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��ीमु�ती चळवळीतून बदलले$या अपे'ा 

              बेट� ��डनने 
या �ीमु�ती चळवळीची गुढ� उभारल�, �या चळवळीच ंरंग-!प 

आता पु$कळच बदललंय. ‘मु�ती’ पासून ‘समानते’ पय,त ते आलंय. पु-षी अ�याचारां0व-1 

आवाज उठ0व4यासाठ5 ह� चळवळ उभी रा7हल�. �ी 8हणजे फ�त ;तचा देह-तोह� कुणा 

पु-षा=या मालक�चा.... �ीने ;त=या परंपरागत भू>मकेशी जीव गेला तर� @चकटून रा7हलं 

पा7हजे- असा  दरुाAह धरणाCया पु-षDधान समाजावर व पु-षी Eे$ठ�वा=या संकFपनेवर या 

चळवळीने जोरदार आसूड ओढले. ि�यांमIये आ�म0वJवास जागवला. जगा=या वेगवेगKया 

भागात ;तथFया परंपरा, इ;तहास, भौगो>लक व राजक�य परिथती, 0वचारवंत आOण कृतीशील 

कायQक�या,=या कामानुसार ह� चळवळ �या-�या भागात पाय रोवून उभी रा7हल�. 

�ीमु�ती चळवळीने ि�यांना बरेच काह� झगडून >मळवून 7दले. अप�य संगोपनातील 

पु-षांचा सहभाग, �ी-पु-ष मै�ी, समान शैTOणक संधी, आ@थQक वातंUय आ7द >मळालेFया 

मुल�ंची संVयाह� लTणीय आहे. अशा म7हला �ीमु�ती चळवळीच ेऋण माXय करतात. 

आजह� काह� मुल� मा� जेYहा फ�त �ी 8हणून वागू इि=छतात, ल[नासाठ5 �यांना 

�यां=यापेTा उंच, जात Eीमंत, वयाने मोठे पु-ष हवे असतात, तेYहा �यांना �या बोलतात, 

ती ‘�ी-पु-ष समानता’ ह� �यां=या वाग4याशी कशी पूणQपणे 0वसंगत आहे, हे सांगावं लागतं. 

�ी�वाच ेपरंपरागत फायदे, कमावून आण4याची Dाथ>मक आOण Dमुख जबाबदार� नसणं, 

केवळ शर�र स]दयाQ=या बळावर भौ;तक सुखे >मळवणं, इ�याद� लाभ �यांना हवे आहेत. 

वातंUयाबरोबरच येणार� जबाबदार� पेल4याची ताकदह� असावी लागते, हेह� कधी-कधी �यांना 

पटवून ^यावं लागतं. 

आज ह� �ी-चळवळ दसुCया ट_यावर िथरावल� आहे. पु-षDधान समाजYयवथेमIये 

ि�यांDमाणेच आज पु-षांनासु1ा एक सुजाण, संवेदनशील माणूस 8हणून जग4यात अडथळे 

येत आहेत. याह� गो$ट�चा आता 0वचार Yहायला हवा आOण �यातून कसा मागQ काढायचा, 

तेह� ठरायला हवं आहे. मIयवगaय तसंच उ=च मIयमवगaय कुटंुबामIये �ी-पु-ष समानता 

मनोमन माXय असलेFया आOण तसं कृतीमधनू दाखवून देणाCया पु-षांची संVया आता 

दलुQbT4याजोगी रा7हलेल� नाह�. लc@गक जागतृी=या Tे�ात काम करताना, त-ण मुला-मुल�ंशी 
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बोलताना याचा D�यय येतो. सरकार� Dय�नांमुळे आOण याबाबतीतFया जनजागतृीमुळे 

कुटंुब;नयोजना=या बाबतीत आज ि�यांमIये पु$कळच जाणीव 0वका>सत झालेल� आढळते. 

लc@गकते=या Tे�ातील पारंपdरक पु-षी भू>मकेला आज कधीमधी का होईना, छेद जायला 

लागले आहेत. �ी-पु-ष समानतेचा एक मह�वाचा भाग असणार� लc@गकता ह� बाब आता 

�ी-पु-ष संवादा=या/संबंधा=या अनुषंगाने अजgडावर यायला लागFयाच े7दसून येतंय. त-ण 

मुले-मुल� दोघांनाह� लc@गक >शTण असावं. असं मत गावांमIयेह� Yय�त Yहायला लागलंय. 

शाळा-कॉलेज-पालक सवQ तरावर याची मागणी नाह�, तर� jकमान माXयता तर� >मळू 

लागल�य. 

लc@गकता ह� देखील �ी-पु-ष समानतेमधील एक मह�वाची गो$ट आहे. �यामIये 

संवाद व पारदशaपणा अ�यावशक आहे. अ;तरेक� लाज, संपूणQ अkान, चचlचा अभाव यामुळे 

खCया अथाQने याबाबतीतील साहचयQ श�य होऊ शकत नाह�. ि�यां=या बाबतीत मुळातच 

‘;नब,@धत’ मानFया गेलेFया या गो$ट� जाणून घेणं �यांना आणखीनच कठ5ण जातं. पूणQ 

अkान jकंवा अवैkा;नक गैरसमज अशा टोका=या भू>मका न घेता खCया अथाQने यासंदभाQत 

समानता आण4यासाठ5 आजह� पु$कळ Dय�न अपेbTत आहेत. उलटपTी, ‘आजवर पु-षांनी 

0वशषेा@धकार भोगले, आता ते ि�यांना उपभोगू ^या’ या त�वावर �ी-पु-ष समानता जाऊ 

लागल� तर �यामुळे �ी-पु-षांमIये 0वशषेा@धकार >मळ0व4याची चढाओढ लागेल; जे संपूणQ 

समाजासाठ5 अ7हतकारक ठरेल. 

