता

व

िनरुत्िादनावरील ननयुंिणासाठी सुंचारावर ननयुंिण ठे वणे र्रजेचे असते!

उ. स्त्स्ियाुं व रील ननयुंि णे : मालमत्ता/सुं ि त्ती (PROPERTY)
घर, जमीन, शेत, मले आणण स्त्स्िया

े सारे िरुषाुंच्याच नावावर असते. िरुषाच्या नावावर

खूि मालमत्ता असल्यास त्यावर कर अधिक असतो म् णून ककुं वा स्त्स्ियाुंच्या नावावर
मालमत्ता केल्यास करात सूट लमळते म् णून स्त्स्ियाुंच्या नावावर मालमत्ता केली जाते. माि,
शेतात पिके कोणती घ्यायची ककुं वा घर पवकायचे अथवा ना ी याचे ननणगय ि ताुंश वेळी
िरुषाुंच्याच ातात असल्याचे हदसन
ू येते. त्यामळे मा मत्ता जस्ियािंच्या नावावर असिे आणि
मा मत्तेिाितच्या ननिगयप्रकियेवर जस्ियािंचे ननयिंिि असिे यात ी मोठे च अिंतर आ े .
मालमत्ता स्िीच्या नावावर आ े आणण त्यावर ननयुंिण ी िूणि
ग णे नतचेच आ े , असे फार
क्वधचत असते. िऱ्याच वेळा मालमत्तािारक स्िी

ी एकटी स्िी (अपववाह त, पविवा,

घटस्फोहटत) असल्याचे ी हदसते.
या ननयुंिणाुंना आव् ान हदल्यास स्िीवर ह स
ुं ा

ोण्याची शक्यता असते. त्यामळे ‘पितस
ृ त्ता’

आणण इतर सुंरचना ‘जैसे थे’ रा ाव्यात म् णून ह स
ुं ा

े स्त्स्ियाुंना ननयुंबित करण्याचे एक

सािन असते.
लग्न ठरवताना, मलाकडची जमीन, त्याला नोकरी कोणती आ े , ती कायमस्वरूिी आ े का,
त्याची आधथगक िररस्त्स्थती आणण मलीकडून ुं डा ककती लमळणार, े च मद्दे म त्त्वाचे ठरतात.
दे ण्याघेण्यावरून अनेकदा लग्ने मोडतात. ुं डा, सोने वा इतर वस्तू व्यात यासाठी स्त्स्ियाुंवर
ह स
ुं ा

ोते आणण अनेकदा स्त्स्ियाुंना मारून टाकले जाते. का ी वेळा स्त्स्िया/मली स्वत:

आत्म त्या करतात.

ुंडा दे ण्यासाठी िैसे ना ीत म् णून मलीुंनी वा मलीच्या वडडलाुंनी
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आत्म त्या केल्याची उदा रणे आ े त. ‘जन्माच्या र्ाठी’, ‘आयष्ट्याची साथ’ इ. म् टल्या
जाणाऱ्या नात्याचा िाया

ा असा भौनतक-आधथगक असतो.

आयष्ट्याचा जोडीदार ठरवताना कोणता मद्दा म त्त्वाचा असला िाह जे? प्रेम की प्रॉिटी?
‘प्रेम’

े जर उत्तर असेल तर मलामलीुंनी स्वत:चे जोडीदार स्वत: ननवडण्यास,

आुंतरजातीय-आुंतरिमीय पववा ास प्रोत्सा न असले िाह जे!
ि ीण भावाच्या नात्यात ी मालमत्तेचा मद्दा म त्त्वाचा ठरतो! िह णीने मा े रच्या सुंित्तीत
कायदे शीर वाटा माधर्तल्यास नतचे मा े र तटण्याची शक्यता असते. ि तेक वेळा, ि ीण
जोियांत ‘वेड्या िह णीची रे वेडी माया’ म् णत भावाला ओवाळते, तोियांतच ती भावाची
लाडकी असते!
मालमत्ते व रील ननयुं ि णाचा इतर ननयुं ि णाशी कसा सुं िुं ि आ े ?
श्रम

घरकाम करण्यासाठी कोणी व्यक्ती िा े रून िोलावली तर नतला िर्ार
द्यावा लार्ेल आणण तो िर्ार ‘कमावत्या’ िरुषाच्या उत्िन्नातून जाईल!

िूणव
ग ेळ घर साुंभाळणारी स्िी असेल आणण अर्दीच का ी अडचण असेल
तरच ककुं वा घरातील स्िी जर नोकरी करणारी असेल तर कदाधचत

घरातील कामाला कोणी स्िी िा े रून िोलावली जाईल. िण शक्यतो
घरचे सर्ळे काम साुंभाळून घरातली स्िी घरािा े र िडून िैसे कमावेल.
स्िीच्या उत्िन्नातील ि ताुंश भार् घर-सुंसारासाठीच वािरला जाईल.
त्यावर स्िीचे फारसे ननयुंिण नसते.
िनरुत्िादन मालमत्तेचा वारस िरुषच असतो, असे मानले जाते. त्यामळे वारसदार
म् णून मलर्ा वाच! मलर्ी असेल तर ुं डा द्यावा लार्ेल आणण मलर्ा
असेल तर
लैंधर्कता

ुंडा लमळे ल.

‘स्वत:’िासन
झालेल्या मलालाच मालमत्ता हदली जाईल, ‘दसऱ्या’
ू
कोणािासन
ू झालेल्याला ना ी! ते मल
ू ‘त्याच’ िरुषािासन
ू झाले आ े

याची खािी करायची असेल तर स्िीचा इतर कोणा िरुषाशी ‘सुंिुंि’ येऊन
चालणार ना ी! केवळ नवऱ्यािरोिरच नतचे सुंिुंि आले तरच ते मूल
त्याच्याचिासन
ू झाले आ े , असे म् णता येईल. त्यासाठीच स्िीच्या
लैंधर्कतेवर काटे कोर ननयुंिण ठे वणे आवश्यक मानले जाते!!
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पितस
ृ त्तेने घालून हदलेल्या स्िीत्वाच्या ननयमाुंना, ियागयाने िरुषाुंच्या सत्तेला एखाद्या स्िीने
आव् ान हदल्यास नतच्यावर ह स
ुं ेच्या मार्ाांनी ननयुंिण घातले जाते. पितस
ृ त्तेची पवचारसरणी
मान्य असलेले िरुष आणण स्त्स्िया

े ननयुंिण घालण्याचे काम करतात. त्यामळे च कौटुं बिक

ह स
ुं ा करण्यात स्िी आणण िरुष या दोघाुंचा ी स भार् असलेला हदसतो.
ह स
ुं ा

ी सत्ता लमळवण्यासाठी आणण हटकवण्यासाठी, तसेच ननयुंिण घालण्यासाठी वािरले

जाणारे एक

त्यार ककुं वा अवजार आ े . याच ह स
ुं ेच्या मदतीने िरुषसत्ता हटकवून ठे वली जाते,

अधिक िळकट केली जाते.

४.३ पित ृस त्ते चे आिारस्तुं भ व वा क (PILLARS OF PATRIARCHY):
िरुषप्रिान व्यवस्था हटकवून ठे वण्यासाठी व एका पिढीकडून दसऱ्या पिढीकडे नेण्यासाठी ज्या
सुंस्था म त्त्वाची भूलमका िजावतात त्या सुंस्थाुंना िरुषप्रिान व्यवस्थेचे

आिारस्तुंभ व वा क

सुंस्था असे म् णतात

अ. क टुं ि सुं स्था
मलाचा‘िरुष’आणण मलीची ‘स्िी’घडवण्याची तसेच िरुषप्रिानतेचे िडे दे ण्याची प्रकक्रया,
कटुं िातच घडते. कटुं िाची सुंकल्िना व व्याख्या पितस
ृ त्ताक असते.

आ. िमगसुंस्था:
सवग िमग िरुषप्रिानतेची लशकवण दे तात. उदाः िाई

ी मक्तीच्या मार्ागतली िोंड आ े , नरक

योनीची खाण आ े , शैतान की िेटी आ े इत्यादी. िमागच्या नावावर दुं र्ली घडवल्या जातात
तेव् ा स्त्स्ियाुंवर मोठया प्रमाणात मख्यत: लैंधर्क अत्याचार

ोतात

इ. राज्यसुं स्था:
अ. न्यायसुंस्था: िोललस, वकील, न्यायािीश, समिदे शक याुंचा दृस्त्ष्ट्टकोन अनेकदा िरुषप्रिान
असू शकतो. त्यामळे स्त्स्ियाुंना न्याय लमळवण्यासाठी खि
ू झर्डा करावा लार्तो.

आ. अथगसुंस्था: िँका, ितिेढया, ितसुंस्था, पवपवि कायगकारी सोसायटी, स कारी सुंस्था इ.
वर िरुषाुंचे वचगस्व असते. त्यामळे िाईला ‘ित’ नसते, असे मानले जाते.
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इ. लशक्षणसुंस्था: िालवाडीिासून ते पवद्यािीठ स्तराियांतच्या अभ्यासक्रमात अनेकदा
िरुषप्रिानता आढळते

ई. राजकारण: राजकारणात स्त्स्िया याव्यात म् णन
ू घटनादरुस्ती करावी लार्ली. र्ाव,
तालका, स्त्जल् ा स्तरावर स्त्स्ियाुंसाठी राखीव जार्ा आ े त. िरुं त, पविानसभा आणण
लोकसभेत माि अद्याि ी राखीव जार्ा ना ीत.

ई. िाजारिे ठ :
अनेक िारणा िाजारिेठ िळकट करते. उदाः स्त्स्िया नाजूक असतात आणण िरुष दणकट.
िररणामी िरुषाुंच्या दचाकी र्ाड्या ‘दणकट’ तर स्त्स्ियाुंच्या ‘नाजक
ू ’ असतात. र्ोरे हदसणे, केस
लाुंि असणे

े स्त्स्ियाुंच्या सौंदयागचे लक्षण मानले जाते. त्यासाठीच्या उत्िादनाुंच्या जाह राती

मोठया प्रमाणात केल्या जातात.

उ. प्रसारमाध्यमे :
टीव् ी, रे डीओ, वतगमानििे इ. मिून िरुषप्रिानतेचे सातत्याने िनरुत्िादन केले जाते.
वतगमानििाुंच्या वा टी.व् ी. वाह न्याुंच्या प्रमख सुंिादकिदी स्त्स्िया अत्युंत अिवादात्मक सुंख्येने
हदसतात. लैंधर्क सुंिुंिाुंमिून

ोणाऱ्या

त्याुंच्या िातम्या दे ताना ‘अनैनतक’

ा शब्द अनेकदा

वािरला जातो. स्िी-िरुष सुंिुंिाुंिद्दलच्या नैनतक-अनैनतकतेच्या सुंकल्िना/व्याख्या ने मीच
पितस
ू ननमागण
ृ त्ताक मानलसकतेतन

ोतात. ‘िरिरुष’

ा ी अशा िातम्याुंमिन
ू ने मी वािरला

जाणारा शब्द आ े . वतगमानििातील का ी लेखाुंमिून ी पितस
ृ त्तेचे उदात्तीकरण

ोताना हदसते.

ऊ. जाह राती:
‘िायको र्ेली मा े री, काम करी पिताुंिरी’ यासारख्या वाक्याुंमिून िरुषप्रिानता
अिोरे णखत

ोते. किडे िण्याच्या, भाुंडी घासण्याच्या िावडरी/सािण तसेच सुंडास घासण्याच्या

जाह रातीत ने मीच

ी कामे स्त्स्ियाुंचीच असल्याचे सूधचत केले जाते.

