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“यौवनकाल हा मानवी आय�ुयातील वसंत ॠतू 
आहे. ता�!या"या #ा$ीने माणूस बेभान होतो. हजारो 
'याले झोक)यासारखी नशा चढते -याला. िवधा-याने 
िदले)या सग0या श12 कंध फुटावा तशा सह5धारांनी 
कोसळू लागतात. मदाधं मातंगा#माणे िनरकंुश, आषाढ-

मेघा सारखी उ9म:, #लयकारी #भंजना#माणे #चंड,

वसंतातील नवजात क�लकेसारखी सुकोमल,

<वालामखुीसारखी उ9म1ु आिण भरैवी"या सुरांसारखी 
मधुर असते ही यवुाव?था! उजळले)या पहाटेची शोभा, सायंकालची B?नCधता,
Dी�मात)या मEया9हीची त$ता आिण भाFपदी अमाव?ये"या मEयराGीची भीषणता 
ित"यात सामावलेली असते. जसा वीर योHEया"या हातामEये खIग, तशीच 
मानवा"या शरीरात ही त�णाई !

यवुक महासागरा"या उ:ुंग लाटांसारखा उ9म: आहे. महाभारतातील भी�म 
पवाK"या #थम ललकारी सारखा भयावह आहे. पिह)या विह)या चुंबनासारखा रसपूणK 
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आहे. तो रावणा"या अहंकारासारखा बेदरकार आहे. #)हादा"या स-याDहांसारखा 
Mढ आिण अटळ आहे. ईNवरा"या रचनाकौश)याचा उ-कृP नमुना आहे यवुक.

यवुकां"या परा�मा"या कहा!यांनी जगाचा इितहास समRृ आहे. अH भुत -याचं 
साहस! अमोघ -याचा उ-साह! एखाTा गोPीत मन रमलं तर राG राG जागणं -याला 
नवीन नाही. <येUातली दपुार -या"यासाठी चांदणी राG आहे, पावसाचा वषाKव Lहणजे 
पु�पवृPी आिण ?मशानातील नीरवता जणू उTानातील पाखरांचा गुंजारव! तो मनात 
आणेल तर साWया समाजाला हलवून सोडेल, अवXया देशाचं भलं करले, साWया 
राPY ाचं वतKमान उZवल करले, मोठमोठी सा[ा<य उलथवून टाकेल. पिततांचं उ-थान 
करणं, साWया जगाला #गतीपथावर नेणं -या"याच हातात आहे.”

?व'नं?व'नं?व'नं?व'नं    आिणआिणआिणआिण    स-यस-यस-यस-य    
भगत�संगानी केलेलं त�णाचंं वणKन अगदी खर ंआहे. असेच असतात त�ण.

कोण-याही देशातील त�णांमEये इतक2 श12, इतका उ-साह, इतक2 सजKनशीलता,
इतक2 \मता असतेच. Lहणूनच #-येक समाजाने आप)या त�ण िपढीकडे िवशेष 
ल\ पुरवलं पािहजे, -यां"यातील #चंड ताकद देशा"या नविनमाKणासाठी उपयोगात 
आणली पािहजे.

पण आप)या देशात)या ?वाथाKने बरबटले)या ने-यांनी, नफा आिण 
न]यािशवाय दसुरा कुठलाच िवचार न करणाWया भांडवलदारांनी आिण ^Pाचार हीच 
नीितम:ा मानणाWया नोकरशहानंी आप)या त�णांचे दो9ही हात कापून टाकले 
आहेत. देशा"या िवकासात -यांना जुंपून टाक!याऐवजी बेरोजगार बनवलं आहे.

-यां"या डो0यांना ?व'नं, चेहWयावर झळाळी आिण पायांना वायवुेग दे!याऐवजी 
आप)या देशातील बह̀तेक त�णानंा उपे\ा, अपमान आिण लाचारीच िमळत आहे.

नातेवाईक, शेजारीपाजारी आिण समाजसRुा -यांना नालायक आिण नाकतa 
ठरवतो आहे. या भणंग, बेकार आिण िनरथKक अव?थेत जगणे bा"या वेदना काय 
असतात याची क)पना करणेही कठीण आहे. या मानहानी"या जीवनामधून त�णांना 
भयावह नरैाNय आिण वफै)य यानंी Dासून टाकले आहे. भिव�यात आशेचा एखादा 
िकरणही नजरसे पडत नाही. हताशपणा येतो. मग bामधून ज9म घेतात गांजा, चरस,

कोकेन, गदK, दाcसारखी dयसने! कोण-याही बाबा-बुवा"या नावावर"या अंधeEदा!
सवK #कारची धदंेबाज माणसं bानंा गरजवंत समजून वापर कcन घेतात. कुणी 

fदयस[ाट िकंवा साखरस[ाट लाखो नोकWयाचंी आNवासन तgडावर फेकतो.
वडापाव"या गाhा िकंवा एस.टी.त)या हे)पसK"या जागा दहा जणांना देऊन 
शंभरजणांची िनUा बाधंून घेतो. मग िनवडणूकां"यावेळी #चार आिण मारामाWया 
करायला, काळे धंदे चालवायला याच बेकारांची भरती करता येते. अशा िदशाहीन 
यवुकांची िदशाभूल कcन या त�णा"ंया तापले)या तdयावर पोळी भाजून जात-

जमातवादी सघंटना आपली पोटे भरतात. जातीय दंगली"या टोळीमEये आपली 
स:ेची पोळी भाजून घेतात! कुठे .गवK से कहो/ "या नावाखाली तर कुठे .फ� से 
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कहो/ "या घोषणेने, या त�णाचंी िचता पेटतच रहाते. नोकरी"या आशेने अगितक 
झाले)या त�णjना ?वत:"या वासना शमव!यासाठी वापcन घेता येतं. समाज 
हेटाळणी करतो. समाजधुरीण -याचंा हातातलं अवजार Lहणून वापर करतात. 

बेकार एक तर मरणाहkन वाईट �जणं ढकलत राहतात, नाहीतर समाजािव�Rचा 
राग, ?वत:चा व समाजाचा िवEवंस कर!यात शमवतात, नाहीतर अखेरीस आ-मह-या 
कcन जीवन संपवून टाकतात! 

बेकारीचाबेकारीचाबेकारीचाबेकारीचा    भ?मासरूभ?मासरूभ?मासरूभ?मासरू    
आज आप)या देशात बेरोजगारीचे ?वcप िकती भीषण आहे याची क)पना 

केवळ एका बोलlया आकडेवारीवcनही पुरपेूर येते. काही िदवसांपूवm र)ेवेतील 
२०,००० जागाचंी भरती जाहीर झाली! अजK आले ७४ लाख. िश\णाची अट 
कमीतकमी ८ वी पास होती. पण अजK आले ते एम.ए., एम.बी.ए., बी.ई. सारsया 
पदवीधराचंे. मुंबईत िबहारी उमेदवारावंर िशवसेनेने हtा केला. तसाच उFेक 
आसाममEयेही झाला. 

आकhाचंीआकhाचंीआकhाचंीआकhाचंी    फसवेिगरीफसवेिगरीफसवेिगरीफसवेिगरी    
असं असूनही आपलं सरकार आिण अथाKतच नोकरशाही यां"या मते 

आप)याकडे बेरोजगारी खूप कमी आहे. गे)या काही वषाKत बेरोजगारी वाढली आहे हे 
ते मा9य करतात. तरीही -यां"यामते १९९९-२००० मEये बेकारीचा दर फ1 ७.३% 

होता. Lहणजेच सरकारी आकhा#माणे -यावषm २.६ कोट ़ी लोक बेरोजगार होते. 

ही बेकारी सुRा काही वषाKत समा$ होईल असा सरकारचा #चार आहे. bा 
देशाचे सरकार, भांडवलदार, िब)डर, मोठमोठे dयापारी, आिण -यां"याच ओजंळीने 
पाणी िपणारा मीिडया–सवKजण तमाम सामा9य जनतेची भूलावण करत आहेत क2 
भारत एक .आ�थKक महास:ा/ बनणार आहे. आिण यासाठी ते अंबानी, अजीम 
#ेमजी, सुनील िम:ल हे कसे जगभरातील धना|ां"या जागितक �मवारीत जाऊन 
बसले आहेत, याची तgड भरभcन ?तुती करत असतात. तर िकती #कार"या गाhा 
आज भारतात आहेत; मोबाईल फोन धारकाचंी संsया कशी वाढत आहे; शहरांमEये 
मोठमोठे शॉिपंग मॉ)स कसे उभे राहत आहेत; एl?#ेस हायवे िकती िठकाणी बांधले 
जात आहेत; एवढंच नाही तर भारतीय सुंदWया कशा िमस व)डK Lहणून पुढे येत 
आहेत आिण भारतीय सॉ]टवेअर इं�जिनअसKना पBNचमी देशात कशी वाढती मागणी 
आहे, यासारsया गोPी िवकासाचे दाखले दे!यासाठी सांिगत)या जात आहेत. 

