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साराांश -  

र्ानर्ी हक्काचे स्र्रूप ह े इतर हक्कापेिा र्ेगळे आह.े र्ानर्ाच्र्ा स्र्ाभानर्क प्रतीष्ठेचा र् त्र्ांच्र्ा 

गणुर्ते्तचा आदर करणे हा र्ानर्ी हक्काचा आधार आह.े र्ानर्ी हक्काच्र्ा संरिणाच्र्ा दृष्ठीने संर्कू्त राष्ट्रसंघाने 

प्रकाशीत केलेला र्ानर्ी हक्काचा सार्यभौर्ीक जाहीरनार्ा ह े र्ा अनुरं्गाने र्हŸर्ाचे ठरते. रै्नश्वकतेच्र्ा 

आधारार्र सर्यकाळ र् सर्यप्रकारच्र्ा परीस्थीतीर्ध्र्े सर्ाांनाच र्ानर्ी हक्काची प्राप्ती होत असते. त्र्ार्ळेु 

सर्ाजातील सर्यच लोकांना सर्ानतेच्र्ा भार्नेने जग ुद्यारे् ह ेर्ानर्ी हक्कात अपेिीत आहते. र्ानर्ी हक्काची 

उपलब्धता ही नैसनगयकररत्र्ा होत असते. त्र्ार्ळेु व्र्क्तीच्र्ा जन्र्ापासनू ते र्तृ्र्पुर्ांत ह ेहक्क अबाधीत असतात. 

र्ानर्ी हक्काच्र्ा गरजेची व्र्ापकता लिात घेऊनच भारतीर् राज्र्घटनेत र्ानर्ी हक्कासंबधात अनेक तरतदूी 

करण्र्ात आल्र्ा आहते. त्र्ातच र्ानर्ी हक्काचे संरिण करण्र्ाच्र्ा व्र्ापक उिशेान ेर्ानर्ी हक्क संरिण कार्दा 

अस्तीत्र्ात आला र् राष्ट्रीर् र्ानर्ी आर्ोगाची सदू्धा स्थापना करण्र्ात आली. असे असतानाही सर्ाजात 

घडणाÚर्ा नर्नर्ध घटना र् उद्भभर्लेली पररस्थीती र्ार्र नजर टाकली असता र्ानर्ी हक्काचे आजनर्तीस र्ोठर्ा 

प्रर्ाणात उल्लंघन होत असल्र्ाचे नदसते. त्र्ार्ुळे र्ानर्ी हक्कासर्ोर अनेक प्रकारची आर्ाहने ननर्ायण झाल्र्ाचा 

प्रत्र्र् आपणास नर्ळतो. भारतीर् सर्ाजातील नहसंाचाराची प्रकरणे ननरिरता, दाररद्रर्, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 

दहशतर्ाद अशातच अनधकारी र्गायकडुन होणारा अनधकारांचा गैरर्ापर र्ार्ळेु र्ानर्ी हक्काचे उल्लंघन होऊन 

अनेक आर्ाहने  ननर्ायण झाली आहते. त्र्ार्ुळे सर्ाजातील बहूसंख्र् घटकांना आजही आपल्र्ा र्ानर्ी 

हक्कापासनू रं्चीत राहण्र्ाची रे्ळ र्ेते र् एकूणच त्र्ांचे र्ानर्ी हक्क सर्ाजात घडणाऱ्र्ा नर्नर्ध घटना 

घडार्ोडीर्ुळे रे्ळोरे्ळी प्रभार्ीत होतांना नदसतात.  

