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पार्श्यर्म
ू ी
र्ारतामध्र्े गर्यपात अथवा गर्यसमापन कार्द्याने वैध वैद्यकीर् सेवा आहे. र्ासाठी ‘मेक्षडकल र्र्मयनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’
(एमर्ीपी) कार्िा अक्षस्तत्वात आहे. परांतु तरीही सामाक्षजक मानक्षसकता, सेवाांची अपुरी पोहोच, सेवा िेणाऱर्ाांचा
िृष्टीकोन आक्षण कार्द्याचे अज्ञान र्ामुळे ही सेवा क्षमळवणे अनेक मक्षहलाांना अवघड जाते. अलीकडे क्षवर्म ललांगिर
(मुलगे आक्षण मुली र्ाांच्र्ा प्रमाणातील असमतोल) कमी करण्र्ासाठी ‘ललांगक्षनवड आक्षण ललांगक्षनक्षिती प्रक्षतबांधक
कार्िा’ (पीसीपीएनडीर्ी) करण्र्ात आला आहे. र्ा कार्द्याची अांमलबजावणी करताना त्र्ाची एमर्ीपी कार्द्याशी
गल्लत के ली जाते. पटरणामी सरसकर् गर्यपात सेवा नाकारण्र्ाचे प्रमाण वाढले आहे. खरेतर गर्यपात सेवा हा
क्षिर्ाांचा हक्क म्हणून ओळखला पाक्षहजे. पण तसे न होता, आज ही सेवाच नाकारली जात आहे. र्ाचे गांर्ीर पटरमाण
क्षिर्ाांचे शारीटरक व मानक्षसक आरोग्र् व स्वास््र् र्ाांवर, त्र्ाांचे सामाक्षजक स्थान र्ावर होत आहेत.
ही समस्र्ा िूर करण्र्ासाठी एमर्ीपी कार्िा र्ोग्र् प्रकारे समजून घेणे आक्षण आवश्र्क तेव्हा मक्षहलेला खात्रीशीर
गर्यपात सेवा उपलब्ध होणे, जरुरीचे आहे. र्ािृष्टीने प्रत्र्ि कार्यिेत्रात काम करणाऱर्ा कार्यकत्र्ाांची समज वाढवणे
जरुरीचे आहे. ज्र्ामुळे गर्यपात सेवा व कार्िा र्ाबद्दलचे अज्ञान िूर होईल. आवश्र्क तेव्हा सुरक्षित, कार्िेशीर
आक्षण खात्रीशीर सेवा क्षमळावी हा आरोग्र् व प्रजनन हक्काच्र्ा कामाचा एक अक्षवर्ाज्र् र्ाग बनला पाक्षहजे. त्र्ासाठी
जनमत तर्ार झाले पाक्षहजे. सरकारने र्ोग्र् धोरणाांची आखणी व अांमलबजावणी करावी र्ाचा आग्रह धरला पाक्षहजे.
र्ाच र्ूक्षमके तून मक्षहला सवाांगीण उत्कर्य मांडळ (मासूम), एक्षशर्ा सेफ अॅबॉशयन पार्यनरशीप (एएसएपी),आक्षण ग्रास
रूर्स् इक्षनक्षशएटर्व्हज् फॉर सोशल ट्रान्सफॉमेशन (क्षग्रस्र्) र्ा तीन सांस्थाांनी क्षमळू न “सुरक्षित गर्यसमापन सेवाांच्र्ा
उपलब्धतेसाठी धोरणवककली (अॅडव्होकसी)” र्ा कार्यशाळे चे आर्ोजन के ले होते.

सहर्ागी सांस्था:
ही तीन किवसीर् कार्यशाळा किनाांक ९, १० व ११ फे ब्रुवारी २०१७ रोजी पुणे र्ेथे झाली. शहरी व ग्रामीण
र्ागातील मुख्र्त्वे वस्तीपातळीवर काम करणाऱर्ा आक्षण थेर् लोकाांच्र्ा सांपकायत असणाऱर्ा कार्यकत्र्ाांसाठी ही
कार्यशाळा होती. क्षिर्ाांचे हक्क, प्रजनन व आरोग्र् हक्क र्ा क्षवर्र्ाांवर कार्यरत जवळपास २१ क्षजल्यातील सामाक्षजक
सांस्थाांचे, प्रत्र्ेक सांस्थेचे २-३ प्रक्षतक्षनधी र्ाप्रमाणे, ७६ जण र्ा कार्यशाळे त राज्र्र्रातून सहर्ागी झाले.
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कार्यशाळे ची उकद्दष्टे:
१. ललांगसमर्ाव िृष्टीने क्षवचार करता सुरक्षित गर्यसमापन सेवा प्राप्त होणे हा क्षिर्ाांचा प्रजनन अक्षधकार, लैंक्षगक
अक्षधकार आक्षण मानवी अक्षधकार आहे - ही समज व र्ान असलेल्र्ा वस्तीपातळीवरील कार्यकत्र्ाांचे िल तर्ार करणे.
२. ललांगक्षनिान प्रक्षतबांधक कार्द्याच्र्ा अांमलबजावणीच्र्ा नावाखाली क्षिर्ाांना सुरक्षित गर्यसमापन सेवा नाकारणे
आक्षण गर्यसमापन सेवातील नफे खोरी र्ाांच्र्ा क्षवरोधात धोरण वककलीची समज व कौशल्र्े र्ा कार्यकत्र्ाांमध्र्े
क्षवकक्षसत करणे
३. महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा पातळीवर सुरक्षित व सन्मानपूवयक गर्यपाता सेवेची पोहोच वाढावी, र्ा र्ूक्षमके ने अक्षर्र्ान
बाांधणीसाठी क्षवचारमांथन करणे

स्वागत व प्रास्ताक्षवक
मासूम सांस्थेच्र्ा सांस्थापक सिस्र् आक्षण िी हक्क कार्यकत्र्ाय डॉ.मनीर्ा गुप्ते र्ाांनी सवय सहर्ागींचे स्वागत के ले आक्षण
पुढील प्रास्ताक्षवकातून कार्यशाळे चा उद्देश स्पष्ट के ले.
र्ा कार्यशाळे त आपण गर्यपात सेवच्े र्ा बाबतीत आपली समज वाढवणार आहोत. आपल्र्ा िेशात कार्द्याने वैद्यकीर्
गर्यपात क्षमळण्र्ाची सुक्षवधा उपलब्ध करून किली आहे.पण अद्याप गर्यपात सेवा क्षमळणे हा क्षिर्ाांचा हक्क आहे असे
मानले जात नाही. गर्यपात सेवा के वळ सोर् म्हणून नव्हे तर हक्क म्हणून क्षमळावा अशी आपली मागणी आहे. त्र्ाच
िृष्टीने र्ाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आपण र्ा कार्यशाळे तून र्ाकलेले आहे.
र्ासाठी आपल्र्ाला गर्यपात कार्द्यातील त्रुर्ी समजून घेणे आवश्र्क आहे. तसेच गर्यपात से वा वैध आहे, परांतु
ललांगक्षनिान करून गर्यपात करणे अवैध का आहे, हे समजून घेणेही आवश्र्क आहे.
१९७१ मध्र्े एमर्ीपी कार्िा झाला व त्र्ाने काही क्षवक्षशष्ट कारणाांसाठी गर्यपात सेवा वैध ठरवली. मुळात र्ा
कारणाांमध्र्े काही क्षवरोधार्ास व अडचणीच्र्ा गोष्टी आहेत. उिाहरणाथय, एक कारण आहे सांततीक्षनर्मन साधन
फसणे. म्हणजे आधी मूल नको होते म्हणून साधन वापरले व आताही ते नको आहे; असे असेल तर ते कार्िा मान्र्
करतो. पण सांबांधाच्र्ा वेळी मूल हवे असेल ककां वा सांतक्षतक्षनर्मन साधनाांची माक्षहती नसल्र्ाने गर्य राक्षहला, पण नांतर
तो नको असेल, तर मात्र ते कार्द्याला मान्र् नाही. पटरणामी सेवा जर हवी असेल तर ‘साधन फसले’ असे सरसकर्
कारण द्यावे लागते. कार्द्यातील त्रुर्ीचे आणखी एक उिाहरण - गर्य क्षवकलाांग असेल तर तो पडार्ला कार्द्याची
परवानगी आहे. क्षवकलाांग हक्काांसाठी काम करणाऱर्ा सांस्थाांचा र्ा तरतुिीला आिेप आहे. म्हणजे क्षवकलाांग व्यक्तींना
र्ा जगात र्ेण्र्ाचा अक्षधकार तुम्ही नाकारणार, की त्र्ाांनाही सन्मान व सुक्षवधापूणय जीवन जगता र्ेईल असा समाज
तर्ार करणार? हा त्र्ाांचा रास्त प्रश्न आहे. र्ाप्रमाणे कार्द्यात अन्र्ही काही त्रुर्ी आहेत, त्र्ा िूर होण्र्ाची आक्षण
गर्यपात सेवा हा हक्क आहे अशी र्ूक्षमका घेऊन कार्िा सिम करण्र्ाची गरज आहे.
१९७१ पासून कार्िा जरी असला तरी ‘गर्यपात म्हणजे पाप’ अशी समाजाची मानक्षसकता असल्र्ाने र्ा कार्द्याची
माक्षहतीच लोकाांपर्ांत पोहोचलेली नाही. एका अभ्र्ासानुसार २५% लोकाांनाही हा कार्िा, त्र्ातील तरतुिी माक्षहती
नाहीत. मात्र र्ा कार्द्यानांतर जवळपास तेवीस वर्ाांनी १९९४ मध्र्े झालेला पीसीपीएनडीर्ी कार्िा मात्र
बहुतेकाांना माक्षहती आहे. क्षिर्ाांच्र्ा हक्काांसाठी काम करताना आपल्र्ाला वैध व हक्क म्हणून क्षमळालेली गर्यपात सेवा
आक्षण ललांगक्षनिान करून अवैध गर्यपात करणे र्ातील फरक समजून घेणे जरुरीचे आहे.
र्ा िोन कार्द्याांची गल्लत होण्र्ाचे मुख्र् कारण म्हणजे गर्यपात कार्िा जेव्हा करण्र्ात आला त्र्ावेळी त्र्ामध्र्े िी
चळवळीचा सहर्ाग घेतला नव्हता. िी आरोग्र् हक्काच्र्ा मागणीतून हा कार्िा आलेला नाही. तर असुरक्षित
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गर्यपातामुळे होणारे मृत्र्ू रोखणे आक्षण सांततीक्षनर्मन र्ा कारणाांसाठी हा कार्िा आला. र्ाऊलर् ललांगक्षनिानक्षवरोधी
कार्िा होण्र्ामध्र्े िी चळवळ व आरोग्र् हक्क कार्यकत्र्ाांनी महत्त्वाची र्ूक्षमका क्षनर्ावली. त्र्ामुळे कार्द्याची
अांमलबजावणी होत नव्हती, तेव्हा र्ा सांस्थाांनी सरकारला प्रश्न क्षवचारले. त्र्ामुळे आक्षण क्षवर्म ललांगिर ही समस्र्ा
समोर ठाकल्र्ाने कार्द्यात आवश्र्क बिल होत गेले, कार्द्याचा प्रसार – प्रचार झाला, आक्षण लोकाांना त्र्ाची
माक्षहती झाली.
सरकारने पीसीपीएनडीर्ी कार्द्याच्र्ा कार्यवाहीवर व प्रसारावर र्र किला असला तरी ‘मुली का हव्यात?’ र्ाची
र्ूक्षमका समाजाच्र्ा सोर्ीची आक्षण क्षपतृसत्ताक िृष्टीकोनाची आहे. (उिा. मुलगी जन्माला आली नाही तर राखी
बाांधार्ला बहीण कशी क्षमळणार, पत्नी व सून कशी क्षमळणार? इत्र्ािी). त्र्ामुळे िी व आरोग्र् चळवळीच्र्ा
रे ट्यातून हा कार्िा झाला असला तरी तो प्रस्थाक्षपत समजेला धक्का न लावता राबवला जात आहे. त्र्ामुळे त्र्ाची
धार बोथर् के ली जात आहे.
र्ा पार्श्यर्ूमीवर आपले अनुर्व तपासून आपली र्ूक्षमका आपल्र्ाला क्षवकक्षसत करार्ची आहे. तीन किवसाांच्र्ा र्ा
कार्यशाळे तून आपण त्र्ािृष्टीने क्षनक्षित सुरुवात करू शकू असा मला क्षवर्श्ास आहे.

सत्र १ - जेंडर, क्षपतृसत्ता आक्षण सुरक्षित गर्यसमापनाशी त्र्ाचा सांबध
ां
डॉ.मनीर्ा गुप्ते
सेक्स म्हणजे नैसर्गयक अथवा शारीटरक ललांग आक्षण जेंडर म्हणजे सामाक्षजक ललांग.
र्ा िोन्हीची समज र्ेणे म्हणजे शारीटरक ललांगाचे सामाक्षजक ललांगात कसे रुपाांतर होते हे समजणे. एका गोष्टीतून
आपण हे समजून घेऊर्ा.

गोष्ट मुन्ना – मुन्नीची, जुळ्र्ा र्ावांडाांची (डॉ. मनीर्ा गुप्ते द्वारा तर्ार )
नुकतीच जन्मलेली िुपट्यात लपेर्लेली जुळी मुले पाहून र्ातील कोणता मुन्ना आक्षण कोणती मुन्नी हे
त्र्ाांना के वळ पाहून समजत नाही. त्र्ाांचे ललांग बक्षघतल्र्ाक्षशवार् कोण मुलगा व कोण मुलगी हे
समजत नाही.
ही मुले मोठी होतात तसे त्र्ाांचे पेहराव, के शरचना बिलत जाते. मग मात्र त्र्ाांच्र्ाकडे बघूनच समजू
लागते. हे पेहराव व के शरचना कोण ठरवते? कु र्ुांब, समाज र्ाांच्र्ा समजेतून हे ठरवले जाते, म्हणजे हे
नैसर्गयक नव्हे. मुलाने व मुलीने कार् घालावे, कसे के स ठे वावेत हे समाजाच्र्ा मापिांडानुसार ठरते.
छोट्या मुन्ना व मुन्नीचा वाढकिवस असतो. लोक अनेक र्ेर्वस्तू आणतात, पण िोघाांसाठी वेगवगेळ्र्ा.
कपड्ाांचे प्रकार, रां ग वेगळे , िोघाांसाठीची खेळणीही वेगळी. मुलासाठी गाडी, bat बॉल तर
मुलीसाठी र्ातुकली – बाहुली.
मुलासाठी बौद्धीक वाढीला पूरक आक्षण घराबाहेर खेळार्चे खेळ, तर मुलींसाठी घराच्र्ा कोपऱर्ात
खेळार्चे खेळ!
मुन्ना बॉल घेऊन बाहेर जातो. मुलाचे खेळ त्र्ाला घराबाहेर जाण्र्ाची सांधी िेतात, त्र्ाला जगाची
ओळख होते, नवे क्षमत्र क्षमळतात.
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मुन्नी घरात बाहुलीशी खेळते. किाक्षचत क्षतची एखािी मैत्रीण क्षतच्र्ाशी खेळार्ला र्ेत.े घराच्र्ा ‘आत’
र्ेणारी मैत्रीण म्हणजे जातपात पारखूनच क्षतचे र्ेणे होते. मुन्नीचे क्षवर्श् चार लर्ांती पुरते मर्ायकित
राहते. क्षतला स्वतांत्र होण्र्ाची, जगाची माक्षहती करून घेण्र्ाची सांधीच क्षमळत नाही.
घराच्र्ा बाहेर पडल्र्ाने मुन्नाला घरच्र्ाांच्र्ा अपरोि अनेक गोष्टी करार्चे धाडस र्ेते, त्र्ातून अनेक
प्रकारची माक्षहती होते.
मुन्नी मात्र बाहुलीशी सांवाि साधते. क्षतच्र्ासाठी खाऊ करते, क्षतला खेळवते, जोजवते. क्षतला बाहेरचे
जग समजत नाही. एकर्ी बाहेर जाण्र्ाचा आत्मक्षवर्श्ास र्ेत नाही.
बाई म्हणून र्क्षवष्र्ात करार्च्र्ा कामाची सवर् – घरकाम, स्वर्ांपाक, मुलाांचा साांर्ाळ इत्र्ािी मुन्नीला क्षतच्र्ा बालपणीच्र्ा खेळातून लावली जाते. हे ठरलेल्र्ा सामाक्षजक धारणाांतून होत असते.
तरी म्हर्ले जाते की बाईला जात्र्ाच घरकामाची, बाल सांगोपनाची आवड असते.

र्ा गोष्टीतून कार् समजते?
-

शारीटरक ललांग म्हणजे नैसर्गयक व जन्मावेळचे ललांग

-

सामाक्षजक ललांग म्हणजे कार् - समाजाने मुलगी / मुलगा आहे म्हणून ठरवलेल्र्ा गोष्टी / क्षनर्म / रूढी

-

क्षनसगय मुलगा-मुलगी र्ेिार्ेि करत नाही, पण समाजाने जे ठरवले आहे त्र्ातून िी-पुरुर् र्ेि के ला जातो

-

मुलगी आहे म्हणून ककां वा मुलगा आहे म्हणून त्र्ाांनी समाजात कोणत्र्ा र्ूक्षमका क्षनर्ावार्च्र्ा हे समाज
ठरवतो आक्षण त्र्ाकटरता प्रत्र्ेकासाठी ज्र्ा ज्र्ा वेगळ्र्ा गोष्टी / क्षनर्म / रूढी ठरवतो त्र्ातून सामाक्षजक
ललांग तर्ार होते

-

मुलीची तर्ारी पत्नी व आई र्ा र्ूक्षमका पर पडण्र्ासाठी के ली जाते, तर मुलाची तर्ारी समाजाला धीर्पणे
सामोरे जाण्र्ासाठी घडवली जाते.

