इंदिरा ते निर्भया
वर्ाभिुवर्ाांच्या रूढी परं परा यात अडकलेल्या र्ारतीय समाजामध्ये इंग्रज सरकारच्या

काळापासूि मोठ्या प्रमाणात बंड सुरु झाले. जिमािसाच्या दृष्टीिे हा जसा बिलांचा

मोठा टप्पा होता, तेवढाच स्त्री सुधारणांच्या दृष्टीिे िे खील फार महत्वाचा होता. अिेक

सुधारकांच्या प्रयत्िातूि स्त्री शिक्षण, ववधवा पुिववभवाह, बालवववाह, समाि अधधकार अिा

अिेक गोष्टींमध्ये बिल होत होते. या सुधारणांिा होणाऱ्या प्रचंड ववरोधाला ि जुमािता
हा संघर्भ सरु
ु रादहला. एकीकडे र्ारत स्त्वतंर झाला. स्त्री शिक्षणाच्या चळवळीिे

एव्हािा यिस्त्वीतेचा झेंडा रोवला होता. स्त्स्त्रयांिी िोकरीसाठी बाहे र पडणे, स्त्वतःचे
स्त्वतंर ववचार मांडणे, इत्यािी घटिांवरूि याची प्रचीती येऊ लागली. इंदिरा गांधी यांिी
जेव्हा पंतप्रधाि म्हणि
ू सर
ू े हातात घेतली, तेव्हा िे िाच्या महत्वाच्या राजकीय पिावर
एक मदहला ववराजमाि होणे, हे या चळवळीचे एक मोठे यि होते. स्त्वातंत्र्योत्तर

ववकासाकडे र्ारताचा प्रवास सुरु असतािाच, त्याला समांतर असा स्त्री समाितेचा

प्रवास िे खील त्याच पथावर सरु
ु होता. जवळजवळ प्रत्येक क्षेरात पाय रोवि
ू स्त्वतंर
अस्त्स्त्तत्व निमाभण करणाऱ्या स्त्स्त्रयांचे वाढते प्रमाण बघूि र्ववष्यातील ववकशसत
र्ारतातील स्त्स्त्रया या स्त्वतंर आणण मुक्त असतील अिा आिा पल्लववत होऊ

लागल्या. आज ६० ते ७० वर्ाांच्या कालखंडािंतर २०१२ मध्ये घडलेल्या "निर्भया"
घटिेिे बलात्कार आणण पयाभयािे स्त्स्त्रयांवरच्या लैंधगक अत्याचाराचे अत्यंत र्ीर्ण
आणण िि
ु ै वी धचर समोर आले. अिेक छोट्या मोठ्या घटिा ज्या िल
ु क्षभ क्षत होत्या,

वरवर बघता स्त्वतंर आणण मक्
ु त स्त्स्त्रयांिा िे खील आज ककती समस्त्या आहे त ते या
एका घटिेिे मोठ्या प्रमाणात िाखवूि दिले आणण त्याच वेळी एकूणच स्त्स्त्रयांचे
स्त्वातंत्र्य आणण सुरक्षक्षतता याबाबत फार मोठे प्रश्ि धचन्ह उर्े केले.

७० च्या ििकात स्त्स्त्रयांिी शिक्षण घेणे ही बहुतांिी िहरांत, मोठ्या गावात सवभमान्य
गोष्ट होती. शिक्षक्षका, पररचाररका, बँककंग, सरकारी कायाभलये अिा क्षेरात सुरुवातीला

मोठ्या प्रमाणात स्त्स्त्रया दिसू लागल्या. कौटुंबबक जबाबिारी म्हणूि अथवा अथाभजि
भ ाचे
साधि म्हणि
ू याकडे सरु
ु वातीला बनघतले गेले. घराच्या चौकटीति
ू बाहे र येउि िवीि

अिुर्व घेत, कुणाची पत्िी ककंवा कुणाची मुलगी याशिवाय स्त्रीची एक स्त्वतंर ओळख

निमाभण होऊ लागली. जसजसे स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, तसतसे फक्त