सरकारी अथKशा5~ तर आम"या त�णांना हे आNवासन दे!यात गुंतले आहेत क2 
हा िवकास कसा �झरपत-�झरपत -यां"यापय�तही पोहोचेल. आता ११ dया पंचवािषKक 
योजने"या काळात तर ७ कोटी रोजगार पुरव!याचे उि�P ठेव!यात आले आहे. 

देशात कोणाचा िवकास होतोय, सEया"या िवकासा"या िदशेमुळे बेकारी आिण 
ग�रबी वाढेल क2 कमी होईल, यावर आपण पुढे चचाK कcच. सEया देशातील 
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बेरोजगारीचं वा?तव काय आहे यावर चचाK कcया. अगदी वरवर केले)या एका 
िव�लेषणातूनही सरकारी आकडे कसे फसवे आहेत हे समजेल. 

रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार वववव बेरोजगारबेरोजगारबेरोजगारबेरोजगार    
 १०१०१०१०    लाखांलाखांलाखांलाखांमEयेमEयेमEयेमEये    वािषKकवािषKकवािषKकवािषKक    िवकासिवकासिवकासिवकास    दरदरदरदर    % 

 १९८३१९८३१९८३१९८३    १९९४१९९४१९९४१९९४    २०००२०००२०००२०००    १९८३१९८३१९८३१९८३-९४९४९४९४    १९९४१९९४१९९४१९९४-२०००२०००२०००२०००    
लोकसsंयालोकसsंयालोकसsंयालोकसsंया    ७१८ ८९४ १००४ २.० १.९५ 
एकूणएकूणएकूणएकूण    कामगारकामगारकामगारकामगार    २६१ ३३६ ३६३ २.४३ १.३१ 
उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    २३९ ३१६ ३३७ २.७० १.०७ 
बेकारीबेकारीबेकारीबेकारी    दरदरदरदर    ८.३ ५.९९ ७.३२   

बेरोजगारबेरोजगारबेरोजगारबेरोजगार    २२ २० २६   

 

एकूण कामगार Lहणजे एकूण काम करत असणार े लोक (उपल�ध रोजगार) 

आिण कामा"या शोधात असणार ेलोक (बेरोजगार). सरकारी आकडे गृहीत धरले, तर 
१९८३ ते १९९४ मEये देशात एकूण कामगारां"या संsयेत २.४३% वाढ झाली. पण 
-यानंतर १९९४ ते २००० "या दरLयान हे #माण कमी होऊन १.३१% झाले! हे 
कसं शlय आहे? अक?मातपणे रोजगार शोधणाWयाचंी संsया घट ़ू न एकदम िनLमी 
झाली? 

ही नlक2च आकhाचंी बनवाबनवी आहे. बेरोजगारीचं #माण कृिGम�र-या   
कमी दाखिव!यासाठी सरकारी संsयाशा5~ांनी एकूण कामगारां"या संsयेतील वाढ 
ही कमी दाखवली आहे. 

आपण असं जरी मानलं क2 १९९४ ते २००० "या दरLयान एकूण 
कामगारां"या संsयेत पूवmइतक2च Lहणजे २.४३% च वाढ झाली, तर मग २००० 
मEये एकूण बेकाराचंी संsया २.६ कोट ़ी नाही, तर ५ कोट ़ी असायला हवी होती. 
आिण बेकारीचा दर ७.३% नाही तर १३.२% हवा होता. जर bाच #माणात २००४ 
पय�तचे आकडे काढले, तर बेरोजगारांची संsया ७.८ कोटी असायला हवी होती 
आिण बेकारीचा दर १८.३% झाला असता. 

हे अगदी वरवरचे आकडे आहेत. तरीसुRा -यामुळे बेरोजगारीची अ�ाळ 
िव�ाळ अव?था समोर येते. 

खरीखरीखरीखरी    बेरोजगारीबेरोजगारीबेरोजगारीबेरोजगारी 
पाBNचमा-य देशासंारखा आप)याकडे बेकारांना जगता येईल यासाठी काही 

बेकारीभ:ा िमळत नाही. पोटाची खळगी भरायला माणूस काहीतरी करत रहातो. 
�जवंत राह!यासाठी काही तरी करणं भागच असतं. मग शेतकरी छो�ाशा 
जिमनी"या तुकhावर हाडाची काडं कcन जा?तीतजा?त िमळवायचा #य-न 
करतात, िकंवा शेतमजूर अधKपोटी मजुरीवर काम करतात, िकंवा िव�ेता Lहणून 
शहरांमEये कुठे दारोदार िफcन अथवा छो�ामो�ा गोPी घेऊन र?-यावर, 
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बसमEये, टY ेनमEये िफरते िव�ेता Lहणून, अगदी ग0यात डबा अडकवून चणेदाणेही 
िवकतात. नाहीतर कचरा गोळा करणं, घरकाम करणं, असलं काहीतरी. पण सरकारी 
आकhा#माणे bा सवK लोकांना रोजगार आहे असं मानलं जातं. 

मग bाचे प�रणामही िविचGच येणार. अ�धकृत आकडेवारी#माणे फ1 ७% 

कामगार बेरोजगार आहेत. आिण दसुरीकडे, असंघिटत \ेGात काम करणाWया एका 
राPY ीय किमशन"या मते देशातील ७७% लोक िदवसाला २० �पयांपे\ाही कमी 
कमाईवर जगतात. अहवालात पुढे Lहटले आहे क2 कुठ)याही #कारची सामा�जक 
सुरि\तता नसताना हे अ-यंत हलाखी"या आिण द:ुखद प�रB?थतीत काम करतात. 

हा अहवाल याच वषm (२००७) ऑग?टला #�सR झाला आहे. 

भारताचा मोठा िवकास दर रोज चवीने चघळणाWयांना कदािचत हा आकडा 
अिवNवसनीय वाटेल. पण इतर आकडेवारीही bा गोPीला दजुोरा देते. 

भारतभारतभारतभारत    सरकारचीसरकारचीसरकारचीसरकारची    ग�रबीग�रबीग�रबीग�रबी    दरूदरूदरूदरू    कर!याचीकर!याचीकर!याचीकर!याची    जादचूीजादचूीजादचूीजादचूी    छडीछडीछडीछडी    
१९९० "या दशकात भारतातील ग�रबी उtेखनीय�र-या कमी झाली होती, 

असा दावा भारत सरकार आिण जागितक बँक करतात. मुळातच शरम वाटावी इतक2 
खाल"या पातळीवर असलेली दा�रHर् यरषेा अजून खाली आणून -यांनी मो�ा 
#माणात ग�रबांना दा�रF ्यरषेे"या वर आणलं. अस कcन ग�रबां"या िवकासाचे 
आकषKक आकडे -यांना दाखवता येतात.  

१९९९-२००० "या भारता"या नवीन दा�रF ्यरषेे"या dयाsये#माणे Dामीण 
भागात मिहना ३२८ �पये आिण शहरांमEये मिहना ४५४ �पये कमावणार े
दा�रF ्यरषेे"या वर आहेत. Lहणजेच रोज ११ �पये खचK करणारा Dामीण आिण रोज 
१६ �पये खचK करणारा शहरी हे गरीब नाहीत! 

पण भारत सरकारची १९७९ साली केलेली ग�रबीची dयाsया #माण मानली, 
तर १९९९-२००० ची आकडेवारीच बदलते. -या dयाsये#माणे १९९९-२००० 
मEये दा�रF ्यरषेे"या खाली राहाणाWया लोकाचंी संsया Dामीण भागात ७४.५%   

आिण शहरी भागात ४५% असायला हवी! 
आिण इकडे सरकार माG फ1 ७% कामगार बेरोजगार आहेत असे मानते! 

Lहणजे ९३% ना रोजगार आहे असं सरकार मानतं. पण -यात)या ७०% लोकांची 
िदवसाची कमाई २० �पये पे\ाही कमी आहे! जग!याची कशीबशी धडपड करणार ेहे 
सवK लोक खरतंर बेरोजगारच आहेत. 