-

हे उलर्े झाले – म्हणजे मुलाला बाहुलीशी खेळार्चे आहे तर तो ‘बार्ल्र्ा’ होतो! मुलीला घराबाहेरचे
शक्तीचे, कसरतीचे खेळ खेळार्चे तर क्षतला क्षतला असले ‘मिायनी’ खेळ करार्ला परवानगी नाही.

-

अशा प्रकारे मुला-मुलींच्र्ा र्ूक्षमका क्षवक्षशष्ट सामाक्षजक समजुती आक्षण क्षशस्त र्ाांतून घडवल्र्ा जातात,
तरीही त्र्ा नैसर्गयक व स्वार्ाक्षवक वार्ू लागतात.

-

मुलींचे क्षवर्श् जाणीवपूवयक मर्ायकित ठे वले जाते आक्षण नांतर मुली क्षर्त्र्र्ा असतात, त्र्ाांना आत्मक्षवर्श्ास
नसतो असे लेबललांग के ले जाते.

-

हे लिात घेतले पाक्षहजे की, सामाक्षजक ललांग घडवताना िी आक्षण पुरुर्ाांना त्र्ाांच्र्ा र्क्षवष्र्ातील र्ूक्षमका
क्षनर्ावण्र्ासाठी घडवले जात असते.

-

सामाक्षजक ललांगर्ेिर्ावामुळे मुलग्र्ाांवरही अन्र्ार् होतो, उिा. त्र्ाला घरचा कताय म्हणून कमावणे र्ाग
असते. पण मुलींच्र्ा र्ूक्षमका घडवणे आक्षण मुलाांच्र्ा र्ूक्षमका घडवणे र्ातील एक मुलर्ूत महत्त्वाचा फरक
लिात घेतला पाक्षहजे. सामाक्षजक ललांगर्ेिाच्र्ा धारणा पुरुर्ावर अन्र्ार् करत असल्र्ा तरी त्र्ा त्र्ाची
सामाक्षजक प्रक्षतष्ठा वाढवार्ला पूरक ठरतात. उिा. पुरुर् कमावू लागतो, स्वतांत्र होतो. र्ाउलर् बाईवर
ललांगर्ेि लािून क्षतला अक्षधक कमजोर व िुय्र्म के ले जाते.
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शारीटरक ललांग आक्षण सामाक्षजक ललांग र्ाांची सरक्षमसळ झाली आहे, ती कार्यकत्र्ाांनी बारकाईने समजून घेण्र्ाची गरज
आहे.
“बाई मूल जन्माला घालू शकते” हे नैसर्गयक ललांग आहे. तशी िमता बाईमध्र्े आहे. तर “बाई मूल जन्माला घालते” हे
सामाक्षजक ललांग आहे. ‘शकणे’ आक्षण ‘करणे’ र्ात अांतर आहे. कारण मूल जन्माला घालण्र्ाला /र्ेण्र्ाला धरून
समाजाच्र्ा अनेकक्षवध धारणा आहेत. उिा. क्षववाक्षहत बाई गरोिर राक्षहली तर त्र्ाचा उत्सव साजरा के ला जातो, पण
लग्नाबाहेर जर िी गरोिर राहते ते ‘पाप’ मानले जाते. लग्नाआधी मूल जन्माला घालता कामा नर्े, हा धाक, तर
लग्नानांतर मूल जन्माला घातलेच पाक्षहजे, हा िबाव. त्र्ामुळे ‘मुल जन्माला घालणे’ हे क्षवधान सामाक्षजक ललांगर्ावाचे
उिाहरण आहे.
ललांगर्ेिावर आधाटरत जडणघडण के ल्र्ाने गांर्ीर पटरणाम होतात. र्ाचे एक बोलके उिाहरण म्हणजे त्सुनामी
आपत्ती. र्ा आपत्तीमध्र्े मृत्र्ू पावलेल्र्ाांमध्र्े पुरुर्ाांपेिा क्षिर्ाांची सांख्र्ा जास्त आहे. खरे तर समुद्रात मासेमारीला
गेलेल्र्ाांमध्र्े पुरुर्ाांची सांख्र्ा जास्त होती. तरी असे का झाले र्ाचा शोध घेताना लिात आले की आपत्तीची चाहूल
लागल्र्ावर पुरुर् जीव वाचवण्र्ासाठी पळाले. पण क्षिर्ाांची मानक्षसकता के वळ स्वत:चा क्षवचार करण्र्ाची नव्हती.
घरातली म्हातारी मांडळी, कोंबड्ा, जनावरे , वस्तू र्ातील कार् कार् वाचवता र्ेईल र्ाचा क्षवचार त्र्ाांनी के ला.
बऱर्ाचजणींना झाडावर चढणे जमले नाही. काही टठकाणी २-३ किवस अडकू न पडलेल्र्ा क्षिर्ाांचे अांगावरचे कपडे
वाहून गेले, त्र्ा नग्न होत्र्ा आक्षण अशा अवस्थेत लोकाांना किसण्र्ाची शरम वार्ल्र्ाने त्र्ा शोधपथकाच्र्ा समोरही
आल्र्ा नाहीत आक्षण त्र्ाांनी जीव गमावला. म्हणूनच लहानपणापासून मनाची जी घडण घडवली जाते, त्र्ाचे पुढे
जाऊन ककती गांर्ीर पटरणाम होतात हे लिात घ्र्ार्ला हवे.

क्षपतृसत्ता
पुरुर्ाला घरातील कती व्यक्ती मानवणारी आक्षण सवय मालमत्ता व अक्षधकार वक्षडलाांकडू न मुलाला सोपवणारी
व्यवस्था म्हणजे क्षपतृसत्ता.
सामाक्षजक ललांगर्ेिाप्रमाणेच क्षपतृसत्ताक व्यवस्थाही नैसर्गयक वार्ू लागते, कारण अनेक शतके क्षिर्ाांवर क्षनर्ांत्रण
ठे वण्र्ातून ही व्यवस्था घडलेली आहे. ही क्षनर्ांत्रणे आता समाजरहार्ीचा र्ाग वार्ू लागली आहे.

क्षपतृसत्तेची क्षनर्ांत्रणे
 मालमत्ता - माझी मालमत्ता ही माझ्र्ाच बीजातून तर्ार झालेल्र्ा मुलाकडे गेली पाक्षहजे, र्ा क्षवचारातून
क्षपतृसत्तेने जन्म घेतला. शेत, घर, मालमत्ता ही पुरुर्ाच्र्ा नावावर, बार्को, मुले ही िेखील त्र्ाच्र्ाच
नावावर असतात. मुलीला माहेरच्र्ा सांपत्तीत अक्षधकार किला जात नाही, कारण क्षतथून क्षतला बेिखल के ले
गेले तरच ती लग्नाला तर्ार होईल. ज्र्ा घरात जन्मते क्षतथे ती कार्मची राहू शकत नाही, जे सासरचे घर
क्षतचे नाही क्षतथे मात्र क्षतने कार्म राक्षहले पाक्षहजे, असे क्षतच्र्ावर िडपण असते. मुलाला सांपत्तीत हक्क किला
जात नाही, मात्र जावर्ाला हुांडा किला जातो. र्ाप्रकारे िोन्हीकडू न पुरुर्ाांचा फार्िा पाक्षहला जातो.

 उत्पािन – घरकाम के ल्र्ाक्षशवार् घर चालू शकत नाही, पण घरकामाला मोल नाही. ते प्रेमापोर्ी करावे ही
अपेिा असते. बाहेर काम / नोकरी करार्ची असेल तर घर साांर्ाळू न करावी लागते, र्ामुळे बाईच्र्ा
अथायजयनावर मर्ायिा र्ेतात. लग्नानांतर सुनेने / बार्कोने नोकरी करार्ची की नाही, कोणती करार्ची, ककती
काळ करार्ची इत्र्ािी सगळे क्षनणयर् क्षतच्र्ा वतीने इतर ठरवतात. र्ात क्षतला कार् वार्ते र्ाला िुय्र्म
महत्त्व किले जाते.
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 प्रजोत्पािन – मूल जन्माला घालण्र्ाची िमता बाईमध्र्े असते, पण र्ाबाबतचे क्षनणयर् क्षतच्र्ा हाती नसतात.
लग्नानांतर मूल लगेच हवे की काही काळाने होऊ द्यार्चे, ककती मुले हवीत, मुलगा होण्र्ासाठी तपासणी
(ललांगक्षनवड चाचणी) करार्ची का, इत्र्ािी सवय क्षनणयर् हे कु र्ुांबाचे, नवऱर्ाचे असतात. कारण कु र्ुांबाला वारस
िेणे हे बाईचे कतयव्य मानले जाते. र्ा व अशा प्रकारे बाईच्र्ा प्रजनन िमतेवर क्षनर्ांत्रण ठे वले जाते.

 लैंक्षगकता - क्षपतृसत्ता ही पूणयत: मालमत्तेच्र्ा क्षनर्ांत्रणावर आधाटरत व्यवस्था आहे. वक्षडलाांकडू न मुलाला
सांपत्ती किली जाते. पण हे मूल माझेच आहे र्ाची खात्री हवी असते, त्र्ासाठी बाईवर आक्षण क्षतच्र्ा
लैंक्षगकतेवर क्षनर्ांत्रण लािले जाते. बाई ही ‘कोऱर्ा’ विासारखी असली पाक्षहजे, ही पक्की समजूत आहे.
त्र्ामुळे मुलीचे ‘शील’, ‘पाक्षवत्र्र्’ जपले जाते. प्रसांगी क्षतच्र्ा इतर हक्काांना डावलले जाते. उिा. एखाद्या
मुलीवर बलात्कार होतो, त्र्ानांतर गावतील इतर मुलींची शाळाही बांि के ली जाते. र्ाच कारणाांमुळे
क्षिर्ाांच्र्ा भ्रमण स्वातांत्र्र्ावरही क्षनर्ांत्रण आणले जाते. त्र्ाांना क्षनणयर्प्रकिर्ेत सहर्ागी करून घेतले जात
नाही.

सक्तीने, जबरिस्तीने क्षनर्ांत्रण ठे वणे शक्र् नसते. म्हणून अशी व्यवस्था क्षनमायण करावी लागते ज्र्ामध्र्े क्षिर्ा मजीने
क्षपतृसत्तेच्र्ा क्षनर्माांचे पालन करतील. त्र्ासाठी क्षपतृसत्ता बांधने िेते पण काही लालूचही िेते. प्रथम क्षिर्ाांच्र्ात िरी,
क्षवर्ागणी के ली जाते. क्षपतृसत्तेच्र्ा नीक्षतक्षनर्माांचे पालन करणाऱर्ा (सांस्कारी क्षिर्ा) आक्षण र्ा क्षनर्माांना न
जुमानणाऱर्ा (बाहेरख्र्ाली, वार्ा गेलेल्र्ा).
सांस्कारी म्हणजे आईवक्षडलाांच्र्ा मजीने लग्न करणाऱर्ा, नवरा असलेल्र्ा, मुलगा असलेल्र्ा, पक्षतव्रता इत्र्ािी. तर
र्ाक्षवरुद्ध वागणाऱर्ा म्हणजे स्वतांत्रपणे क्षवचार करणाऱर्ा, स्वत: लग्न ठरवणाऱर्ा ककां वा लग्नच न करार्चे ठरवणाऱर्ा,
मूल नसलेल्र्ा, नवरा नसलेल्र्ा इत्र्ािी क्षिर्ा ‘सांस्कारी’ प्रक्षतमेच्र्ा बाहेर र्ेतात.
म्हणजेच, बाईच्र्ा मनावर व मेंिव
ू र क्षनर्ांत्रण ठे वले जाते, हेच िमनकारी व्यवस्थेचे सवायत मोठे हत्र्ार असते.

ललांगर्ाव, क्षपतृसत्ता आक्षण सुरक्षित गर्यपातासह क्षिर्ाांचे आरोग्र् व प्रजनन हक्क र्ाांचा क्षनकर्चा सांबध
ां
आहे. र्ाची आपल्र्ा आसपास किसणारी उिाहरणे सहर्ागींनी साांक्षगतली मूल जन्माला घालार्चे की नाही र्ाचा क्षनणयर् बाईला घेता र्ेत नाही; मुलगा झाला नाही तर नवरा
सोडेल र्ाचे िडपण क्षतला वागवावे लागते; आपले स्थान / सामाक्षजक पटरक्षस्थती सुधारावी र्ासाठी ‘मला
मुलगा व्हावा’ असे क्षतला वार्ते; वर्ाच्र्ा उशीरा किवस राक्षहले की लाज वार्ते; लग्नाच्र्ा आधी पाळी
चुकत तर नाही र्ाकडे लि किले जाते, तर लग्नानांतर पाळी कधी चुकते र्ाकडे लि राहते; लग्न आक्षण मूल
होणे र्ाांची अपटरहार्य साांगड घातली जाते.

सवय माणसे समान आहेत. त्र्ामुळे कोणाच माणसाने िुसऱर्ावर सत्ता गाजवता कामा नर्े, ही समतेची र्ूक्षमका आहे.
म्हणूनच आपला लढा हा पुरुर्ाांक्षवरुद्ध नाही, तर क्षपतृसत्तेक्षवरुद्ध आहे, हे समजून घेतले पाक्षहजे.
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सत्र २ - मानवाक्षधकार आक्षण लैंक्षगक व प्रजनन अक्षधकार
डॉ. मनीर्ा गुप्ते
आधीच्र्ा सत्रात ललांगर्ाव समतेचा क्षवचार झाला, त्र्ालाच पुढे नेत डॉ.मनीर्ा गुप्ते र्ाांनी र्ा सत्रात मानवी
अक्षधकाराांचा क्षवर्र् समजावून किला.
‘मानवाक्षधकार’ ककां वा ‘मानवी अक्षधकार’ म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आल्र्ामुळे क्षमळालेले अक्षधकार. माणसाला
सन्मानाने जगण्र्ासाठी जे जे अक्षधकार हवेत त्र्ाचा मानवाक्षधकाराांमध्र्े समावेश होतो. मानवी हक्काांचा जाहीरनामा
१० क्षडसेंबर १९२५ मध्र्े जाहीर झाला. म्हणून हा किवस ‘मानवी हक्क किन’ म्हणून साजरा होतो.
प्रत्र्ेक िेशाची राज्र्घर्ना असते आक्षण त्र्ात नागटरकाांचे अक्षधकार समाक्षवष्ट के लेले असतात. त्र्ाला ‘सांक्षवधाक्षनक
अक्षधकार’ म्हणतात.
र्ारतीर् राज्र्घर्नेमध्र्े अनेक मानवी अक्षधकाराांचा समावेश आहे. परां तु सांक्षवधाक्षनक अक्षधकार आक्षण मानवी
अक्षधकार र्ातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे सांक्षवधान हे अपटरवतयनीर् नाही, ते बिलू शकते. ज्र्ा िेशाचे सांक्षवधान त्र्ा
िेशाला लागू असते. मानवी अक्षधकार मात्र वैक्षर्श्क आहेत. लोकशाही राजवर् असो की हुकू मशाही; गरीब िेश असो
वा श्रीमांत िेश असो; कोणत्र्ाही वणय, वांश, जात, धमय, ललांगाची व्यक्ती असो; प्रत्र्ेकाला मानवी अक्षधकार प्राप्त आहेत.







मानवी अक्षधकार हे वैक्षर्श्क आहेत
मानवी अक्षधकार क्षसद्ध करावे लागत नाहीत
मानवी अक्षधकार कोणत्र्ाही पटरक्षस्थतीत ते काढू न घेता र्ेत नाहीत.
मानवाक्षधकार परस्परसांबांधी आहेत, त्र्ाांच्र्ात उतरां ड नाही, सवय महत्त्वाचे आहेत.
अक्षधकार म्हणून मान्र्ता असेल की त्र्ाांची पूतयता झाली पाक्षहजे र्ाची सरकारकडे मागणी करता र्ेत,े
र्ासाठी मानवी अक्षधकार महत्त्वाचे ठरतात.

