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स्त्री सबलीकरण संकल्पना २१ व्या शतकात स्त्री चळिळीच्या िाढत्या दडपणातनू स्त्री सबलीकरण प्रश्न
समाजकारण आवण राजकारणाच्या कें द्रस्थानी आलेला आहे. स्त्री सबलीकरणाची जागवतक पातळीिरील
चळिळीतनू विविध देशात िेगिेगळ्या योजना, कायगक्रम, कायदे आवण सख
ु सवु िधा वनमागण करण्याचे प्रयत्न
व्यापक पातळीिर सरुु आहेत. सद्य:काळात प्रत्येक देशाच्या राजकीय प्रवक्रयेत स्त्री सबलीकरणाला महत्ि प्राप्त
आहे. “स्त्री सबलीकरण चळिळीची प्रमख
ु मागण स्त्री जोपयंत सबल होत नाही तोपयंत शोषण मक्त
ु होऊ शकत
नाही आवण जोपयंत शोषण मक्त
ु होत नाही तोपयंत ती सबल होणार नाही आवण सबल झाल्यावशिाय स्त्री स्ितंत्र
१
होऊ शकणार नाही.” स्त्रीला स्ितंत्र करण्यासाठी स्त्री सबलीकरणाची आिश्यकता आहे. स्त्री सबलीकरण म्हणजे
स्त्रीला बलिान करणे िा वतला बळ देणे आवण ते बळ सत्ता वमळाल्यावशिाय शक्य नाही. सत्तेतनू वस्त्रयाकडे
वनयत्रं णाची शक्यी येईल. स्त्री सबलीकरणात सत्तेच्या वनयत्रं णाची सत्रू े बदलणे आवण स्तर बदलणे अपेवक्षत आहे.
त्यासाठी वस्त्रयांनी सत्ता संपादन करणे आिश्यक आहे. सत्तेतील वस्त्रयाचा िाटा िाढविणे आिश्यक आहे. स्त्री
सबलीकरण म्हणजे वस्त्रयांना सत्ता विभागणीत समान िाटा िा वनणगय प्रवकयेत योग्य देण्यासाठी पढु ील उपाय
सावं गतली जातात.


वस्त्रयाचा राजकीय सत्तेतील सवक्रय ि समान सभाग िाढविणे त्यािरील कुटंबाचे ओझे कमी करणे.



गैरसरकारी सघं टकाची उभारणी करुन त्यामार्ग त स्त्रीयाचा प्रश्न सोडविण्याची गती िाढविणे.



वस्त्रयाना मक्त
ु होण्यासाठी प्रस्थावपत समाजव्यिस्थेच्या सिग अगं ात पररितगन होणे आिश्यक आहे.

