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प्रस्तावना : 

 दशेाच्या आवर्थक विकासात वस्त्रयांचा सहभाग िाढला आह.े वस्त्रयांसाठी विकासाची सिथ दालने 

खलुी झाल्यामळेु वतचा सिथक्षेत्रािर प्रभाि िाढला आह.े वस्त्रयावंशिाय कुटंुब, समाज तसेच दशे संतवुलत ि 

सिाांगीण विकास साध ूशकत नाही. ‘वस्त्रयांचा विकास म्हणजे दशेाचा विकास,’ ‘स्त्री सक्षम तर समाज 

सक्षम,’ ‘ती िाचेल तर जग िाचेल,’ ‘ती समर्थ तर पढुची वपढी समर्थ’ या घोषिाक्यामंळेु वस्त्रयांचे त्या-त्या 

क्षेत्रातील दशेातील स्र्ान ि योगदान स्पष्ट होते. अनेक र्ोर विचारिंतांनी वियाचंा विकास, त्यांची भवूमका 

ि विकासातील योगदान याबाबत आपापली मते त्या त्या काळी समर्थपणे मांडलेली आहते. त्यात महात्मा 

गांधी, स्िामी वििेकानंद, पं. जिाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महात्मा ज्योतीराि फुले, राष्टसंत 

तकुडोजी महाराज यांची नािे उल्लेखवनय आहते. ८ माचथ १९७५ पासनू मवहला वदिस वस्त्रयांना 

सबलीकरणाच्या ि विकासाच्या वदशेने चालण्यासाठी प्रितृ्त करण्यासाठी साजरा केला जातो. मवहला वदनी 

वतला स्ितःचे अवस्तत्ि, स्र्ान, भविष्याची िाटचाल, अवधकार ि मावहती यांची र्ोडीफार का होईना जाणीि 

होते. आपल्यासाठी लढण्याचा, विकासाच्या मळू प्रिाहात आणनू सोडणाऱ्या, हक्क आवण अवधकारांसाठी 

लढणाऱ्या त्या वनभथय ि महान वस्त्रया होत्या म्हणनू आपल्याला ह ेवदिस बघायला वमळाले आहते याची 

जाणीि होते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 वस्त्रयांना आजचे सगुीचे वदिस आणनू दणेाऱ्या स्िाततं्र्यपिूथ ि स्िातंत्र्योत्तर काळातील काही 

विदषुींचा या वठकाणी उल्लेख करणे गरजेचे आह.े त्या लढत्या म्हणनू आम्ही आज वजंकत आहोत ही भािना 

ठेिणे महत्त्िाचे आह.े त्यांनी केलेल्या कायाथचा आढािा पढुीलप्रमाणे आह.े  

• एवलझाबेर् कॅन्डी स्टँटन ( १८१५ - १९०२) यांनी पवहल्या ‘कमेन राईट्स कन्व्हेंन्शन' ची स्र्ापना 

केली. 

• ग्रेस ग्रीनिडु (१८२३ ते १९०४) ही पवहली स्त्री िाताथहर होती वजने शब्दांमधनू वस्त्रयांच्या 

हक्कांसाठी आिाज उठविला.  
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• मररयन हाईवनश - (१८३९ ते १९३६) - या ऑस्ट्रीयन स्त्रीने मलुींना विद्यापीठात प्रिेश वमळािा ि 

नोकरी करता यािी म्हणनू प्रर्म लढा उभारला.  

• कें ट शेफडथ- (१८४७ ते १९३४) - या न्यझूीलँडच्या कायथकतीने वस्त्रयांना मतदानाचा अवधकार 

वमळािा म्हणनू लढा उभारला ि १८९३ साली त्या दशेात वस्त्रयांनी पवहल्यांदा मतदानाचा हक्क 

बजािला. त्यानंतर अनेक दशेात मवहलांच्या मतदानाच्या हक्कांसाठी लढे उभारण्यात आले.  

• एवमवलन पनथिस्ट (१८५८ ते १९२८) - यांनी वब्रटनमध्ये वस्त्रयाचं्या मतदानाच्या हक्कासाठी 

स्त्रीिादी चळिळ उभारली.   

• बाबी खानमु अस्तराबादी - (१८५९ ते १९२१) - या इराणी लेवखकेने स्त्रीिादी चळिळीची बीज े

पेरली.  

• ईडा बी. िेल्स- (१८६३ ते १९३१) - अमेररकेत वस्त्रयांना समान हक्क वमळािेत म्हणनू लढा दणेारी 

ही पवहली आविकन-अमेररकन होती.  

• वशरीन ईबादी- (१९४७)- वस्त्रया आवण मलुी यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी चळिळ उभारली. 

स्त्रीिादी चळिळींसाठी नोबेल परुस्कार विजेती ठरलेली ही पवहली मवहला होती.  