मानवी अक्षधकाराांची अशी र्ूक्षमका आहे की, प्रत्र्ेक व्यक्तीमध्र्े क्षवचार व क्षववेक िमता आहे आक्षण प्रत्र्ेक व्यक्तीला
सन्मान व स्वातांत्र्र्ाने जगण्र्ाचा हक्क आहे. असे असले तरी ते प्रत्र्िात मला माझ्र्ा िेशात क्षमळण्र्ासाठी िेशात
कार्िा असला पाक्षहजे.
कार्िा झाला तरी लोकाांच्र्ा मानवी अक्षधकाराांचे हनन होत असते. र्ाची अनेक उिाहरणे आपल्र्ा आसपास
किसतात. ओटरसा राज्र्ातले उिाहरण आहे की इथे सवणाांच्र्ा घरी जाताना क्षबगर-सवणय लोक सोबत िोन वीर्ा
घेऊन जातात व त्र्ावर बसतात. अशी जातीर्ेिाची वेगवेगळी उिाहरणे अन्र् र्ागातही आहेत. िुसरे उिाहरण मुांबई
वा िहशतवािी हल्ल्र्ाांचे लक्ष्र् असलेल्र्ा टठकाणाांचे आहे. अशा हल्ल्र्ानांतर प्रत्र्ेक मुसलमान व्यक्ती िहशतवािी
म्हणून पाक्षहले जाते. पटरणामी मुक्षस्लम लोक आपापल्र्ा समुिार्ात राहतात कारण सवयसाधारण समाजात त्र्ाांना
स्वीकारले जात नाही. कौर्ुांक्षबक लहांसाचार सहन करणाऱर्ा मुक्षस्लम मक्षहलाांना पोक्षलस तिारही करता र्ेत नाही.
कारण आपल्र्ाला न्र्ार् क्षमळणार नाहीच, क्षशवार् नवऱर्ाला कु ठल्र्ा तरी गांर्ीर गुन्याखाली अडकवले जाईल अशी
त्र्ाांना र्ीती वार्ते.
र्ाचाच अथय मानवाक्षधकार हे आपण ज्र्ा समाजात राहतो त्र्ा समाजातच तर्ार होत असतात. कोण्र्ा एका
माणसाचे अक्षधकार जातात, म्हणजे इतराांचेही जातात. एक अक्षधकार पक्का झाला तर तो बाकी अक्षधकाराांना पक्का
करतो, एक कमजोर झाला तर इतर अक्षधकाराांना मारक ठरतो.
एखािी गोष्ट ‘गरज’पूणय करण्र्ाच्र्ा िृष्टीने िेणे आक्षण ‘हक्क’ पूणय करण्र्ाच्र्ा र्ूक्षमके ने िेणे र्ात फरक आहे.
गरज आक्षण हक्क र्ाांचा परस्प राांशी जोडलेले आक्षण परस्परावलांबी असले तरीही हक्काधाटरत िृष्टीकोनातून काम करणे
महत्त्वाचे आहे.
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 गरज पूणय होईलच असे नाही, ती पूणय करार्ची की नाही हे िेणाऱर्ावर ठरते. अक्षधकार असला की तो पूणय
करण्र्ाची जबाबिारी असते.

 गरजेमध्र्े िेणारी व्यक्ती श्रेष्ठ असते, मागणारी व्यक्ती िबलेली असते. अक्षधकारामध्र्े मागणाऱर्ाला हक्काने
मागता र्ेत.े

 गरजेची पूततय ा करणे सांसाधने, इच्छाशक्ती र्ावर अवलांबून असते. अक्षधकार मात्र कमी करता र्ेत नाहीत,
के वळ वाढवता र्ेतात.
मानवी अक्षधकाराांमध्र्े - नागरी, राजकीर्, सामाक्षजक, साांस्कृ क्षतक आक्षण आर्थयक अक्षधकार र्ेतात.
र्ा हक्काांमध्र्ेच प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकाराचा हक्क समाक्षवष्ट आहे. जसे की, साधने कोणती हे इतराांनी ठरवणे चुकीचे
आहे, साधने कोणती वापरार्ची हे ठरवणे हा बाईचा हक्क आहे. र्ासाठी क्षतला सवय साधनाांची त्र्ाांच्र्ा पटरणामाांची
माक्षहती किली जाणे आवश्र्क आहे. जोडीिार क्षनवडीचा हक्क, लग्न करार्चे की नाही, लग्नात राहार्चे की नाही,
कोणावर प्रेम करार्चे हे सवय लैंक्षगक व प्रजनन अक्षधकाराांचे क्षवक्षवध घर्क आहेत. गर्यपात सेवेचा हक्किेखील र्ामध्र्े
समाक्षवष्ट आहे.

***
डॉ. सुक्षचत्रा िळवी र्ाांनी ‘जनसांपकय माध्र्मातील ललांगर्ाव आक्षण ललांगाधाटरत र्ेि’ र्ा क्षवर्र्ाच्र्ा चचेसाठी काही
लोकक्षप्रर् जाक्षहराती िाखवल्र्ा. घरगुती पिाथय, वस्तू, गर्यपात इमजयन्सी पील (आर्-पील) इत्र्ािी क्षवर्र्ाांच्र्ा र्ा
क्षक्लप्स होत्र्ा. जाक्षहरातीच्र्ा माध्र्मातून साचेबद्ध र्ूक्षमका आक्षण समजुती कशा प्रकारे अधोरे क्षखत के ल्र्ा जातात
र्ावर चचाय झाली. क्षवशेर्त: आर्-पीलच्र्ा जाक्षहरातीत किलेली माक्षहती शािीर्िृष्ट्या र्ोग्र् होती, पण ‘गर्यपात’ हा
हलक्र्ा आवाजात, लपवून बोलार्चा क्षवर्र् आहे, हे िाखवले गेले. र्ामुळे गर्यपाताबद्दल लोकाांच्र्ा मनात असलेल्र्ा
गैरसमजाांना खतपाणी क्षमळते.
पक्षहल्र्ा किवशीच्र्ा सत्राांचा समारोप ‘अांकुर’ र्ा क्षचत्रपर्ाने झाला. जात-पात र्ाांची उतरां ड असलेल्र्ा आपल्र्ा
समाजात क्षिर्ाांची लैंक्षगकता कशा प्रकारे वापरून घेतली जाते आक्षण त्र्ाांचा स्वत:च्र्ा शरीरावरील अक्षधकार
डावलला जातो, र्ाचे क्षचत्रण र्ामध्र्े के ले होते.
***

सत्र ३ - लैंक्षगक व प्रजनन अक्षधकार आक्षण त्र्ाांचे इतर अक्षधकाराांशी परस्परसांबध
ां
डॉ. सुक्षचत्रा िळवी
र्ा सत्रात गर् कार्ायच्र्ा माध्र्मातून ललांगर्ाव, मानवाक्षधकार, प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार र्ाांक्षवर्र्ी क्षनगक्षडत
महत्त्वाच्र्ा मुद्दद्याांची चचाय झाली.
सहर्ागींनी गर्ामध्र्े के स-स्र्डीचे वाचन के ले आक्षण त्र्ातील ललांगर्ाव, मानवी अक्षधकार आक्षण प्रजनन व लैंक्षगक
अक्षधकार सांबांधी कोणकोणते मुद्दे आहेत त्र्ाांची माांडणी के ली.
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मुन्नी १३ वर्ाांची आहे. एका वस्तीत
सांर्ुक्त कु र्ुांबात ती राहते. मुन्नी क्षतच्र्ा
आईवक्षडलाांची पाचवी मुलगी असून
घरची पटरक्षस्थती चाांगली आहे.

के स स्र्डी १ – मुन्नी
ललांगर्ाव -

त्र्ामुळे सगळी र्ावांडे शाळे त जातात.

* नापास होणे म्हणजे लग्न हे समीकरण

मुन्नीचे वडील कडक स्वर्ावाचे, तर
आई घरकामात गुांतलेली. क्षतची आजी

* बालक्षववाह करण्र्ाचीही तर्ारी

म्हणते, ‘तुला शाळे त जार्ला क्षमळते

* ‘मुलीला क्षशकवले म्हणजे फार उपकार के ले’ ही र्ावना

हे तुझे र्ाग्र् आहे. चाांगली क्षशक,

* वक्षडलाांचा िबाव / वचयस्व; घरात मोकळे पणा नाही

अभ्र्ास कर. नाहीतर तुझे लग्न करून
िेऊ.’
वस्तीमध्र्े
शौचालर्

एकच
आहे.

सामुिाक्षर्क
क्षतथे

पुरेसा

मानवी अक्षधकार * मुन्नीला ‘सांमती’ स्वातांत्र्र् आक्षण क्षनणयर् स्वातांत्र्र् नाही

आडोसाही नाही. एकिा मुन्नी पाळीचे
कपडे बिलताना वस्तीतल्र्ा एका

* माध्र्माांचा गैरवापर

मुलाने क्षतचे फोर्ो घेतले. नांतर तो

* गरज-आधाटरत िृष्टीकोन घेतला गेला – ‘मुन्नी गरोिर आहे’ हे कु णाला

क्षतला ब्लॅकमेल करून शारीटरक
सांबांधाची मागणी करू लागला.
नाहीतर
फोर्ो
सगळ्र्ाांना

समजार्ला नको ही कु र्ुांबाची गरज. त्र्ामुळे लपवून गर्यपात करून
घेण्र्ासाठी डॉक्र्रची पात्रता, कें द्राची मान्र्ता हेही पक्षहले गेले नाही. असे
होता कामा नर्े. ब्लॅकमेल करून सांबांध करार्ला लावणे हा लैंक्षगक

पाठवण्र्ाची धमकी त्र्ाने किली.मुन्नी
घाबरून गेली. क्षतला काहीच पर्ायर्

अत्र्ाचाराचा गुन्हा असून र्ाची पोक्षलस तिार होण्र्ाची गरज होती.

किसेना.
तीन मक्षहन्र्ाांनी क्षतला उलट्या होऊ
लागल्र्ा, थकवा र्ेऊ लागला. तेव्हा
क्षतने सारा प्रकार काकू ला साांक्षगतला.
मुन्नीच्र्ा कु र्ुांबाला वस्तीत सगळे
ओळखार्चे, म्हणून काकू ने क्षतला
लाांबच्र्ा

‘डॉक्र्र’कडे

नेल.े

तो

गर्यपात करून िेण्र्ास तर्ार होता.

प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार * पाळी क्षवर्र्क गैरसमजुती व अज्ञान िूर होऊन त्र्ातील नैसर्गयकता समजून
घेतली पाक्षहजे. पाळी म्हणजे ‘क्षवर्ाळ’ असे मानले जाते, बऱर्ाचिा आईलाही
काही माक्षहती नसते, मग घरून र्ोग्र् माक्षहती कशी क्षमळणार?
* पाळीच्र्ा वेळचे कपडे, स्वछ्हता र्ाची पुरेशी माक्षहती किसत नाही.
र्ासाठी शाळे तून लैंक्षगक क्षशिण किले गेले पाक्षहजे.
* वस्तीमध्र्े पाळीचे कपडे बिलार्ला – वाळवार्ला जागा / एकाांत क्षमळू

मुन्नी घरी आली. क्षतला पोर्ात खूप

शकत नाही, ही अडचण वास्तव आहे.

िुखत होते. िोन किवस ती शाळे लाही

* वस्तीमध्र्े शौचालर्ाांची कमतरता हीिेखील गांर्ीर समस्र्ा आहे.

गेली नाही. क्षतसऱर्ा किवशी क्षतला

* अल्पवर्ीन मुन्नीचे समुपिेशन व्हार्ला पाक्षहजे होते, ना क्षतला गर्यपातापूवी
समजावून साांगण्र्ात आले, ना नांतर क्षतची काळजी घेतली. आरोग्र्ाची
हेळसाांड के ली गेली.

अांगावरून रक्त जाऊ लागले.
घरच्र्ाांनी क्षतला िवाखान्र्ात
नेण्र्ाची तर्ारी सुरू के ली. पण तोवर
उशीर झाला होता. अक्षतरक्तस्रावामुळे
मुन्नीचा मृत्र्ू झाला.

* वस्तीतील डॉक्र्र कडू न इतराांना माक्षहती समजेल अशी र्ीती होती,
म्हणजे र्ा डॉक्र्राांकडू न रुग्णाची माक्षहती गोपनीर् ठे वली जात नव्हती. हे
वैद्यकीर् नीतीमूल्र्ाांना धरून नाही.
* असुरक्षित गर्यपातामुळे मुन्नीचा मृत्र्ू झाला तरी त्र्ाची कु र्ुांबाला झाला
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प्रकार लपवून ठे वार्चा असल्र्ाने, र्ा मृत्र्ूची नोंि होताना खरे कारण नोंिवले जाण्र्ाची शक्र्ता कमी आहे. अशाच
कारणाांमुळे असुरक्षित गर्यपात अिृश्र् राहतात. त्र्ाांची वास्तव आकडेवारी समोर र्ेत नाही.
के स स्र्डी २ – अांजम
ु

अांजुम क्षतच्र्ा ७८ वर्ायच्र्ा आजीसोबत िवाखान्र्ात आली.

ललांगर्ाव –

आतमध्र्े नातीच्र्ा तपासण्र्ा आक्षण उपचार चालू असताना
वर्ोवृद्ध आजी बाहेर बसून राहार्ची.

* आर्थयक िुबयलतेचा फार्िा

गेल्र्ा एक वर्ायपासून १६ वर्ायची अांजुम एके टठकाणी घरकामाला
जात होती. कामाचे टठकाण क्षतच्र्ा घरापासून खूप लाांब होते. ती
म्हणाली, “िहा वर्ाांपूवी माझे वडील वारले. घरी माझी आई,

* मुलींनी स्वत:ला कसे ‘वाचवावे’ अशीच माक्षहती
किली जाते, कार्यिम घेतले जातात. त्र्ाांना क्षनणयर्
घेण्र्ास – ‘नकार’ िेण्र्ास सिम करणारे कार्यिम,

आजी आक्षण धाकर्ा र्ाऊ असतात. माझ्र्ा मोठ्या बक्षहणीचे लग्न
झाले आहे. ती लाांबच्र्ा गावात राहते. माझी आई आजारी असते,
ती कामाला जाऊ शकत नाही. र्ावाला अधूनमधूनच काम
क्षमळते. त्र्ामुळे मीच काम करार्चे ठरवले.”
र्ा घरात काम करार्ला लागून अांजुमला तीन मक्षहने झाले. एकिा
घरातल्र्ा २४ वर्ीर् मुलाने क्षतच्र्ाकडे शरीरसांबांधाची मागणी

माक्षहती किली जावी.
* मुलगी म्हणून घरात सतत िुय्र्म स्थान,
िडपणाखाली राहावे लागते. र्ामुळे बाहेर ‘प्रेम’
क्षमळाले की त्र्ा आकर्र्यत होतात. र्ावनेच्र्ा र्रात
स्वत:चे नुकसान करून घेतात. घरात त्र्ाांना क्षवर्श्ास,
प्रेम क्षमळाले पाक्षहजे

के ली. क्षतने नकार किला. त्र्ाने पुन्हा प्रर्त्न के ला. क्षतने सांमती
किली, त्र्ानांतर गेल्र्ा नऊ मक्षहन्र्ाांपासून िोघाांच्र्ात अनेकिा

मानवी अक्षधकार –

सांबांध आले. काही किवस त्र्ाने कां डोम वापरला. पण नांतर त्र्ाने
गोळ्र्ा घेतल्र्ा नाहीत.

*
बालकामगार म्हणून काम करावे लागणे,
क्षशिणापासून वांक्षचत

नांतर अांजुमला खाली खाज सुर्ली, अांगावरून पाांढरे जाऊ लागले.

* खात्रीशीर व मोफत आरोग्र् सेवा उपलब्ध नाही

डॉक्र्रकडे जाणे शक्र् नसल्र्ाने क्षतने काहीच उपचार घेतले

* कार्िेशीर मित क्षमळाली नाही – डॉक्र्राांनी

नाहीत. जवळपास सहा आठवडे पाळी आली नाही तेव्हा किवस
गेल्र्ाची क्षतला शांका आली. मुलाने साांक्षगतले की काही झाले तरी

पोकसो खाली मित क्षमळण्र्ासाठी तिार िाखल
करणे जरुरीचे होते. डॉक्र्राांची मानक्षसकताही नैक्षतक

तो क्षतच्र्ाशी लग्न करू शकणार नाही. त्र्ाने क्षतला पैसे किले आक्षण

– ते चाटरत्र्र्ाचे प्रश्न क्षवचारतात

गोळ्र्ाांची पाकीर्े अांजुमला किली. त्र्ाची माक्षहती नसल्र्ाने क्षतने

िवाखान्र्ात जार्ला साांक्षगतले.
आता अांजुमला क्षतच्र्ा आई आक्षण आजीला सवय साांगणे र्ाग होते.
आई आजारी असल्र्ाने आजीला बरोबर घेऊन ती स्थाक्षनक
िवाखान्र्ात तपासणीसाठी गेली. क्षतला किवस गेल्र्ाचे डॉक्र्राांनी
साांक्षगतले आक्षण िुसऱर्ा मोठ्या िवाखान्र्ात जार्ला साांक्षगतले.
मोठ्या िवाखान्र्ात ती पक्षहल्र्ाांिा गेली तोवर उशीर झाला

* अथायत अशी तिार के ली तरी त्र्ाचा त्रास मुलींना
होतो, न्र्ार् क्षमळे ल अशी खात्रीही नाही.
* र्ामध्र्े पोकसो प्रमाणेच कामाच्र्ा टठकाणी लैंक्षगक
अत्र्ाचार कार्िाही लागू होतो. पण असांघर्ीत
िेत्रातील कामगाराांना र्ाची माक्षहती नसते,
त्र्ासाठीची र्ांत्रणा सिम नाही

होता, त्र्ामुळे क्षतची नावनोंिणी झाली नाही. नांतर पैशाांची
अडचण आल्र्ाने तीन आठवडे क्षतला िवाखान्र्ात जाता आले
नाही. क्षतच्र्ा र्ोनीमागायत सांसगय झाला होता, त्र्ावर उपचार के ले
गेले आक्षण क्षतचा गर्यपातही करण्र्ात आला. र्क्षवष्र्ात क्षतला
पुन्हा गर्य राहू शकणार नाही, असे डॉक्र्राांनी साांक्षगतले.
अांजुमसाठी गर्यपाताचा अनुर्व फारच वाईर् होता.