मानिी समाज व्यिस्थेतील नैसवगगक ि सिग प्रकारच्या ससं ाधनािर परुु षाच्ं या बरोबरीने वस्त्रयानं ा अवधकार
म्हणजे स्त्री सबलीकरण मानले जाते. त्यासाठी सत्ता विभागणी, वनणगय प्रवक्रया, सामावजक, राजकीय आवण
आवथगक जीिनात वस्त्रयांना समानता प्राप्त करुन देणे गरजेचे आहे. वस्त्रयांना उच्च दजागच्या भौवतक सवु िधा ि
विकासाची समान कल्पनांचे उच्चाटन करणे आिश्यक आहेत्र तसेच दाररद्रय, अज्ञान, अंधविश्वास, अनािश्यक
रुढी ि परंपरा इत्यादी स्त्री सधु ारणाचा िेग िाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्त्री वशक्षणाचे प्रमाण िाढविणे,
त्यांच्या जावणि जागृती वनमागण करण्याची आिश्यकता आहे. प्रबंळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभािी स्त्री
सबलीकरणाची संकल्पना यशस्िी होणे शक्य नाही.
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भारतीय राज्यघटना आवण स्त्रीसबलीकरण भारतीय राज्यघटना हा स्त्री सबलीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत
महत्िपूणग दस्ताऐिज मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेने स्त्री परुु ष विषमता आवण वस्त्रयाच्या दय्ु यम
स्थानाबाबतच्या परंपरागत मतांना छे त देत अनेक आधवु नक कायद्यांच्या घटनेत समािेश के लेला आहे. घटनेच्या
१५व्या कलमानसु ार कायद्यासमोर समानता आवण कायद्याचे समा संरक्षण वदलेले आहे. १६ व्या कलमानसु ार
धमग, िश
ं , वलंग, जन्मस्थान इत्यादी घटकाच्या आधारािर के लेला भेदभाि नष्ट करुन सिांना समान संधी वदलेली
आहे. १९ व्या कलमानसु ार परुु षासोबत वस्त्रयांना देखील िास्तव्य, व्यिसाय, संचार आवण संघटना अशी सप्त
स्िातत्र्ं य बहाल के लेली आहेत. डी. डी. बसच्ू या मते, “भारतीय राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमानसु ार सिग स्त्री-परुु ष
नागररकानं ा समान स्िरुपात जीिन जगण्याचा अवधकार, जीिनासाठी आिश्यक पयागप्त साधने प्राप्त करण्याचा
अवधकार आहे. त्यासोबत त्यांच्यासाठी कामाच्या वठकाणी न्यायपणू ग आवण मानितािादी िातािरण असले
पावहजे. प्रत्येक स्त्री-परुु षांना विवशष्ट जीिन स्तर प्राप्ती करण्यासाठी आिश्यक सामावजक आवण सांस्कृ वतक संधी
वमळाली पावहजे.’’२ भारतीय राज्यघटनेने स्त्री परुु षाच्या समान अवधकाराचे समथगन के लेले आहे. घटनेच्या २३
व्या कलमानसु ार वस्त्रयांिर गल
ु ामी लादणारया आवण शोषण करणाऱ्या सिग प्रथांना घटनाबाह्य मानलेल्या आहेत.
घटनेच्या २५ ते २८ कलमानुसार वस्त्रयाना परुु षांच्या बरोबरीने धावमगक स्िातंत्र्य, ३२ व्या कलमानसु ार घटनात्मक
अवधकाराच्या संरक्षणाचा अवधकार बहाल के लेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मागगदशगक तत्त्िात घटनेच्या ३८
व्या कलमानसु ार स्त्री परुु षानं ा समान कामासाठी समान िेतन, कलम ४२ नसु ार प्रसतु ीकाळ वस्त्रयानं ा सहाय्याची