 हा आहे बेकारीचा भ?मासूर.  

बेकाराचंीबेकाराचंीबेकाराचंीबेकाराचंी    अगितकताअगितकताअगितकताअगितकता    
अशा प�रB?थतीत अगितकतेमधून काळे dयवसाय, वेNया dयवसाय, चोWयामाWया 

त�ण-त�णjना िगळत आहेत. नेक2चे जगणे, सचोटीचे जीवन कठीण बनत आहे. ही 
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आहेत बेरोजगारी वाढीची फळे! प�रणामी गु9हेगारी, गुंडिगरी, सामा�जक अधोगती 
वाढत आहे. 

जागितक2करण, समाजातील गरीब-eीमंतामंधील दरी वाढवून bा गोPjना 
#ो-साहन देत आहे. (यावर सिव?तर चचाK पुढे करणार आहोत.) महागhा उपभोCय 
व?तूंनी ठोसून भरलेले शॉिपंग मॉ)स, कमीत कमी १०० �पये ितक2ट असणारी 
महाकाय �सनेमागृहे (म)टी'लेlस), ब�र?ता सारखी चमचमती कॉफ2 शॉ'स,् 

मॅlडोन)डसारखी फा?ट फूड हॉटे)स, वेगवान मोटरबाइlस–bा सग0या गोPी 
खरतंर जे तीन चतुथा�श अधKबेकार, बेकार आहेत -यांना वाकु)या दाखवत असतात, 

िटंगल करत असतात, अपमािनत करत असतात. आपण नालायक आहोत, नाकाम 
आहोत याची सतत टोचणी लावत असतात. चौकात िठकिठकाणी लागले)या 
मोठमो�ा जािहराती हा अपमान, ही चीड आणखीनच वाढवतात. 

चीड, संताप, मानहानी, नरैाNय, वैफ)या"या bा आगीत ल�लत चौधरी व सी. 
रमेश जळून खाक झाले, पण -या आगीत 
आणखी काय जळणार आहे? हा संताप 
कोणािव�R भडकून उठणार आहे? 

काNमीर पेटलेला आहे. आसाम धुमसत 
आहे. दो9ही िठकाणी हजारो िनरपराध लोक 
अितरlेयां"या गो0याचंे िशकार बनले आहेत. 

अयोEयेची बाबरी मशीद उEव?त कर!यात आली 
-यावेळी देशभर पेटले)या अमानुष जातीय 
दंगलj"या िहडीस जखमा अजून ता<या आहेत. 

मुंबई"या दंगलीनी आिण -यानंतर झाले)या 
बॉLब?फोटांनी रा\सी �ौयाKची सीमा गाठली आहे. या 
दोहgची चौकशी करणाWया eीकृ�ण आयोगा"या अहवालातून हे िवदारक वा?तव पुढे 
आले आहे. गुजरातमEये झाले)या वंशह-या, िबहारमEये होत असलेली द�लताचंी 
िनघृKण क:ल यांनी तर उ�या मानवतेला कािळमा फासला आहे. गदK"या िवळsयात 
सापडून िक-येक त�णांची सवKनाशाकडे वाटचाल सुc आहे. देशभर गु9हेगारीला उत 
आला आहे. मुंबईतील गँगवॉसKमEये रोज नवे मुडदे पडत आहेत. 

वरवर पािहलं तर bा सवK घटना वेगवेग0या आहेत. एकमेकांशी संबंध 
नसले)या. िनदान काही संबंध अस)याचे िदसत नसले)या. या सवK घटनांना 
जबाबदार असलेले सूGधारही तसे वेगवेगळे. -या घडवून आण!यात पुढाकार घेणाWया 
श12ही िनरिनरा0या. पण जरा नीट िवचार कcया. -या सवा�मEये कुठेतरी समान 
धागा सापडतो का? अितरके2 कारवायामंEये, जातीय दंगलjमEये, बॉLब?फोटांमEये, 

द�लत ह-याकांडामंEये, गु9हेगारी व गँगवॉसKमEये–या सवK घटनामंEये मो�ा 
#माणावर #-य\ सहभाग कोणाचा असतो? 
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वरील सवK घटनांचा <या <या समाजशा5~ांनी अ�यास केला आहे -या -या 
सवा�नी हाच िन�कषK काढला आहे क2, अशा सवK घटनांचे नेतृ-व कोणाकडेही असो, 
-यात फार मो�ा संsयेने #-य\ात सहभाग घेणार े बेरोजगार त�णच असतात. 

सुरशे, िवजय, देव�F व मंजुनाथ सारखे िदशाहीन नाहीत, िदशाभूल झालेले. नdहे, 

िदशाभूल कर!यात आलेले! पु9हा बेरोजगारी"याच भ?मासुराचे बळी!! 

 

*** 
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भ�ग , C 
ब�क�र#च& स��०गतल# ज�ण�र# क�रण� 

आप)या देशातील शासकवगाKने बेकारीची खोटी कारणं सांगून एक जाळं तयार 
केलं आहे. आप)या बेकारीसाठी आपण ?वत:च जबाबदार आहोत असं मानायला 
लागून त�ण -या जा0यात अलगद येऊन फसतात. रा<यक-या�"या bा फसdया 
#चाराला बळी पड)यामळुे बेकारीसाठी सरकारी धोरणं, देशातील नेता आिण 
भांडवलदार वगाKची शासन dयव?था दोषी आहे हे -यांना समजतच नाही. 

बेकारी"या खWया कारणांकडे जा!यापूवm शासकवगK आिण -यांचे बुिRजीवी भाट 
पसरवत असले)या ^माचंे िवNलेषण कcया. 

––––    म पिहला म पिहला म पिहला म पिहला ––––    
भारताचीभारताचीभारताचीभारताची    लोकसंsयाचलोकसंsयाचलोकसंsयाचलोकसंsयाच    एवढीएवढीएवढीएवढी    आहेआहेआहेआहे    क2क2क2क2    #-येकाला#-येकाला#-येकाला#-येकाला    नोकरीनोकरीनोकरीनोकरी    िमळूचिमळूचिमळूचिमळूच    शकतशकतशकतशकत    नाहीनाहीनाहीनाही. 

कोणीतरी धूतK माणसाने असं Lहणून ठेवलचं आहे क2 एक खोटं १०० वेळा 
सांिगतले क2 ते स-य बनतं. bाचाच वापर कcन आपला शासक वगK बेरोजगारीचं 
मूळ लोकसंsयेतच आहे असा #चार करत आहे. �जतके जा?त लोक हे खर ं
मानायला लागतील तेवढं शासक वगाKच काम सो'पं! कारण एकदा bा िन�कषाKवर   
पोच)यानंतर बेकारीसाठी सरकार जबाबदार ठरत नाही. -यामुळे सामा9य जनता ही 
बेकारी"या िवरोधात सघंषK कर!याऐवजी आपापसातच एकमेकांना दोष देऊ लागते. 

शहरी लोक Dामीण लोकांना, िहंद ू मुसलमानांना, उ"चवणmय मागासले)यांना िकंवा 
द�लतांना–अशा #कार ेसरकारला बाजूला ठेवून आपण ?वत:च ?वत:ला िपंजWयात 
उभं करतो. 

बेकारीसाठी लोकसंsयेचं कारण Lहणजे एक थोतांडच आहे. सरकारी 
आकhांवcनच ते �सR होतं. १९८३ ते १९९३-९४ "या दरLयान लोकसंsया 
वाढीचा वािषKक दर २.१२% होता, जो १९९३-९४ ते १९९९-२००० "या दरLयान 
कमी होऊन १.९३% झाला होता. परतंु bाच काळात रोजगार िनिमKतीचा वािषKक दर 
२.०४% वcन घसcन ०.९३% इतका कमी झाला. Lहणजे लोकसंsयावाढीचा दर 
कमी होऊन सुRा रोजगार िनिमKतीचा वािषKक दर कमी झाला! लोकसंsयावाढीचा दर 
कमी होऊन सुRा बेकारी माG जोमाने वाढत होती. 