10

प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार –
* इच्छा नसताना गर्यधारणा आक्षण पुढे इच्छा असून
होणार नाही
* क्षववाहपूवय असे सांबांध र्ेतात, पण त्र्ावेळी कोणती
काळजी घेतली पाक्षहजे हे समजावून िेण्र्ाची सुक्षवधा
नाही, सांस्थेचे कार्यकतेही र्ा क्षवर्र्ावर बोलत नाहीत

* मुलाने सांबांधातील जबाबिारी न घेणे, त्र्ाच्र्ामुळे ललांगसांसगय होणे,
* सांतती क्षनर्मन / सुरक्षित सांबांध र्ाची साधने माक्षहती नाहीत, ती वापरण्र्ाचा आग्रह करण्र्ाची ताकि /
िमता नाही

लबांि ू १८ वर्ायची आहे. ती िवाखान्र्ात आली

के स स्र्डी ३ – लबांि ू

तेव्हा १२ आठवड्ाची गरोिर होती. रक्त
तपासणीत

ती

एचआर्व्ही

पॉक्षझर्ीव्ह

असल्र्ाचे क्षनिान झाले.

ललांगर्ाव –

लबांि ु क्षतच्र्ा वक्षहनीबरोबर िवाखान्र्ात आली

* एचआर्व्ही सांसगायची के वळ बाईवर र्ाकली जाते.

होती. एचआर्व्हीचे क्षनिान ऐकू न क्षतच्र्ा

* र्ा घर्नेत लबांिल
ु ा सासरच्र्ाांनी िोर् किला व परत पाठवले, अशी
चचाय झाली की क्षतला िोर् िेणे जसे चुकीचे, तसेच क्षतच्र्ा
नवऱर्ाला िोर्ी मानणेही चुकीचे आहे. त्र्ाच्र्ा व्यवसार्ाच्र्ा
स्वरूपामुळे त्र्ाला सांसगय असण्र्ाची शक्र्ता गृहीत धरणेही चुकीचे
आहे. लबांिल
ू ा कोणत्र्ाही कारणामुळे एचआर्व्ही लागण झालेली
असू शकते, त्र्ामुळे क्षतच्र्ाशी वा नवऱर्ाशी र्ेिर्ावाची वागणूक
करणे चुकीचे आहे.

वक्षहनीला धक्का बसला. क्षतने ही माक्षहती
लबांिच्ु र्ा आईवक्षडलाांना साांक्षगतली.
लबांिच
ू ा नवरा ट्रक ड्रार्व्हर आहे आक्षण तो
मक्षहनार्र कामासाठी बाहेर गेला असल्र्ाने
क्षतच्र्ा सासरच्र्ाांनी क्षतला माहेरी पाठवले.
क्षतची आई क्षतला घेऊन एका स्थाक्षनक
िवाखान्र्ात गेली. डॉक्र्राांनी क्षतला गर्यपात
करून घ्र्ार्चा सल्ला किला, ज्र्ामुळे क्षतला
स्वत:ची काळजी घेणे शक्र् होईल, असे

मानवी अक्षधकार –

साांक्षगतले.

* डॉक्र्राांनी एचआर्व्हीची माक्षहती गोपनीर् ठे वली पाक्षहजे,
सांबांक्षधत व्यक्तीलाच साांक्षगतली पाक्षहजे, पण इथे तसे के ले नाही.

गर्यपातास क्षतची तर्ारी होती, पण डॉक्र्राांनी

* एचआर्व्ही सांसर्गयत व्यक्तीला कलांक व र्ेिर्ावाची वागणूक िेणे

क्षतला त्र्ासाठी नवऱर्ाची सही आवश्र्क
असल्र्ाचे साांक्षगतले. खाजगी िवाखान्र्ात
जार्ला क्षतला परवडणारे नव्हते, त्र्ामुळे
नवरा र्ेईपर्ांत वार् बघार्चे क्षतने ठरवले.
लबांिच
ु ा नवरा त्र्ाच्र्ा ट्रीपवरून परत र्ेऊन
क्षतला र्ेर्ार्ला क्षतच्र्ा माहेरी र्ेईपर्ांत लबांिच
ु ा
गर्य १८ मक्षहन्र्ाांचा झाला होता. त्र्ाने
क्षतच्र्ाबरोबर

िवाखान्र्ात

जाण्र्ास

वा

कोणतीही चाचणी करण्र्ास नकार किला.
एचआर्व्हीचा सगळा िोर्ही त्र्ाने लबांिव
ु र
र्ाकला आक्षण तो क्षनघून गेला.
लबांिल
ू ा आता गर्य ठे वणे र्ाग होते. सरकारी
िवाखान्र्ात ती बाळां त झाली.

प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार –
* डॉक्र्राांनी गर्यपातासाठी नवऱर्ाची सही मागणे कार्द्याला
धरून नाही
* लबांिच
ू ी तर्ारी असूनही क्षतला गर्यपात सेवा क्षमळू शकली नाही,
नको असलेले गरोिरपण क्षतला वागवावे लागले
* पत्नी नवऱर्ाला कां डोम वापरण्र्ाचा आग्रह धरू शकत नाही,
त्र्ामुळे क्षतला सांसगय होतात ते सहन करावे लागते
*बाईच्र्ा जीवाला धोका असेल तर गर्यपात करणे कार्द्यानेही
मान्र् आहे. गर्य हा बाईच्र्ा शरीराचा र्ाग आहे. गर्य बाहेर
र्ेईपर्ांत त्र्ाला स्वतांत्र अक्षस्तत्व नसते. पोर्ात असतो तो ‘गर्य’
आक्षण बाहेर आल्र्ावर असते ते ‘बाळ’. त्र्ामुळे जीवाची जोखीम व
अन्र् कारणाांमुळे बाईने गर्यपात करार्चे ठरवले तर त्र्ात बाळाचे
अक्षधकार डावलले जात नाहीत.
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एकोणीस वर्ायची सुमी फॅ क्र्री
कामगार आहे आक्षण फॅ क्र्रीच्र्ा

के स स्र्डी ४ – सुमी

वसतीगृहातच राहते.

ललांगर्ाव –

फॅ क्र्रीतील एका कामगाराशी

* अक्षववाक्षहत, असांघर्ीत िी कामगार म्हणून क्षतहेरी शोर्ण

क्षतचे सांबांध होते. िोघाांनाही

* कामाच्र्ा टठकाणी लैंक्षगक अत्र्ाचार प्रक्षतबांध सक्षमती नाही

सांततीक्षनर्मन साधनाांची माक्षहती
नव्हती. फॅ क्र्रीच्र्ा िवाखान्र्ात
तशी साधने उपलब्धही नव्हती.
त्र्ामुळे िोघाांनी काहीच साधने
वापरली नाहीत आणी सुमीला

* गरोिर राक्षहल्र्ावर कु णाला क्षवर्श्ासात घेऊन साांगार्चे हे अडचणीत
सापडलेल्र्ा बाईला समजत नाही, कारण सगळे क्षतच्र्ा क्षवरोधात असणार र्ाची
क्षतला खात्री असते. आरोग्र्ाची माक्षहती क्षमळण्र्ासाठी आक्षण आपले प्रश्न माांडून
सोडवण्र्ासाठी सहाय्र् गर्ाची आवश्र्कता आहे.

किवस गेल.े
सुमी गरोिर असल्र्ाचे एका प्रौढ

मानवी अक्षधकार

कामगार मक्षहलेच्र्ा लिात आले.

* गरोिर मक्षहला कामगाराांना कामावर न ठे वणे, हे िी कामगाराांना त्र्ाांच्र्ा
रोजगार हक्कापासून वांक्षचत करणारे आहे

क्षतने साांक्षगतले की गरोिर
असल्र्ाचे समजले तर
सुपरवार्झर क्षतला कामावर
ठे वणार नाही. त्र्ामुळे क्षतला काम
टर्कवार्चे असेल तर गर्यपात
करून घ्र्ावा लागेल.
सुमीच्र्ा रजा क्षशल्लक नव्हत्र्ा.
त्र्ामुळे क्षतला सुट्टी घेऊन
जवळच्र्ा शहरातल्र्ा
िवाखान्र्ात जाणेही शक्र् होत

* कामगार हक्काांचा सांकोच – अपुऱर्ा रजा, जाचक अर्ी.
* असांघटर्त कामगार म्हणजे के वळ उत्पािन करून िेणारे हात म्हणून पक्षहल्र्ाने
त्र्ाांचा व्यक्ती म्हणून क्षवचार नाही आक्षण म्हणून हरप्रकारे शोर्ण
* अशा कामाांच्र्ा टठकाणी मानवी अक्षधकाराांची पार्मल्ली होत असून त्र्ात
हस्तिेप करून सुरक्षित वातावरण / क्षनर्म लागू होतील र्ाची खबरिारी घेणे ही
सरकारची जबाबिारी आहे.

नव्हते. क्षतने मलेरीर्ा प्रक्षतबांधक

प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार -

गोळ्र्ा खाल्ल्र्ा. पण त्र्ामुळे

* सांतक्षतक्षनर्मन साधनाांची माक्षहती नाही, उपलब्धताही नाही
* सुरक्षित गर्यपात सेवा उपलब्ध नाहीत, पोहोच नाही, त्र्ामुळे पटरणामी घातक
मागाांचा अवलांब. असे घरगुती उपचाराांनी गर्य पाडार्चे अघोरी प्रकार
अनेकजणींना करावे लागतात.
* डॉक्र्राांनी गर्यपात नाकारणे हे बेकार्िेशीर आहे
* बाांगलािेश आक्षण इतर िेशातील स्पेशल इकोनॉक्षमक झोनमधील कां पन्र्ाांमध्र्े,
तसेच इतर अनेक टठकाणी अशाच प्रकारे कामगाराांचे शोर्ण आजही चालू आहे.

काहीच झाले नाही. आता कार्
करार्चे हे न समजून क्षतने फरशी
धुवार्चे कफनेल प्र्ार्ले. क्षतची
प्रकृ ती खूप क्षबघडली. क्षतला
िवाखान्र्ात हालवणे र्ाग पडले.
तपासणीिरम्र्ान ती गरोिर
असल्र्ाचे डॉक्र्राांच्र्ा लिात
आले. त्र्ाांनी के सपेपरवर किवस
गेल्र्ाचे क्षलक्षहले. पण ती
अक्षववाक्षहत असल्र्ाचे कारण
साांगून गर्यपात करण्र्ास नकार
किला.
फॅ क्र्री सुपरवार्झरने जेव्हा
के सपेपर पाक्षहले, तेव्हा त्र्ाने
क्षतला त्वटरत कामावरून काढू न
र्ाकले आक्षण घरी पाठवले.
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सतरा वर्ीर् अक्षनता क्षतच्र्ा आईसोबत िवाखान्र्ात आली
होती. गेल्र्ा िोन वर्ाांपासून क्षतची आई गल्फमधील एका िेशात
काम करत होती. अक्षनता क्षतचे वडील आक्षण र्ाऊ र्ाांच्र्ासोबत
राहात होती. क्षतची आई वर्ायतून एकिाच घरी र्ेऊ शकत असे,
पण मार्-लेकींचे िर आठवड्ाला फोनवर बोलणे होत असे.
र्ावेळी अक्षनताची आई सणाच्र्ा क्षनक्षमत्ताने घरी आली. त्र्ावेळी
अक्षनताने क्षतला साांक्षगतले की क्षतच्र्ा वक्षडलाांनी गेले वर्यर्र
क्षतच्र्ाशी सतत (आठवड्ातून ककमान िोन वेळा) शारीटरक
सांबांध के ले आहेत. सुरुवातीला क्षतची तर्ारी नव्हती, तेव्हा क्षतला
वडील खूप मारार्चे आक्षण त्र्ाांना हवे ते करून घ्र्ार्चे. र्ातून
सुर्का नाही हे कळल्र्ावर अक्षनताने सांबांध चालू ठे वले.
र्ातून क्षतला किवस राहू शकतात, र्ाची क्षतला कल्पनाही
नव्हती. “प्रजनन, पुनरुत्पािन र्ा क्षवर्र्ाांवर आत्ता आम्हाला

के स स्र्डी ५ – अक्षनता
ललांगर्ाव –
* वक्षडलाांकडू न लैंक्षगक अत्र्ाचार , स्वत:च्र्ा
कु र्ुांबातील असुरक्षितता
* पुरुर्ाची लैंक्षगक गरज स्वार्ाक्षवक मानली जाते,
िीने ती पुरवली पाक्षहजे असे क्षतला गृहीत धरले
जाते; पण आईही एकर्ी कामासाठी घरापासून लाांब
राहते क्षतच्र्ा शारीटरक गरजेचे कार्?
* मुलीच्र्ा बाजूने ठामपणे उर्े राहण्र्ाची ताकि
आईमध्र्ेही नाही, तीही कु र्ुांबाच्र्ा व नातेवाईकाांच्र्ा
िबावाखाली आहे
* मुलगी गरोिर राक्षहली म्हणून अत्र्ाचार झाले हे
उघडकीला आले, अन्र्था हे चालूच राक्षहले असते

शाळे त क्षशकवले गेल,े तसा धडा आहे पुस्तकात,” क्षतने म्हर्ले.
अक्षनताची पाळी चुकली होती, पण ही गरोिर राक्षहल्र्ाची खूण
असू शकते हे क्षतला त्र्ावेळी माक्षहती नव्हते. क्षतला वार्ले पाळी
अक्षनर्क्षमत झाली असेल. क्षतने र्ाबद्दल कधीच कु णाला काही
साांक्षगतले नाही. क्षतने आईला साांक्षगतले नाही कारण आई
रागावेल असे क्षतला वार्ले. त्र्ाचप्रमाणे क्षतने वक्षडलाांना ककां वा
जवळच्र्ा मैक्षत्रणींनाही काही साांक्षगतले नाही. “आपल्र्ाच
वक्षडलाांबद्दलच्र्ा अशा गोष्टी मी कशा कु णाजवळ बोलणार?”

मानवी अक्षधकार –
* घरातील वातावरण मुलाांच्र्ा वाढीसाठी अक्षजबात
पोर्क नाही. मुलीवर लैंक्षगक अत्र्ाचार होत आहेत,
त्र्ाचे मुलाच्र्ा मनावरही पटरणाम होत असणार. *
वक्षडलाांकडू न
जबाबिारी
न
घेता
उलर्
अत्र्ाचार,मारहाण होत आहे. र्ामुळे मुले सुरक्षितता,
क्षशिण, क्षनकोप वातावरण इत्र्ािी सगळ्र्ाच
गोष्टीपासून वांक्षचत रहात आहेत.

असा क्षतला प्रश्न पडला.
आई परत आल्र्ावर क्षतला हे सगळे अक्षनताकडू न समजले. आई
क्षतला घेऊन िवाखान्र्ात गेली. क्षतची गरोिरपणाची चाचणी
के ली व किवस गेल्र्ाचे क्षनिान झाले. अक्षनताचा गर्यपात
करण्र्ाचे ठरले. मार्-लेकी घरी र्ेईपर्ांत वडील घरातून नाक्षहसे
झाले होते.
रूणालर्ाला वक्षडलाांच्र्ा क्षवरुद्ध के स िाखल करार्ची होती. पण
आईची त्र्ाला तर्ारी नव्हती. क्षतने अक्षनतालाच िोर् किला.
आपल्र्ा मुलीने आपल्र्ाला र्ा प्रकाराची आधीच कल्पना
द्यार्ला हवी होती, असे आईचे म्हणणे होते.
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प्रजनन व लैंक्षगक अक्षधकार –
* इच्छेक्षवरुद्ध शारीटरक सांबध
ां
* गर्यपात करून ‘मोकळी करण्र्ावर’ आईचा र्र,
र्ामध्र्े मुलीचे मत, र्ावना क्षवचारात घेतल्र्ा
नाहीत, क्षतला समुपिेशन के ले गेले नाही

सत्र ४ - गर्यधारणा, प्रजनन, गर्यक्षनरोधन, आक्षण गर्यसमापन र्ाबाबत मूलर्ूत माक्षहती
डॉ. सुक्षचत्रा िळवी
र्ा सत्राच्र्ा सुरुवातीला िी व पुरुर् र्ाांची प्रजनन सांस्था कशी किसते र्ाचे सहर्ागींना क्षचत्र काढार्ला डॉ. सुक्षचत्रा
िळवी र्ाांनी साांक्षगतले. प्रत्र्ेकाने आपापल्र्ा कल्पनेनुसार क्षचत्रे काढली व ती बोडयवर लावण्र्ात आली. माक्षहतीतील
त्रुर्ी लिात आल्र्ा.
त्र्ानांतर डॉ. िळवी र्ाांनी क्षिर्ाांची प्रजनन सांस्था आक्षण क्षतचे कार्य र्ाक्षवर्र्ीची माक्षहती पुढीलप्रमाणे किली.
गर्ायशर्ाचा आकार साधारणपणे हाताच्र्ा मुठीएवढा असतो. गर्ायशर् क्षपशवीच्र्ा िोन बाजूांना बीज वाक्षहन्र्ा
असतात, त्र्ाच्र्ा र्ोकाशी बीजकोश असतात. र्ातून प्रत्र्ेक मक्षहन्र्ातून एक अांडे तर्ार होते. बीजकोशातून अांडे
नक्षलके वार्े गर्ायशर्ाकडे र्ेत.े हे अांडे २४ ते ४८ तासच क्षजवांत राहू शकते. त्र्ा िरम्र्ान पुरुर्ाशी सांबांध आला तर अांडे
आक्षण शुिाणू र्ाांचा सांर्ोग होऊन गर्य तर्ार होतो.