तरतदू के लेली आहे. काम करण्याच्या पररवस्थतीत न्याय ि मानिी िातािरणाचा आग्रह घटनाकारांनी धरलेला
वदसनू येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या ५१ क (ड) नसु ार, “भारत के प्रत्येक नागररक का यह कतगव्य होगा वक िह
ऐसी प्रथाओ ं का त्याग करें जो मवहलाओ ं के सम्मान के विरुद्ध है ।"३ भारतीय राज्यघटनेने मवहला
सबलीकरणाच्या दृवष्टकोनातनू महत्त्िपणू ग तरतदू ीचा समािेश के लेला असला तरी त्या िास्तितेत के ले आहे की,
“स्िातंत्र्यानंतर मवहलाची वस्थती चांगली होईल, निीन वशक्षण पद्धती आवण आधवु नकतेतनू समाजात सहभाग
दशगिल
े ही अपेक्षा पण ते िास्तितेत येऊ शकले नाही. स्िातंत्र्यनंतर काही प्रमाणात वस्त्रयांना जागृती आलेली
आहे. सिग क्षेत्रात पवहल्यापेक्षा मवहलाची संख्या ि उपवस्थती िाढले असली तरी मवहलांच्या शोषणाच्या घटना
कमी झाल्या नाहीत तसेच त्याच्ं यािरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत. अनेक काययदेशीर तरतदू ीनतं रही
मवहला स्ित:ला असरु वक्षत मानतात"४ याचा अथग भारतीय राज्यघटनेने मवहला सबलीकरणाच्या दृष्टीने अनेक
तरतदू ीचा समािेश के लेला असला तरी अमं लबजािणीच्या पातळीिर अजनू ही व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज
आहे.
मवहला सबलीकरणासाठी शासकीय पातळीिरील प्रयत्न शासनाने मवहलाच्या समस्याचे अध्ययन
करण्यासाठी १९५३ मध्ये श्रीमती दगु ागबाई देशमख
ु अध्यक्षतेखाली कें द्रीय समजाकल्याण बोडागची स्थापन के ला.
या बोडागत मवहलाच्या वस्थतीचा अभ्यास करण्यासाठी १९७१ मध्ये एक सवमती वनयक्त
ु के ली. सवमतीने प्रवसद्ध
के लेला अहिाल 'टुिडडगस इक्िैवलटी' च्या नािाने प्रवसद्ध के ला. त्या आधारािर सहाव्या पंचिावषगक योजनेत
मवहलाच्या विकासासाठी अनेक विकास कायगक्रमाचा समािेश के ला. १९८५ मध्ये मानि संसाधन विकास
मत्रं ालयाच्या अतं गगत मवहला आवण बालविकास विभाग वनमागण करण्यात आला. १९९० मध्ये राष्ट्रीय मवहला
आयोग अवधवनयम संमत करण्यात आला. त्या अवधवनयमाच्या आधारािर १९९२ मध्ये राष्ट्रीय मवहला
आयोगाचे गठन करण्यात आले आहे. १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मवहला कोषाची वनवमगती के ली. २००८ मध्य भारत
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सरकार राष्ट्रीय मवहला सबलीकरणाची घोषणा के ली. मनमोहन वसंग सरकारने मवहलासाठी स्ितंत्र्य बँक
वनवमगतीचा वनणगय घेतलेला वदसतो. स्िातत्र्ं योत्तर भारतात लोकशाहीच्या यशास मवहलाना स्िातंत्र्य देणे आिश्यक
होते कारण लेनीन मते. “शोवषत िगग जोपयंत स्िातंत्र्य प्राप्त करु शकत नाही जोपयंत मवहलाना विकासासाठी
स्िातंत्र्य उपलब्ध करून वदले जात नाही. मवहला राजकारण आवण सािगजवनक कामाच्या विधानािरुन मवहला
सबलीकरणाची गरज विशद होते.”५
मवहलांच्या चळिळीतील अनेक कायगकते आवण नेत्यांनी मवहलाच्या विकासासाठी विविध स्िरुपाच्या