• कॅरोवलन एगान (१९५२) - व्यािसावयक, िैद्यकीय संघटनांमध्ये वस्त्रयांना सहभागी करून घेतले 

जािे म्हणनू प्रयत्न केले. कॅनडामध्ये वस्त्रयाचं्या मतदानाच्या अवधकाराची चळिळ सुरू केली. 

• अन्सार बानो (१९५६) पावकस्तानात स्त्रीिादी चळिळीचे विचार पसरविण्याचे प्रयत्न जावहरररत्या 

सरुू करण्याचे धाडस ि प्रयत्न करणारी ही प्रर्म मवहला होती. 

सारणी ि. १ 

भारतात मस्त्रयाांमवरुद्ध घडलेले गुन्हे 

ििाांक गुन््ाांचे स्वरूप आकडेवारी 

१    बलात्कार ३४६५१ 

२    सामवुहक बलात्कार २,११३ 

३    विनयभंग ि इतर लैंवगक गनु्ह े ८४२२२ 

४    अपहरण ५९२७७ 

                    स्त्रोत : नॅशनल िाईम रेकॉडथ ब्यरूो – २०१५ 

सारणी ि. 2 

राज्यमनहाय गुन्हेगारी 

ििाांक राज्याचे नाव आकडेवारी 

१    उत्तर प्रदशे ३५,५२७ 
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२    पविम बंगाल ३३,२१८ 

3    महाराष्ट्र ३१,१२७ 

                   स्त्रोत : नॅशनल िाईम रेकॉडथ ब्यरूो -२०१६ 

सारणी ि. 3 

बलात्काराच्या घटना व नोंदी (सरासरी) 

ििाांक वषष आकडेवारी 

१ २००४ १८२३३ 

२ २०१० २२१७२ 

३ २०१२ २५००० 

४ २०१५ ३५००० 

                   स्त्रोत : संपादकीय पषृ्ठ, १८ मे २०१७, 'दॅट्स ऑफ', संजय मलमे. 

सारणी ि. 4 

िहाराष्रातील गुन्हे 

ििाांक गुन््ाांचे स्वरूप आकडेवारी 

१    लैंवगक अत्याचार ३२५४८ 

२    अपहरण ४७७६ 

३    बलात्कार ४२०९ 

४    लैंवगक अत्याचार ७९३ 

                   स्त्रोत: आवर्थक पाहणी अहिाल – २०१६ 

   िरील वियांवशिाय अनेक भारतीय विसधुारक ि कायथकत्याथ वियां ि वियांच्या बाजनेू कायथ करणारे 

परुुष होऊन गेले. लोपामदु्रा, मैते्रयी, गागी, सलुभा, जीजाबाई, अवहल्याबाई होळकर, छत्रपती वशिाजी, राणी 

लक्ष्मीबाई, पंडीता रमाबाई, सरोवजनी दिेी नायडू, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर- चंद ू

विद्यासागर, महात्मा फुले, केर केशिचंद्र सेन, चंद्रमखुी बास,ू कदवंबनी गांगलुी, आनंदीबाई जोशी, गोपाळ 

गणेश आगरकर, वभकाजी कामा, धोंडो केशि किे, सचुेता कृपलानी, प्रीती िडदकर, ताराबाई वशंद,े 

विजयालक्ष्मी पंवडत, अमतृा वप्रतम, इवंदरा गांधी, सीमा साखरे, वसंधतुाई सपकाळ, कुसुम अंसल, वकरण बेदी, 

मेधा पाटकर, रुपा कुळकणी, तपृ्ती दसेाई अशी अनेक नािे सांगता येईल. ज्यांनी िेळोिेळी वियांसाठी लढे 

पकुारले ि वतला न्याय हक्क वमळिनू दणे्यासाठी नेततृ्ि केले. आजही अनेक वििादी लेवखका, समाज 
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सेविका, राजकीय पदांिरील वियां तसेच स्त्री समानतेसाठी झटणारे, सामावजकतेचे भान राखणारे विचारिंत 

ि सधुारक विविध पातळयािंरून वियांच्या समान हक्कांसाठी संरक्षणासाठी, अवधकारांसाठी, प्रगतीसाठी 

तसेच न्याय ि सरुक्षेसाठी लढत आहते जागवतकीकरणानंतर जग जिळ आले. ‘ह े विश्ववच माझे घरे’ या 

संकल्पनेिर आधाररत असणाऱ्या  या वस्र्तीत वस्त्रयांसाठी विदशेात दखेील प्रगतीच्या अनेक संधी वमळाल्या.  

   आज वस्त्रया सक्षम होत असल्या तरी अजनूही दरिषी ५००० हुदंाबळींची प्रकरणे समोर येतात. 