ितसWया जगातील आणखी एका देशाबरोबर जर तुलना केली तर लोकसंsया 
आिण बेकारीचा काहीही सबंंध नाही हे अ�धक ?पP होईल. �ाझील हा जगातील 
मो�ा देशापंकै2 एक देश आहे. �ाझीलचं \ेGफळ भारतापे\ा अडीचपट जा?त आहे, 

पण लोकसंsया (१९ कोट ़ी) भारता"या एक पंचमाशंहkनही कमी आहे.   �ाझीलमEये 
भरपूर साधनसंप:ी आहे. असं असुनही ितचा अ�धकृत बेरोजगारीचा दर भारतापे\ा 
जा?त आहे––––भारता"या ७.३% "या तुलनेत �ाझीलचा दर ९.६% आहे. 
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 जर खरोखरच बेरोजगारीचं कारण लोकसंsया असतं तर <या देशात 
लोकसंsया कमी होत आहे, -या देशात बेरोजगारी असता कामा नये. पBNचम यरुोप 
मधील अनेक देशांमEये लोकसsंया वाढीचा दर कमी होत आहे, आिण २००० 
पासून तर तो नकारा-मक झाला आहे. �ा9स, इटलीसह अनेक देशामंEये तर मुले 
हो!यासाठी आ�थKक #ो-साहन िदले जाते. -यामुळे पBNचम यरुोपमEये तर बेरोजगारी 
असताच कामा नये. आप)या कमी होत जाणाWया लोकसंsयेची भरपाई कर!यासाठी 
खरतंर bा देशांनी परदेशातून कायम?वcपी राहायला येणाWयाचंं ?वागतच करायला 
पािहजे. पण #-य\ात पBNचम यरुोप मEये बेरोजगारी गे)या काही वषा�मEये वाढतंच 
आहे, आिण आज सात टllयावंर येऊन पोचली आहे! जसे भारतातील उजवे प\ 
बेरोजगारीसाठी भारतातील 
मुB?लमांना दोषी ठरवतात, अगदी 
तसंच यरुोपमधील उजवे राजकारणी 
यरुोपमधील बेरोजगारीसाठी ितथ)या 
परक2य जनतेला दोषी मानतात. 

प�रणामी ितथ)या परक2यावंर हtे 
होत आहेत, दंगे होत आहेत. 

वरील सवK मुTांवcन एक गोP ?पP होते क2 बेकारीचा लोकसsंयावाढीशी 
काहीही संबंध नाही. या गोPीवर आपला िवNवास बसत नाही कारण पूणK शासनयंGणा 
बेकारी"या कारणांसाठी लोकसंsयावाढीचाच #चार करत असते. 

#-य\ात लोकसंsयावाढ व रोजगाराची उपल�धता यां"यात पर?पर िवरोध 
नाही तर पूरकता आहे. लोकसंsया वाढली तर उ-पादन वाढव!याची गरज भासणार 
नाही का? bा वाढले)या लोकसsंयेला अ�धा9य, साबण, तेल, घर,ं कपडे, इ-यादjची 
गरज िनमाKण होणारच. bा वाढ-या उ-पादनामुळे रोजगारही वाढेल. 

सरकारी धोरणां"या िदवाळखोरीपायी बेकारी आहे (यावर सिव?तर चचाK पुढे 
करणार आहोत), लोकसंsयेमुळे नdहे. जनतेसाठी रोजगार उपल�ध करणं, देशातील   
ग�रबी दरू करणं हा आज"या सरकारी धोरणाचंा उ�ेशच नाही. देशातील 
धनदांडCया"ंया, आिण आता गेली १५ वषa, िवदेशी बह̀राPY ीय कंप9यां"या तुंबhा 
कशा भर)या जातील हाच सरकारी धोरणाचा उ�ेश आहे. 

नवीननवीननवीननवीन    .कमK�सRा9तकमK�सRा9तकमK�सRा9तकमK�सRा9त/    
 तळागाळात)या लोकांनी या अ9यायाचा जाब िवचाc नये यासाठी स:ाधारी 

वगK नेहमीच -यांना िनरिनरा0या ^मामंEये गुरफट ़ू न ठेवू पाहतात. िवशेषत: -यां"या 
द9ैयाव?थेला ते ?वत:च जबाबदार अस)याचं -यां"या डोlयात ठासून भर!याचा 
स:ाधाWयांचा #य-न असतो. शेकडो वषK भारतात सवणा�नी द�लतांना अशाच 
.कमK�सRा9तात/ अडकवून ठेवलं क2 Lहणे -यां"या अ?पृNयतेला सवणK जबाबदार 
नाहीत, तर ते -यां"या पूवKज9मी"या पापाचं फळ आहे. महा-मा फु)यांनी bा अमानुष 
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भgदिूगरीचा भोपळा फोडला. आज तसाच नवीन .कमK�सRा9त/ आहे–
लोकसंsयावाढीचा. आज, कुठ)याही #Nनाचं खापर रा<यकतa लोकसंsयावाढीवरच 
फोडतात. -यात -याचंी उघडउघड अ9यायकारक, िवषमता जोपासणारी धोरणं आिण 
ऐतखाऊ वगाKची जुलमी नादानी -यांना लपवता येते. भो0या जनतेला वाटतं क2 
आपणच आप)या दा�रF ्याला जबाबदार आहोत कारण आपली लोकसंsया जा?त 
आहे. 

––––    म दसुरा  म दसुरा  म दसुरा  म दसुरा  ––––    
कामकामकामकाम    खूपखूपखूपखूप    आहेतआहेतआहेतआहेत    होहोहोहो, पणपणपणपण    आप)याआप)याआप)याआप)या    देशातदेशातदेशातदेशात    लोकानंालोकानंालोकानंालोकानंा    कामकामकामकाम    करायचीकरायचीकरायचीकरायची    इ"छाचइ"छाचइ"छाचइ"छाच    
नाहीनाहीनाहीनाही. सग0यानंासग0यानंासग0यानंासग0यानंा    नसुतंनसुतंनसुतंनसुतं    टेबलटेबलटेबलटेबल    खचुmवरखचुmवरखचुmवरखचुmवर    बसनूबसनूबसनूबसनू    पगारपगारपगारपगार    माGमाGमाGमाG    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे. 

ही गोP खरी असेलच तर ती eमांची लाज वाटणाWया उ"च^ू वगाKब�ल खरी 
आहे. कPकWयांची B?थती यापे\ा वेगळी आहे. 

जर खरोखरच ही अ�ाळिव�ाळ सम?या बेकार लोकांना कामच नकोत Lहणून 
आहे तर मग दरवषm हजारो-लाखो लोक जे गावाकडून शहरांकडे िकंवा अधKिवक�सत 
#देशातून िवक�सत #देशाकडे येतात ते कशासाठी? हे लोक कामा"या-रोजगारा"या 
शोधात येतात. एवढंच नाही तर अ-यंत बकाल व?-यामंEये राहkन कंबर कसून मेहनत 
करतात. 

लाखो पदवीधर त�ण आज कंGाटी कामगार Lहणून अ-य)प वेतनावर बारा-
बारा तास अंगमेहनतीची कामे करताहेत, हजारो पदdय:ुर त�ण शहराशहरांतून 
राGंिदवस ऑटो�र\ा चालवताहेत. अनेक सुिशि\त त�ण आज मॅकडोन)डस-्कॅफे 
कॉफ2 डे-ब�र?ता सारsया िठकाणी िदवसाचे १२ तास वेटरचे काम करत आहेत. 

आप)या देशातील गरीब लोकांना कामच करायला नको आिण Lहणूनच बेकारी 
वाढते आहे असं मानणार ेबेशरम धनदांडगे लोकच आहेत. जे हे िवसरतात क2 -याचंे 
अवाढdय बंगले हे जीव तोडून उ9हाता9हात मेहनत करणाWया सामा9य कPकWया"या 
घामातून उभे रािहलेले असतात; जे हे िवसरतात क2 -यां"या िवदेशी गाhा <या 
.एlस#से हायवे/ वcन धावतात ते र?ते उ9हापावसात, भयानक प�रB?थतीत काम 
करणाWया सामा9य कPकWयांनी बांधलेले असतात; जे हे िवसरतात क2 -यां"या 
डायिनंग टेबलावर वाढलेले अ� हे bा देशात)या सामा9य शेतकWया"या िदवस-राG 
जमीन कसून केले)या मेहनतीतून तयार होतं. 

––––    म म म म ितसरा ितसरा ितसरा ितसरा ––––    
राखीवराखीवराखीवराखीव    जागाजागाजागाजागा, �5या"ंया�5या"ंया�5या"ंया�5या"ंया    नोकWयानोकWयानोकWयानोकWया, पर#ातंीयाचंीपर#ातंीयाचंीपर#ातंीयाचंीपर#ातंीयाचंी    घसूखोरीघसूखोरीघसूखोरीघसूखोरी, वगरैेवगरैेवगरैेवगरैे    वगरैेवगरैेवगरैेवगरैे    

अनेक उ"चवणmय त�णांना वाटतं राखीव जागामंुळे -यांना नोकWया िमळत 
नाहीत. तर अनेक पु�षांना �5या गरज नसताना नोकWया कcन गरजूं"या जागा 
अडवतात असं वाटतं. पर#ांतीयानंी नोकWयावंर क�जा िमळवलाय Lहणून आप)या 
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#ांतात बेकारी वाढतेय असं काहjना वाटतं आिण Lहणूनच ते पर#ातंीयांना 
हाकल!याची हाक देतात. 