गर्यधारणा नको असल्र्ास ती रोखण्र्ाच्र्ा क्षवक्षवध पद्धती आहेत. एक क्षवना-साधनाची पद्धत म्हणजे अांडे तर्ार
होण्र्ाच्र्ा किवसात, म्हणजेच गर्य राहण्र्ाची सवायत जास्त शक्र्ता असलेल्र्ा किवसात क्षवना-कां डोम सांबांध न करणे.
सवयसाधारणपणे माक्षसक पाळीचे चि २८ किवस (४ आठवड्ाांचे) धरले जाते. पण प्रत्र्ेक िीचे पाळीचे चि क्षवक्षवध
किवसाांचे असू शकते. त्र्ामुळे आपले चि समजून घेऊन त्र्ाआधारे कोणते किवस सांबध
ां र्ाळार्चे हे काढता र्ेत.े
र्ाखेरीज गर्यक्षनरोधनाच्र्ा क्षवक्षवध पद्धती / साधने आहेत, जसे पुरुर्ाांसाठी कां डोम व क्षिर्ाांचे कां डोम व ताांबी आक्षण
हामोनल आधाटरत - माला-डी, आर्-पील, इांजेक्शन इत्र्ािी. र्ाखेरीज कार्मस्वरूपी गर्यधारणा रोखण्र्ासाठी िी
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वा पुरुर्ाची नसबांिी. र्ा क्षवक्षवध साधनातील प्रत्र्ेक पद्धत प्रत्र्ेक व्यक्तीला चालेल असे नाही. व्यक्षक्तगक्षणक र्ामध्र्े
फरक पडू शकतो. म्हणूनच डॉक्र्राांशी चचाय करून पेशांर्ने कोणते साधन वापरार्चे हे ठरवले पाक्षहजे.
र्ा सवय पद्धती सुरक्षित आहेत आक्षण हाक्षनकारक नाहीत, पण त्र्ाांचे कार्य कसे होते व वापर कसा करार्चा हे समजून
घेणे आवश्र्क आहे. उिाहरणाथय, तोंडावार्े घ्र्ार्च्र्ा गोळ्र्ा. माला-डी गोळी पाळीच्र्ा पाचव्या किवसापासून सलग
२१ किवस िररोज ठराक्षवक वेळी (२४ तासाच्र्ा अांतराने) घेतली पाक्षहजे. र्ा गोळीमुळे अांडे पटरपक्व होत नाही व
गर्यधारणा होत नाही. र्ा गोळ्र्ा सतत काही वर्े घेतल्र्ा तर पुढे गर्यधारणा होत नाही हा समज आक्षण गोळी
चुकली तर कार् र्ाची र्ीती र्ामुळे र्ाबद्दल गैरसमजुती आहेत. समजा गोळी चुकली तरी ती पाळीच्र्ा चिाच्र्ा
कोणत्र्ा काळात चुकली हे पक्षहले जाते. पाळीच्र्ा चिामध्र्े पक्षहल्र्ा िोन आठवड्ात गोळी चुकली तर गर्य
राहण्र्ाची शक्र्ता कमी, पण नांतरच्र्ा िोन आठवड्ात गोळी चुकली तर गर्यधारणा होण्र्ाची शक्र्ता आहे. सवायत
प्रथम गोळी सुरू करताना - पाळीच्र्ा िुसऱर्ा किवसापासून गोळी सुरू करावी. आता सौम्र् िमतेच्र्ा गोळ्र्ाही
क्षमळतात, ज्र्ामुळे साईड इफे क्र् नाही, उलर् फार्िा होतो. पाळी क्षनर्क्षमत होते, फार्ब्रॉईडस् होत नाहीत. मात्र
फीर् र्ेणे, र्ीबी र्ाांवर उपचार चालू असताना सांततीक्षनर्मन गोळ्र्ा घेतल्र्ास त्र्ाचा फार्िा होत नाही. र्ा िोन्ही
गोळ्र्ा एकमेकाांक्षवरोधात जातात.
कॉपर-र्ी / ताांबी म्हणजे ताांब्र्ाची तार असते जी गर्ायशर्ात बसवली जाते. क्षतची सतत कां पने होत असल्र्ाने
गर्यधारणा होण्र्ास अडथळा र्ेतो. मार्रीना म्हणून नक्षवन प्रकारची आक्षण अक्षधक क्षवकक्षसत ताांबी आहे. र्ामध्र्े
प्रोजेस्र्ोरॉन हामोनचही छोर्ीशी क्षपशवी असते. त्र्ातून हॉमोन स्रवत असतो व त्र्ामुळे गर्यधारणा होते. मार्रीना
मध्र्े कॉपर-र्ी प्रमाणे क्षनर्क्षमत पाळी चालू राहत नाही. उलर् प्रोजेस्र्ोरॉनमुळे गर्य असल्र्ाचा सांिश
े मेंिल
ू ा किला
जातो व पाळीचे चि थाांबते. र्ासाठी सात हजार खचय र्ेतो. डेपो हे िर तीन मक्षहन्र्ानी घ्र्ार्चे इांजेक्शन आहे.

काही प्रशोत्तरे –
 पाळी के वळ िोन किवसच र्ेते / िोन मक्षहन्र्ाच्र्ा अांतराने र्ेते. र्ाचा अथय अॅक्षनक्षमर्ा आहे ककां वा प्रजनन
सांस्थेचे काम र्ोग्र् नाही असा होतो का?
चार किवस एक मक्षहन्र्ाच्र्ा अांतराने पाळी आलीच पाक्षहजे असे नाही. पाळीचे चि ककती किवसाांचे हे प्रत्र्ेक िीसाठी
वेगळे असते. कमी किवस पाळी र्ेणे व जास्त अांतराने र्ेणे म्हणजे अशक्तपणा असेलच असे नाही. हे नॉमयल आहे.

 पाळीच्र्ा आधी चार किवस आधी स्तनाग्रे खूप िुखतात, असे का होते?
शरीरातील प्रोजेस्र्ेरॉन सांप्रेरकाची पातळी कमी जास्त झाल्र्ाने असे होते, त्र्ासाठी और्धे उपलब्ध आहेत.
डॉक्र्राांच्र्ा सल्ल्र्ाने घ्र्ावीत.

 माला-डी सतत घेत राक्षहल्र्ामुळे ककय रोग होतो, असे म्हणतात ते खरे आहे का?
र्ा गोळ्र्ाांमुळे बीज तर्ार होणे बांि होते. त्र्ामुळे कॅ न्सर होण्र्ाची शक्र्ता कमी होते. मात्र स्तनाच्र्ा कॅ न्सरची अक्षत
जोखीम असेल, लहान वर्ात हृिर्ाचा आजार असेल तर गर्ायशर् ककय रोगाची जोखीम वाढू शकते. म्हणूनच कोणते
साधन वापरार्चे हे डॉक्र्राांच्र्ा सल्ल्र्ाने ठरवणे र्ोग्र् आहे.

 मेनोपॉझ नांतर मुख्र्त्वे कोणती काळजी घ्र्ावी?
आपली पाळी र्ेत असते तेव्हा हाडातील कॉक्षल्शर्म प्रमाण र्ोग्र् राहण्र्ाची प्रकिर्ा समतोल असते. पाळी
थाांबल्र्ावर कॅ क्षल्शर्म हाडाच्र्ा आत जाणे थाांबते म्हणून आपल्र्ाला वरून कॅ क्षल्शर्म घेणे आवश्र्क असते.
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 आर्-पील म्हणजे कार्?
अांडे पटरपक्व असलेल्र्ा काळात असुरक्षित सांबांध आले आक्षण गर्य राहू शके ल अशी शांका आली तर इमजयन्सी पील
(आर्-पील) वापरता र्ेते. पुरुर्ाचे शुिाणून गर्ायत ७२ तास क्षजवांत राहतात, म्हणून सांबांध आल्र्ापासून ७२
तासाच्र्ा आत आर्-पील घ्र्ार्ला साांक्षगतले जाते.
गर्यपात (गर्यसमापन) र्ासाठीच्र्ा क्षवक्षवध पद्धती
गर्ायशर्ाची शरीरातील जागा आक्षण रचना िाखवणारे क्षचत्र डॉ. िळवींनी िाखवले. गर्ायशर्ाची रचना काहीशी
क्षतरकी असल्र्ाने र्ोनीमागायतून काठ्या व अन्र् वस्तू घातल्र्ा तरी त्र्ा गर्ायपर्ांत पोहोचू शकत नाहीत. उलर् त्र्ामुळे
आजूबाजूच्र्ा अवर्वाांना इजा होऊ शकते. त्र्ामुळे कोणत्र्ाही पटरक्षस्थतीत असुरक्षित / अघोरी पद्धती र्ाळल्र्ा
पाक्षहजेत.
व्हॅक्र्ुम अॅक्षस्परे शन ही प्रचक्षलत सुरक्षित वैद्यकीर् पद्धत आहे. र्ामध्र्े प्लास्र्ीक नळीच्र्ा सहाय्र्ाने क्षपशवीतीलर्ाग
सक्शन करून / शोर्ून घेतला जातो. गर्य खूप छोर्ा असतो, तो क्षपशवीत कु ठे ही असू शकतो. म्हणून शोर्ण करून
के लेले चाांगले. र्ासाठी स्थाक्षनक र्ूल किली जाते.
गोळ्र्ा घेऊन गर्यसमापन करता र्ेते. क्षमफे क्षप्रस्र्ोन आक्षण क्षमसोप्रोस्र्ोल (र्ाची कार्यिमता ८०% आहे) गोळ्र्ा
२००२ पासून नोंिणीकृ त आहेत. गर्य नऊ आठवड्ाांचा असेपर्ांत र्ा गोळ्र्ाांचा उपर्ोग होतो. र्ा गोळ्र्ा सुरक्षित
आहे, परां तु डॉक्र्राांच्र्ा िेखरे खीखाली घेणे जरूरीचे आहे.
पक्षहल्र्ा किवशी क्षमफे किल्र्ानांतर क्षतसऱर्ा किवशी क्षमसो गोळी किली जाते. ती तोंडात ठे वून क्षवरघळू द्यार्ची असते.
र्ामुळे पाळीसारखे रक्त जाते व त्र्ातून गर्यसमापन होते. खूप रक्तिाव होतो, हे लिात घ्र्ावे.अन्र् जोखीम नाही.
गर्यपात झाला आहे र्ाची खातरजमा करण्र्ासाठी डॉक्र्र १४ किवसानांतर तपासणीसाठी बोलावतात, ही
तपासणीही करून घेणे जरुरीचे आहे.
गेल्र्ा वर्ी र्ारतात र्ा गोळ्र्ाांचे १० लाख कीर् क्षवकले गेले. र्ाच काळात, असुरक्षित गर्यपाताचे प्रमाण कमी
झाल्र्ाने, माता-मृत्र्ूही कमी झाले.

सत्र ५ - इतर आक्षशर्ाई िेशातील कार्द्याांच्र्ा सांिर्ायत र्ारतातील गर्यपात कार्िा
डॉ. सुक्षचत्रा िळवी
प्रश्नोत्तराच्र्ा माध्र्मातून र्ा सत्रात मेक्षडकल र्र्मयनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमर्ीपी) कार्द्याची आक्षण सबांक्षधत मुद्दद्याांची
माक्षहती किली गेली.
१९७१ मध्र्े मेक्षडकल र्र्मयनेशन ऑफ प्रेगनन्सी कार्िा सांसिेत सांमत झाला.
त्र्ावेळी माता मृत्र्ूचे प्रमाण खूप जास्त होते. तसेच असुरक्षित गर्यपाताचे प्रमाण खूप होते. र्ा प्रश्नाांवर अभ्र्ास
करण्र्ासाठी शाांतीलाल शहा सक्षमती गठीत के ली गेली. र्ा सक्षमतीने तीन वर्े अभ्र्ास करून कार्िा करण्र्ाची
क्षशफारस के ली.
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कार्िा करावा लागण्र्ाचे मुख्र् कारण म्हणजे र्ारतीर् िांड क्षवधानानुसार (आर्पीसी) गर्यपात हा गुन्हा आहे.
त्र्ामुळे गर्यपात सेवेला गुन्हेगारी कृ त्र् मानले जाऊ नर्े, र्ासाठी कार्िा करणे गरजेचे होते. म्हणून एमर्ीपी कार्िा
झाला व त्र्ाद्वारे क्षवक्षशष्ट कारणाांसाठी गर्यपात सेवा घेणे वैध मानले गेले.
खरे तर, र्ािांक्षवमधील क्षववाद्य तरतूि काढू न र्ाकणे गरजेचे आहे. तो काढल्र्ावर गर्यपातासाठी स्वतांत्र कार्िा
असण्र्ाची गरजच नाही. ती एक शिकिर्ा आहे, जी सुरक्षितपणे होणे गरजेचे आहे. त्र्ासाठी वेगळा कार्िा
असण्र्ाची गरजच नाही.
जसे की, कॅ नडा हा जगातील एकमात्र असा िेश आहे क्षजथे गर्यपात सांबांधी कार्िाच नाही. तसा करण्र्ाची त्र्ा
िेशाला गरज वार्त नाही. सांबांक्षधत मक्षहला, डॉक्र्र र्ा सांिर्ायत र्ोग्र् तो क्षनणयर् घेऊ शकतात, अशी र्ूक्षमका आहे.
मात्र अन्र् िेशात गर्यपातास मान्र्ता िेणारे , मान्र्ता न िेणारे , क्षनबांध लािणारे व क्षनर्मन करणारे असे क्षवक्षवध
प्रकारचे कार्िे आहेत.
र्ारतातील एमर्ीपी कार्द्यानुसार १२ ते २० आठवड्ापर्ांत ठराक्षवक कारणाांसाठी गर्यपतास परवानगी आहे.
मातेच्र्ा जीवाला धोका असणे, गर्ायमध्र्े व्यांग असणे, बलात्कारामुळे गर्य राक्षहलेला असणे आक्षण सांततीक्षनर्मन
साधन फसणे र्ा कारणाांसाठी गर्यपात सेवा क्षमळू शकते.
शाांतीलाल शहा सक्षमतीने अशी क्षशफारस के ली होती की, मक्षहलेला गर्यपाताचे कारण न क्षवचारता सेवा किली जावी.
पण कार्द्याने मात्र वरीलप्रमाणे काही मर्ायकित कारणाांसाठी गर्यपात सेवा वैध के ली.
कार्द्याने मान्र् कारणाांपैकी कोणते कारण लागू पडते हे ठरवण्र्ाचा अक्षधकार र्ा कार्द्याने डॉक्र्राांना किला आहे.
त्र्ामुळे एक प्रकारे सेवा द्यार्ची की द्यार्ची नाही हे ठरवण्र्ाचा अक्षधकारही डॉक्र्राांच्र्ा हातात आहे.
सेवा िेण्र्ापूवी डॉक्र्राांनी पूवयसांमती घेणे गरजेचे आहे. के वळ सबांक्षधत मक्षहलेची सांमती घेणे जरुरीचे आहे. अल्पवर्ीन
मुलीबद्दल पालक / प्रक्षतपालक र्ाांची सांमती आवश्र्क आहे. समजा जर पेशांर्बरोबर कोणी नसेल तर डॉक्र्राांना
प्रक्षतपालक (गार्डयर्न) म्हणून सही करण्र्ाची परवानगी आहे.
सरकारमान्र् गर्यपात कें द्रात बारा आठवड्ापर्ांत ही सेवा क्षमळू शकते. गर्य २० आठवड्ाांपर्ांत असल्र्ास िोन
डॉक्र्राांचे मत घेऊन ही सेवा किली जाते.
कार्द्यानुसार ही सेवा सवय सरकारी २४बार्७ आरोग्र् सेवा कें द्राांमध्र्े उपलब्ध असली पाक्षहजे. तसेच एमबीबीएस
पिवीधारक व गर्यपात शिकिर्ा िेण्र्ासाठी प्रक्षशक्षित डॉक्र्रही ही सेवा िेऊ शकते. शासकीर् रूग्णालर्ाांखेरीज
इतर सवय खाजगी, धमायिार् सांस्थाांच्र्ा रूग्णालर्ाांना सरकारी मान्र्ता घेऊन सेवा िेता र्ेते. कार्द्याने क्षजल्हा स्तरीर्
सक्षमती गठीत के ली आहे. त्र्ाांच्र्ा कडू न गर्यपात सेवा कें द्र सुरु करण्र्ाची मान्र्ता घ्र्ावी लागते.
जर शिकिर्ेने गर्यपात करार्चा नसेल, के वळ और्धे िेऊन करार्चा असेल तर पात्र व्यक्ती कु ठू नही सेवा िेऊ शकते.
सेवा क्षवस्तार वाढवण्र्ासाठी ही तरतूि काक्षहशी क्षशथील करण्र्ात आली. मात्र शिकिर्ेने करार्चा गर्यपात ठराक्षवक
नोंिणीकृ त कें द्रातच करणे बांधनकारक आहे.
कार्द्यातील महत्त्वाच्र्ा त्रुर्ी पुढीलप्रमाणे आहेत - त्र्ानुसार के वळ क्षववाक्षहत क्षिर्ाांचा क्षवचार होतो, एकल / क्षवधवा
मक्षहलाांना सेवा क्षमळवणे अवघड जाते. गर्य नको असण्र्ाची अनेक करणे आहेत, जी कार्द्याच्र्ा किेत र्ेत नाहीत,
त्र्ामुळे ‘गर्यक्षनरोधकाांचा वापर फसला’ हेच कारण सरसकर् व सतत िाखवले जाते. हेच कारण साांगून क्षिर्ाांनाही
सेवा घ्र्ावी लागते. कार्द्याने एमबीबीएस डॉक्र्राांना सेवा िेण्र्ाची परवानगी किली आहे.पण हे तज्ज्ञ डॉक्र्र के वळ
शहरात मोठ्या सांख्र्ेने उपलब्ध आहेत, ग्रामीण र्ागात त्र्ाांची सांख्र्ा कमी आहे. त्र्ामुळे ग्रामीण र्ागात सुरक्षित
खाजगी सेवा कमी आहेत.
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सुरक्षित गर्यपात सेवेचा क्षवस्तार वाढवला पाक्षहजे. एमबीबीएस डॉक्र्राांप्रमाणेच आर्ुवेकिक / होक्षमओपथी व इतरही
डॉक्र्राांना / नर्सांग स्र्ाफना पक्षहल्र्ा तीन मक्षहन्र्ाांपर्ांत (बारा आठवडे) गर्यपात सेवा िेण्र्ाची परवानगी किली
पाक्षहजे. गर्यपात सेवा िेणाऱर्ा सवाांनाच र्ोग्र् प्रक्षशिण किले पाक्षहजे. पक्षहले तीन मक्षहने कारण न िेता, क्षववाक्षहत अक्षववाक्षहत असा फरक न करता सेवा किली जावी. र्ा क्षवर्र्ावर मागील िहा-बारा वर्ायपासून अॅडव्होकसी चालू
आहे.
मात्रललांगक्षनिान करून गर्यपात करणे बेकार्िेशीर आहे. सांकेताने, क्षलक्षखत, सूचक, गर्ायचे ललांग साांगणे हा गुन्हा आहे,
ललांग क्षनिान करण्र्ाची मागणी करणे हाही गुन्हा आहे. सती, बालक्षववाह, वेठक्षबगारी इत्र्ािी मानवी स्वातांत्र्र् व
सन्मान र्ाांचा अवमान करणाऱर्ा प्रथा बांि करण्र्ासाठी जसे सरकारने कार्िेशीर क्षनबांध लािले. तसेच ललांगक्षनवड
रोखण्र्ासाठी लािले आहे. बांिी घालून चुकीच्र्ा प्रथा थाांबतात असे नाही, पण सरकारने त्र्ाक्षवरुद्ध र्ूक्षमका घेणे
गरजेचे आहे.