जबिशबद - 

संर्कु्त राष्ट्रसंघ, स्र्ाभानर्क प्रनतष्ठा, व्र्क्तीर्त्र् नर्कास, र्ैनश्वकता, राज्र्घटना सर्ाजनर्घातक नर्कृती, 

अनधकाराचा गैरर्ापर. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्तावना - 

प्रथर् र्हार्धु्दानंतर र्ानर्ी हक्काच्र्ा प्रसारासाठी र् र्ैनश्वकरणासाठी जागतीक स्तरार्रून प्रर्त्न करण्र्ात 

आले. सन १९४५  र्ध्र्े अरे्रीकेने जपानच्र्ा नहरोनशर्ा र् नागासाकी र्ा दोन शहरांर्रती अणबुॉम्बने हल्ला 

चढनर्ला. र्ा अणबुॉम्बर्ळेु नकत्र्ेक ननरपराध लोकांचा त्र्ात नाहक बळी गेला तर लाखोच्र्ा संख्र्ेने लोकांना 

अपंगत्र्ही आले. र्ा घटनेतील र्ानर् संहाराबरोबरच र्ालर्ते्तची सधू्दा र्ोठर्ा प्रर्ाणात हानी झाली. दसुÚर्ा 

र्हार्दु्धात झालेल्र्ा र्ा प्रचंड र्ानर्हानीर्ूळे जगातील र्ानर्तार्ादी तज्ञ नर्चाररं्त राजकीर् नेते र् सार्ानजक 

कार्यकते र्ांना सर्ान व्र्ासपीठार्र एकत्र र्ेऊन र्ा घटनेची गंभीरपणे दखल घेणे भाग पडले. र्ेथनूच र्ार्र 
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आत्र्पररिण र् व्र्ापक स्तरार्र चचाय करण्र्ास सरुूर्ात झाली. र्ानर्ी हक्काचा प्रश्न पढुे आल्र्ार्र संर्कु्त राष्ट्र 

संघानेही (र्नुो) १९४८ र्ध्र्े जगाच्र्ा र्ग कुठल्र्ाही भागात असो र्ानर्ी िुरतेला आळा घालण्र्ासाठी र्ानर्ी 

हक्काच्र्ा संरिणाच्र्ा दृनष्टने प्रथर् पाऊल टाकत र्ानर्ी हक्काचा सार्यभौनर्क जानहरनार्ा (Universal 

Declaration Of Human Rights) प्रकाशीत केला र् र्ानर्ी हक्काबरोबरच र्ानर्ी प्रनतष्ठेलाही नततकेच 

र्हŸर् नदले. 

मानवी हक्क -  

र्ानर्ी हक्क ह ेप्रत्र्ेक व्र्क्तीला र्नषु्ट्र् र्ा नात्र्ाने जन्र्तःच प्राप्त होत असते. र्नषु्ट्र्त्र् हाच र्ा हक्काचा 

आधार असल्र्ार्ुळे व्र्क्तीचा जन्र् कोणत्र्ा राष्ट्रार्ध्र्े नकर्ा भौगोनलक िेत्रार्ध्र्े झाला आह ेहा प्रश्न र्ानर्ी 

हक्काच्र्ा दृनष्टने दयु्र्र् ठरतो. प्रत्र्ेक र्ानसाला जीर्न जगण्र्ाचा, सार्ानजक प्रनतष्ठेचा आनण सरुनिततेचा 

अनधकार आह.े र्ानर्ाच्र्ा स्र्ाभानर्क प्रनतष्ठेचा र् एकूणच त्र्ांच्र्ा गणुर्ते्तचा आदर करणे हा र्ानर्ी हक्काचा 

आधार आह.े इतर हक्क ह ेव्र्क्तीला नर्ळर्ारे् लागतात. त्र्ाकररता राज्र्ानर्रूध्द र्ा राजसते्तनर्रूध्द संघर्य करार्ा 

लागतो र्ात्र र्ानर्ी हक्क व्र्क्तीला र्ीळर्ार्े लागत नाहीत र्ा त्र्ाकररता कुठल्र्ाही सते्तनर्रूद्ध संघर्य करार्ा 

लागत नाही तर जन्र्तःच व्र्क्तीला त्र्ांची प्राप्ती होत असते. ते कोणीही दते नसतात. तर र्ानर्ी हक्काची 

उपलब्धता ही नैसनगयकररत्र्ाच होते. त्र्ार्ळेु कोणत्र्ाही राज्र्ाला नकंर्ा संस्थेला ह ेहक्क काढून घेण्र्ाचा अनधकार 

नाही व्र्क्तीच्र्ा जन्र्ापासनू ते र्तृ्र्पुर्ांत ह ेहक्क अबाधीत असतात. 