मागण्या के लेल्या आहेत. त्यासाठी िेळोिेळी मवहला संघटनानी प्रयत्न के लेल्या आहेत. मवहला
सबलीकरणासाठी शासनाने विविध कायदे के लेले वदसतात. त्यात विभायाग प्रवतबधं क कायदा, हडं ाबदं ीचा कायदा
१९६१, वहदं ु वििाह कायदा १९५५, वहदं ु उत्तरावधकार कायदा १९७८, पोटगीचा कायदा, िारसा हक्काचा
कायदा, घटस्र्ोटाचा कायदा, कौटंवबक वहसं ाचार कायदा २००५ इत्यादी विषयक कायदे के लेले वदसनू येतात. या
कायद्याच्या माध्यमातनू वस्त्रयांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न के लेला आहे. कौटूंवबक वहसं ाचार कायदा करुन कुटुंबात
होणाऱ्या अन्याय अत्याचार विरुद्ध दाद मागण्याचा अवधकार वदलेला आहे. वस्त्रयांना गभगपाताचा अवधकार देऊन
अनािश्यक मातृत्िापासनू सटु का करण्यास मदत के ली आहे. स्त्री परुु षाच
ं े वलगं गणु ोत्तर मोठी तर्ाित आल्यान
गभगवलंग चाचणीिर बंदी आणनू स्त्री भ्रणू हत्या रोखण्यासाठी या कायदामळ
ु े मदत वमळाली असनू समाजातील
वस्त्रयाची कमी होणारी लोकसंख्या प्रवतबंध लािता येऊ शकतो. मवहलांना मालमत्तेत पुरुषांच्या बरोबरीने िाटा
वमळिनू देण्यासाठी विविध कायदे करुन वस्त्रयांना सासरच्या नव्हे तर माहेरच्या मालमत्तेत िाटा वमळिनू वदला.
घटस्र्ोटीतस्त्री अज्ञान कमी करण्यासाठी मल
ु ीसाठी स्ितत्रं शाळा, िसतीगृह,े स्कॉलरवशपची तरतदू के ली आहे.
दत्तक पालक योजना राबविल्या आहेत. मवहलांना स्ियंरोजगार वमळिनू देण्यासाठी प्रवशक्षणाची सोय, कजग
उपलब्धता, मवहलांसाठी स्ितंत्र बँकाची स्थापना के ली आहे. वस्त्रयांना आवथगकदृष्टडया सक्षम बनविण्यासाठी समान
काम समान िेतनाचा अवधकार, मवहलासाठी नोकरीत राखीि जागाची तरतदू , रोजगाराच्या वठकाणी पाळणाघरे ,
मवहलाच्या रात्रपाळीिर बदं ी इत्यादीबाबत कायदे करुन शासनाने मवहलाच्या कल्याणासाठी प्रयत्न के ले आहे.
राजकीय क्षेत्रात मवहलांना प्रवतवनधत्ि वमळिनू देण्यासाठी ग्रामीण ि स्थावनक स्िराज्य संस्थेत ५० टक्के जागा
आरवक्षत के ली आहेत. पदावधकारी पदासाठी आरक्षणाची तरतदू असल्यामळ
ु े अनेक वस्त्रया वजल्हापररषद
अध्यक्ष, महापौर, पंचायतसवमती सभापती, संरपंच पदािर काम करतांना वदसतात.
शासनाने मवहला संघटनांनी के लेल्या अनेक मागण्या मान्य के लेल्या असला तरी त्यांचे सिग प्रश्नाचं े
वनराकरण झालेले नाही. म्हणनू जवस्टस देसाईच्या मते, 'मवहला संरक्षणासाठी बनविलेले कायदे के िळ कागदािर
अवस्तत्िात आहेत. मवहला न्याय वमळविण्यासाठी आजही दीघगकालीन कायदेविषयक प्रवक्रयेतनू जािे लागते
त्यातनू त्याच्यात िैर्ल्य भािनाचा विकास होऊन अन्यायाला विरोध करण्याऐिजी अन्याय सहन करण्याची
प्रिृत्ती िाढत जाते.’ त्यांच्यािरील अन्याय सद्य:वस्थतीतही झालेले नाहीत. कारण मवहलांच्या बाबतीत
अजनू हीसमाजाच्या मल
ू भतू दृवष्टकोनात र्ारसा र्रक पडलेला नाही म्हणनू त्यासाठी व्यापक प्रयत्नाची गरज
आहे.