लसनेमा आणण टी.व् ी. माललकाुंमिून ि तेक वेळा िरुषप्रिान मूल्ये आढळतात. अनेक
प्रकारे पितस
ृ त्तेचे उदात्तीकरण केले जाते.
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५.० स्त्स्ियाुं व रील ह ुंसाचारािाित कोणकोणत्या समज ती असतात?
स्त्स्ियाुंवरीलच नव् े तर एकूणच ह स
ुं ाचार ‘मान्यताप्राप्त’ असतो. “मलीने सासरी उभुं जायचुं

असतुं आणण आडवुं यायचुं असतुं” असे म् टले जाते. सासरी ककती ी अत्याचार झाले तरी नतने
ते ननमट
ू िणे स न केले िाह जेत, एकवेळ नतचा मत्ृ यू झाला तरी चालेल; िण नतने सासर
सोडून मा े री येता कामा नये वा इतरि कठे जाता कामा नये, असा याचा अथग आ े ! अशा
सुंस्कृतीत वाढलेल्याुंना ह स
ुं ाचार

ी एक ‘नैसधर्गक’ ‘अटळ’ िाि वाटू लार्ल्यास नवल ते काय?

आिण सारे याच समाजव्यवस्थेत वाढलेलो असल्याने अशा समजती आिल्या ी मनात घ्ट

रुजलेल्या असतात. ह स
ुं ािीडडत स्िीला मदत करताना त्या अडथळा िनू शकतात. त्यामळे च
ह स
ुं ेला अधिमान्यता दे णाऱ्या समजतीुंिद्दल चचाग करणे र्रजेचे आ े .

५.१ समजू त - “नवऱ्याचे िायकोवर प्रे म असते म् णू न तो नतला मारतो” !
नवरा िायकोलाच मारतो, दसऱ्या कठल्या स्िीला ना ी. त्याची आई, वह नी, ि ीण याुंना ी
(स सा) ना ी,

े ी खरे च. (का ी वेळा घरातील इतर स्त्स्ियाुंवर ी इतर कोणत्या कारणाने तो

ह स
ुं ा करू शकतो). “तझ्यावर प्रेम करतो, म् णूनच तला मारतो. शेजारणीला थोडुंच मारतो?

एखादी थप्िड मारली म् णून काय झालुं?” े वाक्य िीडडत स्िीला अनेकाुंकडून ऐकावे लार्ले

असेल. अर्दी का ी मदत करणारे अधिकारी (जसे िोललस, डॉक्टर, इ.) सद्िा नतला े ऐकवतात!
‘तो नतला मारतो

े जणू नतचे भाग्यच आ े ’, असाच

त्यामळे च िीडडत स्िीला ी ते खरे च वाटू लार्ते!!

े वाक्य उच्चारणाऱ्याुंचा सूर असतो!

स्िीवादी कायगकत्याग कमला भसीन याुंच्या मते, “प्रेम आ े म् णून नवरा िायकोला मारतो, तर

याचा अथग िायकोचे नवऱ्यावर प्रेमच ना ी! कारण ती त्याला मारतच ना ी!” नवऱ्यावर प्रेम
आ े , म् णून िायकोने

लकीशी चािट जरी मारली, तरी नवरा ते स न करे ल का? ना ी ना?

म् णजेच नवरा िायकोवर प्रेम आ े , म् णून मारतो असे नसून नवऱ्याची सत्ता जास्त असते
म् णून तो नतला मारतो,

े वास्तव आ े .”

एकदा एका िरुषाने त्याच्या िायकोला थोिाडीत मारली.
िायकोने पवचारले, ‘मला मारलुंत?’

नवरा म् णाला, ‘मर्! तझ्यावर प्रेम आ े , म् णूनच मारलुं ना?’

‘अच्छा, असुं आ े काय?’ असे म् णून िायकोने आिल्या दोन् ी
र्ालाुंवर मारले.

नवऱ्याला िक्काच िसला. त्याने पवचारले, ‘मला मारलुंस?’
‘मर्! माझुं तमच्यावर दप्िट प्रेम आ े !!’ िायको उद्र्ारली.

42

ाताुंनी नवऱ्याच्या दोन् ी

म् ििेच, परुषाची सत्ता िास्त आ े म् िन
िं ा करतो.
ू तो िायकोवर ह स
५.२ समजू त – “ि रुष जास्त ताकदवान असतात म् णू न ते मार ाण करतात”
मलर्ा आणण मलीत केल्या जाणाऱ्या भेदभावामळे सवगसािारणिणे मली-स्त्स्ियाुंच्या तलनेत
िरुषाुंना अधिक अन्न-िोषण लमळते. व्यायाम, िरे शी झोि, पवश्राुंती वा शरीराची दे खभाल
करण्याच्या सुंिी ी िरुषाुंना अधिक असतात. िररणामी िरुष अधिक ताकदवान असू शकतात.
अथागत, शारीररक श्रम करणारी एखादी ग्रामीण स्िी श री िरुषािेक्षा ताकदवान असू शकते.
माि, िरुष ताकदवान असतात, म् णून मार ाण करतात ा भ्रम आ े . नवरा दारू पिणारा असेल
आणण तो झोकाुंड्या खात असेल तर िायकोच्या तलनेत त्याची ताकद कमी िडू शकते. तरी ी
तो िायकोला का मारतो? लशवाय एखादा िरुष जास्त ताकदवान असेल आणण तो ज्याच्या
शेतावर काम करतो त्याचा मालक ककुं वा त्या िरुषाचा िॉस त्या िरुषािेक्षा कमी ताकदवान
असेल, तर
तो नतच्यावर

ा ताकदवान िरुष त्याच्यावर

ात उचलतो का? ना ी ना? िॉस स्िी असेल तरी ी

ात उचलू शकत ना ी. कारण शेवटी िॉसची/मालकाची सत्ता कमगचाऱ्यािेक्षा जास्त

असते. थोडक्यात, परुषाची सत्ता िास्त आ े म् िून तो िायकोवर ह स
िं ा करतो.
५.३ समजू त – “व्यसनाम ळे /नशे त मारतो!”

“नशेत त्याला का ी कळत ना ी, त्यामळे त्याच्या ातून असुं ोतुं” असे म् णन
ू स्िीनेच समजून
घ्यावे, असे सचवले जाते. “दारू प्यायल्यावर तो मारणारच, ना ी प्यायला तर मारतो का?”
असा प्रश्न िोललस वा इतर स भार्ी घटकाुंना ी असू शकतो.
नशेत आ े म् णून तो रस्त्यात भेटणाऱ्या कोणावर

ात उचलतो का? नशेत तो शेजारच्या

घराचे दार वाजवतो का? नशेच्या भरात घरातल्या दसऱ्या कोणाला मार ाण करतो का? मर्
नशेत तो िरोब्िर िायकोवरच कसा
वास्तव

ात उचलतो?

े आ े , की नशेत ी आप ी सत्ता नेमकी कठे चा े

करणाऱ्या व्यक्तीची णखल्ली उडवण्याचा इथे

याचे त्या ा भान असते! (नशा

े तू नसून ह स
ुं ेला अधिमान्यता दे णारे यस्त्क्तवाद

कसे िोकळ असतात, ते ननदशगनाला आणण्याचा आ े .)
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राष्ट्रीय कटुं ि आरोग्य सवेक्षण ४ नसार जोडीदाराकडून शारीररक ककुं वा लैंधर्क ह स
ुं ेचा अनभव
ा नवऱ्याच्या दारू पिण्याच्या प्रमाणानसार िदलतो. ज्याुंचे नवरे ने मी पितात त्यािैकी दोन
तत
ुं ा अनभवली आ े , तर ज्याचे िीत ना ीत त्यािैकी २१% स्त्स्ियाुंना ह स
ुं ेचा
ृ ीयाुंश स्त्स्ियाुंनी ह स
सामना करावा लार्ला.

“नवऱ्याने मारलुं आणण िावसाने झोडलुं तर दाद कोणाकडे मार्ायची?’”
“लेक नाुंदली ऐकावी ना ी तर मेली ऐकावी”
- यासारख्या म् णी ह स
ुं ेला असलेली समाजमान्यता दशगवतात. या म् णी
व्यवस्थेतूनच तयार

ोतात. केवळ मराठीच नव् े तर सवगच भाषाुंमध्ये अशा प्रकारच्या

म् णी, वाक्प्रचार आढळतात. पवषमतावादी म् णीुंना ियागयी समतावादी म् णी, घोषणा
तयार केले जाणे आवश्यक आ े . उदाः ‘मलर्ा-मलर्ी एकसमान, दोघाुंना ी लशकवा छान’

५.४ समजू त – “त्याुं ची भाुं ड णुं
भाुं ड तील आणण नुं त र र्ोड

ा नवरा-िायकोचा ‘खाजर्ी मामला’ आ े . ते आत्ता
ोतील. आिण कशाला त्याच्यामध्ये िडा ?”

“सुंसार म् टल्यावर भाुंड्याला भाुंडुं लार्णारच” े आिल्याकडे ने मी वािरले जाणारे वाक्य. िण
े वाक्य ि तेक वेळी िीडडत स्िीने नमते घ्यावे, नवऱ्याने केलेल्या मार ाणीकडे दलगक्ष करावे,
म् णन
ू नतचे मन वळवण्यासाठी, नतच्यावर भावननक दिाव टाकण्यासाठी वािरले जाते. खाली
हदलेल्या घटनेवरून

े स्िष्ट्ट

ोईल .....

घटना - एका र्ावात नवरा िायकोला जेव् ा खूि मार ाण करत

ोता. ती जोरजोराने

ओरडत ोती. कोणी ी नतला सोडवायला ककुं वा त्याला थाुंिवायला र्ेले ना ी. मार ाणीमळे
ती जखमी ी झाली. ह स
ुं क नवऱ्यापवरुद्ि िोललसात तक्रार दाखल झाली तेव् ा िोललसाुंनी
त्याला र्ाडीत घालून िोललस ठाण्यात नेले. त्याला सोडवायला र्ावातले िढारी आणण
का ी िरुष र्ेले.
लक्षात घेऊया

- जेव् ा नवरा िायकोला मार ाण करत

ोता तेव् ा तो ‘खाजर्ी मामला’

असल्याने कोणी सोडवायला र्ेले ना ी. िण ह स
ुं क नवऱ्याला िकडून नेल्यावर त्याला सोडवायला
माि अनेक जण िढे आले. तेव् ा माि तो ‘खाजर्ी मामला’ राह ला ना ी!
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खरे िा ता, स्त्जथे दोन माणसे एकि असतात, नतथे दोघािंमध्ये मतभेद, वाद, भािंडििं असिारच!
तशीच ती नवरा िायकोत असती

तर आक्षेप असण्याचे कारि ना ी. माि त्यात कोित्या ी

प्रकारची ह स
िं ा असता कामा नये.
५.५ समजू त – “िाईसाठी घर

ी सवाग त स रक्षक्षत जार्ा आ े ! ”

मली-स्त्स्ियाुंवर घरािा े र अनेक अत्याचार

ोत असतात. छे डछाड, िलात्कार, कामाच्या हठकाणी

लैंधर्क छळ इत्यादी. त्यामळे अनेक िालक मलीुंना घरािा े र िाठवत ना ीत. मलर्ी घरात
सरक्षक्षत रा ील असे त्याुंना वाटते. मलीच्या सरक्षक्षततेिाित िालकाुंना वाटणारी काळजी योग्यच
आ े . माि, घरे मली-स्त्स्ियाुंसाठी सरक्षक्षत आ े त का? या प्रश्नाचे स्िष्ट्ट उत्तर ‘ना ी’ असेच
आ े . कारण स्त्स्ियाुंवर घरात ी मोठया प्रमाणात अत्याचार
अधिक प्रमािात अत्याचार

ोतात,

ोतात. िा े रच्या त नेत घरात

े अनेक सिंशोिनािंमिून लसद्ि झा े आ े .