औपचाररकता म्हणि
ू शिकण्याशिवाय, आवडीप्रमाणे शिक्षण घेणे याकडे मल
ु ींचा कल
वाढत गेला. मुलींच्या लग्िाइतकेच प्राधान्य नतच्या शिक्षणासाठी दिले जाऊ लागले.
साधारण ८० च्या ििकात अिेक स्त्स्त्रयांिी वैद्यकीय, अशर्यांबरकी, स्त्थापत्य या
क्षेरात िे खील आपला ठसा उमटवला. याशिवाय स्त्वातंत्र्योत्तर काळातील या ३-४

ििकांमध्ये अिेक स्त्री लेणखका व कवनयरी जगासमोर आल्या. कौटुंबबक व समाजाच्या
टीकेला झुगारूि अिेक िानयका पुढे आल्या. वैमानिक, पोलीस, प्रिासकीय सेवा,

संिोधि यासारख्या चाकोरीबाहे रच्या क्षेरात िे खील मदहलांिी प्रवेि केला. त्यािंतर
आलेल्या औद्योधगक आणण वविेर् करूि मादहती तंरज्ञाि क्ांतीिे स्त्स्त्रयांसाठी अजूि
मोठे आवार खुले केले. अिा प्रकारे ववकशसत होणाऱ्या र्ारतात अिेक क्षेरात र्रारी
मारणाऱ्या स्त्स्त्रया अधधकधधक दिसू लागल्या.

या बिलांिा जसे सहजपणे सामावणारे काही होते, तसेच अजूिही पारं पाररक

ववचारसरणीचा पगडा असल्यािे ववरोधकही होते. हळूहळू हा लढा केवळ समाज

सध
ु ारक, पढ
ु ारी यांच्यापरु ता मयाभदित ि राहता, याच पररस्त्स्त्थतीति
ू बाहे र पडलेल्या

स्त्स्त्रया, शिक्षण, आधथभक स्त्वातंत्र्य यातूि आलेला आत्मववश्वास, यातूि सवभसामान्य
स्त्स्त्रया िे खील स्त्री सबलीकरणासाठी प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्ष यात कायभरत होऊ

लागल्या. सरकारतफे निरनिराळ्या योजिा राबवण्यात आल्या, वविेर् कायद्यांची
तरतूि करण्यात आली.
या डोळे दिपवणाऱ्या प्रगतीच्या वाटे वरच हुंडाबळी, सासरु वास, बलात्कार यासारख्या
अत्याचारांचे प्रमाण मार कमी अधधक प्रमाणात तसेच होते. िहरी आणण ग्रामीण
र्ागातील स्त्स्त्रयांच्या आयुष्यातील तफावत िे खील बरीच होती. मुलगाच हवा हा

अट्टाहास असणाऱ्या घरात सहजपणे वर्ाभिुवर्े अपत्य होत गेले. लोकसंख्येचा प्रश्ि
वाढत गेला, सरकारचे नियम आले आणण मग सुरु झाल्या स्त्री भ्रूण हत्या. ज्या
तंरज्ञािािे स्त्स्त्रयांच्या स्त्वयंपाक घरात अिेक सोयी उपलब्ध झाल्या, त्याच वेळी

वैद्यकीय क्षेरातील तंरज्ञािाचा गैरफायिा घेऊि गर्भपाताच्या िावाखाली स्त्री भ्रूण
हत्येचे प्रमाण वाढले. माजघरात असलेल्या स्त्रीला पूवी स्त्जथे फक्त घरातील

अत्याचारांिा तोंड द्यावे लागायचे, त्यात शिक्षण, िोकरीत शमळणारा िज
ु ार्ाव, लैंधगक