राखीवराखीवराखीवराखीव    जागाजागाजागाजागा    
कुठ)याही लोकशाही समाजात सवK नाग�रकांना समान सधंी िमळ!यासाठी, 

<यां"यावर वषाKनुवषa जुलूम होत आलेला आहे अशांना राखीव जागांसारखे 
िवशेषा�धकार देणं अ-यंत 9या�य आहे. Lहणूनच अमे�रकेत सुEदा सरकारने 
का0यांसाठी काही िवशेषा�धकार िदलेले आहेत. भारतातही �5यांना व द�लतांना 
िदलेले आर\णासारखे अ�धकार हे ही bाच त�व~ानात बसतात. वांिशक अथवा 
जातीय #Nन -यामुळे सटुले असं नाही आिण फ1 आर\णामळुे सुटतील असंही 
नाही. -याची कारणमीमासंा करणं हा वेगळा िवषय आहे. 

तसं तर बेकारीसाठी आर\णावर ठपका ठेवणं तकK संगत नाही. कारण राखीव 
जागा जरी काढून टाक)या तरी फारतर द�लतां"या काही नोकWया सवणा�ना 
िमळतील एवढंच. तरीही सवK जातीत)या िमळून बेकारांची संsया तेवढीच रहाते. 

आिण आता तर प�रB?थती अशी आहे क2 द�लतासंाठीही आर\णाचा काही 
अथK उरला नाही. कारण आर\ण फ1 सरकारी \ेGातच आहे, आिण 
जागितक2करणानंतर सरकारी \ेGातील भरती पूणKपणे थांबली आहे. उलट, जे आता 
नोकWयामंEये आहेत -यांनाही ?वे"छािनव:ृी"या िनिम:ाने काढून टाक!यात येत 
आहे. १९९४ ते २००३ "या दरLयान सरकारी \ेGातील एकूण ९ लाख रोजगार 
कमी झाले आहेत. 

आज कुठेच नोकWया नाहीत. सरकारी \ेGातही नाही आिण खाजगी, कॉरपोरटे 
\ेGातही नाही. एका �र1 पदाची जािहरात आली तरी हजारg"या संsयेने लोक रांगेत 
उभे राहतात. आता ही नोकरी �ा�ण, द�लत वा मराठी कुणालाही िमळाली तरी 
-यां"याच जातीतील एकूण बेकारीवर -याचा काय प�रणाम होणार? सवा�नी एकG 
येऊन बेकारी"या मूळ #Nनावंर लढ!याऐवजी अB?त�वात नसले)याच गोPjसाठी 
लोक एकमेकाशंी भांडत रहातात. 

�5या"ंया�5या"ंया�5या"ंया�5या"ंया    नोकWयानोकWयानोकWयानोकWया    
<यांना �5यांनी घराबाहेर पडून नोकWया िमळव)यामुळे आम"या नोकWयावंर 

गदा आली अस ं वाटतं -यांचा हा MिPकोन Lहणजे वषाKनुवषK चालत आलेला 
..�5यांनी ?वत:ला घरा"या चार िभंतीत ठेवून फ1 चूल व मलू सांभाळावं// हा 
संकुिचत MिPकोन आहे. हा पूणKपणे पु�ष#धान MिPकोन असून �5यांना पु�षां"या 
बरोबरीने ?वतंG माणूस Lहणून जग!याची संधी नाकारणारा MिPकोन आहे. सवK 5ी-
पु�षांना, <यांना रोजगार हवा आहे अशा सवा�साठी लढ!याऐवजी परत आपण इथेही 
भांडवली dयव?थेत <या तुटपुं<या नोकWया उपल�ध आहेत -या"यासाठीच भांडत 
आहोत. 

तुLही बेकार का?                                                           12 

 

पर#ातंीयपर#ातंीयपर#ातंीयपर#ातंीय    आ�मणआ�मणआ�मणआ�मण    
पर#ांतीयांचे लgढे आप)या #ांतात आ)यामुळे आप)या रा<यात बेरोजगारी 

वाढते, हा एक मोठा समज. उदा. मुंबईमEये पर#ांतीयांमुळे मराठी त�णाचंी बेकारी 
वाढते Lहणून मग कधी .लुंगीवाले/ तर कधी 
.भयैे/ तर कधी .बांगलादेशी घसूखोर/ असं 
Lहणून यां"यािव�R आगपाखड कर!यात 
येत असते. पण नािशक, पुणे, नागपूर, 

औरगंाबाद, को)हापूर यांसारsया मो�ा 
शहरात मराठी त�ण त�णी, लाखg"या 
संsयेने बेरोजगार आहेत. ितथे कुठे 
पर#ांतीय आहेत? हा पिहला #Nन. ख�ु मुंबईत दरवषm कामासाठी �जतके पर#ांतीय 
येतात, -यापे\ा जा?त संsयेने मराठी माणसेच उवK�रत महाराPY ातून येतात. -यांनाही 
मुंबईतून हाकलून लावायचे काय? हा दसुरा #Nन. महाराPY ातून पर#ांतीयांना हाकलून 
लाव!याची हे जशी भाषा करतात, तशीच भाषा इतर #ांतात)या अशाच श1�नी 
केली व ितथे राहणाWया लाखो मराठी माणसांना हाकलून लावले तर हे काय करणार? 

हा ितसरा #Nन. 

व?तुB?थती ही आहे क2 देशातील #-येक रा<यात आज बेरोजगारीची सम?या 
भीषण बनली आहे. बेरोजगारी ही देशdयापी सम?या आहे. .पर#ातंीयांचे आ�मण/ 
यांसारखे िनरथKक वाद उकcन काढून ही सम?या कधीच सटुणार नाही. अशा 
वादांतून उलट जनतेची एक2 दबुळी होऊन -याचा स:ाधाWयांनाच फायदा होतो. 

खोटाखोटाखोटाखोटा    #चार#चार#चार#चार, अ~ानाचाअ~ानाचाअ~ानाचाअ~ानाचा    गरैफायदागरैफायदागरैफायदागरैफायदा    
वरील सवK मुTांवcन एक गोP ?पP होते. मुळात उपल�ध रोजगार कमी आहेत 

ही गोP ल\ात घे!याऐवजी सामा9य माणसं एकमेकांनाच दोषी ठरवत आहेत. मुळात 
रोजगार इतके कमी का? िकंवा, रोजगारांची संsया वाढली पािहजे–bा माग!या 
घेऊन देशातील सवK बेरोजगारांनी खरतंर लढलं पािहजे. -याऐवजी देशातील 
रा<यक-या�नी जे मूठभर रोजगार उपल�ध केले आहेत, -याचसाठी आपण 
आपापसात भांडत आहोत. कधी जाती"या नावाखाली तर कधी धमाK"या नावाखाली, 
कधी �लंगभेदावर तर कधी #ांतीय नावावर. 

हा सावKिGक MिPकोन लोकां"या मनात ठासून भरव!यास जबाबदार आहेत, 

आपले स:ाधारी राजकारणी आिण सरकारी बुिRजीवी. हीच बांडगुळं सामा9य 
माणसांना जाती-धमा�मEये तोडून, आपापसात कgबडयांची झुजं लावून देऊन, 

देशात)या खWया #Nनांकडे दलुK\ कर!यात यश?वी झाली आहेत. आपण bा खो�ा 
#चारा"या पलीकडे जाऊन बेकारीचा #Nन समजून घे!यात कमी पडलो Lहणून 
आपण एकG येऊ शकलो नाही. बेकारी"या खWया कारणांशी स:ाधाWयां"या 
धोरणां"या िवरोधात सघंषK उभा कc शकलो नाही. याचाच फायदा घेऊन स:ाधारी 
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आप)या अथKdयव?थेचे जागितक2करण कcन .नवीन आ�थKक धोरणां/ सारखी धोरणं 
अंमलात आणत आहेत. -यामुळे बेकारीचा #Nन हा अजूनच भयानक होणार आहे. 