सत्र ६ - गर्कार्य
गर्यपात कार्िा समजावून घेतल्र्ावर त्र्ाच्र्ा अांमलबजावणीचे प्रत्र्िातील वास्तव व आव्हाने कार् आहेत हे र्ा
गर्कार्ायच्र्ा माध्र्मातून समजून घेण्र्ात आले. सहर्ागींचे गर् करून त्र्ात पुढीलप्रमाणे ५ गर्ाांनी के स स्र्डी वाचन
व चचाय के ली. आक्षण एका गर्ाने किलेल्र्ा प्रश्नावर वाि-क्षववाि के ले.

चाळीस वर्ायच्र्ा अक्षहल्र्ाबाईंना ३ मुले आहेत. घरची
पटरक्षस्थक्षत गटरबीची आहे. नवऱर्ाला काम नाही.
िारूचे व्यसन आहे. अक्षहल्र्ाबाई धुण्र्ार्ाांड्ाची कामे
करतात. किवस राक्षहल्र्ाचे त्र्ाांच्र्ा लिात आले.
शेजारच्र्ा बाईने किलेलां और्ध त्र्ाांनी खाल्ले. पण
तरीही पाळी आली नाही, तेव्हा त्र्ाांनी खाजगी
डॉक्र्रकडे जार्चे ठरवून कसेबसे थोडे पैसे गोळा के ले.
डॉक्र्रकडे गेल्र्ावर त्र्ाांनी अक्षहल्र्ाबाईंना साांक्षगतलां
की त्र्ाांना पक्षहल्र्ा िोन मुली आहेत, क्षशवार् त्र्ाांना
आता चौथा मक्षहना सुरू आहे, त्र्ामुळे त्र्ाांना गर्यपात
सेवा क्षमळू शकणार नाही.
कार् करार्चे हे अक्षहल्र्ाबाईंना समजेना. त्र्ाांनी
डॉक्र्रीण बाईंची क्षवनवणी के ली. पण डॉक्र्राांनी
त्र्ाांचे ऐकले नाही आक्षण त्र्ाांना परत जार्ला
साांक्षगतले.
आता अक्षहल्र्ाबाई कार् करतील?
त्र्ाांना कोण आक्षण कशा प्रकारे मित करू शकले
असते?

के स स्र्डी १ – अक्षहल्र्ा
त्र्ा जर सरकारी िवाखान्र्ात गेल्र्ा असत्र्ा तर
पैशाांची जुळवाजुळव करण्र्ात गेलेला वेळ वाचला असता,
त्र्ाांना पक्षहल्र्ा क्षतमाहीत गर्यपात करवून घेता आला असता.
- पण सरकारी सेवाही सहज उपलब्ध होत नाहीत, हे
वास्तव आहे, ग्रामीण रुग्णालर् स्तरापर्ांत गर्यपात सेवा क्षमळू
शकत नाही. क्षतथपर्ांत बऱर्ाचजणी पोहोचू शकत नाहीत.
त्र्ाांना जवळपासच्र्ा खाजगी िवाखान्र्ात जावे लागते
- आता िुसरी क्षतमाही (चौथा मक्षहना) सुरु झाल्र्ाने हा
गर्यपात तपासला गेला तर आक्षण त्र्ात आपण अडकलो तर
-

कार्? –ही र्ीती असल्र्ाने डॉक्र्राांनी सेवा नाकारून आपली
बाजू सुरक्षित के ली. पटरणामी एका गरजू मक्षहलेला सेवा
नाकारली गेली.
- आधीच त्र्ाांनी कसलेसे और्ध घेऊन पाडार्चा प्रर्त्न
के ला आहे, सेवा न क्षमळाल्र्ास त्र्ाांना पुन्हा असेच असुरक्षित
पर्ायर् वापरणे र्ाग पडेल
- डॉक्र्र, आरोग्र् कमयचारी, सरकारी आरोग्र् सेवा
र्ातून त्र्ाांना मित क्षमळाली पाक्षहजे. त्र्ाांना कार्िेशीर
गर्यपात सेवा क्षमळू शकते. तसेच त्र्ाांना गर्यक्षनरोधकाांची
माक्षहतीही किली पाक्षहजे.
- एक प्रकारे अक्षहल्र्ाबाईंना असुरक्षित गर्यपाताकडे
लोर्ले जाते आहे.
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शेवांती २८ वर्ाांची आहे. क्षतसऱर्ा खेपेला क्षतला किवस गेले
आहेत. क्षतला पक्षहली एक मुलगी आहे. एक वर्ायपूवी क्षतला
आणखी मुलगी झाली होती. पण ती जन्मानांतर आजारी पडली
आक्षण एक मक्षहन्र्ाची व्हार्च्र्ा आतच िगावली. शेवांतीचा
नवरा गणपत. त्र्ाला ग्रामपांचार्त क्षनवडणूक लढवार्ची आहे.
िोनपेिा जास्त अपत्र्े असतील तर उमेिवारी क्षमळू शकत
नाही असां त्र्ाला समजलांर्. पण त्र्ाला एक मुलगाही हवा
आहे. म्हणून त्र्ाने आपल्र्ा बार्कोला ललांगक्षनिान चाचणी
करार्ला र्ाग पाडले. त्र्ानांतर गर्य ठे वार्चा की खाली
करार्चे हे तो ठरवणार आहे.
जर शेवांतीने हे मान्र् के ले तर कार् होईल?
जर शेवांतीने हे मान्र् के ले नाही तर कार् होईल?
र्ा पटरक्षस्थतीतून मागय काढण्र्ासाठी कार् के ले पाक्षहजे?

के स स्र्डी २ – शेवत
ां ी
-

िोन अपत्र्ाांचे सरकारी धोरण आक्षण पुरुर्ाची

राजकारणाची आकाांिा र्ामध्र्े िीच्र्ा

अक्षधकाराचा,

इच्छेचा क्षवचार डावलला जातो
- मुले ककती, कधी व्हावीत हे ठरवण्र्ाचा अक्षधकार
मक्षहलेला असला पाक्षहजे, त्र्ामुळे सरकारी धोरण मानवी
हक्काांचे हनन करणारे आहे.
- शेवांतीने ललांगक्षनिान चाचणी के ली तर कार्द्याचे
उल्लांघन होईल, क्षतला किाक्षचत गर्यपात करवून घ्र्ावा
लागेल. पण क्षतने जर नवऱर्ाच्र्ा म्हणण्र्ाप्रमाणे चाचणी
के ली नाही, तर क्षतला त्र्ाचा जाच, मारहाण सहन करावे
लागेल.
- शेवांतीचे एक बाल वारले आहे, त्र्ावरून क्षतची व
क्षतच्र्ा बाळाांची प्रकृ ती साधारण असल्र्ाचे किसते. गटरबी
आक्षण वांक्षचतता र्ामुळे मुलाांची सांख्र्ा वाढते. हे वास्तव
सरकार लिात घेत नाही.
- क्षिर्ाांचे प्रजनन अक्षधकार, राजकीर् सहर्ागाचा
अक्षधकार आक्षण सरकारी धोरण क्षवसांगत आहेत

लताचे वर् २५ वर्े आहे. क्षतला पक्षहली एक मुलगी

के स स्र्डी ३ – लता

आहे आक्षण आता ती परत गरोिर आहे. ती गर्यपात

- िुसऱर्ा डॉक्र्रकडे जाऊन खोर्े कारण साांगून i / ज्र्ािा
पैसे िेऊन गर्यपात करून घेणे ककां वा घरगुती उपार् वापरून
असुरक्षित गर्यपात करणे असे पर्ायर् लतापुढे आहेत, आक्षण
िोन्हीमध्र्े तीचे नुकसान आहे. नैराश्र्, िडपण र्ामुळे ती
किाक्षचत आत्महत्र्ेचा मागयही क्षनवडू शकते. गर्यपात सेवा हवी
असलेल्र्ा बाईची अशा प्रकारे कोंडी के ली जाते.

करून घ्र्ार्ला डॉक्र्रकडे गेली, तेव्हा क्षतने र्ापूवी
ललांगक्षनिान चाचणी के ल्र्ाचे डॉक्र्राांच्र्ा लिात
आले. त्र्ाांनी गर्यपात करून िेण्र्ास नकार किला.
लताला रडू कोसळले. क्षतने त्र्ाांना साांक्षगतले घरी
क्षतला मारहाण सहन करावी लागते. क्षतची सासू
क्षतच्र्ाशी वाईर् वागते. त्र्ामुळे पुन्हा िुसरी मुलगी
नको आहे. पण डॉक्र्र गर्यपात करार्ला नकार
िेतात. ती जर परत गेली नाही तर पोक्षलसाांना
बोलावेन, असेही धमकावतात.
आता लता कार् करे ल?

-

आरोग्र् सेवा न क्षमळणे आक्षण कौर्ुांक्षबक छळ असे बाईचे

िुहरे ी शोर्ण होते, त्र्ामुळे क्षतला डॉक्र्राांनी तसेच पोक्षलस,
सामाक्षजक सांस्था र्ाांची मित के ली पाक्षहजे.
- डॉक्र्राांनी के वळ क्षतला सेवा नाकारून, धमकावून न
थाांबता क्षतचा नवरा व सासू र्ाांना बोलावून त्र्ाांना समजावून
साांगणे गरजेचे आहे.

क्षतला कोण आक्षण कशा प्रकारे मित करू शकले
असते?
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सोनी ही कॉलेजपर्ांत क्षशिण घेणारी
गावातली

पक्षहली

मुलगी

के स स्र्डी ४ – सोनी

आहे.

सगळ्र्ाांनाच क्षतचा खूप अक्षर्मान आहे.
त्र्ामुळे काळजी वार्त असूनही क्षतच्र्ा
घरच्र्ाांनी क्षतला पुढच्र्ा अभ्र्ासासाठी
किल्लीला जाण्र्ाची परवानगी किली.
सोनी १८ वर्ाांची आहे. क्षतचे एकाशी प्रेम
जुळले आक्षण त्र्ा सांबांधातून क्षतला किवस
राक्षहले.
किवस गेल्र्ाचे लिात आल्र्ावर गर्यपात
करार्चे असे ती ठरवते. पण क्षतचा क्षमत्र
म्हणतो मूल पाडू नको, आपण लग्न करू.
हा क्षमत्र क्षतच्र्ापेिा मोठा आहे, तो नोकरी
करतोर्. त्र्ामुळे िोघाांची िेखर्ाल मी

-

तर प्रेमसांबांध तुर्ू शकते. नाही के ला तर क्षतच्र्ा क्षशिणाचे नुकसान /
मानक्षसक तर्ारी नसताना मुल होण्र्ाची जबाबिारी पेलावी लागेल.
- गावातली क्षशकलेली म्हणून सगळ्र्ाांच्र्ा कौतुकाचा क्षवर्र्
असलेल्र्ा सोनीच्र्ा लग्नामुळे गावात क्षतच्र्ाबद्दल कलुक्षर्त मत होईल.
गावातल्र्ा अन्र् मुलींना बाहेर पाठवणार नाहीत, र्ाचा ताण क्षतच्र्ावर
असू शकतो.
-

ही पटरक्षस्थती बिलण्र्ासाठी कार् के ले
पाक्षहजे.

लग्न ककां वा गर्यपात असे िोनच पर्ायर् क्षतच्र्ासमोर आहेत,

िोन्हीचा क्षतच्र्ा क्षशिणावर, मानक्षसक आरोग्र्ावर पटरणाम होऊ
शकतो
-

र्ावक्षनकता व र्ीतीपोर्ी ती लग्नाचा क्षनणयर् घेऊ शकते. कारण

गर्यपात के ला तर प्रेमसांबांध तुर्ू शकते.
-

करे न असे तो क्षतला साांगतो.
सोनी कार् करे ल आक्षण पुढे कार् होईल?

र्ा घर्नेत सोनीवर अनेक प्रकारचे ताण आहेत. गर्यपात के ला

िोघाांनाही लैंक्षगक क्षशिण, गर्यक्षनरोधकाांची माक्षहती क्षमळार्ला

हवी.
- मुलगा जरी जबाबिारी घ्र्ार्ला तर्ार असला तरी तो स्वत:चे
म्हणणे लाित आहे, सोनीच्र्ा मताचा व मनाचा क्षवचार करत नाही.
र्ाबद्दलही िोघाांचे समुपिेशन आवश्र्क आहे.

सलमा ३६ वर्ायची आहे आक्षण क्षतला ३ मुले आहेत. क्षतला
पाठिुखीचा त्रास आहे. त्र्ात क्षतला घर चालवण्र्ासाठी रोज बारा
तास काम करावे लागते. क्षतला आता मूल नको आहे. पण
सांतक्षतक्षनर्मन साधने वापरार्ला क्षतच्र्ा घरच्र्ाांची परवनागी नाही.
जेव्हा पुन्हा किवस गेल्र्ाचे सलमाच्र्ा लिात आले तेव्हा ती
सरकारी रूग्णालर्ात गेली. क्षतथे क्षतला गर्यपात सेवा क्षमळे ल असे
साांक्षगतले. पण त्र्ासाठी क्षतने नसबांिीचे ऑपरे शनही करार्ला
पाक्षहजे असे साांगण्र्ात आले. क्षतने नकार किला. नांतर ती खाजगी
गार्नॅकॉलॉक्षजस्र्कडे गेली. क्षतथल्र्ा डॉक्र्राांनी क्षतला गर्यपाताच्र्ा
गोळ्र्ा घेण्र्ास साांक्षगतले. र्ाची ककां मत पाचशे रूपर्े आहे. पण
एफडीएच्र्ा धाडीच्र्ा र्ीतीमुळे के क्षमस्र्ने र्ा गोळ्र्ा क्षवकणे बांि
के ले आहे. त्र्ा गोळ्र्ा होलसेल क्षविी करणाऱर्ा िुसऱर्ा
माणसाकडू न घेणे र्ाग आहे. क्षतथे त्र्ाची रू. ३००० ककां मत होती.

के स स्र्डी ५ – सलमा
- सुरक्षित गर्यपात सेवेची पोहोच मर्ायकित
आहे. बारा आठवड्ाांच्र्ा आत म्हणजे कार्िेशीर
तरतुिीनुसार गर्यपात सेवा क्षमळाली पाक्षहजे. पण
त्र्ासाठी सरकारी सेवाांमध्र्े नसबांिीची सक्ती होते.
तर खाजगी सेवा खर्चयक आहे. के वळ कार्िा आहे
म्हणून गरजू िीला सेवा क्षमळते असे नाही.
- र्ा कारणानेही असुरक्षित गर्यपात करवून
घेणे र्ाग पडते.
- कामाचा अक्षतटरक्त बोजा सलमावर आहे,
मुले व्हावीत ही घरच्र्ाांची सक्ती आहे, पण त्र्ाांची
जबाबिारी घेण्र्ाची तर्ारी नाही.
- गर्यपात करार्चा की नाही हा क्षनणयर्
सवयस्वी बाईचा असला पाक्षहजे.
- सरकारी सेवेने नसबांिीचा आग्रह न धरून,
खाजगी डॉक्र्राांनी गर्यपात गोळ्र्ा उपलब्ध करून
िेऊन सहकार्य करार्ला हवे होते. नवऱर्ाचे
समुपिेशन होणेही जरुरीचे होते.