५.६ समजू त : “फक्त झोिडि्टीतच/ कननष्ट्ठ आधथग क स्तराुं म ध्ये च ह ुं सा

ोते ”

झोिडि्टीत जार्ेचा अभाव असतो. त्यामळे िऱ्याचदा जे घडते ते ‘सावगजननक’ असते.
श राुंमिील वस्त्या व ग्रामीण भार्ाुंमध्ये – मध्यम व उच्चवर्ीय ्लॅ ट-िुंर्ल्याुंच्या,
सोसाय्याुंच्या तलनेत - लोक अधिक प्रमाणात एकमेकाुंशी िररधचत असतात. ्लॅ ट-िुंर्ल्याुंमध्ये
अनेकदा दरवाजे िुंदच असतात. वस्त्या, र्ावाुंमध्ये यािेक्षा िररस्त्स्थती वेर्ळी असते. त्यामळे
अनेकदा खाजर्ीिणा जिला जात ना ी,
ोतच असते. वस्त्याुंमध्ये
वस्त्यािंमध्येच ह स
िं ा

ा भार् असतोच. माि, िुंद दरवाज्याुंच्या आड ी ह स
ुं ा

ी ह स
ुं ा स जी लिू शकत ना ी. ती उघड असते. त्यामळे फक्त

ोते असे नसून सवगच आधथगक स्तरािंमध्ये ह स
िं ा

ोते

े लक्षात घ्यायला

वे.
५.७ समजू त : “िायको ऐकतच नसे ल , सारख्या-सारख्या च का करत असे ल तर नवरा
मारणारच ना? द ा वे ळा साुं र्ू न ी नतला समजतच नसे ल तर तो तरी काय
करणार?”
िायकोने नवऱ्याचे सर्ळे ऐकलेच िाह जे,

ी ललुंर्भाव-पितस
ू ननमागण
ृ त्ताकतेतन

ोणारी समज

आ े . स्िीला घरािा े र िडताना नवऱ्याला ‘पवचारून’ जावे लार्ते तर िरुष ‘साुंर्ून’ ककुं वा का ी
वेळा न साुंर्ता ी िा े र िडतात. घरी िरत ककती वाजता येणार आ े ,
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े दे खील ते िऱ्याचदा

साुंर्त ना ीत. ‘घरी ककती वाजता येणार आ ात, ते साुंर्ून जा’ असे िायको म् णाली तर
अनेकाुंना चालत ना ी. ‘सत्तेिढे श ाणिण चालत ना ी’ असाच याचा अथग
फक्त आज्ञािालन करायचे आणण नवऱ्याने आज्ञा द्यायची

ोतो ना? िायकोने

ी पवषमता झाली. िायकोने ‘तुंिाखू

खाऊ नका’ साुंधर्तले आणण नवऱ्याने ते ऐकले ना ी, तर िायको त्याला मारते का? द ा वेळा
साुंर्न
ू ी अकराव्या वेळेला त्याने व्यसन केले तर ती त्याला मार ाण करते का? कारण ‘सत्ता
सुंिुंि’! खरे तर, ह स
ुं ेचे कोणते ी समथगन असू शकत ना ी. तो ह स
ुं ा करतो म् णून नतने ी
करावी असे आिल्याला म् णायचे नसून ‘कोणीच कोणावर ह स
ुं ा करणे योग्य ना ी’
प्रनतिादन आ े . कोणत्या ी मद्द्यािाित चचाग करणे

े आिले

ाच मार्ग असतो.

‘िायको चकते’ म् णजे काय? - भाजीत मीठ कमी ककुं वा जास्त िडणे, वेळेवर जेवायला न
वाढणे, नवऱ्याने साुंधर्तलेली भाजी – पवशेषतः मटण, धचकन – न करणे, नवरा िा े रून आल्यावर
दार उघडायला उशीर

ोणे, घर स्वच्छ न ठे वणे, मूल रडत असताना ी उचलायला उशीर

ोणे

ी िायकाुंच्या ‘चकाुं’ची उदा रणे म् णन
ू साुंधर्तली जातात. सुंवेदनशीलिणे पवचार केल्यास
यामार्े का ीतरी कारणे असू शकतात. उदाः दार उघडायला उशीर झाला असेल तर त्यामार्े
नतला दरवाजा/िेल वाजवल्याचा आवाज न येण्यािासून

ातातील काम त्या क्षणी अिगवट टाकून

येता न येण्याियांत अनेक अडचणी असतील. लशवाय, ‘नवरा चकल्यास िायको मारते का?’

ा

प्रश्न पवचारला र्ेला िाह जे.
अिेक्षा िूणग न

ोणे यालाच ‘चूक’ असे मानले जाते.

ी एक नात्यामिील ‘समस्या’ आ े असे

त्याकडे िनघतले जात ना ी. आणण ‘चूक’ झाली म् णून िायकोला (स्िीला) लशक्षा दे ण्याचा
अधिकार नवऱ्याला (िरुषाला) कोणी हदला?
ह स
ुं ा

ा समस्या सोडवण्याचा मार्ग असतो, असा समज प्रस्थापित व्यवस्था रुजवते कारण

त्यातच प्रस्थापित व्यवस्थेचे ह तसुंिुंि दडलेले असतात! मर् ती ह स
ुं ा कोणत्या ी िातळीवरची
असो. खरे तर ह स
ुं ा

ाच एक र्ुंभीर प्रश्न आ े !!

थोडक्यात, ह स
िं ेची मळे सत्ता सिंििंिात
ननमागि के े ी

प े ी आ े त. ह स
िं े ा अधिमान्यता लमळावी म् िून

ी ववचारप्रिा ी आ े . कोित्या ी पररजस्थतीत ह स
िं े ा आप ा नकारच अस ा

पाह िे.
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का ी स्त्स्िया नवऱ्याने त्याुंच्यावर किीच ‘ह स
ुं ा’ केली ना ी, असे कौतकाने साुंर्तात. मार ाण
झाली ना ी,

े चाुंर्लेच आ े . माि त्यातन
ू ‘या स्त्स्ियाुंचे कटुं िातील स्थान िरुषाुंच्या िरोिरीचे

ोते ककुं वा कोणत्या ी प्रकारचा भेदभाव नव् ता’ असा अथग काढणे िोक्याचे ठरू शकते. ककुं ि ना
नवरा आणण सासरच्याुंना जे

वे ते सर्ळे या स्त्स्ियाुंनी ननमूटिणे केले, त्याुंच्या सवगच अिेक्षा

िण
ू ग केल्या, त्यातच आनुंद मानला, असाच अथग त्यातन
ू ननघतो!!
लक्षात घेऊया- पितस
ृ त्तेत स्िीकडून असलेल्या अिेक्षा जर नतने स्वत: ू नच िूणग केल्या आणण
त्यातच जीवनाची साथगकता मानली असेल तर नवऱ्याला नतच्यावर
िडेल? उलट ‘आदशग स्िी’ म् णन
ू नतचे खि
ू कौतकच

ात उचलायची र्रज का

ोईल!! (‘िघ, िघ, नतचा आदशग घे’

े

वाक्य अनेक स्त्स्िया-मलीुंना ऐकवले र्ेलेले असते!)
५.८ समजू त – “िाईच िाईची शिू असते ”
सासू सनेला िास दे ते ककुं वा आईच मलीला आ ार कमी दे ते. त्यामळे ‘िाईच िाईची शिू असते’,
असे अनेक जण म् णतात. सासू सनेला िास दे ते, े खरे च आ े . माि, सासू सनेला कोणकोणत्या
कारणाुंमळे िास दे ते, याच्या खोलात जाणे आवश्यक आ े . का ी उदा रणे िा ू या .....
उदाः ‘वुंशाला हदवा दे त ना ी’ म् णून सासू सनेला छळत असेल, तर, पवचार करूया - वुंश
कोणाचा चालतो? सासरा आणण मलर्ा याुंचा. म् णजे यात सासूचा थेट फायदा काय असतो?
उदाः

ुंड्यासाठी सासू सनेला िास दे ते आणण सनेला

असतो,

ुं ड्यासाठी जाळण्यात सासच
ू ा ी स भार्

े वास्तवच आ े . पवचार करूया- माि, येणारा

ुं डा/िैसा कोणाच्या

ातात/कोणाच्या

फायद्यासाठी येतो? याचे ी उत्तर ‘िरुषाच्या’ असेच आ े .
उदाः ‘मा े रा ू न चारचाकी र्ाडी घेऊन ये’ म् णन
ू सनेला छळणारी सासू. पवचार करूयाचारचाकी र्ाडी स्वत: सासू चालवणार असते का? र्ाडीच्या चाव्या सासूच्या ताब्यात रा णार
असतात का? र्ाडी कार्दोििी सासूच्या नावावर केली जाते का?
उदाः राजकारणात वा सुंित्तीसाठी िरुष दसऱ्या िरुषाचा (भाऊ सख्ख्या भावाचा ी) खून
करण्याच्या घटना घडतात. पवचार करूया- जातीय, िालमगक, प्राुंतवादी आणण राष्ट्रप्रेमाच्या
नावाखाली

ोणाऱ्या ह स
ुं ाचारामार्े िरुषा-िरुषाुंमिील सत्तासुंघषगच कारणीभूत असलेला हदसून

येतो. माि, तरी ी ‘िरुष िरुषाचा शिू असतो’ असे वाक्य किी ी ऐकू येत ना ी!
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मळात दोष द्यायचा तर व्यवस्थेला द्यावा. ि ताुंश प्रकरणात सासू सनेला छळत असेल तर
सून सासूला छळत असल्याच्या का ी घटना ी आढळतात. कारण या व्यवस्थेत आपि
समानतेवर आिाररत नाती ननमागि न करता केवळ सत्ता लमळवण्याचा आणि ती लमळा ी की
आपल्यापेक्षा सत्तेने कमी अस ेल्यािंवर सत्ता गािवण्याचा प्रयत्न करत असतो.
सासू आणण आई, या पितस
ू द े िाईला नतने मलर्ा जन्माला
ृ त्तेच्या वा क असतात. सनेचे सासि
घातल्यािद्दल आणण ननयुंिणे मान्य केल्यािद्दल लमळालेली ‘िढती’ असते. कोणत्या ी
शोषणव्यवस्थेमध्ये शोपषताुंना का ी अुंशी सत्तेत स भार् द्यावाच लार्तो. तरच ती व्यवस्था
हटकून रा ू शकते.
थोडक्यात ‘िाईच िाईची शिू असते’ े वाक्य एकतर परे शा ववश ेेषिाअभावी ककिं वा वपतस
ृ त्ताक
मानलसकतेतून येते. माि तरी ी, सासू सनेला वा सन
ू सासूला िास दे त असेल तर ते ननषेिा गच
आ े , अशी आिली भूलमका असली िाह जे.
ह स
ुं ा आणण ललुंर्भाव-पितस
ुं ेिासून मह लाुंचे
ृ त्तेचा ा िरस्िरसुंिुंि लक्षात घेतला की ‘कौटुं बिक ह स
सुंरक्षण कायद्या’ अुंतर्गत स भार्ी व्यक्ती / सुंस्था म् णून काम करताना, आिला दृस्त्ष्ट्टकोन
ललुंर्भाव सुंवेदनशील असणे का र्रजेचे आ े ,

े लक्षात येते.