सार्ानजक जीर्नात व्र्क्तीला आपल्र्ा प्राथनर्क नकंर्ा जीर्नार्श्र्क गरजांची पतुयता करण्र्ासठी तीला 

काही संधी र् सर्लतीची अत्र्ार्श्र्कता असते. र्ा संधी र्ा सर्लती म्हणजेच हक्क होर्. र्ा संबधात ररचडय 

बॅसरस्रॅर् असे म्हणतात की, “व्र्क्तीला र्ाणसू म्हणनू जगण्र्ाकररता आर्श्र्क िर्तांचा नर्कास करण्र्ासाठी 

आर्श्र्क अनधकार म्हणजे र्ानर्ी हक्क होर्.”  तर र्ॅकरलोन र्ांनी “र्ानर्ी हक्क ह ेअसे नैनतक अनधकार आहते 

की जे प्रत्र्ेक स्त्री आनण परुूर्ाला केर्ळ र्ाणसू र्ा नात्र्ाने प्राप्त झालेले आहेत.” र्ार्रून हे स्पष्ट होते की, र्ानर्ी 

हक्क ह े र्ाणसू म्हणनू जन्र्ानेच प्राप्त झालेले आहते. व्र्क्तीला सन्र्ानपरू्यक जगण्र्ाकरीता र् त्र्ाच्र्ा 

व्र्क्तीर्त्र्ाच्र्ा नर्कासासाठी त्र्ांची अननर्ार्यता आह.े ह े हक्क उपभोगण्र्ाकररता नर्नशष्ठ सार्ानजक 

पररनस्थतीच्र्ा नननर्यतीची गरज असते. र्ानर्ी हक्कार्र इतर हक्कांची र्र्ायदा नसते. ते स्थल - कालपरत्रे् बदलत 

नाहीत. त्र्ातच सार्नुहक नहतासाठी सधु्दा र्ा हक्काच ेउल्लघंन करता र्ेत नाही. ह ेहक्क नैसनगयक असल्र्ार्ळेू 

सर्ाज नकर्ा राज्र्ाकडून र्ा हक्काची नननर्यती होत नसते तर राज्र्ाकडून र्ा अनधकारांना फक्त र्ैधाननक र्ान्र्ता 

प्राप्त होते. 

सर्यकाळ आनण सर्यप्रकारच्र्ा पररनस्थतीर्ध्र्े सर्ायनाच र्ानर्ी हक्काची प्राप्ती होत असल्र्ार्ळेू रै्नश्वकता 

ह ेर्ानर्ी हक्काचे र्हत्र्पणूय रै्नशष्टर् ठरते. र्ा हक्कात व्र्क्तीच्र्ा स्र्तंत्रपणे नर्चार करण्र्ाचा ननणयर् घेण्र्ाचा 

आनण सन्र्ानपरु्यक जीर्न व्र्तीत करण्र्ाचा हक्क अंतभूयत आह.े त्र्ार्ळेु ह े हक्क नाकारल्र्ा गेल्र्ास र्ानर्ी 

र्लु्र्ांचे अर्र्ुल्र्न होण्र्ाची शक्र्ता ननर्ायण होते. म्हणनूच र्ानर्ी हक्काकडे न्र्ार्, स्र्ांतंत्र्र् आनण सर्ता र्ा 

र्लु्र्ांचा पार्ा म्हणनू बनघतले जाते. स्र्ातंत्र्र् आनण न्र्ार्ाचे र्लु्र् र्ानर्ी हक्काच्र्ा संकल्पनेत सर्ानर्ष्ठ 