अत्याचार, असुरक्षक्षतता या असंख्य अडचणींची र्र पडली. िोकरी ककंवा व्यवसाय

सांर्ाळत असतािाच स्त्वयंपाक, मल
ु ांचे पालि पोर्ण ही पारं पाररक कामे नतच्याच हाती
रादहली आणण िोकरिार स्त्स्त्रयांची ओढाताण होऊ लागली. अिेक निर्भया आजही बळी
पडत आहे त आणण पूवीही होत्या परं तु वतभमािपरात कुठल्यािा कोपऱ्यात हरवलेल्या

या बातम्या आता ब्रेककंग न्यज
ू म्हणि
ू झंझावता सारख्या समोर आल्या आणण संपण
ू भ
िे िाला हािरवूि सोडले. त्यािंतर ३ वर्भ होऊिही या केसचा निकाल जेव्हा समोर

दिसला, तेव्हा कागिोपरी स्त्स्त्रयांसाठी केलेले कायिे ककती तोकडे आहे त हे ही दिसले.
र्ारतासारख्या बहुर्ावर्क, ववववध संस्त्कृतींचा प्रर्ाव असलेल्या आणण १०० कोटीहूि
अधधक लोकसंख्येच्या िे िात आजच्या स्त्रीचे प्रश्ि कुठल्या िोि िब्िात, वाक्यात

सामावणारे िाही. र्ारतात प्रांतवार प्रत्येक र्ागातील स्त्स्त्रयांबद्दल वेगळे शलदहता येईल.
महाराष्रात जिा प्रत्येक क्षेरातल्या मल
ु ी आघाडीवर दिसतात, नतथेच स्त्री भ्रण
ू हत्याही
घडतात. एकीकडे हररयाणात ककत्येकींिा कुठले कपडे घालावे, कुणािी बोलावे हे

अधधकार िे खील खाप पंचायतीमाफभत दहरावले गेले आहे त आणण अजूिही कौमायाभची
परीक्षा द्यावी लागणाऱ्या अर्ागी स्त्स्त्रया िे खील आहे त. बबहार, राजस्त्थाि येथील

स्त्स्त्रया अजूिही बुरख्याखाली आहे त. िक्षक्षणेकडे केरळात मुलींचा जन्मिर सुखावणारा

आहे मार नतथेच दिसणारा ह्युमि रॅ कफककंग हा प्रकार िजरे आड करण्यासारखा िाही.

तीच गत ईिान्य र्ारतातील स्त्स्त्रयांची की ज्यांिा र्ारतीय ही ओळख शमळवण्यासाठी
सुद्धा धडपड करावी लागते. प्रत्येक दठकाणची पररस्त्स्त्थती इतकी वेगळी आहे की त्या
त्या दठकाणचा लढा, त्याचे स्त्वरूप आणण आवाका, त्यावर काम करणाऱ्या
कायभकत्याांच्या समस्त्या हा एका वेगळ्या चचेचा ववर्य होऊ िकतो.
इंदिरा ते निर्भया िरम्यािचा हा स्त्री सबलीकरणाचा प्रवास अिेक खेिजिक, घटिांिी
र्रलेला आहे तसाच अत्यंत आिंििायी, सख
ु कारक घटिांिी िे खील आहे . प्रश्िांची
माशलका, अडचणींची माशलका सुरूच आहे . पण आजवर घडलेले बिल बघता तर

निर्भया सारखी घटिा आजही होणे िि
ु ै वी आहे . त्याहूि पुढे जाऊि यातील आरोपींिा
दिली जाणारी शिक्षा, बचाव पक्षाकडूि केले जाणारे युक्तीवाि हे अजूिच संतापजिक
आहे त. आणण त्याच वेळी अशर्मािास्त्पि कामधगरी करूि र्ारताला आंतरराष्रीय

पातळीवर स्त्स्त्रया, अिेक अडचणींचा सामिा करूिही पाय रोवूि राहणाऱ्या कष्टकरी

वगाभतील खंबीर स्त्स्त्रया यासारख्या अिेक सकारात्मक प्रेरणािायी कहाण्या िे खील

आहे त. स्त्जथे बायकोिे िवऱ्याला "आजच्या दिवस चहा करूि घेता का तम
ु चा?" या
प्रश्िाकडेही डोळे वटारूि बनघतले जाई, नतथेच आज "तू थकली असिील, आज