स्त्स्ियाुंवरील ह स
ुं ाचाराची मळे पितस
ृ त्ताक समाजव्यवस्थेत आ े त. पितस
ृ त्तेिरोिरच जातीव्यवस्था
व वर्गव्यवस्था या ी स्त्स्ियाुंवरील व एकूणच ह स
ुं ाचारामार्ील ‘सुंरचना’ (Structures) आ े त.
कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण कायदा, २००५ व स्त्स्ियाुंच्या (तसेच इतर वुंधचताुंच्या)
क्काुंसुंििातील इतर कायदे करताना या ‘सुंरचना’ लक्षात घेतल्या र्ेल्या आ े त. म् णून या
कायद्याुंची अुंमलिजावणी करताना ी त्या लक्षात घेतल्या िाह जेत.
‘मा े रा ू न चारचाकी र्ाडी घेऊन ये’ म् णून सनेला छळणारी सासू चारचाकी र्ाडी स्वत:
चालवणार असते का? र्ाडीच्या चाव्या सासूच्या ताब्यात रा णार असतात का? र्ाडी कार्दोििी
सासच्
ू या नावावर केली जाते का?
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५.९ समजू त – “ह ुंसा करणारा स्त्ज तका दोषी असतो नततकाच ह ुंसा स न करणारा ी
दोषी असतो”
े अनतशय लोकपप्रय वाक्य आ े . माि, स्त्स्िया ह स
ुं ा स न करत का रा तात, याचा पवचार
करणे म त्त्वाचे आ े .
मळात स्त्स्िया स्वत:वरच्या ह स
ुं ेला मान्यता दे तील, अशा प्रकारे त्याुंची जडणघडण केली जाते.
त्यामळे , ‘नवरा म् टल्यावर मारणारच’ असे स्त्स्ियाुंना आणण एकूणच समाजालाच वाटत असते.
असे का ोते, यासाठी ‘पवचारप्रणाली’चा मद्दा समजून घेतला िाह जे. अथागत, िायकोला मार ाण
करणे भष
ू णाव

समजले जात नसले तरी, ह स
ुं ेमार्ची कारणे समाजमान्य आ े त. त्याची मळे

सत्तासुंिुंिात, ललुंर्भावात, स्िीकडे तच्छिणे िघण्याच्या भूलमकेत आ े त. कोणत्या ी िररस्त्स्थतीत
ह स
ुं ा केली जाता कामा नये, या टप्प्याियांत आिला समाज िोचण्यास अजून मोठाच िल्ला
िाकी आ े .
मलीने ‘आदशग’ स्िी व् ावे यासाठी ल ान वयािासूनच नतच्या मनात ‘चाुंर्ली’ आणण ‘वाईट’
अशा द्पवभास्त्जत म् णजेच दोन िरस्िरपवरोिी टोके असलेल्या प्रनतमा ननमागण केल्या जातात.
खाली मान घालून चालणारी, िरुषाच्या नजरे ला नजर न दे णारी, आई-वडडलाुंनी ठरवून हदलेल्या
मलाशी(च) लग्न करणारी, नवरा, सास-ू सासरे ककती ी वाईट वार्ले तरी ते स न करणे

े

स्वत:चे कतगव्यच समजणारी, सौभाग्यलेणी अुंर्ावर लमरवणारी, उिास-व्रतवैकल्ये करणारी,
स नशील, अडीअडचणीला स्वत:चे दाधर्ने स्वत: ू न नवऱ्याच्या

वाली करणारी, असे ‘आदशग’

स्िीचे अनेक ‘र्णिमग’ मानले जातात. थोडक्यात, पितस
ृ त्तेची सवग ननयुंिणे मान्य करणारी स्िी
‘आदशग’ तर या ननकषाुंमध्ये न िसणारी स्िी ‘वाईट चालीची’, ‘कलटा’, ‘आर्ाऊ’ इत्यादी ठरवली
जाते. आिल्याला ‘आदशग’ ककताि हदला जावा, म् णन
ू प्रत्येक स्िी िडिडत असते. ‘आदशग’
स्त्स्ियाुंना लग्न, ‘सवाष्ट्ण भोजन’ यासारख्या ‘मुंर्ल’ प्रसुंर्ी मान असतो!
स्िीची सत्ता

े सारे करणाऱ्या

ळू ळू वाढत जाते. सत्ता लमळवण्याचे इतर समाजमान्य मार्ग स्िीला नसल्याने, े

सारे करण्यासाठी त्या िडिडत रा तात.
आिननक सुंकल्िना वािरायची तर स्त्स्ियाुंमध्ये त्या ‘आदशग’, ‘स नशील’ इ. व् ाव्यात म् णून
‘प्रोग्रॅलमुंर्’ केले जाते. त्यामळे , घरािा े र जाऊन काम करायचे वा ना ी, यािाित त्याुंची
वेर्वेर्ळी स्वप्ने असू शकतील, माि ि तेकीुंना ‘आदशग’ र्हृ णी व् ायचेच असते.
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आिल्यावर ह स
ुं ा

ोत असेल तर स्त्स्िया स्वत:लाच दोष दे तात. मलर्ा

ोत ना ी,

ुंडा हदला

ना ी, स्वयुंिाक येत ना ी या सर्ळ्यात आिलाच दोष आ े , असे त्याुंना आणण इतराुंना ी
वाटत असते.

ी पवचारसरणी िदलणे

े मोठे आव् ान आ े .

सक्तीची सत्ता आणण सुंमतीची सत्ता: एका पवचारवुंताने ‘सुंमतीची सत्ता’
आ े . ज्याुंचे शोषण करायचे आ े , त्याुंच्यावर ह स
ुं ा केली जाते,

ी सुंकल्िना माुंडली

ी झाली ‘सक्तीची सत्ता’. माि

ह स
ुं ेिरोिरच शोपषत स्वत:च शोषणाला सुंमती दे तील अशी पवचारप्रणाली ननमागण केली जाते.
कोणती ी शोषण व्यवस्था याच कायगनीतीचा वािर करते. त्यातन
ू

ी व्यवस्था आिल्या

भल्यासाठीच आ े , असे शोपषताुंना ी वाटू लार्ते. त्यामळे च ते स्वत:च या व्यवस्थेचा भार्
िनतात. स्वत:च स्वत:वर िुंिने ी घालून घेतात. व्यवस्थेने घालून हदलेल्या ननयमाुंना प्रश्न
पवचारणे तर दरू च, उलट त्याचे िालन करण्यातच िन्यता मानू लार्तात! त्यातच आयष्ट्याचे
साथगक आ े , असे ी त्याुंना वाटत असते. नवऱ्याला दीघागयष्ट्य मार्णे (स्वत:ला माि ना ी!),
‘भरल्या किाळाने’ मरण्याची आकाुंक्षा िाळर्णे, लशळे अन्न स्वत: घेणे आणण मलीुंना दे णे,
स्वत:च डोक्यावरचा िदर खाली िडू न दे णे, उिासतािास करणे, घरातल्या िरुषाला इकडची
काडी नतकडे करावी लार्ू नये म् णून िडिडणे, माझ्यालशवाय माझ्या नवऱ्याचुं-मलाुंचुं कसे
ोईल या पवचारातून स्वत: कठे जाणे टाळणे ककुं वा िुंिने घालून घेणे इत्यादी सारी सुंमतीच्या
शोषणाची उदा रणे आ े त. अथागत, या सुंमतीची मळे पितस
ृ त्ता, ललुंर्भाव, जात, वर्ग, िमग
यामध्ये आ े त.
नवऱ्याच्या वा भावाच्या सखातच आिले सख सामावलेले आ े , असे वाटणे
सत्ते’चे आणखी एक उदा रण. त्यामळे त्या ‘घरकाम

े

ी ‘सुंमतीच्या

ी फक्त एक्या स्िीचीच जिािदारी का

असावी?’ असे प्रश्न पवचारणे टाळतात आणण मा े रच्या सुंित्तीत तर स्वत: ू न स सा
मार्तच ना ीत ककुं वा
‘स नशील’ असणे

क्कसोडििावर स ी करायला तयार

क्क

ोतात!

ा स्िीचा म त्त्वाचा र्ण मानला जातो. स्िी नैसधर्गकररत्याच ‘स नशील’

आ े , असे अनेकाुंचे मत असते. ‘नवऱ्याचे दसऱ्या िाईशी सुंिुंि असले तरी आज ना उद्या तो
सिारे ल’ अशी अशा नतच्या मनात असते. स्वालभमान दाखवायचा तर, ती रा णार कठे , खाणार
काय, मले असतील तर त्याुंचे काय, असे अनेक प्रश्न असतात. त्यामळे स्िीला ह स
ुं ा स न
करत रा ण्यालशवाय ियागय नसतो.

50

लग्न ठरवतानाच िायको नवऱ्यािेक्षा वरचढ ोणार ना ी, याची खिरदारी घेतली जाते. मलीिेक्षा
मलाचे वय, लशक्षण, उुं ची आणण उत्िन्न अधिकच असले िाह जे,

े र् ृ ीत िरले जाते.

स्त्स्िया (वा इतर वुंधचत र्ट) ह स
ुं ा का स न करत रा तात, यामार्े र्त
ुं ार्ुंतीची िररस्त्स्थती
असते. ती सुंवेदनशीलिणे समजून घेणे आवश्यक आ े . नतच्या जार्ी आिण असतो तर
आिण ी कदाधचत तेच केले असते.

५.१० पित ृस त्ते च्या पवरुद्ि िोलणे म् णजे ि रुषाुं च्या पवरुद्ि िोलणे आ े का?
ना ी. िरुषप्रिानते/पितस
ृ त्तेपवरूद्ि िोलणे म् णजे िरुषाुंपवरुद्ि िोलणे ना ी. सनेला छळणाऱ्या
सासूपवरुद्ि ी आिण िोलतो. ‘जे िरुष िायकोवर ह स
ुं ा करतात, त्याुंना जाऊन िोिटा’ असे
आिण किी म् णत ना ी आणण िरुषाुंवर

ोणाऱ्याच नव् े तर कोणत्या ी प्रकारच्या ह स
ुं ेचे

समथगन ी करत ना ी. ह स
ुं ा सुंिवण्यासाठी ह स
ुं ेचाच मार्ग वािरणे उधचत ना ी. मळात,
सुंरचनात्मक िाया असलेला ह स
ुं ाचार थाुंिावा यासाठी सुंरचनात्मक उिायच करावे लार्तील.
िरुषप्रिान व्यवस्थेमळे िरुषाकडे अधिक सत्ता असते तर स्त्स्ियाुंकडे कमी. त्यामळे सत्ता सुंिुंिाुंचा
पवचार करून दोघाुंची ी सत्ता समान असावी अशी भूलमका आ े . व्यक्तीला शिू मानून व्यवस्था
िदलत नसते, याचे भान ठे वणे आवश्यक आ े .
५.११ मात ृस त्ता आल्यास काय
•

ोईल?

लग्नानुंतर िरुषाुंना िायकोच्याच घरी सक्तीने नाुंदायला जावे लार्ेल. घरकाम

ी

िरुषाुंचीच जिािदारी असेल. ‘तझ्या आईिरोिर मी म् णून नाुंदलो. दसरा एखादा असता
तर िळून र्ेला असता’ असे वडील मलाला म् णतील!
•

मली मलाुंची छे डछाड, िाठलार् करतील. मले खाली माना घालून नतथून घाईघाईने
ननघून जातील. छे डछाडीला ‘मले तुंर् किडे घालतात’ म् णून मलाुंनाच जिािदार िरले
जाईल आणण मलाुंचे लशक्षण िुंद केले जाईल.