असतांनाच सर्ाजातील सर्यच लोकांना सर्ानतेच्र्ा भार्नेने जग ुद्यारे् ह ेर्ानर्ी हक्कार्ध्र्े अपेिीत आह.े एकूणच 

र्ानर्ी हक्क म्हणजे एक सार्ानजक प्रनिर्ा असनू त्र्ास सार्ानजक जीर्न िर्ार्ध्र्े एक नर्शेर् जागा प्राप्त झालेली 

आह ेर् ह ेतेर्ढेच सत्र् आह.े स्र्ातंत्र्र्ाचा हक्क र् स्र्तंत्र जीर्नाचा हक्क र्ातील ननहीत भार्ना म्हणजे र्ानर्ी  
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हक्काची नर्स्ततृ पररकल्पना होर्.  

र्ानर्ी हक्क र् व्र्नक्तनर्कास र्ा गोष्टी परस्पर संबधीत आहते. व्र्क्तीला स्र्तःचा नर्कास करून 

घेण्र्ासाठी र्ानर्ी हक्काची गरज असते. र्ा व्र्ापक जाणीरे्तनुच र्ानर्ी हक्काच्र्ा संदभायतील र्ूलभूत हक्क, 

र्लूभूत कतयव्र्े तसेच र्ागयदशयक तत्रे् र्ांचा भारताच्र्ा राज्र्घटनेत नर्स्ततृ र् सखोलपणे अंतभायर् करण्र्ात आला 

र् र्ानर्ी हक्काच्र्ा रिणासंबधी प्रत्र्ि राज्र्घटनेतच तरतदू करण्र्ात आली. अशातच भारतीर् राज्र्घटना र्ा 

घटनात्र्क कार्द्यासर्रे्तच र्ानर्ी हक्काच्र्ा रिणासाठी भारतात र्ेळोर्ेळी अनेक कार्द े सधू्दा पाररत करण्र्ात 

आल.े र्ा कार्द्यातील एक भाग म्हणजेच र्ानर्ी हक्क संरिण कार्दा 1993 च्र्ा तरतूदीनसुार र्ानर्ी हक्काचे 

संरिण करण्र्ाची तरतदू म्हणनू राष्ट्रीर् पातळीर्र र् राज्र्पातळीर्र राज्र् र्ानर्ी हक्क आर्ोगाची आनण  

त्र्ासंबधीचे खटले चालनर्ण्र्ासाठी र्ानर्ी हक्क न्र्ार्ालर्ांची स्थापना करण्र्ात आली. 

मानवी हक्कापूढील आव्हाने - 

अनलकडच्र्ा काळात नशिणाचा र्ाढता प्रसार र् प्रचार र्ाध्र्र्ांची भनूर्का, राजकीर् सहभागाचे र्ाढते 

प्रर्ाण, सर्यसार्ान्र् लोकांर्ध्र्े होत असलेली राजकीर् जागतृी आनण त्र्ातच आंतरराष्ट्रीर् संघटनेची र्ानर्ी 

हक्काप्रती सतकय ता इ. बाबीर्ुळे र्ानर्ी हक्कांच्र्ा रिणाकडे अनधक लि नदले जात असले तरी दसुरीकडे र्ात्र र्ा 

र्ानर्ी हक्काच्र्ा उल्लघंनाच्र्ा घटनेतही र्ोठर्ा प्रर्ाणात र्ाढ झालेली नदसते. त्र्ार्ळेु र्ानर्ी हक्कासर्ोर आज 

अनेक गंभीर आर्ाहने आर्ासून उभी आहते. त्र्ांचा उहापोह हा पढूीलप्रर्ाणे केला आह.े  

जनरक्षरता - 

प्रत्र्ेक व्र्क्तीला स्र्तःच्र्ा व्र्क्तीर्त्र्ाचा सर्ायनगंण नर्कास साध्र् करण्र्ासाठी हक्काची आर्श्र्कता 

असते ह ेसर्यश्रतृ आह.े अशातच ननरिर व्र्क्तीना ननरिरतेर्ुळे हक्काचे लाभ नर्ळत नाही. कारण अशा व्र्क्तीना 

र्ळुात आपणास काही अनधकार आहते र्ाची जाणीर् नसते. त्र्ार्ुळे असे व्र्क्ती हक्कानर्र्र्ी आग्रही नसतात. 