UPA Interdisciplinary National Peer Reviewed e-Journal

3

Issue-VIII:2020

UPA Interdisciplinary e-journal

ISSN : 2455-4375

मवहला सबलीकरणासाठी अशासकीय पातळीिरील प्रयत्न - मवहला सबलीकरणाच्या उद्देशाने भारतात
अनेक स्ियसं ेिी संघटनेची वनवमगती झालेली आहे. पातळीिर स्थापन झालेल्या काही सस्ं था सरकार आवण
परदेशातील वमळणाऱ्या देणग्या आवण अनदु ानािर चालतात. तरी काही संस्था जनमदतीिर अन्याय अत्याचा
राच्या जागृतीबाबत स्ियंसेिी संस्थांनी मोठडया प्रमाणािर कायग के लेले वदसतो. उदा. वदल्ली येथील वनभगया
बलात्कार कांडाप्रसंगी शासनािर दडपण आणण्याचे आवण बलात्काराच्या कायद्यात बदल घडिनू आणण्यासाठी
दबाि आणण्याची महत्िपूणग कामवगरी स्ियंसेिी संस्थांनी पार पाडलेली असते. यावशिाय मवहलांना
वशक्षणासाठी प्रयत्न करणे, स्त्री वशक्षणाचा प्रसार ि प्रचार करणे, वस्त्रयामध्ये आपल्या समस्याबाबत जागृती
घडिनू आणणे, मवहलांना स्ियंरोजगारासाठी प्रवशक्षण देण,े विधिा, िवं चत िगागतील मवहलंना आश्रय देण,े
मवहलांना व्यिसायासाठी कज' वमळिनू देण,े मवहलाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मोचग, आदं ोलने करणे, मत्र्ं यांना
वनिेदन देणे, शासकीय सवमतीिर प्रवतवनवधवत्ि वमळिनू मवहला अत्याचार प्रवतबंधक कायद्याच्या वनवमगतीसाठी
सहाय्य करणे, मवहलामध्ये जागृती वनमागण करण्यासाठी मावसके चालविणे, िेश्या व्यिसायातील मवहलाच्या
आरोग्यविषयक प्रश्नांना चालना देण,े मवहलांना सवु िधा वमळिनू देणे इत्यादी कायग अशासकीय कायग करणाऱ्या
स्ियंसेिी संस्था मार्ग त चालत आहे. मवहला आवथगक परािलंबनातनू होणाऱ्या शोषणाबद्दल एगं ल्स आपल्या
'Family, Private Property and Origin of State' ग्रंथात वलवहता की, “वििाहात परुु षांची श्रेष्ठता ही
आवथगक श्रेष्ठतेचा पररणाम आहे. आवथगक श्रेष्ठता नष्ट झाल्यास िैिावहक जीिनातील परुु षाच
ं े श्रेष्ठता देखील नष्ट
होईल."६ मवहलांच्या मानिी हक्कासाठी या संघटना मोठडया प्रमाणािर कायगरत आहेत. परंतु भारतासारख्या
विशाल देशात मवहलाच्या संख्येच्या मागागने अत्यंत कमी प्रमाणात स्ियंसेिी संघटनाचे अवस्तत्ि असल्यामळ
ु े
सि मवहलाच्या प्रश्नांना संघटनाकडून न्याय वमळत नाही तसेच बऱ्याच स्ियंसेिी संस्था अनदु ान आवण देणग्या
परु त्या कायग करतात. प्रत्यक्षात कायागऐिजी देखिा उभा करण्यात धन्यता मानतात म्हणनू मवहलाच्या प्रश्नापना
चालना वमळत नाही. या मयागदा असल्या तरी देखील स्ियंसेिी संघटनांनी वस्त्रयांच्या विकासासाठी व्यापक प्रयत्न
के लेले वदसतात. त्यांच्या कायागमळ
ु े शासन दरबारी आवण समाजात मवहलाच्या सबलीकरणाबाबत सकारात्मक
पािले उचलेली जात आहेत त्याचे श्रेय स्ियंसेिी संघटनाना आहे.
स्त्री सबलीकरणासाठी उपाययोजना
स्त्री सबलीकरणासाठी पढु ील उपाययोजना सांवगतल्या जातात
१.
२.
३.
४.
५.