२०,००० विनयभंगाचा नोंदी होतात. स्त्री अपहरणाच्या २,००० घटना घडतात. तर वियांची छेड काढण्याची 

जिळ - जिळ १०,००० प्रकरणे दरिषी दाखल होतात. भारतात कृषीक्षेत्रात ४०% स्त्री कामगार तर ५०% 

पेक्षा जास्त उत्पादन वियां कडून होते. पण वतल दणे्यात येणारा आवर्थक मोबदला परुुषांपेक्षा कमी वदला 

जातो. वियांकडे दलुथक्ष झाल्यास कुठल्याही दशेाला दाररद््रय वनमूथलन ि सबंवधत कायथिम पार पाडणे शक्य 

नाही. 

मनष्कषष :   

• ‘सदुृढ भारत सक्षम भारत’ ह े स्िप्न रंगवित असतांना त्यातील वनम्मा घटक म्हणजे स्त्री िगथ 

विकासाच्या प्रिाहात कुठे आह े? यािर गांवभयाथने विचार होतांना वदसत नाही.  

• मठूभर वस्त्रयांचा विकास म्हणजे समस्त स्त्री िगाथचा विकास म्हणता येणार नाही.  

• २१ व्या शतकात वस्त्रयांना विकासाच्या अनेक वदशा खणुाित असल्या तरी त्यांची दशा अजनूही 

सधुारलेली नाही.  

• अनेक क्षेत्रात अनेक कारणामंळेु वस्त्रया विकासाच्या िाटेिर, आपल्या हक्कांबाबत बऱ्याच माग े

आहते. 

• भारतीय मलुी ि वियांची असरुवक्षतता हा वचंतेचा विषय असनू तो डी वनकालात काढणे गरजेच े

आह.े  

• स्त्री-सरुक्षा ि वस्र्ती सधुारविषयक कायद ेकठोरपणे, त्िररत राबविण्याची गरज आह.े  

मशफारसी : 

    वस्त्रयांची सिथच पातळयािंरील दशा सधुारण्यासाठी आवर्थक विकासातील वतचा सहभाग 

िाढविण्यासाठी तसेच स्त्रीसक्षमीकरणाचे ध्येय पणूथपणे गाठण्यासाठी काही पािले उचलणे गरजेचे आह.े 

यातील काही वतने स्ितः तर काही समाज ि शासनाने उचलणे गरजेचे आह.े जेणेकरून वतच्या दशेत सधुारणा 

घडिनू आणता येतील.  

• स्ितः च्या सरुक्षेसाठी वतने सक्षम ि समर्थ बनािे ि वनभथय होऊन प्रत्येक क्षेत्रात काम करािे.  
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• त्िररत अचकू वनणथय घणे्याची पात्रता विकसीत करािी.  

• स्त्रीसंघटना वकंिा समहूाचे नेततृ्ि ि सभासदत्ि वस्िकारािे ि योग्य वनणथयाचे समर्थन करािे.  

• लैंवगक अत्याचार ि असरुवक्षततेबाबत तिार नोंदिािी.  

• कुटंुबात अयोग्य गोष्टींना ठामपणे विरोध करण्याचे धाडस करािे. तसेच स्ितःला अगवतक ि 

लाचार न मानता सबला मानािे.  

• स्त्रीहक्क ि अवधकारांबाबत मावहती जाणनू घ्यािी. तसेच न्यायप्रविया जलद होण्यासाठी आग्रह 

धरािा. संशयास्पद हालचाली ि पररवस्र्तीिर नजर ठेिनू तिार करािी. समाजाची मानवसकता 

बदलण्यास स्ितःपासनू सरुूिात करािी.  

• मोबाईल अॅप्स, पोवलस यंत्रणा, स्माटथफोन ि न्यायालयांची मदत घ्यािी. न्यायप्रविया जलद 

होण्यासाठी आग्रह धरािा.  

• कुटंुबातील बालमनांिर समानतेचे संस्कार करािे. कायाथच्या वठकाणी अन्याय ि अत्याचाराला 

विरोध करािा.  

• शासनाने स्त्रीअत्याचार विषयक घटनाचंी त्िरीत दखल घ्यािी. खटले कमी िेळात वनकालात 

काढािेत. 

• वस्त्रयाचं्या मनातील असरुक्षचेी भािना काढून टाकण्यासाठी पोषक िातािरण तयार करािे तसेच 

दोषींना कठोर वशक्षा द्यािी.  

• आरोपींना फाशीची वशक्षा झाल्यास त्याची त्िरीत अंमलबजािणी करािी तेव्हाच गनु्ह्यांिर आळा 

बसेल.  

• वस्त्रयांनी वस्त्रयाचं्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहािे.  

• वशक्षण ि अर्ाथजथन करून स्िािलंबी होण्याचा प्रयत्न करािा. 

• कुटंुबात वस्त्रयांना सन्मान ि आदर वमळिनू दणेाऱ्या कायद्यांची अंमलबजािणी गावंभयवन करािी.  

• पोवलस यंत्रणेने आपली भवूमका चोखपणे बजािािी. 
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