सर्ाजातील सर्यसार्ाण्र् घटकांना ज्र्ा बाबीचा लाभ नर्ळत असतो तो लाभ ननरिर व्र्क्तीला त्र्ाच्र्ा अज्ञानतेर्ुळे 

प्राप्त होत नाही. लोकशाही  अनधक र्शस्र्ी होण्र्ासाठी अशा लोकशाही व्र्र्स्थेतील नागरीकांचे सािर असणे 

गरजेचे असजे. सािर नागरीक ह े राजकीर् दृष्टर्ा र् ननरिर नागरीकापेिा अनधक जागकृ असतात. त्र्ार्ुळे ते 

आपल्र्ा हक्कानर्र्र्ी सधु्दा आग्रही असतात. लोकशाही व्र्र्स्थेत र्ानर्ानधकाराचा आदर र् व्र्क्तीचा कल्र्ाण 

अपेिीत असतो.  

गररबी -  

गररबी आनण र्ानर्ी हक्क र्ांचा अगदी ननकटचा सबंध आह.े सर्ुंक्त राष्ट्र संघाच्र्ा र्ानर्ी हक्कनर्र्र्क 

जाहीरनाम्र्ात सर्य र्ानर्जात जन्र्ताच स्र्तंत्र र् सर्ान आह.े ह ेतत्र् सर्ानर्ष्ट आह.े र्ात्र गरीबीचे चटके बसत 

असलेल्र्ा व्र्क्तीच्र्ा दृष्टीने र्ा स्र्ातंत्र्र्ाला र् सर्ानतेला काहीच अथय उरत नाही. जीर्न जगण्र्ाचा र्ौनलक हक्क 

उपलब्ध होत असला तरी गररबीत जीर्न जगणाऱ्र्ा व्र्क्तीसाठी र्ा हक्काचे र्हत्त्र् उरत नाही. नर्शेर् म्हणजे र्ा 

हक्काचा लाभ गरीब लोक घेऊ शकत नाहीत. त्र्ार्ळेु अशा व्र्क्तीच्र्ा व्र्नक्तर्त्र्ाच्र्ा नर्कासात अडसर ननर्ायण 

होणे स्र्ाभानर्कच असते. एकूणच र्ानर्ी हक्काची तत्रे् व्र्क्तीच्र्ा दृष्टीने नकतीही आदशयर्त असली तरी 

गरीनबच्र्ा खाईत नखतपत पडलेल्र्ा व्र्क्तींना त्र्ाचा लाभ घेणे शक्र् होत नाही.  

जहांसाचार -  

साधारणपणे लोकशाही व्र्र्स्थेत जनतेनी आपल्र्ा तिारीचे र् सर्स्र्ेचे ननर्ारण सनदशीर र्ागायने करणे  
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अपेनित असते. र्ात आपल्र्ा र्ागण्र्ांच्र्ा पतूयतेसाठी नहसेंच्र्ा र्ागायचा अर्लंब करण्र्ाचे काहीही कारण नसते. 

र्ात्र काही सर्ाजनर्घातक नर्कृतीचा र्ा घटनात्र्क र्ागायपेिा नहसंा, जाळपोळ, र्ोडतोड, नासधसू र्ार्र अनधक 

भर असतो. त्र्ाद्वारे नहसंाचाराच्र्ा घटना घडतांना नदसतात. अशातच धर्य आनण जातीतील र्ाद र् र्ा र्ादाला 

नर्नाकारण जेव्हा राजकीर् र्ुलार्ा दणे्र्ात र्ेत असतो तेव्हा सदु्धा जातीर् र् धानर्यक दगंलीचे र्ातार्रण ननर्ायण 