स्त्रीमक्त
ु ी सोबत स्त्रीशक्ती विकवसत होण्यासाठी स्त्रीचे सबलीकरण होणे महत्िाचे त्याच्यासाठी ही
चळिळ एकस स्िरुपात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे
स्त्री चळिळ ही दबाबगटात रुपातं रीत झाल्यावशिाय वस्त्रयानं ा हक्क वमळणार नाहीत.
आतं रराष्ट्रीय ि राष्ट्रीय पातळीिर मान्य अवधकार वस्त्रयांना उपभोगता येतील यासाठी प्रयत्न के ले
पावहजे.
गल
ु ाबरोबर मल
ु ींनाही समान हक्क ि िागणक
ू वमळाली पावहजे. लैंवगक विषमता दरू करण्यासाठी
उपाययोजना के ल्या पावहजेत.
शासकीय प्रयत्नाबरोबर स्थावनक पातळीिर सघं टनात्मक प्रयत्न होऊन स्त्री सघं टनाची उभारणी के ली
पावहजे आवण त्यािारे स्त्री विकासाचे कायगक्रम आखले पावहजे.
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वशक्षणाचा हक्क कायद्याचे ज्ञान, अवधकार प्राप्ती इ. धोरणाची अमं लबजािणी अवधका-अवधक स्त्री
शक्तीकरण घडिनू आणण्यावशिाय स्त्री सबलीकरणाचे उवद्दष्ट साध्य होणार नाही.
जागवतकीकरणामळ
ु े मावहतीचा स्र्ोट झाला आहे. मावहती अवधकाराचा िापर करुन ज्ञानावधष्ठीत समाज
वनवमगतीचा प्रयत्न झाला आहे.
वशक्षणाचा हक्क कायद्याचे ज्ञान, अवधकार प्राप्ती तसेच आवथगक आवण आन्य धोरणाची अमं लबजािणी
समाज अवधकावधक स्त्री शक्तीकरण घडिनू आल्यावशिाय स्त्री सबलीकरणाचे ध्येय साध्य होणार नाही.

स्त्रीसबलीकरणा पढु ील आिाहने आवण वस्त्रिादाची स्त्री सबलीकरणाची सक
ं ल्पना साध्य होण्यासाठी
समाजव्यिस्थेच्या सिग अंगात पररितगन अवभप्रेत आहे. कोणत्याही व्यिस्थेत भाषा आवण सावहत्याच्या
माध्यमातनू सिगप्रथम पररितगने येतात. त्यासाठी भाषा आवण सावहत्यातील पारंपररक स्त्री विरोधी मांडणी नाकारणे
आिश्यक आहे. संस्कृ तीतील नीतीतत्िे आवण धमग ग्रंथातील स्त्रीविषयक भवू मके ची वचवकत्सा करुन नव्याने
िैचाररक माडं णी के ली पावहजे. परंपरागत समाजाच्या आधारािर हल्ला चढविणे गरजेचे आहे. आधवु नक काळात
वस्त्रयांना वमळालेले स्िातंत्र्य आवण कायदेशीर हक्कामळ
ु े सिग क्षेत्रात त्यांच्या िािर िाढलेला आहे. मात्र
परुु षप्रधान व्यिस्था धमगिाद, कमगकांड, बिु ाबाजी यांच्या माध्यमातनू परुु षप्रधान व्यिस्था कायमिरुपा वस्थर
करण्याचा प्रवतक्रांतीिादी प्रयत्न जोरात सरुु आहे. त्यास योग्य मागागने शह देण्याऐिजी स्त्री मक्त
ु ी चळिळी
परुु षाविषयी गैरसमज, असहयोग, परुु ष कुटुंब व्यिस्था ि वििाह सस्ं थेला विरोध, समवलगं ी सबं धं ाचे समथगन
करुन परुु षाची िचगस्िाच्या विरोधात नकारासत्मक भवू मकाचे समथगन करतात. पुरुषी िचगस्िास मोडून
टाकण्यासाठी अतेररकी भवू मका स्िीकार के ला जात आहे. स्त्री स्िातंत्र्याऐिजी स्िैराचारास प्राधान्य देत आहेत.
त्यातनू निीन समस्या जन्माला येतात. त्यामळ
ु े स्त्री स्िातंत्र्य होण्याऐिजी अवधक असरु वक्षत होण्याची
शक्यताजास्त वदसते. ही भवू मका िैचाररक दृष्टडया गोंधळ वनमागण करणारी आहे. ही भवू मका बदलनू स्त्री प्रश्नाबद्दल
सहानभु तू ी असलेल्या परुु षाचे सहकायग घेऊन ही चळिळ यशस्िी करता येईल याकडे लक्ष देणे आिश्यक आहे.
स्त्री सबलीकरण ही आधवु नक काळातील चळिळ आहे. ही चळिळ खऱ्या अथागने दसु ऱ्या महायद्ध
ु ानं तर
जगातील सिग भागात पोहचलेली आहे. अजनू ही अनेक देशात वस्त्रयांना वकमान प्राथवमक हक्क सद्ध
ु ा बहाल
के लेले नाही. जातीय दगं ली, यद्ध
ु े, दष्ट्ु काळ, स्थलांतर इत्यादी काळात सिागत जास्त अन्याय अत्याचाराला सामोर
जािे लागते. अनेक देशात अजनू ही परुु षप्रधान संस्कृ तीचे िचगस्ि असल्यामळ
ु े साधे साधे हक्क ही वस्त्रयांना वदले
जात नाही. उदा. शौदी अरे वबयामध्ये िाहन चालविण्याचा अवधकार सद्ध
ु ा वस्त्रयानं ा नाही. या उदा. िरुन वस्त्रयाचं
पररवस्थती समजण्यासारखी आहे. जगातील अनेक देशात वस्त्रयांना कायदेशीर संरक्षण वदलेले असले तरी अनेक
वस्त्रया कायद्याचा िापर करत नाही. एखाद्या स्त्रीने त्याविरुद्ध बंड करण्याचा प्रयत्न के ला तर दहशतीच्या मागागने
त्या स्त्रीला नष्ट करण्याचा प्रयत्न के ला जातो. उदा. मलाईका नािाच्या मल
ु ीने पावकस्तानात मल
ु ीच्या
वशक्षणासाठी तावलबानच्या धमकीकडे दल
ु े तावलबानी दहशतिाद्यानं ी वतच्या िर गोळ्या झाडल्या.
ु गक्ष के ल्यामळ
अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतात. मवहलाच्या हक्काप्रवत आजही असंिदे नशील िृत्ती समाजात वदसनू येते.
वस्त्रयाकडे मालमत्ता वकंिा उपभोगाची िस्तू म्हणनू पावहले जाते. त्यातनू स्त्री हक्क ही लाबं ची गोष्ट आहे. जोपयंत
समाजात वस्त्रयाकडे पाहण्याच्या िृत्तीत सकारात्मक बदल झाल्यावशिाय स्त्री सबलीकरणाला भवितव्य नाही.