––––    म चौथा म चौथा म चौथा म चौथा ––––    
सरकारकडेसरकारकडेसरकारकडेसरकारकडे    पसैाचपसैाचपसैाचपसैाच    नाहीनाहीनाहीनाही    तरतरतरतर    तेतेतेते    कायकायकायकाय    करणारकरणारकरणारकरणार? 

जेdहा जेdहा सामा9य जनता सरकारकडे ?व?त दरानं आरोCय, िश\ण, वीज, 

बसभाडे मागते, शेतकरी शेतीसाठी वीज, पाणी, खत ?व?तात मागतात, बेरोजगार 
यवुक छोटे-मोठे dयवसाय सुc कर!यासाठी ?व?त दरात कजK मागतात–तेdहा तेdहा 
सरकार ितजोरीत)या खडखडाटाचं रडंगाणं सुc करतं. जनतेसमोर खडखडाटाचं 
कारण सांगणार े मंGी, आमदार, खासदार माG आपले वेतन, भ:,े पे9शन सतत 
वाढवत असतात. 

पो?ट ऑिफस बचत योजना, पे9शन फंड, #ॉBdहडंड फंड bामEये सवKसामा9य 
जनतेची को�वधी �पयांची बचत जमा आहे. सरकारी ितजोरीत करही मो�ा 
#माणात जमा होत असतात. पण -याची रोजगार देणाWया योजनांमEये गुंतवणूक 
करायची सोडून सरकार ते बhा भांडवलदारां"या ितजोWयात ह?तांतरीत करीत 
आहे. उदा. देशातील सरकारी बँकांकडून टाटा, िबलाK, अंबांनी सारsया धनदांडCयांनी 
घेतलेली कजाKची रlकम १,५०,००० कोटी �पये आहे. सरकार आता हे कजK माफ 
करत आहे. या dयित�र1 वेगवेग0या िनिम:ाने सरकार eीमंतांना को�वधी �पयाचंे 
अनुदान देत असते. 

जर देशात पसैा नाही तर B?वस बँकेत काळा पसैा कुठ ़ू न आला? देशातील 
eीमंतांचे १० लाख कोटी �पये B?वस बँकेत जमा आहेत. बेकायदेशीर आिण लुट ़ू न 
जमा केलेला हा पसैा ज$ का केला जात नाही? 

सरकारकडे पशैाचंी कमी नाही हे तर ?पPच आहे. पण तसा ^म माG पसरवला 
गेला आहे. कारण -याचा फायदा घेऊन सरकार आप)या जबाबदाWया झटकून टाकू 
शकतं. 

सरकारची जबाबदारी आहे क2 आप)या साधनसंप:ीची नीट dयव?था पाहणं. 

?वातं�यानंतर"या लगेच"याच काळात bापे\ा िकतीतरी कमी साधनसंप:ी 
असूनसुEदा bापे\ा िकतीतरी जा?त #माणात नवनवीन रोजगार उपल�ध केले गेले. 

आजही मनात असेल तर सरकार हे कc शकतं. पण -यांनी ठरवलच आहे क2 
dयापक जनते"या िवकासासाठी पसैे लाव!याऐवजी मठूभर धनदांडCयांची सेवा 
करायची. 

#Nना"या#Nना"या#Nना"या#Nना"या    मळुाशीमळुाशीमळुाशीमळुाशी    जाऊजाऊजाऊजाऊ    
िमGांनो, बेकारी हा काही वैयि1क #Nन नाहीये. हा #Nन एवढा मोठा आहे क2 

तो एकेक�ानं सोडवणं शlय नाही. Lहणूनच येनकेन #कारने मला नोकरी 
िमळालीच पािहजे, मग ती दसुWया"या �खशातून काढून घेतलेली का असेना! ही वृ:ी 
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आपण आता सोडून िदली पािहजे. एकमेकांना दोष देणं आिण आपापसातील लढाया 
ही सोडून िद)या पािहजेत. आपण bा #Nनासंाठी ?वत:लाच दोषी समजत असतो. 
परतंु हा #Nन सवK समाजाचा आहे. आपण bाची कारणं समजून घेतली पािहजेत व 
योCय माग!यासंाठी लढा उभा केला पािहजे. तरच आपण bा िवळsयातून बाहेर पडू 
शकू. 

सवK देशालाच �जथे आग लागली आहे ितथे आपण फ1 ?वत:चं घर वाचव ू
शकतो का? तसा #य-न केला तरीही ते शlय नाही. 

चला तर मग, bा बेकारी"या #Nनावर लढ!यासाठी एकG येऊया! 
आिण -यासाठी #थम समजून घेऊया क2 बेरोजगारीची खरी कारणं काय 

आहेत!! 

 

*** 
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भ�ग , D 
ब�क�र#च& खर# क�रण� 

िमGांनो, बेरोजगारी हे आप)या आय�ुयातील कटू स-य आहे. आप)या 
आजूबाजूला आिण सपंूणK समाजामEये ही सम?या अशा #कार ेपसरलेली आहे क2 
अस वाटतं क2 ही सनातन काळापासून चालत आलेली सम?या आहे. पण हे खर ं

नाही. ही सम?या खरतंर 
भांडवलशाहीची देणगी आहे. 

bा आधी"या सरजंामी 
समाजात ग�रबी, भुकेकंगाली, 
शोषण bा सम?या हो-या. पण 
बेरोजगारी नdहती. बेरोजगारी 
bा श�दाचा ज9मच भांडवली 
समाजdयव?थेमEये झाला 

आहे. bा भांडवली समाजdयव?थेत बेरोजगारी कशी ज9माला येते िकंवा वाढते हे 
समजून घेऊ. -यासाठी इितहासावर एक नजर टाक!याची गरज आहे. 

यरुोपमEये औTोिगक �ांतीला सु�वात झा)यानंतर भांडवली उ-पादन 
dयव?थेचा जोमाने िवकास dहायला सु�वात झाली. शेतीवर आधा�रत सरजंामी 
dयव?थेमधे अनेक मूलभूत बदल झाले. जिमनीचा ताबा राजे-महाराजे, जमीनदार, 

सामंत यां"याकडून भांडवलदार, dयापारी, बँका, ?वतंG मालक शेतकरी यां"याकडे 
गेला. छोटे जमीनदार आिण -याचंी कुळं (बंधवा मजदरू) यां"या जागी ?वतंG शेतकरी 
?वत: िकंवा मजूरां"या मदतीने शेती कc लागले. -याचा एक िह?सा ते बाजारात िवकू 
लागले. पण सग0यात मह�वपूणK बदल झाला तो Lहणजे लोक हातांनी उ-पादन 
करायचे -या जागी मोठमो�ा कारखा9यामंधून यंGं उ-पादन कc लागली. पारपं�रक 
पRतीनी िप|ानिप|ा चालत आलेले अनेक dयवसाय हळूहळू बंद पडत गेले. 

शेतीवर आधा�रत Dामीण अथKdयव?थेची जागा नवीन औTोिगक dयव?थेने 
घेतली. बhा बhा कारखा9यांचे मालक, Lहणजे भांडवलदार, हजारो मजूरांना 
कारखा9यात कामाला लावून उ-पादन करतात आिण ते िवकून नफा कमावतात. 

नफा कमावणे हाच bा भांडवलदाराचंा उ�ेश असतो. भांडवलाची गुंतवणूक कcन, 

कामगारांकडून मालाचे उ-पादन ते फ1 नफा कमाव!यासाठीच करतात. भांडवली 
उ-पादन dयव?थेमEये लोका"ंया गरजा पूणK करणे हा उ�ेश नसतोच. भांडवलदार 
फ1 -याच व?तू बनवतात <या िवक)यावर #चंड नफा कमावता येईल. मग ती व?तू 
लोकां"या गरजेची नसली, टाकाव ूअसली तरी -यामुळे काही फरक पडत नाही. 

-याच#माणे, लोकांना रोजगार देणे हा भांडवली dयव?थेचा उ�शे नसतोच. 

-यांचा उ�ेश एकच: फायदा कमावणे, अ�धक फायदा कमावणे, अ�धका�धक फायदा 
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कमावणे. Lहणूनच कमीतकमी कामगार, कमीतकमी पगारावर कामाला ठेवून 
-यां"याकडून जा?तीत जा?त काम कcन घे!याचा -याचंा #य-न असतो. कमीतकमी 
खचK कcन जा?तीत जा?त उ-पादन काढणं आिण -यावर जा?तीत जा?त नफा 
कमावणं हाच भांडवलदाराचा उ�शे असतो. 