•

स्त्स्िया ‘कत्याग’ असतील. नवऱ्याने घरािा े र जाऊन काम करायचे की ना ी

े स्त्स्िया

ठरवतील. मालमत्ता स्त्स्ियाुंच्याच नावावर असेल.
•

आिला भाऊ कोणा मलीशी िोलतो यावर िह णी िारकाईने लक्ष ठे वतील. एखाद्या
मलीिरोिर त्याची मैिी वाढू लार्ल्याचे हदसताच त्याचे लशक्षण िुंद केले जाईल. मलाची

ि ीण त्याच्या मैबिणीला चोि दे ऊन येईल. मलाचे िळजिरीने दसऱ्या मलीशी लग्न
लावून हदले जाईल.
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•

वयात आलेला मलर्ा

ा ‘िोतरातला जळता ननखारा’ मानला जाईल.

•

स्त्स्िया नवऱ्याुंना र्लामासारखे वार्वतील. त्याुंच्यावर ह स
ुं ा करतील. स्वयुंिाक नीट करत
ना ी, दसऱ्या िाईशी िोलतो, त्याचे िोट सटले, अशी कारणे त्यामार्े असतील. ‘कौटुं बिक
ह स
ुं ेिासन
ू िरुषाुंचे सुंरक्षण कायदा’ सरकारला करावा लार्ेल.

•

‘टाकलेला िरुष’ सारखे शब्दप्रयोर् असतील तर ‘माझ्या िायकोचा नवरा’ अशी
टीव् ीवरच्या माललकाुंची नावे असतील....

अशी कल्िना करणे सद्िा अन्यायकारक वाटते ना? मर् ‘मातस
ृ त्ता’ अन्यायकारक वाटत असेल
तर ‘पितस
ृ त्ता’सद्िा अन्यायकारक ना ी का? माि, पितस
ृ त्तेच्या जार्ी मातस
ृ त्ता आणणे

ा

आिला उद्दे श नसन
ू आिल्याला `समानता’ वी आ े .

६.० िीडडत मह ले प्र नत ललुंर् भाव सुं वे द नशील दृस्त्ष्ट्टकोन
ललुंर्भाव, त्यातून ननमागण

ोणारे सत्ता-सुंिुंि, िरुषत्व-मदागनर्ी (आदशग िरुष) आणण स्िीत्व

(आदशग स्िी) ची घडण, पितस
ृ त्ता - त्याची वैलशष्ट््ये आणण स्त्स्ियाुंवर घातलेली ननयुंिणे, त्यातून
तयार झालेल्या समजती (र्ैरसमजती), आणण िररणामी स्त्स्ियाुंवर

ोणारी कौटुं बिक ह स
ुं ा

यािद्दल वरील भार्ात चचाग झाली आ े . या सवग र्ोष्ट्टीुंच्या आिारे आिण जेव् ा ह स
ुं ा िीडडत
स्िीला एक स भार्ी

व्यक्ती / सुंस्था म् णून प्रनतसाद दे तो तेव् ा तो ललुंर्भाव सुंवेदनशील

प्रनतसाद ठरतो.
ललुंर्भाव सुंवेदनशील प्रनतसाद दे ण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या ककमान र्ोष्ट्टी करणे
अत्यावश्यक आ े .

१. िीडडत स्िीवर कोणकोणत्या प्रकारची ह स
ुं ा झाली आ े ,

े ओळखणे

२. आिल्याकडे मदतीसाठी आलेल्या िीडडत मह लेवर कोणकोणती ननयुंिणे आ े त
आणण कोणत्या ननयुंिणास आव् ान हदल्यामळे ह स
ुं ा

ोत आ े , ते ओळखणे

३. ललुंर्भाव सुंवेदनशील दृस्त्ष्ट्टकोनातून प्रनतसाद दे णे, समानभूती व्यक्त करणे
४. समानतेसाठी ‘सकारात्मक भेदभाव’

ी सुंकल्िना लक्षात ठे वणे, आत्मसात करणे
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६.१ िीडडत स्िीवर कोणकोणत्या प्रकारची ह ुं सा झाली आ े ,

े ओळखणे .

ह ुंसे चे प्रकार:
अ. शारीररक: वेर्वेर्ळ्या प्रकारे शरीरावर आघात करणे, केस िरून डोके आिटणे, उिाशी
ठे वणे, ती जेवत असताना सतत नतच्याकडे-ताटाकडे िा णे, लशळे अन्न खायला
लावणे, कोंडून ठे वणे, र्रोदरिणात िोटावर लाथा मारणे, पवष घालणे इत्यादी
आ. शाजब्दक/भावननक: घालून िाडून िोलणे, टोमणे मारणे, मा े रच्याुंशी-ओळखीच्याुंशीसुंिकग ठे वू न दे णे, मोिाईल वािरू न दे णे वा त्यावर ि ारा ठे वणे, मलाुंच्या मनात
नतच्यापवरुद्ि भरवणे, मलाुंना भेटू न दे णे, नतच्याशी न िोलणे, लशव्या दे णे इत्यादी
इ.

धैं गक: इच्छे पवरुद्ि सुंिुंि लादणे, र्भगननरोिक वािरण्यास मनाई करणे वा सक्ती
करणे, सक्तीचे र्रोदरिण-िाळुं तिण, र्भगिात करायला भार् िाडणे, नवऱ्यालशवाय
इतराुंशी सुंिुंि ठे वण्यास भार् िाडणे, इत्यादी

ई. आधथगक: घरािा े र जाऊन कमाई करू न दे णे, हदलेल्या प्रत्येक िैशाचा ह शेि पवचारणे,
नतची कमाई काढून घेणे वा ती घरासाठी वािरायची सक्ती करणे, नतने कमावलेल्या
िैशातून दसऱ्याच्या नावावर वस्तू खरे दी करणे, नतचे डेबिट काडग नवऱ्यानेच वािरणे,
नतचे ऑनलाईन िँककुं र्चे सवग व्यव ार दसऱ्या कोणीतरी करणे इत्यादी
जेव् ा शारीररक, आधथगक ककुं वा लैंधर्क ह स
ुं ा

ोते तेव् ा मानलसक ह स
ुं ा ी

ोतच

असते ककुं वा लैंधर्क ह स
ुं ा ोते तेव् ा शारीररक ह स
ुं ा ोतच असते, ी र्ुंतार्ुंत लक्षात
घेतली िाह जे.

े प्रकार केवळ उदा रणादाखल हदलेले असून

ी यादी आणखी खूि

वाढवता येईल.
६.२ आिल्याकडे मदतीसाठी आले ल्या िीडडत मह ले व र कोणकोणती ननयुं ि णे आ े त ,
आणण कोणत्या ननयुं ि णास आव् ान हदल्याम ळे ह ुं सा

ोत आ े – ते ओळखणे

ललुंर्भावाच्या चौकटीतून िीडडत मह लेच्या िररस्त्स्थतीचे पवश्लेषण करण्यासाठी, ननयुंिणे
ओळखण्यासाठी िढील उदा रणे उियोर्ी िडतील.
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ह स
िं ेचे उदा रि
१.

मलीच

ह स
िं ेचा प्रकार

ोतात म् णून मा े री िाठवण्याची शास्त्ब्दक/भावननक

ननयिंिि
िनरुत्िादन

िमकी दे णे
२.
३.

अधिक मह न्यात सोन्याचे लॉकेट हदले ना ी शास्त्ब्दक/भावननक
म् णून घालून िाडून िोलणे

मालमत्ता

व आधथगक

सुंशयावरून मार ाण करणे

शारीररक,

लैंधर्कता

मानलसक
४.
५.

भाजीत मीठ कमी िडले म् णन
ू लशव्या घालत शास्त्ब्दक/भावननक

श्रम

घरािा े र िडून मैबिणीुंना भेटण्यास मज्जाव भावननक

सुंचार

‘खालच्या’ मानलेल्या जातीतील मलावर प्रेम शास्त्ब्दक/भावननक

लैंधर्कता

ताट फेकून दे णे
करणे

६.

करते म् णून इच्छे पवरुद्ि लग्न लावण्याचा
प्रयत्न करणे
७.

स्िीच्या कमाईतून घेतलेली कार नवऱ्याच्या आधथगक

मालमत्ता

जिरदस्तीने र्भगिात करणे

िनरुत्िादन

नावावर घेणे
८.

शारीररक,
भावननक

९.

इच्छे पवरुद्ि लैंधर्क सुंिुंि लादणे

लैंधर्क

१०.

अुंिार िडायच्या आत घरी येण्याची सक्ती भावननक

लैंधर्कता
सुंचार

असणे
११.

हदवाळीचा

सर्ळा

फराळ

घरीच

िनवला भावननक

श्रम

िाह जे यासाठी दिाव टाकणे
१२.

पविन्नावस्थेतील वध्
ृ द आईला िैशाुंची मदत आधथगक

मालमत्ता

नोकरी करण्यास मज्जाव करणे

श्रम

नाकारणे
१३.

शारीररक,
भावननक

१४.

र्भगननरोिक वािरू न दे णे

लैंधर्क

१५.

डेबिट काडग नवऱ्याकडेच असणे आणण सवग आधथगक
व्यव ार त्यानेच करणे
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िनरुत्िादन
मालमत्ता

वरील उदा रणाुंमध्ये फक्त नतसऱ्या उदा रणातच मार ाण आ े . अनेकदा ह स
ुं ा म् टले की
मार ाण वा इतर कोणत्या तरी प्रकारची शारीररक ह स
ुं ा डोळ्यासमोर येते. माि, ह स
ुं ेचे अनेक
प्रकार असतात,

े लक्षात घेतले िाह जे.

सरावासाठी का ी उदा रणे
पढे हद े ी वाक्ये कोिकोित्या प्रकारची ननयिंििे दशगवतात?
१. ‘आिली शेती ककती आ े , याच्या उठाठे वी तला कशाला व्यात? काल नाुंदायला
आलेली सून तू, याच्यात कशाला लक्ष घालतेस?’
२. ‘ह ला आता दसरी मलर्ी झाली. ह च्या आईला िण चार मली! ह ला तरी
कठला मलर्ा व् ायला?’
३. ‘असलुं कसलुं तझुं काम? िाकीच्या सर्ळ्या जणी सुंध्याकाळी स ाच्या आिी
घरी येतात, तलाच कसा उशीर
४. ‘तझ्याचकडुं िघून तो कसा

ोतो?’

सला? तझुं अन ु् त्याचुं का ीतरी असणारुं च!

५. ‘तला िरणिोळ्या करता येत ना ीत? तझ्या आईने काय लशकवलुं मर् तला?’
६. ईदचा लशरखमाग बिघडला म् णून िायकोला लशपवर्ाळ केली. ‘मी काय मद्दाम
बिघडवला का?’ असा प्रश्न नतने पवचारल्यावर नवऱ्याने नतचे डोके लभुंतीवर
आिटले
७. िायकोच्या िह णीच्या लग्नात नतच्या मा े रच्याुंनी किूल करून ी जावयाला
सट
ू आणण सोन्याची अुंर्ठी हदली ना ी म् णन
ू िायकोला टोमणे मारणे
८. कॉलेजमध्ये मलाशी मैिी केली म् णून मलीचे लशक्षण िुंद करणे
९. लग्नानुंतर वषग

ोऊन ी मूल झाले ना ी, म् णून सनेला दोष दे णे

१०. कामावरून घरी यायला उशीर

ोतो म् णून सनेला जाच करणे. तू कोणातरी

िरुषािरोिर िोलत िसतेस असा नवऱ्याने सुंशय घेणे. उशीरा घरी आल्यावर
सर्ळे घरकाम नतलाच करायला लावणे
वरी

प्रशनािंची उत्तरे पढी

तक्त्यात हद ी आ े त.
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१.