होऊन नहसंाचाराच्र्ा घटना घडत असतात. सार्ानजक जीर्नात नहसंाचाराचे र्ाढते प्रर्ाण ह े दखेील 

र्ानर्ाधीकाराच्र्ा र्ागायत र्ोठ्र्ा प्रर्ाणात अडसर ठरते. नहसंाचारार्ळेु प्रचंड प्रर्ाणात जीनर्त हानी होत 

असतांनाच र्ालर्ते्तचे अथायत राष्ट्राच्र्ा संपतीचेही अपररनर्त नकुसान होते. त्र्ार्ुळे व्र्क्ती, सर्ाज, राज्र् र् 

एकूणच संपणूय दशेातील र्ातार्रण प्रभानर्त होत असते. र्ात्र र्ाद्वारे दशेातील नागररकांचे र्ानर्ी हक्क सदु्धा 

प्रभानर्त होऊन र्ा हक्काच्र्ा र्ागायत नर्नर्ध अडथळ्र्ांची नननर्यती होतांना नदसते.  

बेरोिगारी -  

रोजगाराची उपलब्धता नसणे र् र्ाढत्र्ा बेरोजगारीचे प्रर्ाण ह े व्र्क्तीच्र्ा र्ानर्ी हक्काची पार्र्ल्ली 

होण्र्ास कारणीभतू ठरत असते. बेकारीचे जीर्न र्ाट्र्ाला आलेल्र्ा व्र्क्तीस आपल्र्ा दनैनदन गरजांची 

पतूयतादखेील चांगल्र्ाप्रकारे करणे शक्र् नसते. अशा व्र्क्तींना सन्र्ानाचे जीर्न जगता र्ेत नाही. त्र्ातच आपल्र्ा 

हक्काचा लाभही घेणे शक्र् होत नाही. व्र्क्तीच्र्ा अंगी नर्नर्ध कलागणु असणे तसेच सबंनधत शैिनणक पात्रता 

असनूदखेील अशाना र्ार् न नर्ळणे र्ा रोजगाराची उपलब्धता न होणे म्हणजे त्र्ांना त्र्ांच्र्ा र्ोग्र्तेपासनू रं्नचत 

ठेर्ण्र्ासारखेच आह.े सर्ाजातील असे बेरोजगार व्र्क्ती ह ेइतरांच्र्ा सहानुभतूीचा र् प्रसंगी उपहासाचा नर्र्र् बनत 

असतात. त्र्ातच त्र्ांचे खच्चीकरण होते. एकूणच लोकांना र्ानर्ी हक्कापासनू रं्नचत ठेर्ण्र्ासाठी बेकारी हा 

घटक र्ोठ्र्ा प्रर्ाणात कारणीभतू ठरत असतो.  

भ्रष्टाचार -  

भ्रष्टाचार ही सर्ाजाला लागलेली एक प्रकारची कीड आह.े भ्रष्टाचारार्ळेु र्ानर्ी व्र्र्हार ह ेनर्शेर्रूपाने 

प्रभानर्त होतात. र्ानर्ी हक्काचा संकोच होण्र्ास सर्ाजातील प्रशासकीर् व्र्र्स्थेतील भ्रष्टाचार बऱ्र्ाच प्रर्ाणात 

कारणीभतू ठरत असते. भ्रष्टाचारार्ळेु सार्ानजक नीनतर्त्ता ढासळून प्रार्ानणकपणा, तत्र्ननष्ठा, खरेपणा र् त्र्ातच 

व्र्क्तीच्र्ा कला गणुांलाही डार्लले जाते. त्र्ार्ळेु अनैनतक कृत्र् र्ा व्र्र्हाराला र्ार्  नर्ळून सर्ाजजीर्नाच्र्ा 

सर्यच िेत्रार्र त्र्ाचा नर्परीत पररणार् होत असतो. भ्रष्टाचारार्ळेु सार्ानजक ननतीर्त्ता ढासळू लागली आह.े 