UPA Interdisciplinary National Peer Reviewed e-Journal

5

Issue-VIII:2020

UPA Interdisciplinary e-journal

ISSN : 2455-4375

स्त्रीिाद ही संकल्पना प्राथवमक अिस्थेत असली तरी भािी का ळात वस्त्रयामध्ये जाणीि जागृती वनमागण झाल्यास
वकंिा राजकीय सत्ते वस्त्रयानं ा समानभागीदारी वमळाल्यास स्त्री सबलीकरण भवितव्य उज्ज्िल होऊ शकते.
साराांशस्त्री सबलीकरण चळिळीसमोर दाररद्रडय, अज्ञान, गल
ु ामवगरी, स्त्री भ्रणू हत्या, मातृत्ि नाकारण्याची िृत्ती,
वस्त्रयांची कमी होत जाणारी लोकसंख्या, लैवगक
ं शोषण ि कुमारी माता हे भीषण प्रश्न आहेत. म्हणनू परुु ष िगागचा
वतरस्कार हा चळिळीचा आधार न ठे िता परुु षी सहयोगातनू ही चळिळ यशस्िी कर काळाची गरज आहे.
वस्त्रयामध्ये जागृती वनमागण करुन त्याच्ं यात वहतसबं धं ी गट िा दबाब गट म्हणनू भवू मका विकवसत कर णे आिश्यक
आहे. स्त्री सबलीकरण चळिळी अजनू ही बराच लांबचा पल्ला गाठाियाचा आहे. त्यासाठी लोकशा ही आवण
संयमाच्या मागागने आदं ोलनाची हाताळणी करणे आिश्यक आहे. कारण जागवतकीकरणाच्या चळिळीला गती
येत आहेत. स्त्री परुु ष समानतेिर नागरी व्यिस्थेची प्रस्थापना के ल्यावशिाय मानिी जातीला उज्जिल भवितव्य
नाही.
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