स्त्वयंपाक मी करतो" हे सहजपणे घडू लागले आहे . िोकरी ही केवळ संसाराला हातर्ार
म्हणि
ू केली जायची, नतथेच आज स्त्वतःचे छं ि, आवडी निवडी यासाठी आवजि
ूभ वेळ
काढणाऱ्या स्त्स्त्रया आहे त. गदृ हणीिे फक्त आणण फक्त घरकामच करावे या

मािशसकतेतूि बाहे र पडूि नतच्याकडेही सन्मािािे स्त्री म्हणूि बघण्याचा दृष्टीकोि
बिलतो आहे .

या सकारात्मक घटिांकडे पादहले तर असे दिसते की अिेक स्त्री पुरुर्ांिी आपापला
खारीचा वाटा उचलूि, यापैकीच काहीिी पुढाकार घेऊि केलेल्या कायाभचे हे फशलत

आहे . हे बिल एका दिवसात, एका वर्ाभत घडलेले िाहीत. ही एक वर्ाभिव
ु र्े चालणारी
प्रकक्या आहे. सध्याच्या र्ारतात याचा वेग वाढायला हवा हे िक्की पण मागे वळूि

बघतािा हा प्रवास आिािायी आहे, प्रर्ाववत करणारा आहे . अगिी घरातीलच पणजी,
आजी ज्या काळात स्त्री मक्
ु ती, स्त्री समािता हे िब्ि रूढ िव्हते, त्यांच्यातील

ककत्येकींचे आयुष्य हे तरुण वपढीसमोरकुठल्याही उपिे िावविा स्त्री सबलीकरणाचे आििभ
आहे .

महर्ी कवे, न्या. रािडे, महात्मा फुले, राजा राममोहि रॉय यांच्यापासूि सुरुवात

झालेल्या या चळवळीत साववरीबाई फुले, रमाबाई रािडे ते आता शसंधत
ु ाई सपकाळ अिा

अिेक स्त्स्त्रयांिी या लढ्यात महत्वाची र्शू मका बजावली. मराठी माशलका, धचरपट, प्रसार

माध्यमे यातूि यांचे कायभ महाराष्रातील कािाकोपऱ्यात पोहोचले. त्यांच्यासोबतीिे रोजच
कळत िकळत अिेक स्त्स्त्रया सबलीकरणाचा प्रवास करत आहे त. स्त्स्त्रयांिा कमी

लेखणारा, नतच्यावर घरात अथवा घराबाहे र अत्याचार करणाऱ्या समाजाचा आपण
सगळे च एक र्ाग आहोत. जेव्हा आपल्यापैकी प्रत्येक जण यातूि बाहे र पाडण्यासाठी

प्रयत्ि करे ल, तेव्हा होणाऱ्या बिलांिा किाधचत अधधक वेगवाि स्त्वरूप येईल. ज्यांिा
हे स्त्वातंत्र्य शमळाले आहे, त्यांिी अधधक जबाबिारीिे, आपापल्या परीिे खारीचा वाटा
या लढ्यात िे ण्याची गरज आहे . अिा सामुिानयक प्रयत्िातूि हळूहळू स्त्स्त्रयांच्या

पररस्त्स्त्थतीत अधधक बिल होतील. र्ारतात स्त्स्त्रयांिा सुरक्षक्षतपणे कफरता येईल, आपले

आयुष्य आपल्या आवडीप्रमाणे जगण्याचे स्त्वातंत्र्य प्रत्येक स्त्रीला असेल,

आत्मववश्वासािे आणण सन्मािािे वावरणाऱ्या स्त्स्त्रया ही र्ारतातील स्त्स्त्रयांची ओळख
होईल असे धचर र्ववष्यात दिसू लागेल अिी आिा आहे .
- मधरु ा िे िपांडे