भ्रष्टाचारार्ळेु प्रशासकीर् व्र्र्स्था ढासळलेली आह.े त्र्ार्ळेु लाचलचुपत, दप्तरनदरंगाई, लालनफतशाही इ. चे 

र्ाढते प्रर्ाण ह ेप्रशासकीर् व्र्र्स्थेला आर्ाहन ठरत आह.े सर्यसार्ान्र् र्ाणसांचा प्रशासकीर् व्र्र्स्थेशी ननत्र्ाचा 

सबंध र्ेत असल्र्ार्ळेु र्ा सर्य बाबीचा फटका सार्ान्र् र्ाणसाला बसने स्र्ाभानर्क आह.े एकूणच सर्यसार्ान्र् 

व्र्क्तींनाच त्र्ार्ळेु र्ाईट पररणार् भोगारे् लागतात.  

दहशतवाद -  

आज दहशतर्ाद ही संपणूय जगालाच भेडसार्णारी र् सारख्र्ाच प्रर्ाणात प्रभानर्त करणारी गंभीर सर्स्र्ा 

म्हणनू सर्ोर आली आह.े आज जगाच्र्ा नर्नर्ध कानाकोपऱ्र्ात दहशतर्ादी कृत्र्ाच्र्ा घटना घडतांना नदसतात. 

दहशतर्ादाला कोणताही जात र् धर्य नसतो त्र्ार्ळेु र्ा नर्घातक प्रर्तृ्तीतनू होणारी हानी ही सर्ाजातील व्र्क्ती र् 

संपणूय दशेालाच भोगार्ी लागते. त्र्ार्ळेुच दहशतर्ादाचे आजनर्तीस गंभीर पररणार् आपल्र्ाला नदसनू र्ेत आहते. 

जागनतक दहशतर्ादाच्र्ा नर्रुध्द संघर्य करण्र्ाची भार्ा बोलली जाते. र्ात्र काही राष्ट्रे आपला स्र्ाथय साधण्र्ासाठी 
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स्र्ताच दहशतर्ादी र्ागायचा अर्लंब करतात. जेव्हा सार्ान्र् र्ाणसे दहशतीच्र्ा र्ातार्रणात जीर्न जगत 

असतात. तेव्हा आपले जीर्न सरुनित राहारे् र्ापरुताच र्र्ायनदत नर्चार करतात. त्र्ार्ळेु र्ानर्ी हक्क ह ेनर्शेर् 

प्रभार्ीत  होतात.  

अजधकाराचा गैरवापर -  

राज्र्ात कार्दा र् सवु्र्र्स्था राखणे ह ेसार्ानजक नहताच्र्ा दृष्टीने अत्र्ंत र्हत्र्ाचे कार्य सर्जले जाते. ह े

कार्य नर्शेर् अनधकार असलेल्र्ा र्ंत्रणेकडे सोपनर्ण्र्ात आलेले असते. र्ात्र बहुतांशपणे र्ा अनधकाराचा गैरर्ापर 

केला जातो. ज्र्ाचा पररणार् हा सर्यसार्ान्र्ाच्र्ा जीर्नार्र पडत असतो. अनधकाऱ्र्ांना आपल्र्ा कतयव्र्ाचा नर्सर 

पडून जेव्हा अनधकारशाही प्रर्तृ्ती र्ाढीस लागते. तेव्हा सर्य सार्ान्र्ाचे  आनथयक र् सार्ानजक नहत सदु्धा धोक्र्ात 

र्ेते. त्र्ातनू र्ानर्ी हक्काची पार्र्ल्ली होतांना नदसते. अनधकाऱ्र्ांनी आपल्र्ा अनधकाराचा गैरर्ापर केल्र्ार्ळेु 

सर्यसार्ान्र्ाचे शोर्ण होते. त्र्ार्ळेु सबंनधत र्गायचे र्ानर्ी हक्क बानधत होऊन त्र्ांना नर्शेर् स्र्रुपात र्ार् नर्ळणे 

असंभर् होते. नर्नर्ध अनधकाऱ्र्ांच्र्ाद्वारा आपल्र्ा पदाचा र् अनधकारांचा करण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा गैरर्ापरार्ुळे 

सर्ाजातील सबंनधत घटकांना आपल्र्ा हक्कापासनू रं्नचत राहारे् लागल्र्ाच्र्ा घटनेत आज र्ाढ होताना नदसते. 