मालमत्ता

२.

िनरुत्िादन

३.

सुंचार

४.

लैंधर्कता

५.

श्रम

६.
७.
८.
९.
१०.

श्रम
मालमत्ता
लैंधर्कता
िनरुत्िादन
सुंचार, लैंधर्कता आणण श्रम

६.३ ललुंर् भाव सुं वे द नशील दृस्त्ष्ट्टकोनातू न प्रनतसाद दे णे , समान भू ती व्यक्त करणे
स भार्ी

व्यक्ती / सुंस्था म् णन
ू काम करत असताना आिल्यावर पितस
ृ त्ताक समाजाचा

िररणाम

ोतो कारण आिण या समाजाचाच भार् असतो आणण आिली जडणघडण करण्यात

पितस
ृ त्ता आणण इतर पवषम सुंरचना म त्त्वाची भूलमका िजावतात.
उदाः ‘िायकोने स्वयुंिाक वेळेवर तयार ठे वणे े नतचे कतगव्यच आ े आणण न झाल्यास नवऱ्याने
मार ाण केली तर र्ैर काय?’, असे न्यायािीशाुंना वाटू शकते. िण ललुंर्भाव सुंवेदनशीलता
असलेले न्यायािीश, स्वयुंिाक वेळेवर न झाल्यास त्यामार्े कारणे काय असतील, नतला फक्त
स्वयुंिाक एवढे एकच काम घरात असते का, स्वयुंिाकाची-घरकामाची जिािदारी फक्त िाईचीच
का असते, िरुष घरकामात फारसा स भार् का घेत ना ीत, या साऱ्या मद्द्याुंचा पवचार करतील.
लशवाय ‘नवऱ्याने एखादे काम वेळेवर न केल्यास िायको त्याला मार ाण करते का? असे
सत्तासुंिुंिाुंच्या दृस्त्ष्ट्टकोनातून त्याचे पवश्लेषण ी करतील’
ललुंर्भावाचा मद्दा लक्षात न घेतलेला िोललस कमगचारी एखाद्या ह स
ुं ाग्रस्त मह लेला, ‘एक
थप्िड मारली तर काय बिघडलुं?’ असे पवचारे ल. माि, एक थप्िड

ी दे खील ह स
ुं ाच आ े ,

आणण थप्िड न मारता ी, शास्त्ब्दक, मानलसक-भावननक ह स
ुं ा घडू शकते,
‘इतकी मलुं जन्माला घालायची काय र्रज

े लक्षात घेईल.

ोती?’ असे वाक्य वैद्यकीय अधिकारी िीडडत

मह लेला ऐकवू शकतात. अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे ललुंर्भावाचे प्रलशक्षण झाले नसणार,

े

उघड आ े . मले ककती व् ावीत े िाईच्या ातात नसते, मलर्ा व् ावा यासाठी िाळुं तिणे लादली
जातात, मली झाल्यास नतलाच दोष हदला जातो, याची जाणीव अधिकाऱ्याुंना असेल.
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६.३.१ िीडडत स्िीकडे ललुंर् भाव सुं वे द नशील (GENDER SENSITIVE) दृस्त्ष्ट्टकोनातू न
िाह ल्यास ने म का काय फरक

ोईल, याची उदा रणे खालील तक्त्यात हदली

आ े त?

स भागी
व्यक्ती /
सिंस्था

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी
दृजष्ट्टकोनातन
ू
न पाह ल्यास

‘काल या िाई

अधिकारी

दृजष्ट्टकोनातन
ू

पाह ल्यास

ल ग
िं भाव
सिंवेदनशी

प्रनतसाद

पितस
ृ त्ताक ननयुंिणाुंमळे

‘का ी

स्त्स्ियाुंवर दिाव येत

तम् ाला र्रज

आल्या आणण आज

असतो. नवऱ्याने र्ोड

वाटल्यास िरत

म् णतात ‘तक्रार मार्े

िोलून, आलमष दाखवून,

किी ी येऊ शकता.

घ्यायला लावलेली असू

तम् ाला हदला तर

नवऱ्यापवरुद्ि तक्रार घेऊन

सुंरक्षण

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

घ्यायची’, याला काय अथग

रकत ना ी.

दिाव टाकून तक्रार मार्े

माझा फोन नुंिर

शकते ककुं वा तक्रार

चालेल ना?’ असे

स्त्स्ियाुंच्या तक्रारी र्ुंभीरिणे

केल्यास नवऱ्यावर

घेतल्या न जाण्याची

कारवाई

म् णन
ू नतला

शक्यता वाढते.

िाई स्वत:च तक्रार मार्े

आ े ?’ असे वैतार्न
ू म् टले
जाऊ शकते. त्यामळे

ोईल या भीतीने

घेऊ इस्त्च्छते. कारवाई

आश्वस्त करावे.
यातन
ू नतच्या

ननणगयाचा आदर

झाल्यास नातेवाईक,

केला जात आ े

शेजारी नतलाच दोष

आणण आिला फोन

दे ण्याची शक्यता असते,

नुंिर दे ताना नतचा

े सुंवेदनशीलिणे समजून

घेतले जाईल.

िास त्यातून

वाढणार ना ी ना,
याची ी काळजी
घेतली जात आ े .
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ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

स भागी

दृजष्ट्टकोनातन
ू

व्यक्ती /

दृजष्ट्टकोनातन
ू

न पाह ल्यास

सिंस्था
‘नवरा

म् टल्यावर स्त्स्ियाुंवर

मारणारच,

िोललस

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

त्यासाठी

रािी

ल ग
िं भाव

पाह ल्यास

सिंवेदनशी

प्रनतसाद

ोणारे अत्याचार ‘ताई, काळजी करू

े सत्तासुंिुंिाुंची िररणीती नका,

साडेिाराला िोललसाुंना फोन आ े आणण

मी

येतोच.

कायदा व तमचा ित्ता साुंर्ा’.

करण्याची काय र्रज ोती?’ सव्यवस्था केवळ घरािा े र असे वाक्य उच्चारून

अधिकारी यासारखी वाक्ये उच्चारली राखणे िरे से नसून घराच्या दसऱ्या रकान्यातील
जातील. त्यामळे स्त्स्ियाुंच्या आत ी

राखली

मनात िोललसाुंिद्दल भीती म त्त्वाचे
आणण

अपवश्वास

ोईल.

‘नवऱ्याने

योग्यच

ननमागण जाणीव

आ े ’,

म् टल्याने
पवचाराुंना
िळकटी

व

लार्ेल.

असे

े

ी लक्षात घेतले जाईल.

सत्ता ी असू शकतो.

दोषी

िररणामी

मानू
ती

िोललसाुंकडे येण्यास घािरे ल
आणण

ह स
ुं ा

जीवाला

िोका

लशवाय इतक्या रािी फोन केलेला

ोईल. त्यामळे

स्वत:लाच

मार ाण

ननयुंिणाुंना असू शकेल म् णन
ू ी नतने

िोललसाुंची स्वत:ची
ती

असेल.

याची जातील.

मारणे अनेकदा रािी केली जाते,

पितस
ृ त्ताक स्िीच्या

लमळे ल.

अिोरे णखत

आ े,

जाणे पविाने

स न

करत

रा ील.
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नाकारली

स भागी

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी
दृजष्ट्टकोनातन
ू

व्यक्ती /

‘िडल्यामळे

वैद्यकीय
अधिकारी

दृजष्ट्टकोनातन
ू

न पाह ल्यास

सिंस्था

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

जखम झाली’ जखम

पाह ल्यास

नेमकी
यािाित

आणण वैद्यकीय अधिकारी प्रश्न

पवचारल्यास

अधिक

प्रश्न

न कौटुं बिक

प्रनतसाद

कशामळे मह लेच्या

असे िीडडत मह ला साुंर्ते झाली,
त्यावर

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

अधिक कोणी

व्यक्ती

ती असल्यास नतला िा े र

ह स
ुं ाचाराची िसण्याची

पवचारता तशीच नोंद केस घटना असल्याचे लक्षात करून,
िेिरवर

करतील.

वैद्यकीय

पवनुंती
‘ताई,

त्यामळे येईल. तशी नोंद केल्यास जखम

ी

नेमकी

व्यवसायाची िढे न्यायालयात या नोंदी कशामळे झाली? असे

सामास्त्जक

प्रश्नाुंप्रनत उियोर्ी

अनास्था असल्याचे हदसन
ह स
ुं ािीडडत
ू
येईल. ह स
ुं ािीडडत मह लेला आल्यास

िडू

शकतील. पवचारले

जाईल.

मह ला ‘तम् ाला

नेमकी

घाव कशामळे

जखम

जखमेचा

मदत केल्यास आिल्याला ककती खोल आ े , ककती झाली
साक्ष

याची

नोंद

दे ण्यासाठी वाजता मह ला मदतीसाठी आत्ता केली ना ी तर

न्यायालयात जावे
म् णून

िरोिर

नोंदी

लार्ेल आली

ोती, यािाितच्या िढे

करता

येणार

करण्यास नोंदी वैद्यकीय अ वालात ना ी. र्रज िडल्यास

टाळाटाळ केली जाऊ शकेल. केल्यास मह लेला न्याय या
लमळणे सोिे

ोईल.

नोंदीुंचा

िढे

उियोर् करता येईल.
घरात

ोणाऱ्या

मार ाणी/छळासुंदभागत
मदत
मी

वी असल्यास
मार्गदशगन

शकेन’
जाईल.
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असे

करू
म् टले

स भागी

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी
दृजष्ट्टकोनातन
ू

व्यक्ती /

न पाह ल्यास

सिंस्था

दृजष्ट्टकोनातन
ू

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

पाह ल्यास

प्रनतसाद

समाजातील ‘मी तयार केलेल्या
तम् ी
घडलेल्या
ह स
ुं ेच्या स्त्स्ियाुंवरील िुंिने, स्िीची अजागत
प्रसुंर्ाुंिाित
वककलाला सामास्त्जक,
साुंस्कृनतक, साुंधर्तलेल्या
भर
माह ती हदली. त्याच्या नोंदी आधथगक
िाश्वगभूमी, मद्याची
वेळ
वककलाने केल्या. अजग तयार नतच्यात
बिुंिवलेली घालायला
आणखीन
केल्यानुंतर,
का ी स नशीलता,
वककलाकडे लार्ेल.
िीडडत

वकील

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

स्िी

ने

नकत्याच पितस
ृ त्ताक

वाटणारा का ी
यामळे ती साुंर्ायचे

मह न्याुंिव
ुं ेचा आल्याने
ू ी घडलेला ह स
प्रसुंर्

िीडडत

आठवला.

स्िीला अिरािीिणा,

तो

साुंधर्तल्यावर

म त्त्वाचे
राह ले

तर
ते ी
नतने स्िी दडिणात असू शकते. असेल
साुंर्ा. कदाधचत आज
‘एकदमच त्यामळे असे घडू शकते.

ोऊ
का? स्त्स्ियाुंवर पवपवि ननयुंिणे अजग दाखल
आता मला िन् ा काम करावे असतात, त्याुंना लशक्षण शकणार ना ी. िण
लार्ेल’ असे वककलाने धचडून घेऊ हदले जात ना ी. आिण तो लवकरात
साुंर्ता

म् टले.