पण एवढे पैसे खचय करणे सलमाच्र्ा आवाक्र्ाबाहेरचे आहे.
आता सलमा कार् करे ल?
क्षतला कोण आक्षण कशा प्रकारे मित करू शकले असते?

20

गर् ६ – पुढील प्रश्नावर वाि – क्षववाि –
माझ्र्ा अपत्र्ाची ललांगक्षनवड करणे हा माझा प्रजनन हक्क आहे. होर् की नाही? का?
होर् – कारण कोणाला कोणते अपत्र् हवे ते त्र्ाांनी क्षनवडणे हा त्र्ाांच्र्ा मानवाक्षधकाराचा म्हणूनच प्रजनन हक्काचा
र्ाग आहे. तसे तांत्रज्ञानही आज उपलब्ध आहे. क्षववाहाबाहेरील सांबांधात - एकल मक्षहला, क्षलव्ह इन, समलैंक्षगक –
र्ाांनाही र्ा तांत्रज्ञानाचा वापर करून हवे ते अपत्र् जन्माला घालता आले पाक्षहजे.
नाही – प्रजनन हक्क नाही कारण ललांग क्षनवड करणे सध्र्ा सरकारने के लेल्र्ा कार्द्याच्र्ा क्षवरुद्ध आहे. तसेच ललांग
क्षनवड ‘मुली नको’र्ा मानक्षसकतेतून होत असल्र्ाने ती ललांगसमानतेच्र्ा क्षवरुद्ध आहे. समाजात मुलींचे प्रमाण कमी
झाले तर त्र्ाांच्र्ावरील लहांसा अक्षधक वाढेल.
खुली चचाय
ललांग क्षनवड करणे र्ोग्र् नाही हे आपल्र्ाला पर्ते, पण त्र्ाची कारणे पर्वून िेता आली पाक्षहजेत.
के वळ कार्द्याच्र्ा क्षवरुद्ध आहे म्हणून ललांगक्षनिान करणे चुकीचे आहे का? – म्हणजे मग ज्र्ा िेशात त्र्ावर बांिी नाही
क्षतथे जाऊन ते के ले तर चालेल का?
एकीकडे प्रत्र्ेक व्यक्तीला आपल्र्ा जीवनात क्षनवड करण्र्ाची अक्षधकाक्षधक सांधी हवी, हे खरे आहे. पण सध्र्ाच्र्ा
पटरक्षस्थतीत र्ा क्षनवड स्वातांत्र्र्ाचे िुष्पटरणाम होऊन सामाक्षजक समस्र्ा तर्ार होत आहे. त्र्ाच्र्ा मुळाशी
मुलीक्षवर्र्ी नकारात्मक, र्ेिर्ावाची र्ावना आहे.
र्ा समस्र्ेच्र्ा मुळाकडे आपण लि वेधले पाक्षहजे, असे साधन व्यक्तींनी साांक्षगतले.
गर्यपात ही समस्र्ा नसून क्षवर्मता ही समस्र्ा आहे, असे साांगून डॉ. मनीर्ा गुप्ते र्ाांनी ललांग क्षनवड / ललांग क्षनिान
करणे का चुकीचे आहे हे साांक्षगतले. गर्यधारणेच्र्ा आधी ललांगक्षनवड करण्र्ात काहीच गैर नाही असे लोकाांना वार्त
होते. म्हणजे आपल्र्ाला हव्या त्र्ाच ललांगाचा गर्य रोपण झाले तर नांतर गर्यपात करण्र्ाचा प्रश्नच नाही, असे समजले
जात होते. अशा समजण्र्ामागे ललांगर्ेिर्ाव व क्षवर्मतेबद्दलची जाणीव नाही.
‘ललांग क्षनवड’ शब्ि वापरणे र्ोग्र् आहे. िी भ्रूणहत्र्ा हा शब्िप्रर्ोग चुकीचा आहे, असेही त्र्ाांनी साांक्षगतले. गरोिर
िीला माता म्हणणे, म्हणजे पोर्ात बाळ आहे असे समजणे. पोर्ात गर्य असतो, बाळ नाही. जोवर ते शरीराबाहेर
र्ेत नाही, तोवर त्र्ाला स्वतांत्र अक्षस्तत्व नाही.
कार्िा वा क्षनर्म आहे म्हणून स्वीकारले पाक्षहजे, असे मानणेही बरोबर नाही. सरकारचे क्षनर्म आपले अक्षधकार
कमकु वत करणारे असू शकतात व असे क्षववाद्य मुद्दे आपण समजून घेतले पाक्षहजेत, त्र्ावर बोलले पाक्षहजेत.
उिाहरणाथय, बेर्ी बचाओ, बेर्ी पढाओ हा सरकारी कार्यिम आहे. सगळ्र्ा क्षिर्ा बेर्ी आहेत का? बेर्ीला वाचवा
म्हणार्चे, पण सुनेचा कौर्ुांक्षबक छळ करार्चा, असे कसे चालेल? माता, बेर्ी, सून, बहीण अशा र्ूक्षमके तून नव्हे तर
क्षिर्ाांचा माणूस म्हणून क्षवचार व्हार्ला हवा. .
मुलगी का नकोशी, मुलगा का हवासा, र्ाची मूळ कारणे शोधून ती बिलल्र्ाक्षशवार् पटरक्षस्थती बिलणार नाही.
आपल्र्ा र्ूक्षमके तल्र्ा खाचाखळगे आपल्र्ाला समजले पाक्षहजेत. त्र्ामुळे प्रश्न पडत राहणे हे चळवळ पुढे जाण्र्ासाठी
आवश्र्क आहे, असेही त्र्ाांनी म्हर्ले.
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सत्र ७ - सांवाि माध्र्मे
आनांि पवार, सम्र्क
सामाक्षजक कार्यकते मुख्र्त्वे सांवािाचे काम करत असतात, हे काम अक्षधक प्रर्ावीपणे आक्षण अक्षधक सहेतक
ु पणे
करण्र्ासाठी सांवािाची प्रकिर्ा समजणे जरुरीचे आहे. त्र्ािृष्टीने र्ा सत्रात आनांि पवार र्ाांनी माांडणी के ली आक्षण
उपर्ुक्त चचाय घडवून आणली.
कोणत्र्ाही सांवाि प्रकिर्ेत िोन घर्क असतात. सांिश
े िेणारी व्यक्ती आक्षण सांिश
े घेणारी व्यक्ती. सांिश
े िेणारी व्यक्ती
‘कोडींग’ करून सांिश
े पाठवते आक्षण घेणारी व्यक्ती सांिश
े ‘क्षडकोड’ करते. र्ाचाच अथय पाठवलेला सांिश
े समोरच्र्ा
व्यक्तीला क्षडकोड करता र्ेईल अशा प्रकारे त्र्ाचे कोडींग करणे ही सांिश
े पाठवणाऱर्ा व्यक्तीची प्राथक्षमक जबाबिारी
बनते. सामान्र् र्ार्ेत र्ाला आपण ‘समोरच्र्ाला समजेल अशा प्रकारे साांगता र्ेणे’ असे म्हणू शकतो. तरच अथयपूणय
सांवाि शक्र् होतो. र्ाचे प्रात्र्क्षिकही आनांिने करून िाखवले.
सांवाि प्रकिर्ा अशी घडते

संदेश

संदेश
दे णारी
व्यक्ती

समान अर्ााची ननर्माती

संदेश
घेणारी
व्यक्ती

प्रनतसाद

सांवाि आक्षण सन्मानपूणय नाते
समान अथायची क्षनर्मयती हा सांवािाचा गार्ा आहे. परांतु त्र्ाचबरोबर सांवािामध्र्े सन्मानाने क्षनमायण होणारे नातेही
अपेक्षित आहे.
िोन्ही बाजूच्र्ा अपेिा
सांवािामध्र्े सांिश
े िेणाऱर्ाची – साांगणाऱर्ा व्यक्तीची – काही अपेिा असते. तशीच ऐकणाऱर्ा व्यक्तीचीही अपेिा
असते. साांगणाऱर्ा व्यक्तीची अपेिा असते समोरच्र्ाने ऐकावे, ऐकणाऱर्ा व्यक्तीची असते समजेल असे साांगावे.
म्हणजेच आपल्र्ा अपेिेला िुसरीकडू न / समोरच्र्ाकडू न अपेिा असते – हे लिात घेणे हा सांवािाच्र्ा प्रकिर्ेचा मुख्र्
र्ाग आहे.
ऐकणाऱर्ाच्र्ा अपेिेप्रमाणे जर ‘समजेल असे साांगार्चे’ असेल तर साांगणाऱर्ाला समोरच्र्ा व्यक्तीच्र्ा गरजाांप्रती
सांवेिनशील असले पाक्षहजे.
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शरीर व र्ार्ा र्ाांचा र्ोग्र् वापर
शाक्षब्िक सांवािाला शरीर र्ार्ेची जोड किली पाक्षहजे. डोळ्र्ात बघून बोलणे (समोरच्र्ाला अवघडलेपण न आणता),
हातवारे , बसणे-उर्े राहणार्ची ढब, हावर्ाव र्ा त्र्ा त्र्ा र्ागातील सांस्कृ तीला अनुरूप असल्र्ा पाक्षहजेत.
सांवाि के व्हा फसतो
सांवािामध्र्े अनेक अडथळे र्ेऊ शकतात.त्र्ाांची जाणीव ठे वली पाक्षहजे. जर सांवाि र्ार्ा (शाक्षब्िक व शारीटरक)
समोरच्र्ाला समजणारी, त्र्ाच्र्ा गरजाांना / अपेिाांना लिात घेऊन वापरलेली नसेल तर सांवाि पूणय होणार नाही.
र्ाखेरीज समोरच्र्ा व्यक्तीचा सन्मान ठे वून न के लेला सांवाि, हेतूबद्दल शांका,गैरसमज, अक्षवर्श्ास र्ा कारणानेही
सांवाि खांक्षडत होतो. पूणय होऊ शकत नाही.

सत्र ८ – राज्र्स्तरीर् समथयन प्रकिर्ा (अॅडव्होकसी)
डॉ. क्षशल्पा श्रॉफ
गर्यपात सेवेक्षवर्र्ी अनेक मुद्दद्याांबद्दल जाणीवजागृतीची जशी गरज आहे, तसेच कार्द्याप्रमाणे सुरळीत सेवा
क्षमळाव्यात र्ासाठी अॅडव्होकसी करण्र्ाचीही गरज आहे. त्र्ाच िृष्टीने र्ा सत्रात झालेल्र्ा चचाां झाली. डॉ. क्षशल्पा
श्रॉफ र्ाांनी अॅडव्होकसी सांकल्पना पुढीलप्रमाणे समजावून किली.
अॅडव्होकसी, समथयन, धोरणवककली सामानाथायने वापरले जाणारे शब्ि आहेत. आपण सामाक्षजक न्र्ार्ाच्र्ा
र्ूक्षमके तून जे बिल घडवण्र्ासाठी काम करतो, ते बिल घडण्र्ासाठी आवश्र्क ते धोरणात्मक बिल घडवून
आणण्र्ासाठी के लेले काम म्हणजे धोरणवककली ककां वा अॅडव्होकसी.
धोरणवककली करणे म्हणजे लोकाांना त्र्ाांचे हक्क व न्र्ार् क्षमळवून िेण्र्ासाठी काम करणे. धोरणवककली हे आपले मुद्द,े
मागण्र्ा पोहोचवण्र्ाचे साधन आहे. र्ासाठी समक्षवचारी सांस्थाांना जोडू न घेणे आवश्र्क आहे. अनेक सांस्था एकत्र
र्ेऊन समान मुद्दद्याांवर रे र्ा तर्ार करून अॅडव्होकसीचे काम प्रर्ावीपणे करू शकतात.
अशा सामाक्षजक बिलाच्र्ा कामाशी जोडू न घेण्र्ामागे प्रत्र्ेक व्यक्तीची वैर्क्षक्तक प्रेरणा असते. त्र्ाांनी स्वत: अन्र्ार्,
त्रास र्ोगलेला असतो. म्हणून त्र्ाांना आपला आवाज नोंिवावासा वार्तो. काही वेळा प्रश्न ज्र्ा र्ागाशी ककां वा
मुद्दद्याशी क्षनगडीत आहे, त्र्ाच्र्ाशी आपली जवळीक असते. त्र्ामुळे लोकाांना अक्षधक जाणून घेण्र्ाची रूची असते.
बऱर्ाचिा आपण अनेक वर्य काम के ले तरी त्र्ातून प्रगती किसत नाही. र्ाची करणे अनेक आहेत. पण एक महत्त्वाचे
कारण म्हणजे आपण िूरगामी िृष्टी ठे वून आक्षण स्पष्ट कार्यनीती ठरवून कामाचे क्षनर्ोजन के लेले नसते.
सुरक्षित गर्यपात सेवा उपलब्ध होण्र्ासाठी धोरणवककली करण्र्ासाठी र्ा क्षवर्र्ाशी सांबांक्षधत सवय घर्काांना सोबत
घेतले पाक्षहजे. सुरक्षित गर्यपात सेवा नसल्र्ाने िीच्र्ा आरोग्र्ाची होणारी हेळसाांड थाांबवणे हा आपला हेतू आहे.
र्ासाठी आरोग्र् र्ांत्रणा, माध्र्मे, समाज, धोरणकते, सामाक्षजक सांस्था र्ा क्षवक्षवध स्र्ेकहोल्डसयनी एकमेकाांसोबत
काम के ले पाक्षहजे. सामुक्षहक काम असल्र्ाने र्ामध्र्े के वळ आपलाच मुद्दा रे र्ून चालत नाही, वार्ाघार्ीने व चचेतन
ू
कामाची किशा ठरते.
धोरणवककलीचे काम जसे अनेक सांबांक्षधत घर्काांसमवेत के ले पाक्षहजे, तसेच ते अनेक प्रकारे के ले पाक्षहजे. र्ामध्र्े
जनसामान्र्ाांशी सांवाि साधने महत्त्वाचे आहे. उिा. प्राथक्षमक आरोग्र् कें द्रात ललांगक्षनवड मुद्दद्याांक्षवर्र्ी बोडय असतो,
पण गर्यसमापनाची माक्षहती नसते. त्र्ामुळे सामान्र् मक्षहलेचा समज होतो की गर्यपात करणे चुकीचे आहे. के वळ र्ा
क्षचत्राने मक्षहलेचा चुकीचा समज तर्ार होतो. सांवाि झाला नाही तरी चुकीचा सांिश
े किला गेला. डॉक्र्र आक्षण
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आरोग्र् सेवेतील कमयचारी र्ाांना ललांगसमर्ाव नजरेतून गर्यपात सेवेची आवश्र्कता समजावून िेण्र्ासाठी कार्यशाळा
घेणे गरजेचे आहे.

र्ानांतर र्ा सत्रात गर्कार्य िेण्र्ात आले.

सत्र ९ - सांवाि माध्र्माांचे क्षवश्लेर्ण
आनांि पवार

गर्यललांगक्षनिान आक्षण गर्यपात सेवा र्ाांची गल्लत के ली जाते. त्र्ामुळे ललांगक्षनिानाला क्षवरोध म्हणजे गर्यपाताला
क्षवरोध असा चुकीचा आक्षण गर्यपातक्षवरोधी सांिश
े स्थाक्षपत होतो. असे होता कामा नर्े र्ासाठी सजग असणे जरुरीचे
आहे. त्र्ाकटरता हे सत्र खूपच उपर्ुक्त ठरले.
र्ा सत्रात आनांि पवार र्ाांनी गर्यललांगक्षनिान समस्र्ेच्र्ा जाणीवजागृतीसाठी वापरले जाणारे साक्षहत्र् िाखवून कसे
साक्षहत्र् असावे व कसे नसावे र्ाची चचाय के ली.

आपल्र्ाला साक्षहत्र् कसे क्षमळते?
कार्यकत्र्ाांना सांवािासाठी साधने लागतात.कधी कधी इतर सांस्थाांनी के लेले व सरकारी तर्ार साक्षहत्र् क्षमळते. ते
स्थाक्षनक स्थाक्षनक र्ार्ेत रूपाांतटरत करून घेतले जाते. तर उपलब्ध कल्पना, क्षचत्रे र्ाांचा वापर करून काही स्थाक्षनक
पातळीवर तर्ार होते. र्ा सवयच साक्षहत्र्ाची – तर्ार क्षमळालेल्र्ा व आपण के लेल्र्ा – त्र्ाचा आशर्, माांडणी व सांिश
े
र्ा अांगाने तपासणी झाली पाक्षहजे. अन्र्था त्र्ातून चुकीचा सांिश
े जाऊ शकतो.
जसे की, गर्यललांगक्षनिान र्ाक्षवर्र्ी माक्षहती िेताना सुरुवातीला ‘भ्रूणहत्र्ा’ हा शब्ि वापरला गेला. पण र्ातून
नकळतपणे गर्यपात क्षवरोधी र्ूक्षमका स्थाक्षपत होते. त्र्ामुळे िी भ्रूणहत्र्ा - भ्रूणहत्र्ा - ललांगक्षनवड करून िी ललांगी
गर्यपात - ललांगक्षनवड – अशा प्रकारे हे शब्िप्रर्ोग बिलत गेले. आपली समज वाढत जाते तशी समस्र्ेची अक्षधक
स्पष्टता र्ेत जाते व त्र्ानुसार र्ार्ेतही बिल करणे अक्षनवार्य ठरते.
जी गोष्ट र्ार्ेची आहे, तीच क्षचत्राांनाही लागू आहे. पोर्ात चाकू खुपसलेला िाखवणे, पोर्ातील गर्य फासावर
लर्कलेला िाखवणे इत्र्ािीतूनही गर्यपात क्षवरोधी सांिश
े जातो.
म्हणूनच आपली सांवािाची साधने व र्ार्ा र्ा सगळ्र्ातून नेमके पणाने आपला सांिश
े जातो का, हे तपासावे लागते.
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र्ानांतर काही कफल्म, पोस्र्सय असे साक्षहत्र् सवाांनी पक्षहले व त्र्ाच्र्ावर क्षवश्लेश्नात्म्क चचाय के ली. र्ातील ठळक मुद्दे
पुढीलप्रमाणे आहेत -

 पोर्ातील गर्य आईशी बोलतो, क्षतची क्षवनवणी करतो अशा प्रकरच्र्ा कफल्म, पोस्र्सय र्ाांचा बराच वापर
होतो. अक्षतशर् र्ावक्षनक व र्ावूक प्रकारे पोर्ातील गर्य कु णी मारू नर्े, असे सांिश
े र्ातून किले जातात.