जनष्कषव -  

र्ानर्ानधकार ह े र्ानर्ी जीर्नात अनतशर् र्हत्र्ाची भनूर्का बजार्तात. र्ानर्ानधकाराची गरज र् 

आर्श्र्कता र्ाची जाणीर् आज सर्य र्ानर्जातीला झाली असली आनण त्र्ाबाबत जागतृी घडर्नू आणण्र्ाचे 

प्रर्त्न जगभर सरुु असले तरी जगातील नर्नर्ध भागातील बऱ्र्ाच व्र्क्तींना र्ानर्ी हक्कापासनू रं्नचत राहारे् लागले 

आह ेही र्स्तनुस्थती आह.े २६ जानेर्ारी १९५० रोजी अंर्लात आलेली भारतीर् राज्र्घटना र्ानर्ी हक्काच्र्ा 

संदभायतील केर्ळ भारताच्र्ाच नव्ह ेतर जगाच्र्ा दृष्टीने र्हत्र्ाचा दस्ताएर्ज आह.े अशातच सन १९९३ र्ध्र्े 

र्ानर्ी हक्काच्र्ा रिणासाठी करण्र्ात आलेला र्ानर्ी हक्क संरिण कार्दा र् आंतरराष्ट्रीर् संघटनेची र्ानर्ी 

ह्कक्काप्रती सतकय ता इ. र्ळेु आज र्ानर्ी हक्काकडे नर्शेर् लि दणे्र्ात र्ेत असले तरी नर्नर्ध र्ंत्रणा र् आनथयक, 

सार्ानजक र् राजकीर्दृष््टर्ा प्रभार्शाली असलेल्र्ा व्र्क्ती इ. घटकाकडून सर्यसार्ान्र् लोकांचे र्ानर्ी हक्क 

पार्दळी तडुनर्ल्र्ा जात असल्र्ाच्र्ा अनेक घटना घडतांना नदसतात. अशा घटना र्ानर्ी हक्कापढुे नर्नर्ध 

प्रकारची आर्ाहने ननर्ायण करतात र्ार्र उपार् म्हणनू र्ानर्ी हक्क संरिणाबाबत करण्र्ात आलेल्र्ा सबंनधत 

कार्द्याची सक्तीने अंर्लबजार्णी करण्र्ासोबतच व्र्क्ती र् सार्यजननक जीर्नात लोकशाही र्लू्र् रुजर्नू 

नशिणाच्र्ा प्रचार र् प्रसाराद्वारे जनर्ानसात र्ानर्र्र्क जागकृता र्ाढनर्तांनाच त्र्ांचा राजकीर् सहभागही 

र्ाढनर्णे अगत्र्ाचे ठरते.  

सांदभव - 

• लोटे रा. ज. २००८, भारतातील स्थानीक स्र्राज्र् संस्था, नपंपळापरेू अॅड. कं. पब्लीशसय नागपरु. 

• सौ. िीरसागर शोभादरे्ी द्वारा प्रकाशीत, २०१३  सर्ग्र र्ानर्ी हक्क, के सागर पब्लीकेशन्स पणेु. 

• प्रा. बोरजेस जॉन्सन, २०११, (संपादक) संर्कु्त राष्ट्र आनण इतर आंतरराष्ट्रीर्  संघटना, डार्रं्ड 

पब्लीकेशन्स पणेु. 

• डॉ. साबळे, २००४, भारतीर् शासन आनण राजकारण, नहर्ालर्ा पनब्लनशंग हाऊस. 

www.womemchild.maha.gov.in 
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