आलुं

ना ी

असते,

बिुंिवलेली लवकर दाखल करू’
वककलाचा
क्काुंची माह ती असा

नसते,

वककलाची

‘स नशीलता’

दे ण्यासाठी

िैसे

आणण

िरुष

दिगल

नसतो,

स्थानामळे
स ज
पवकत

फी प्रनतसाद असू शकेल.

नसतात

माि

असा

त्याच्या

तो

न्याय ी

लमळवू,

वाकवू,

घेऊ

शकतो,

समजून घेतले जाईल.

60

े

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

स भागी

दृजष्ट्टकोनातन
ू

व्यक्ती / सिंस्था

न पाह ल्यास

‘लग्नानुंतरच्या
वषागत

दृजष्ट्टकोनातन
ू
िारा मार ाण

ल ग
िं भाव

पाह ल्यास

सिंवेदनशी
प्रनतसाद

ी सत्तासुंिुंिातन
ज्याअथी
ू

स्िी

नवऱ्याने ननमागण ोते. सत्ता सुंिुंि े शिथििावर

िायकोवर
न्यायदिं डाधिकारी

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

किी

ात ककती ी वषागनी व्यक्त

ोऊ माह ती दे ते आ े ,

उचलला

नव् ता.

मर् शकतात.

आताच

मार ाण

सरू लग्नाला ककती वषे झाली िरुषप्रिान

झाली?’

त्यामळे ते

िा ता

आणण

ा मद्दाच र्ैरलार्ू आ े . व्यवस्था

न्यायदुं डाधिकारी

लक्षात

िाईने नवऱ्याला मारले तर घेता, ह स
ुं ा स न
‘िुंचवीस

वषागत

िाईने

ोईनाशी

झाली,

मारले ना ी आणण आत्ताच म् णूनच नतने
कसे

मारले,

असा

प्रश्न िाऊल

न्यायािीश पवचारतील का? आ े ,

े

उचलले

े

लक्षात

घेतले जाईल.

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी

स भागी

दृजष्ट्टकोनातून

व्यक्ती /

न पाह ल्यास

सिंस्था

‘नवऱ्याला
तर

समिदे शक

तू

कशाला

आवडत
दसऱ्या

ल ग
िं भाव सिंवेदनशी
दृजष्ट्टकोनातून

नसेल िायकोने
िरुषाशी नवरा

िोलतेस?

पाह ल्यास

सिंवेदनशी
प्रनतसाद

साुंधर्तले
दसऱ्या

तर ‘िाईने

िाईशी िोलायचे

तू िोलणे थाुंिवेल का? नवरा ननणगय

त्याच्याशी िोलणुं थाुंिवलुं िायकोवर
तर नवरा मार ाण थाुंिवेल’ याची

सुंशय

कारणे

असा सल्ला िाईला हदला व्यवस्थेत
जाऊ शकेल

ल ग
िं भाव

घेतो अधिकार

पितस
ृ त्ताक आ े .

आ े त,

याचा

घेण्याचा
नतला
त्यामळे ,

े यािाित आिल्याला

लक्षात घेऊन सल्ला हदला तमच्या
जाईल.

कोणाशी

नवऱ्याला

समजावून

साुंर्ावे

उच्चारून

नतला

हदलासा

हदला

लार्ेल’ अशी वाक्ये

जाईल.
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६.३.२ का ी वे ळा िीडडत स्िी शे व टच्या क्षणी के स मार्े घे ते . असे का ?
स्िीने ह स
ुं ा स न करत राह ले िाह जे, िरुष कसा ी वार्ला तरी नतनेच सर्ळा सुंसार तारून
नेला िाह जे, अशी समजूत असते. त्यामळे ती शक्यतो ह स
ुं ेपवरोिात दाद मार्तच ना ी. आज
ना उद्या िररस्त्स्थती ठीक

ोईल असे नतला वाटत असते. समजा ती सामास्त्जक सुंस्था, िोललस,

न्यायालय याुंची मदत घेत असेल तरी नतच्या मनात अिरािी भावना असते. ‘आिल्यामळे
सुंसार मोडतोय’ असे नतला वाटत असते आणण इतर लोक ी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षररत्या तसेच सचवत
असतात. िीडडत स्िी िोललस स्टे शनमध्ये र्ेली तरी िोललसाुंनी नवऱ्याला समजावून साुंर्ावे माि
त्याच्यापवरूद्ि कायदे शीर कारवाई करू नये, असे नतला वाटत असते. आिला सुंसार सरळीत
व् ावा, अशीच भावना नतच्या मनात असते. स्िी कठे दाद मार्ायला र्ेली तर नवरा आणण
सासरचे लोक धचडलेले असतात. छळाला कुंटाळून मा े री र्ेली तरी नतथे मा े रचे लोक आणण
शेजारी नतला ‘नतने िन् ा सासरी नाुंदायला जावे’, असे सचवत असतात. पववाह त स्िी मा े री
खूि काळ रा त असेल आणण नाुंदायला जात नसेल तर मा े र आणण सासरच्या कटुं िाुंची ‘इज्जत’
जाते असे मानले जाते. ती मा े री आली तर मा ेरच्या ‘नाुंदत्या’ स्त्स्ियाुंच्या (नतची वह नी, आई
इ.) तलनेत या स्िीचे स्थान खालचे असते. मा े रच्या घरी ी नतला खि
ू रािावे लार्ते.
का ी वेळा नवरा आणण सासरचे लोक नमते ी घेतात. अशा िररस्त्स्थतीत केस िढे चालू राह ली
तर कदाधचत सुंसार तटे ल अशी भीती नतला असते. का ी वेळा मिे िराच काळ ननघून जातो
आणण दरम्यान नवऱ्यािरोिर नतचे सुंिुंि ताणलेले असले तरी िरे चसे सरळीत ी झालेले असू
शकतात. मले असतील तर त्याुंचे काय, त्याुंच्यावर

ोणारा िररणाम अशा अनेक कारणाुंमळे

स्त्स्िया शेवटच्या क्षणीदे खील केस मार्े घेतात.
६.४ समानते साठी ‘सकारात्मक भे द भाव’

ी सुं क ल्िना लक्षात ठे वणे , आत्मसात करणे

सकारात्मक भेदभाव
स्त्स्ियाुंना एवढीच जर समानतेची
व्यातच कशाला?

ौस आ े, तर त्याुंना राजकारणात वा िसमध्ये राखीव जार्ा

ा मखास पवचारला जाणारा प्रश्न आ े . स्त्स्ियाुंच्या वा इतर वुंधचत र्टाुंच्या

(उदाः दललत, पवकलाुंर्) वेर्ळ्या िररस्त्स्थतीचा व र्रजाुंचा पवचार करून त्याुंना सोयी, सवलती,
सपविा दे णे, त्याुंच्यासाठी पवशेष कायदे िनवणे,
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ी राज्याची जिािदारी आ े . आिल्या राज्य

घटनेतील ‘सामास्त्जक न्याया’च्या सुंकल्िनेमार्ील पवचार

ाच आ े . अशा आरक्षण वा सोयीुंना

‘सकारात्मक भेदभाव’ म् टले जाते.
पितस
ुं ाचाराची मळे
ृ त्ताक व्यवस्था असल्याने स्त्स्ियाुंचे स्थान दय्यम आ े आणण स्त्स्ियाुंवरील ह स
या सुंरचनेमध्ये आ े त, याची चचाग आिण याआिी केलेलीच आ े . ह स
ुं ाचार

ा स्त्स्ियाुंच्या (वा

कोणा ी व्यक्तीच्या) मानवी क्काुंचे, घटनात्मक क्काुंचे उल्लुंघन आ े . भारतीय राज्यघटनेच्या
कलम २१ नसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जर्ण्याचा क्क आ े तसेच कलम १५ (३) नसार,
स्त्स्िया व िालके याुंच्यासाठी राज्यसुंस्था पवशेष तरतूद करू शकते. ‘स्त्स्ियाुंपवरुद्ि
प्रकारच्या भेदभावाुंचे ननमल
ूग न करार’ (CEDAW)

ोणाऱ्या सवग

ा आुंतरराष्ट्रीय िातळीवरील करारनामा

भारताने १९९३ साली स्वीकारला असून, त्यानसार स्त्स्ियाुंवर ोणाऱ्या ह स
ुं ेपवरोिात िावले उचलणे
े राज्यसुंस्थेचे उत्तरदानयत्व आ े . या सर्ळ्या तरतदीुंनसारच स्त्स्ियाुंच्या

क्काुंसाठी पवशेष

कायदे केले र्ेले आ े त. उदाः ‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५’

ा

त्यािैकीच एक म त्त्वाचा कायदा आ े . २०१३ साली ‘कामाच्या हठकाणी स्त्स्ियाुंचा लैंधर्क छळ
(प्रनतिुंि, मनाई आणण ननवारण) कायदा केला र्ेला.

स्त्स्ियाुंच्या

क्काुंसाठी असे कायदे असणे

ा िरुषाुंपवरुद्ि भेदभाव ना ी.

खरे तर, िरुष जन्मत: ह स
ुं क नसतात, ते िदलू शकतात याची चचाग याआिी आिण केली
आ े . िरुषाुंना आिले ह स
ुं क वतगन िदलण्याची सुंिीच सदर कायदा दे तो. या कायद्यानसार
ह स
ुं क िरुषाने ह स
ुं ा थाुंिवावी आणण िीडडत स्िीच्या

क्काुंचे सुंरक्षण व् ावे, या उद्दे शातून

न्यायालय पवपवि आदे श दे ते. त्या आदे शाुंचा भुंर् केला तर माि िरुषाला लशक्षेची तरतूद आ े .
या सर्ळ्या प्रकक्रयेतन
ुं ा थाुंिावी आणण कटुं िात सखशाुंती नाुंदावी, ाच उद्दे श आ े . आिला ी
ू ह स
तोच उद्दे श असला िाह जे. माि, िीडडत स्िीची न्यायालयात जाण्याची इच्छा नसेल तर नतच्या
इच्छे चा आदर केला िाह जे. अथागत, कोणत्या ी िररस्त्स्थतीत कटुं ि तटता कामा नये, अशी
आिली भूलमका असून चालणार ना ी. वस्तत: स्त्स्िया जाळल्या वा पवह रीत ढकलल्या जातात,
तेव् ा ी कटुं ि तटतेच. िण िरुषाला स जिणे दसरे लग्न करता येत असल्याने, ‘कटुं ि’ अिाधित
रा ते. स्त्स्ियाुंना सती जाण्यास भार् िाडले जात

ोते तेव् ा ककुं वा आता ी

तेव् ा ‘कटुं ि वाचवा’ अशा घोषणा हदल्या जायला

व्या

ुं डािळी जातात,

ोत्या. िण आता स्त्स्िया समानतेची

आकाुंक्षा िरू लार्ल्या आ े त, तेव् ाच ‘कटुं ि व्यवस्था िोक्यात आल्याच्या’ अफवा का िसरवल्या

63

जातात, यामार्ची िरुषप्रिान मानलसकता ओळखणे आवश्यक आ े . िरुषप्रिान व्यवस्थेत,
स्त्स्ियाुंनी कायम त्यार्ी असणुं, स्वत:ला दय्यम लेखणुं अिेक्षक्षत असतुं, माि स्त्स्िया ननसर्गत:च
त्यार्ी नसतात. लोभ, मो

या मानवी भावना त्याुंना ी असतात,

े लक्षात घेतले िाह जे.