 र्ाप्रकारच्र्ा साक्षहत्र्ात अनेक समजुतीच्र्ा, र्ूक्षमके च्र्ा त्रुर्ी आहेत – उिा.
o मुलगाच हवा / मुलगी नको, हा क्षनणयर् गरोिर मक्षहलेचा नसतो. बऱर्ाचिा क्षतला क्षनणयर्स्वातांत्र्र्च
नसते. पण तरी क्षतलाच र्ावक्षनक आवाहन करणारे साक्षहत्र् हे बाईला िोर्ी ठरवण्र्ाचे र्डर्ांत्र आहे.
o गर्ायला व्यक्ती मानले जाते, जे अशािीर् आहे. गर्ायला र्ावना, र्ार्ा, नाते जोडू न जणू ती व्यक्तीच
आहे असे र्ासवले जाते. पोर्ातून बाहेर र्ेईपर्ांत गर्ायला स्वतांत्र अक्षस्तत्व नसते. त्र्ामुळे गर्ायचे
मानवीकरण / व्यक्तीकरण करणे, ही गर्यपातक्षवरोधी र्ूक्षमका आहे.
o गर्ायला अक्षधकार असल्र्ाचे िाखवणे म्हणजे बाईचे अक्षधकार डावलणे.
o गरोिर बाईचे पोर् बाराव्या आठवड्ापर्ांत फारसे वाढलेले नसते. ती गरोिर असल्र्ाचे समजूनही
र्ेत नाही. परां तु क्षचत्रात िाखवताना नऊ मक्षहन्र्ाचे पोर् िाखवले जाते.

 शािीर् सत्र् असे आहे की १२ आठवड्ापर्य़ांत गर्य अांगठ्याएवढा असतो, त्र्ाला हात-पार् िेखील नसतात.
पण बऱर्ाच साक्षहत्र्ातील क्षचत्रात पूणय वाढलेले बाळ व त्र्ाला मारले जात असल्र्ाचे िाखवले जाते जे
अशािीर् आहे.
 ललांगक्षनिान समस्र्ेचे क्षवक्षवध अभ्र्ास झाले आहे. समाजातील सधन वगायत ललांगक्षनवड करून घेण्र्ाचे प्रमाण
जास्त आहे असे र्ातून किसते. धमयक्षनहार् आकडेवारी पक्षहली तर ललांग क्षनिान चाचण्र्ा करण्र्ामध्र्े जैन धमय
सवायत पुढे आहे. त्र्ाखालोखाल लहांि,ू बौद्ध, मुक्षस्लम, क्षििन, पारसी हे धमय आहेत. पण क्षचत्रातून हे वास्तव
पुढे र्ेत नाही.गरीब व क्षवक्षशष्ट समाजाच्र्ा क्षवरोधातील क्षचत्रे र्ात किसून र्ेतात.
 गर्यसांस्कार जाक्षहरातीही खूप लोकक्षप्रर् आहेत. पण त्र्ातूनही गर्ायचे व्यक्तीकरण के ले जाते. जे चुकीचे आहे.
 र्ार्ेच्र्ा बाबतीतही बरीच चचाय झाली. ‘मुलगी का नको’ र्ाची कारणे ज्र्ाप्रमाणे क्षपतृसत्ताक मानक्षसकता
आहे (डोक्र्ावरचे ओझे, सुरक्षिततेचा प्रश्न, जीवाला घोर इत्र्ािी, तसेच ‘मुलगी का हवी’ र्ाची कारणेही
त्र्ाच बुरसर्लेल्र्ा पठडीतील आहेत (सून हवी, बहीण हवी, आई हवी इत्र्ािी). व्यक्ती म्हणून क्षतच्र्ाकडे
पाक्षहले जात नाही.

 सकारात्मक म्हणून के लेले साक्षहत्र्ही सिोर् असू शकते. उिा. बऱर्ाचिा क्षिर्ाांची कतृयत्ववान प्रक्षतमा
रां गवताना त्र्ा पुरुर्ाांची समजली जाणारी िेत्रे त्र्ा पािािाांत करतात अशी क्षचत्रे िाखवली जातात (पोलीस,
पार्लर् इत्र्ािी). ती ‘पुरुर्ी’ समजली जाणारी कामे करू शकते हे िाखवताना ती करत असलेले घरकाम हे
‘बार्की’ व कमी महत्त्वाचे म्हणून ठसवले जाते.
 वेगवेगळ्र्ा िेत्रात मुली नक्कीच पुढे जाऊ शकतात, पण वास्तवात तसे करण्र्ासाठीच्र्ा सांधी त्र्ाांना घरातून
किल्र्ा जात नाहीत, हेही क्षततके च खरे.
 मुलींना जन्माला र्ेऊ द्या, असे आवाहन अपुरे व चुकीचे आहे. त्र्ाांना प्रक्षतकू ल असलेल्र्ा समाजातील गोष्टी
बिलणेही क्षततके च गरजेचे आहे. त्र्ाक्षवर्र्ीही बोलले पाक्षहजे. उिा. मुलींना जन्माला घाला आक्षण त्र्ाांना
बरोबरीने सांधी द्या, त्र्ाांचे कु ठलेच अक्षधकार डावलू नका, असे म्हर्ले पाक्षहजे.

 पोस्र्र लागले की त्र्ातून कार् अथय काढला जाईल हे तुमच्र्ा हातात राहात नाही. म्हणून प्री-र्ेस्र्ींग /
पूवयचाचणी होणे आवश्र्क असते.

 ललांगक्षनवड नको - सुरक्षित गर्यपात सेवा हवी र्ा परस्पर क्षवरोधी र्ूक्षमका नाहीत - हे आवश्र्क आहे. अशी
साफ र्ूक्षमका हवी.
25

प्रत्र्ेक साक्षहत्र् शब्ि / र्ार्ा - प्रक्षतमा / क्षचत्रे - र्ूक्षमका / सांिश
े र्ा तीन क्षनकर्ाांवर तपासार्ला हवे. कार् करार्चे
नाही, म्हणजे कु ठले शब्ि / क्षचत्रे / र्ूक्षमका िाखवार्चे नाही, हे आधी पक्के हवे, असे साांगून आनांिने सम्र्कने तर्ार
के लेले क्षनकर् सवाांना िाखवले -
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सत्र १० – पुढील क्षनर्ोजन
क्षिर्ाांच्र्ा प्रजनन आरोग्र्ाक्षवर्र्ी आपल्र्ाला आवाज उठवार्चा असेल तर आपण कार् करू शकतो, र्ा प्रश्नाच्र्ा
अनुशांगाने र्ा सत्रात चचाय झाली. सहर्ागींनी गर्ामध्र्े चचाय के ली. क्षवक्षवध पातळ्र्ाांवरील प्राधान्र्ाचे मुद्दे कोणते
आहेत, ते कोणत्र्ा पातळीवर उठवले पाक्षहजेत, त्र्ासाठी कोणते सांवाि साक्षहत्र् व साधने आवश्र्क आहेत, इत्र्ािी
मुिद्दु द्याांना धरून ही चचाय झाली. त्र्ाचे सांकलन खालीलप्रमाणे.

मुद्दे

कोणाबरोबर
करार्चे

- गर्यपाताचा हक्क

-

- क्षिर्ाांचे लैंक्षगक व प्रजनन
हक्क
- ललांगर्ाव, लहांसा आक्षण
गर्यपात र्ाांचा परस्पर सांबांध
- िजेिार नसबांिी सेवा
- मक्षहला
पूवयतपासणी

ककय रोग सेवा

सव्हायर्कल व ब्रेस्र् कॅ न्सर,
व्हीआर्ए व पॅप र्ेस्र्
- नसबांिी

क्षशक्षबरे

- -

सन्मानपूणय सेवा, सुरक्षित
वातावरणात
होणे

ऑपरे शन

- मोफत
व
गर्यसमापन
माक्षहती

सुरक्षित
सेवाांची

- गर्यसमानप - गैरसमजुती
िूर करणे
- जाणीवजागृती

-

गर्य

स्थापन कसा असतो, गर्य
कसा

वाढतो,

गर्यपात

होतो म्हणजे कार्? आक्षण
पॉक्षझर्ीव्ह
आर्ईसी
साक्षहत्र् सुरक्षित गर्यपात
सेवा क्षवर्र्ावर

काम कार् काम करार्चे

सांघर्न,
मक्षहला,
ककशोरी, र्ुवा इत्र्ािी
आरोग्र् सेवा (सरकारी
व खाजगी)

-

समज क्षवकक्षसत करण्र्ासाठी चचाय व सांवाि

-

पथनाट्ये, पोस्र्र प्रिशयन, कफल्म शो र्ातून
सांवाि

-

प्राथक्षमक आरोग्र् कें द्र - गाव पातळीवर

समुिार् (

मक्षहलाांबरोबर

रुग्ण कल्र्ाण सक्षमती
समुिार्
आधाटरत
िेखरे ख
(सीबीएम)
अांतगयत तिार क्षनवारण
सक्षमती
व

व

गर्यसमापन

-

ललांगक्षनवड र्ाांची माक्षहती

एमर्ीपी सक्षमती

डॉक्र्र
सांघर्ना

मेळावे

त्र्ाांच्र्ा

-

मक्षहला व बाल क्षवकास
क्षवर्ाग

-

स्थाक्षनक
स्वराज्र्
सांस्थाांतगयत
तिार
क्षनवारण सक्षमती

-

आशा
कार्यकताय
अांगणवाडी ताई

/

-

अन्र् सामाक्षजक सांस्था

-

माध्र्मे, पत्रकार

-

क्षजल्हा,

पांचार्त

सक्षमती,

ग्रापां

स्तरावरील
लोकप्रक्षतक्षनधी
व
प्रशासकीर् अक्षधकारी

- सुरक्षित गर्यक्षनरोधक व
त्र्ात पुरुर्ाांचा सहर्ाग
- लैंक्षगकता
क्षवर्र्ावर
मुलींसाठी प्रक्षशिणे
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-

प्राथक्षमक आरोग्र् कें द्रात गर्यपात सेवा क्षमळावी
र्ासाठी ग्रामसर्ेत ठराव. गाव पातळीवरील
ठराव एकत्र करून क्षजल्हाक्षधकारी िेणे

-

क्षजल्हा आरोग्र् सक्षमती माफय त क्षजल्हाक्षधकारी
र्ांत्रणेचा सहर्ाग व सांवेिनशीलता वाढवणे

-

पुढीलप्रमाणे नेमकी मागणी असलेली क्षनवेिने
क्षजल्हा आरोग्र् सक्षमती माफय त शासकीर्
अक्षधकाऱर्ाांना िेण,े
जसे की, तुमच्र्ा
मोहीमेतील ककती क्षनधी सुरक्षित गर्यपात
सेवेच्र्ा माक्षहती प्रसारासाठी असेल? नेमक्र्ा
मागण्र्ा, ज्र्ातून आपल्र्ा मुद्दद्याला पुष्टी
क्षमळे ल.

-

आपल्र्ा क्षजल्यातील नोंिणीकृ त गर्यपात सेवा
कें द्राांची र्ािी तर्ार व्हावी व ऑनलाईन
उपलब्ध व्हावी, र्ासाठी प्रर्त्न

-

क्षजल्हा आरोग्र् / रुग्ण सक्षमतीच्र्ा माफय त
एमर्ीपी सक्षमती सिीर् करणे

-

पत्रकार पटरर्ि, घर्नाांमधील वास्तव पुढे
आणणे, चुकीची माक्षहती खोडू न काढणे

-

कार्यकत्र्ाांचे whatsapp ग्रुप व त्र्ावरून
शािीर् माक्षहतीची िेवाणघेवाण, सांवािासाठी
उपर्ुक्त कफल्मचा प्रसार

-

आपली र्ूक्षमका व सांिेश प्रसाटरत करणारी
पोस्र्सय तर्ार करणे. र्ामध्र्े लोकाांना समजेल
अशी प्रश्नाक्षवर्र्ीची आपली र्ार्ा तर्ार करणे

-

पुरुर्ाांचा सहर्ाग घेण,े त्र्ाांच्र्ाशी चचाय करणे

गर्ाांच्र्ा वरील माांडणीला धरून खालील काही मुद्दे पुन्हा अधोरे क्षखत करण्र्ात आले. कामाची र्ूक्षमका अक्षधक सुस्पष्ट
होण्र्ासाठी हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

 गर्यपात हा के वळ क्षनवड असण्र्ाचा मुद्दा नाही, ती गरज आहे. म्हणून आपण अक्षधकार व सामाक्षजक न्र्ार्
र्ाांची र्ार्ा वापरावी. सुरक्षित गर्यपात सेवा हा िीच्र्ा न्र्ार्ाचा प्रश्न आहे.

 गर्यपात करण्र्ाचा क्षनणयर् क्षजतका लवकर होईल क्षततके चाांगले. हा क्षनणयर् घेण्र्ासाठी सामाक्षजक मानक्षसकता
हा अडसर ठरतो. अपराधीपणा, पाप-पुण्र् व गैरसमजाांचा पगडा िूर के ला पाक्षहजे.

 गर्यपात सेवा सेवा वैद्यकीर् आहे आक्षण वैध आहे - हा सांिश
े ठसवला पाक्षहजे.
 स्थाक्षनक पातळीवर रे फरल िेणारे डॉक्र्र कोणत्र्ाही तज्ज्ञ शाखेचे असू शकतात. त्र्ामुळे के वळ िी-रोग
तज्ञाांच्र्ा सांस्थेशी नव्हे तर सवयच डॉक्र्र सांघर्नाांशी बोलले पाक्षहजे.

 गाव पातळीवर गरोिर मक्षहलेची पक्षहली सांपकय व्यक्ती ही आशा, अांगणवाडी, गावपातळीवरील डॉक्र्सय हे
असण्र्ाची शक्र्ता आहे. त्र्ाांची मानक्षसकता बिलण्र्ासाठी काम के ले पाक्षहजे.
 क्षिर्ाांचे प्रजनन हक्क स्थाक्षपत करणे हा प्राधान्र्ाचा मुद्दा आहे. तो सोडू न के वळ गर्यसमापन सेवा क्षवर्र्ी
बोलता र्ेणार नाही. त्र्ामुळे क्षिर्ाांचे प्रजनन आरोग्र्ाचे सवय मुद्द,े लैंक्षगक क्षशिण, आरोग्र् तपासण्र्ा,
ककय रोग पूवय तपासण्र्ा, सांततीक्षनर्मन साधने र्ा मुद्दद्याांसह सुरक्षित गर्यपात सेवेचा हक्क माांडला पाक्षहजे.

सुरक्षित गर्यपात सेवा र्ा मुद्दद्यावर सवाांच्र्ा सहर्ागाने धोरणवककलीचे काम करण्र्ास सवयच सहर्ागी सांस्थाांनी
तर्ारी िशयवली. र्ाचाच पक्षहला र्प्पा म्हणून प्रत्र्ेक सांस्थेने आपल्र्ा चालू कामाांचा र्ाग म्हणून र्ा क्षवर्र्ाचा कसा
अांतर्ायव करता र्ेईल र्ावर क्षवचार करावा असे ठरले.
वरील कामाच्र्ा क्षनर्ोजन आराखड्ातील कोणते मुद्दे सांस्था आपल्र्ा सांस्थेच्र्ा पातळीवर लगेचच घेऊ शकतात हे
प्रथम ठरवले जाईल. सामाक्षर्क मुद्दद्याांवर एकक्षत्रत कामासाठी आवश्र्कतेप्रमाणे क्षनर्ोजन, क्षनधीची तरतूि के ली
जाईल. र्ा क्षवर्र्ाची समज अक्षधक पक्की होण्र्ासाठी प्रक्षशिणाचे आर्ोजनही करण्र्ाचे ठरले.
कार्यशाळे च्र्ा समारोप सत्रात काजल जैन, क्षवजर्ालक्ष्मी वाघरे , प्रीत मांजुर्ा र्ाांनी ‘महाराष्ट्र मक्षहला आरोग्र् हक्क
पटरर्ि’ र्ा प्रकिर्ेची माक्षहती किली आक्षण नव्या सांस्थाांना राज्र् पातळीवरील कार्यकत्र्ाांच्र्ा र्ा फोरमशी जोडू न
घेण्र्ाचे आवाहन के ले.

***
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