बेकारीबेकारीबेकारीबेकारी––––भाडंवलशाहीचाभाडंवलशाहीचाभाडंवलशाहीचाभाडंवलशाहीचा    अटळअटळअटळअटळ    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    
भांडवलशाही ही dयव?था रोजगार िनमाKण करणारी dयव?था कधीच नdहती. या 

dयव?थेचा एकमेव उ�ेश असतो नफा. नफा, फ1 नफा, आणखी नफा! जा?तीत 
जा?त नफा िमळव!यासाठी रोजगार देणं हे फ1 साधन आहे आिण Lहणूनच 
भांडवलशाहीमEये बेकारी अटळ आहे. याब�ल थोडं अ�धक समजनू घे!याचा #य-न 
कcया. 

भांडवलदार कामगारांकडून उ-पादन कcन घेतात. ते बाजारात आणतात. माल 
बाजारात िवक)यानंतर नफा िमळतो, आिण जोपय�त माल िवकला जात नाही तोपय�त 
-या"या उ-पादनावर झालेला खचKही अडकून पडतो. Lहणूनच भाडंवलदार लवकरात 
लवकर माल बाजारात िवक!याचे सवKतोपरी #य-न करतात. 

पण इतरही भाडंवलदारांनी तोच माल बाजारात िवक!यासाठी आणलेला 
असतो. मग आपापला माल िवक!यासाठी -यां"यात ?पधाK होते. bा ?पधaमEये 
<याचा माल ?व?तं आिण चांगला, तोच �जंकतो. 

bा गळेकापू ?पधaमळुे भांडवलदार आपला 
उ-पादन खचK कमीतकमी कर!याचा #य-न 
करतात. Lहणून मग कमीतकमी कामगार 
कामावर ठेवतात; कायम?वcपी कामगारांऐवजी 
कंGाटी कामगार ठेवतात; -यांना कमीत कमी 
पगार देतात; पगार काप!यासाठी कारणं 
शोधतात. कामाचे तास वाढवले जातात. कामाचा 
वेग वाढवला जातो आिण -याच रोजगारामEये 
जा?तीत जा?त काम कcन घे!याचे #य-न भांडवलदार करतात. 

bा गळेकापू ?पधaमुळेच, #-येक भांडवलदार #संगी यांिGक2करण कcन, िकंवा 
जु9या यंGां"या जागी नवीन यंG आणून कामगारां"या संsयेत कपात कर!याचा #य-न 
करतात. यांिGक2करणामुळे िकंवा नवीन तंG~ानामुळे कमी कामगार ठेवूनही जा?त 
उ-पादन होतं. bामुळे माल आणखी ?व?तात तयार होऊ शकतो. जो भांडवलदार 
यांिGक2करणात मागे पडतो, तो ?पधaतूनही बाद होतो. उदाहरणच Tायचं झालं तर 
कपडे िशव!याची िवजेवर चालणारी यंG आ)यानंतर हातमाग वापरणार ेभांडवलदार 
?पधaत मागे पडले आिण द?तकार तर बरबादच झाले, कारण -याचंा उ-पादन खचK 
जा?त येत अस)यामुळे बाजारात माल कमी िवकला जाई. 
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अथाKतच भांडवलशाहीमEये, भांडवलदारांमEये होत असले)या ?पधaमळुे 
तंG~ानाचा िवकास होत जातो, आिण उ-पादन वाढत जातं. पण bा नवीन यंGामंुळे 
आिण तंG~ानामळुे ना कामगाराचं जीवन सखुमय बनतं, ना -यांचे कामाचे तास कमी 
होत, ना -यांचा पगार वाढत. उलट, नोकWयाच काढून घेऊन -यांना र?-यावर फेकलं 
जातं. बेकारांची वाढती फौज हा भांडवलदारांचा फायदाच आहे. बेकारांची जेवढी 
जा?त फौज दारात उभी रािहल तेवढे आत)या (कामावर असले)या) कामगारांचे 
पगार कमी करत नेता येतात. -यामुळे भांडवलशाहीमEये एक मोठा वगK द�रFी होतो 
िकंवा बेकार होतोच. हा भांडवलशाहीचा िन:संशय प�रणाम आहे. Lहणजेच दा�रF ्य 
आिण बेकारी हे भांडवलशाही dयव?थेचं अंगभूत वैिश�� मानावं लागेल. 

भांडवलशाहीमEये आणखी एक गोP िनिहत आहे आिण ती Lहणजे ही क2 
-यात गरीब आिण eीमंतामधील दरी वाढत जाते. 

अमे�रकेतीलअमे�रकेतीलअमे�रकेतीलअमे�रकेतील    ग�रबीग�रबीग�रबीग�रबी    आिणआिणआिणआिण    बेकारीबेकारीबेकारीबेकारी    
याच कारणांमुळे अमे�रका, यरुोप, जपान 

सारsया िवक�सत भांडवलशाही राPY ांमEयेही 
बेरोजगारी आहे. जगात)या सग0यात eीमंत 
भांडवलशाही देशाकडे–अमे�रकेकडे–एक 
नजर टाकूया. इथे सरकारी आकhा#माणे 
४.७% लोक बेरोजगार आहेत. पण #-य\ात 
बेरोजगारीचा आकडा bा"या जवळजवळ 
द'ुपट आहे–९.२%. सरकारी आकडा एवढा 
कमी अस!याचं कारण हे क2 अमे�रक2 
सरकारने बेरोजगाराचंी dयाsयाच अशी केली 

आहे क2 -यानुसार अनेक बेरोजगार -यात गणलेच जात नाहीत. उदा. सवK 
रोजंदारीवरील कामगार, <यांना आठवhातून फ1 एखादा िदवस काम िमळतं असे 
सवK अधKबेरोजगार हे -यां"या बेरोजगारां"या dयाsयेत बसतच नाहीत.  

bा वाढ-या बेरोजगारीचा फायदा घेऊन अमे�रक2 भांडवलदार आप)या 
कारखा9यामंEये कायम?वcपी कामगारां"या ऐवजी कंGाटी कामगारांना कामावर 
ठेवत आहेत. अमे�रकेतील जवळजवळ एक तृतीयांश कामगार कंGाटी कामगार 
आहेत. उ-पादनात वाढ होत असूनसुRा कामगारांचे सरासरी वेतन गेली ३० वषa 
सतत कमी कमी होत चाललं आहे. प�रणामी घरखचK भागव!यासाठी कामगार अ�धक 
तास काम करत आहेत, एकाचवेळी दोन िकंवा तीन नोकWया करत आहेत. 

bाचा प�रणाम असा क2 जगातील सग0यात eीमंत देशामEये ग�रबी वाढू 
लागली आहे. अमे�रक2 सरकार"याच एका आकडेवारीनुसार १३% अमे�रक2, 
Lहणजेच ३.७ कोटी लोक, ग�रबीत रहात आहेत. सरकारने हा ही आकडा कृिGमपणे 
कमी दाखव!याचा #य-न केला आहे, ग�रबीरषेेची पातळी कमी कcन. उदा. 
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जवळजवळ चार कोटी अमे�रकन लोकांना पोटभर जेवण िमळत नाही. ४ कोटी ७० 
लाख Lहणजे जवळजवळ १६% अमे�रक2 नाग�रकांकडे आरोCयिवमा नाही. 
अमे�रकेमEये आरोCयसेवा bा पूणKत: खाजगी आहेत, आिण -याही इतlया महाग क2 
जर आरोCयाचा िवमा उतरवलेला नसेल तर, सामा9य माणसाला इलाज करणे 
अशlय आहे. Lहणजेच १६% अमे�रक2 लोक आजारी पडले तर इलाज कc शकत 
नाहीत. Lहणूनच अथKशा5~ांचं मत आहे, क2 जर ग�रबीरषेेची योCय dयाsया केली 
तर ९ कोट ़ी Lहणजेच ३०% अमे�रक2 ग�रबीरषेे"या खाली रहातात. 

eीमंतeीमंतeीमंतeीमंत    अजनूअजनूअजनूअजनू    eीमंतeीमंतeीमंतeीमंत, गरीबगरीबगरीबगरीब    अजनूअजनूअजनूअजनू    गरीबगरीबगरीबगरीब    
नdया तंG~ानाने उ-पादन तर वेगाने वाढतं पण 

समाजात पसरले)या ग�रबी आिण बेकारीमुळे -याला 
मागणी अगदी थोडी असते. लवकरच मागणीपे\ा 
उ-पादन जा?त होतं. -यालाच मंदी Lहणतात. ग�रबी 
आिण बेरोजगारी हे जसं भाडंवलशाही dयव?थेचं 
अंगभूत वैिश�� आहे. तसंच भाडंवलशाहीमEये मंदीही 
अटळ आहे. मंदी आ)यावर भांडवलदारांमEये 
आपापसात ?पधाK ती� होत जाते. आपला माल 
िवकला जावा Lहणून मग ते सवK संभाdय #कारांचा अवलंब करतात. मालाची िकंमत 
कमी करणे, कामगारांची संsया कमी कcन -यां"यावरील खचK वाचवणे, इ-यादी. bा 
?पधaत जो हरतो तो नामशेष होतो. -या"या कारखा9याला टाळं लागतं. जो �जंकतो 
तो िटकतो. एवढंच नाही, तर मोठा होत जातो. या जीवघे!या ?पधaत दयामाया नसते. 

 bाच #ि�येमुळे यरुोप, अमे�रकेतील १८ dया शतकातील छोटे उTोग, १९ 
dया शतका"या शेवटापय�त िवशालकाय उTोगांमEये cपांत�रत झालेले होते. 