िौयागची सापेक्षता
िरुष स्त्स्ियाुंशी क्रूरिणे वार्तात तशाच स्त्स्िया ी िरुषाुंशी क्रूरिणे वार्तात, असा का ी लोकाुंचा
आरोि असतो. िढील तक्त्यात क्रूरिणाची का ी उदा रणे हदली आ े त. कशाला क्रौयग म् णायचे
े कसे सािेक्ष आ े ,

े त्यातून लक्षात येईल.
जस्ियािंिाितच्या कोित्या वतगना ा िौयग

जस्ियािंच्या कोित्या वतगना ा िौयग

म् ट े िाते?

म् ितात?

o िाईच्या अुंर्ावर उकळते तेल ओतणे

o नवऱ्याला वेळेवर जेवायला न वाढणे

o िाईला उिाशी ठे वणे

o नवऱ्याशी अिोला िरणे

o िायकोला लाथािक्क्याुंनी मार ाण

o नवऱ्याच्या आई-वडडलाुंशी अिोला िरणे

करणे

o िाईने भाुंड्याुंची आदळआिट करणे

o िायकोला घरखचागसाठी िैसे न दे णे

o स्िीने हदवाळीसाठी आठवडाभर मा े री

o िायकोला नतच्या मा े रच्याुंिासून तोडून

जाणे

सासरी नाुंदायला आणणे

o नवऱ्याने मटण करायला साुंर्न
ू ी ते न

o िायकोला नोकरी करण्यास मनाई

करणे

करणे,

o स्िीने उिास-तािास करायला नकार

िायकोचा र्ळा धचरणे,

दे णे

o मलीच

o नवरा घरी येण्याच्या आिी िायकोने

o सुंशयावरून िायकोचा मोिाईल तिासणे

o िायकोने स्वत:चे डेबिट काडग

o मा े रा ू न िैसे आणावेत यासाठी
िायकोचा छळ करणे

िरणे

o एकि कटुं िात खूि काम िडते म् णून

o िायकोचे डेबिट काडग नवऱ्याने वािरणे

िायकोने नवऱ्याकडे वेर्ळे रा ण्याचा
आग्र

ोतात म् णन
ू िायकोला मा े री

िाठवण्याची िमकी दे णे

घरी न येणे
स्वत:कडेच ठे वण्याचा आग्र

चाररत्र्याच्या सुंशयावरून

o मा े री जायचे असल्यास सकाळी

िरणे

जाऊन रािी िरत येण्याचे िुंिन घालणे
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७.० ‘कौटुं बिक ह ुंसे िासू न मह लाुं चे सुं र क्षण अधिननयम २००५’
ललुंर् भाव-सुं वे द नशील ह तकारक कायदा
सदर कायद्यामिील तरतदी करताना ललुंर्भाव-िरुषप्रिानता-पितस
ृ त्तेचा पवचार कसा केला र्ेला
आ े,

े िढील तक्त्यात हदले आ े .

तरतदी पितस
ृ त्तेच्या पवरोिात आ े त,

े मद्दे वानर्ीदाखल असून कायद्यातील इतर अनेक
े शोिता येईल.

कौटिं बिक ह िंसे पासू न मह

ािं चे सिं र क्षि अधिननयम २००५ –

म त्त्वाच्या तरत दी

मद्दा/कलम
कायदा

तिशील

पितस
ृ त्तेतील मळे

‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे पितस
ृ त्तेत स्त्स्ियाुंकडे घरकामाचे, मूलिाळ
सुंरक्षण अधिननयम

२००५ जन्माला घालण्याचे आणण िरुषाच्या लैंधर्क

साली तयार करण्यात आला. सखाचे
कायद्याच्या
मह ला
अथग

लाभाथी

असल्याने
लावताना

दृस्त्ष्ट्टकोनातन
ू

सािन

म् णन
ू

िाह ले

जाऊन

फक्त नतच्यावर पवपवि प्रकारची ह स
ुं ा केली जाते.

कलमाुंचा ह स
ुं ेिासन
ू मक्त जीवन जर्ण्याचा

लाभाथीच्या स्त्स्ियाुंना आ े ,
लावला

क्क

े मान्य करून यासारखे

र्ेला कायदे केले र्ेले आ े त.

िाह जे.
कायद्याचे
शीषगक

‘कौटुं बिक
मह लाुंचे…’

ह स
ुं ेिासून स्त्स्ियाुंवर

ोणारा ह स
ुं ाचार

घटना नसून त्याला सुंरचनात्मक आिार
आ े . त्यामळे मह लाुंचे ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण
झाले िाह जे, यासाठी

कलम ३

ी एक सटी

कौटुं बिक ह स
ुं ाचाराची व्याख्या

ा कायदा आ े .

स्त्स्ियाुंवर शारीररक, लैंधर्क, शास्त्ब्दक ककुं वा
भावननक आणण आधथगक अशा सवग प्रकारची
ह स
ुं ा

ोते. या ह स
ुं ेमार्े सत्तासुंिुंि आणण

ननयुंिणे असतात. ज्याुंच्याकडे जास्त सत्ता
असते

ते

त्याुंच्यािेक्षा

कमी

सत्ता

असलेल्याुंवर ह स
ुं ा करतात. उदाः नवरा
िायकोवर, सासू सनेवर इ.
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कौटिं बिक ह िंसे पासू न मह

ािं चे सिं र क्षि अधिननयम २००५ –

म त्त्वाच्या तरत दी

मद्दा/कलम
कलम ५

तिशील
िीडडत

मह लेला

पितस
ृ त्तेतील मळे

नतच्या स्त्स्ियाुंवर असलेल्या ननयुंिणाुंमळे

त्याुंना

क्काुंची माह ती दे णे े िोललस लशक्षण घेऊ हदले जात ना ी. त्या लशकलेल्या
अधिकारी, सुंरक्षण अधिकारी, असल्या तरी त्याुंच्यावर ननयुंिणे असतातच
सेवादायी

सुंस्था, आणण लशक्षणाचा उियोर् सुंसार अधिक

न्यायदुं डाधिकारी याुंचे कतगव्य चाुंर्ला
आ े.

ोण्यासाठी व् ावा अशी स्त्स्ियाुंची

आणण

इतराुंची ी

अिेक्षा

‘स नशीलता’ बिुंिवलेली असते,

असते.
क्काुंची

माह ती नसते, वककलाची फी दे ण्यासाठी िैसे
नसतात, इत्यादी
कलम १७

िीडडत स्िीला घरात रा ण्याचा स्िीच्या नावावर घर नसले तरी नतला

कलम १९

ननवासाचा आदे श

क्क

रा त्या घरातन
ू िा े र काढता येणार ना ी.
घर िरुषाच्या नावावर असल्याने तो स्िीला
घरािा े र काढू शकतो. लग्न करून स्िी

नवऱ्याच्या घरी नाुंदायला येते, त्यामळे ते
घर माझे आ े , असे नवऱ्याला वाटत असते.
े

ोऊ नये यासाठी ननवासाच्या आदे शाची

मार्णी करता येते.
कलम २०

आधथगक मदतीचा आदे श

िरुष ‘कमावता’ आणण स्िी
असल्याने

ह स
ुं ाचारामळे

ी ‘अवलुंिून’
झालेल्या

नकसानासाठी आधथगक मदतीचा आदे श लमळू

शकतो. स्िी कमावती असली तरी नतच्या
उत्िन्नाचा

ि ताुंश

वािरात आणला जातो.
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भार्

कटुं िासाठीच

या कायद्याची का ी वैलशष्ट््ये आ े त :
१. या

कायद्याअुंतर्गत

िोललस अधिकारी,

सुंरक्षण

अधिकारी,

सेवादायी

न्यायदुं डाधिकारी याुंच्यावर िीडडत स्िीला या कायद्याखालील नतच्या
उिलब्ि असलेल्या सेवाुंिाित माह ती दे णे िुंिनकारक आ े .
२. कायदा,

र् ृ ,

आरोग्य,

मानव

सुंसािन

अशा

सवग

सुंस्था

ककुं वा

क्काुंिाित आणण

(कलम ५)

मुंिालयाुंनी

या

कायद्याच्या

अुंमलिजावणीची एकबित जिािदारी घ्यावी (कलम ११).
३. अजग ननकाली काढण्यासाठी न्यायालय स्वत:ची प्रकक्रया तयार करे ल. (कलम २८)
कौटुं बिक ह ुंसाचाराचा िालकाुं व र

ोणारा िररणाम9

•

ह स
ुं क घरात वाढणारी िालके ह स
ुं ेची लशकार

•

अशा िालकाुंना अभ्यासात अडचणी येऊ शकतात.

•

त्याुंच्याकडून ह स
ुं क आणण िोकादायक वतगन घडण्याची अधिक शक्यता असते ककुं वा
ती नैराश्य वा तीव्र धचुंताग्रस्ततेची लशकार

•

ोण्याची शक्यता जास्त असते.

ोऊ शकतात!

जी िालके कटुं िात ह स
ुं ाचार अनभवतात, ती मोठी झाल्यावर ी ह स
ुं ेिासून िीडडत
ोण्याची ककुं वा ह स
ुं क वतगन करण्याची शक्यता असते,

आ े.

े सुंशोिनातून लसद्ि झाले

•

घरामध्ये सरक्षक्षत आणण स्त्स्थर वातावरण लमळण्याचा िालकाुंचा क्क नाकारला जातो.

•

उत्तर अमेररकेतील एका अभ्यासात आढळले की, कटुं िात ह स
ुं ा असणाऱ्या िालकाुंवर
शारीररक आणण/ककुं वा लैंधर्क ह स
ुं ा
अधिक

ोती!

ोण्याची शक्यता राष्ट्रीय सरासरीच्या िुंिरा िट

ा स सुंिुंि असाच असल्याचे जर्भरातील इतर दे शाुंमध्ये झालेल्या

अभ्यासाुंतन
ू हदसन
ू आले, ज्यात भारताचा ी समावेश
•

ोता.

ह स
ुं ाग्रस्त कटुं िातील अभगके आणण ल ान िालकाुंवर इतका भावननक तणाव असतो
की त्याचा त्याुंच्या मेंदच्
ू या पवकासावर तसेच िौद्धिक वाढीवर ी पविरीत िररणाम
ोऊ शकतो
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या कायद्याच्या िररणामकारक अुं म लिजावणीसाठी मन:िू वग क सहदच्छा.
या लेखनासाठी अनके लशबिराुंमिन
ू , तसेच प्रत्यक्षात व दरू ध्वनीद्वारे अनेक ज्ञात व अज्ञात
व्यक्तीुंशी झालेल्या चचाग उियोर्ी िडल्या. इुंटरनेटवरून ी का ी सुंदभग घेतले आ े त. लेखनासाठी
िढील िस्तकाुंचा/साह त्याचा सुंदभग घेतला

ोता.

ी िस्तके अधिक वाचनासाठी उियक्त ठरू

शकतील:
१. िरुषप्रिानतेचे र्ौडिुंर्ाल, कमला भसीन, अनवाद: मीना दे वल, जया वेलणकर, अक्षरा
प्रकाशन, मुंिई
२. चक्रभेद, मनीषा र्प्ते, अचगना मोरे , मासूम प्रकाशन, िणे
३. जेंडर क्या
४. मानवी

ै? कमला भसीन,

क्क प्रलशक्षण मार्गदलशगका, मासूम प्रकाशन, िणे

५. आिले पवचारपवश्व, के.रुं .लशरवाडकर, राज ुं स प्रकाशन, िणे
६. प्रवास सक्षमतेकडे – या िस्तकातील प्रकरण १ ‘कौटुं बिक ह स
ुं ा आणण ह स
ुं ेची प्रकक्रया व
राजकारण’, स्िी अभ्यास केंद्र, आय ु्एल ु्एस ु् पवधि म ापवद्यालय, िणे
७. UGC India E PG Pathshala, Sociology of India module

68