पातीo�याचा  आAह जसा चकू, तसंच वैराचारह� चकूच. �ी=या वतः=या शर�रावर 

असणाCया ;त=या अ@धकाराबqल काह� दमुत अस4याच ंकारण नाह�, जेYहा या अ@धकाराचा 

वापर पूणQ 0वचारांती, वतः=या मनःवाथाची ^यावी लागणार� jकंमत आOण भोगावे 

लागणारे पdरणाम लTात घेऊन केला जात नसेल, तर ती समानताह� नYहे आOण 

पdरप�वताह�! 

गेल� अनेक शतके एक�कड ेstमचया,च,े तर दसुर�कड ेपातीo�याच ेतोम 

माजवFयामुळे आज �ी-पु-ष संबंधामधल� उ�फूतQ नैस@गQकता काह�शी न$ट झालेल� आहे. 

�ी-पु-षांतील एकमेकांबद^ल वाटणारे Dेम आOण शार�dरक आकषQण यामधील सीमारेषा अगद� 

पुसट होऊन गेल� आहे. 
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ि�यांना काचणार� अनेक बंधने अनेक वषाQ=या अथक पर�Eमाने तोड4यात �ी-मु�ती 

चळवळीने यश >मळ0वले आहे. आज या मयाQ7दत का होईना, पण >मळालेFया बंधमु�त 

वातंUयाच ेकाय करावे, �याचा सकारा�मक उपयोग कसा करावा, हे सवा,पय,त पोहच0व4याच े

काम आपFयाला हाती uयावे लागणार आहे. 

एकतफv DेमामIये �ीचे ;नणQयवातंUय माXय नसFयामुळे पु-षDधान समाजात 

आजह� ‘अमतृा’ सारVया काह� घटना घडतात. तसेच Dेम-आकषQण या 7हदंोKयावर झुलता 

झुलता मुल�ंकडून अ�यंत अपमानापदर��या नाकारFया गेलेFया मुलां=या कहा4याह� 

आपFयाला रोज=या आयु$यात 7दसतात. 

�ीमु�ती चळवळीची गोड फळे जXमापासून >मळालेFया ि�यांची संVया आजह� तशी 

अFपच आहे, पण 8हणूनच �यांची जबाबदार� मोठ5 आहे. वातंUय >मळवणं जेवढ अवघड, 

तेवढंच ते 7टकवणंह� अवघड. आजह� जगात �ीपणाच ेसवQ तोटेच फ�त पदर� असणाCयांची 

संVया मोठ5 आहे. �यां=यासाठ5 आपण काम करणारच आहोत. परंतु ते एक सु! असणार� 

लढाई पुढे चालू ठेव4याचं काम आहे. खर� कसोट� आहे ती 8हणजे >मळालेFया संधीचा 

सकारा�मक लाभ घे4याची कला >शक4या->शकव4याची! 

मी �ी आहे 8हणून परंपरागत �ी�वाच ेफायदे घेईन, कामा=या 7ठकाणी घरातील 

आOण घरामIये कामातील आडचणीं=या आड दडने, यो[य 7ठकाणी �ीदेहाचे ;न एरवी �ी-

पु-ष समानतेच ेफायदे घेईन अशी मनोव�ृती असणा-या ि�यांना आज ‘�ी’ ऐवजी ‘माणूस’ 

8हणून जगायला तयार करायला हवे आहे. लc@गकते=या संदभाQत यो;नशु@चतेच ंसोयीकर 

तोम माजवणे, पु-षांकडून पुर0वल� जाणार� भाव;नक गरज, >मळणारा पा7ठंबा सहजी 

वीकारणे, पु-षांना हवे असणारे नातेसंबंधांमधील साहचयQ मा� नाकारणे अशी दटु_पी भू>मका 

बजावताना वतःची ;निJचत भू>मका घेणे आOण �ी-पु-षांमधील नैस@गQक सहजता घालवणे 

अशा अनेक लहान लहान बाबी �ी-पु-ष नातेसंबंधामIये ताण ;नमाQण करतात, �यात 

राजकारण आणतात, कशा=या तर� बदFयात काह�तर� देतात-घेतात आOण �याला !प मा� 

�ी पु-ष समानतेच ंदेतात. 

अशावेळी हे प$टपणे दाखवून 7दलं पा7हजे क�, ह� समानता नYहे. कारण �ीमु�ती 

चळवळीच ंjकंवा �ी-पु-ष समानतेच ंसवQ यश हे �ी-पु-षां=या सुजाणतेवर, तारत8यबु1ीवर, 
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संवादकौशFयावर आOण वैचाdरक प$टतेवर अवलंबून आहे. हे सवQ गुण मानवी असFयामुळे 

�याची गरज �ी-पु-ष दोघांनाह� आहे. 

आज=या युगात चळवळी=या या ट_यावर पु-षांना बदल4या=या jकंवा पु-षांDमाणे 

वाग4याऐवजी पु-षDधानतेला बदल4याचा Dय�न क!या. सगळेजण फ�त ‘माणूस’ महणून 

जगूया. एकमेकांना पूरक ठ!न पुढ=या 0पढ�साठ5 आनंद� आOण समाधानी नातेसंबंधाच ंएक 

घx सं@चत मागे ठेवूया. 

 

 