अमे�रकेचंच उदाहरण Xयायचं झालं तर तेल, कोळसा, ?टील, साखर या व?तूं"या 
उ-पादनात अगदी मठूभर महाकाय उTोग रािहले होते आिण bा थोhाशा 
उTोगपतjचे -या -या \ेGातील उ-पादनावर पूणK अ�धप-य होते. सवK उTोगपती 
शेकडो करोडो डॉलर"या संप:ीचे मालक होते. 

बह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीय    कंप9याचंाकंप9याचंाकंप9याचंाकंप9याचंा    उदयउदयउदयउदय    
१९७० "या दशकाअखेरीपय�त िवक�सत देशांतील म1ेदारी कंप9यांचे 

आंतरराPYीय dयवहार एव|ा मो�ा #माणात वाढले क2, -या बह̀राPY ीय कंप9या 
Lहणून ओळख)या जाऊ लाग)या. या इतlया महाकाय आहेत क2 आज bा मठूभर 
बह̀राPY ीय कंप9यांनी संपूणK जगावर आपलं अ�धप-य गाजवलं आहे: जगातील 
सग0यात महाकाय २०० बह̀राPY ीय कंप9या आज जागितक बाजारपेठेतील एक 
चतुथा�श उ-पादन िनयंिGत करतात. bापकै2 काही तर इतlया #चंड आहेत क2 -या 
काही देशांनाही पूणK िगळंकृत कc शकतात. 
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bा भीमकाय बह̀राPY ीय कंप9या जागितक बाजारपेठेवर म1ेदारीचा फायदा 
उठवून जबरद?त नफा .सुपर #ॉिफट/ कमावत आहेत. अथाKतच हा नफा कंपनीचे 
मालक व व�रU मॅनेजर bां"यात आपापसात वाटला जातो. खूप मो�ा #माणात 
यांिGक2करण के)यामळुे तुलनेने bा कंप9यामंEये खूपच कमी कामगार काम करतात. 

तरीही bा #चंड न]यातला एक छोटासा वाटाही कामगारांना िमळत नाही. उलट 
आपला नफा आणखी वाढव!यासाठी वाढ-या 
यांिGक2करणामुळे िनमाKण झाले)या बेरोजगारीचा 
फायदा उठवून कंपनीतील कायम कामगारांना 
काढून -या जागी कंGाटी कामगार ठेवतात. 

भांडवलशाहीब�ल असा एक #चार केला 
जातो क2 या dयव?थेत हळूहळू िवकास 
तळागाळापय�त पोहोचतो. व?तुB?थती या"या नेमक2 
उलट आहे. १९७३ ते २००३ "या दरLयान कर 
भरणाWया ९०% अमे�रक2 लोकाचंं सरासरी उ-प� 
७% नी कमी झालं, तर १% eीमंत लोकाचंं उ-प� 
१४८% नी वाढलं. अमे�रकन कंप9यां"या मुsय कायKकारी अ�धकाWयांचं १९८० 
मEये सरासरी वािषKक उ-प� १० लाख डॉलसK होतं; २००१ मEये ते १४०० लाख 
डॉलसK पय�त वाढलं! आिण या आकhांमEये bा अ�धकाWयांना िमळणाWया इतर 
सोयी-सुिवधा, भ:े वगरै े सामील केलेले नाहीत. १९८० मEये मुsय कायKकारी 
अ�धकाWयाचा सरासरी पगार हा कामगारा"या सरासरी पगारापे\ा ४२ पट होता, तर 
२००४ मEये तो ४३१ पट झाला आहे. प�रणामी अमे�रकेत २००४ मEये सवाKत 
eीमंत १% लोक एक तृतीयांश राPY ीय सपं:ीचे मालक होते. 

मान�सकमान�सकमान�सकमान�सक    आजारातआजारातआजारातआजारात    वाढवाढवाढवाढ    
रोजगाराची वाढती असुरि\तता, रोजगारामधील वाढता तणाव, समाजातील 

वाढती बेकारी आिण 
ग�रबी... bा सवा�चा एक 
िनBNचत प�रणाम आहे: 

मान�सक तणाव िकंवा 
मान�सक आजार. 

जागितक आरोCय 
संघटने"या (WTO) 

एका आकडेवारी#माणे 
अमे�रकेतील २६% लोकांना मान�सक आजार आहेत. अमे�रकेतील #ितिUत 
वतKमानपGे सुEदा हे मा9य करतात क2 नरैाNय, िचंता, dयसनं, झोप न येणं, -यािशवाय 
पोटदखुी, डोकेदखुी सारखे काही शारी�रक आजारही कामगारामंEये िदसून येतात. 
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वाढतीवाढतीवाढतीवाढती    ग9ुहेगारीग9ुहेगारीग9ुहेगारीग9ुहेगारी      

मग अप�रहायKपणे सामा�जक जाणीवेचा अभाव, वाढती गु9हेगारी आिण 
dयसना�धनता हे ही प�रणाम िदसनू येतात. अमे�रकेतील तु�ंग हे कैTांनी भ�न गेले 
आहेत. १९७२ ते २००६ दरLयान, तु�ंगातील कैTांचं #माण ६ पटjनी वाढलं आहे. 

आज"या घडीला २२ लाख लोक गजाआड आहेत. 

वेगाने वाढणाWया कैTां"या लोकसsंयेमुळे अमे�रक2 कॉरप�रशे9सना, पोलीसांना 
श5 पुरवणे, तु�ंग बांधणे अNया #कार"या को�वधी डॉलसK"या धंTाची मोठी 
संधीच िमळाली आहे. 

*** 
 

 

ĴĜ īĜěĜĴľ Ĥ ĥı, ĄЗā ŹĬĜĂľĮ Ĵ ĥ ħŉēĥħŉēĥĳ ĥ Įŉē 

ĄħǼĬĜ öĭĜĮĜĘ ħŉēĥħā ĬĜĐ ĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐ ĥ? 

ŵĬĜāĦĜ ĚŜīĪĭ ĤĿ:Ĕ, Ĥ ĦŜĬ ĤĜЖĭχĘ ЗīįĜĮĥ ăĳ ĥĮ 

ŹĬĜāĦľ ĂħıľĮĜĳĴ ĳĐ ЈĘ ĦĜēĜν ĦĬ ĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐ ĥ? 

ăĜāĩŀ  Ăĭ ıēĂ ĦĜĴľ; ĄЗā ĂĿīĘ ĥ Ĵ ĥ ĒĤĜЗĳŜĬ. 

čēĜ ĦǾĬĜ ĳ āöĲĜЈĳĜĞľ ĥĿīĜįľĂ öĿĳŀ  ĦĬ ĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐ ĥ? 

- ’’’’एका न ा एका न ा एका न ा एका न ा सघंषातसघंषातसघंषातसघंषात’’’’, , , , नारायण सुवनारायण सुवनारायण सुवनारायण सुव    
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भ�ग , E  
भ�रत�त&ल ब�क�र#च& .म१ख क�रण� 

?वातं�यानंतर भारतातील नवीन रा<यक-या�नी जी धोरणं राबवली -यात bाच 
भांडवलशाही िवकासाची ?व'नं होती. bा धोरणांना .नेहc मॉडेल/ Lहणून ओळखलं 
जातं. 

नेहc जरी समाजवादा"या ग'पा करीत असत तरी ?वातं�यानंतर नेहcं"या 
नेतृ�वाखालील भारतातील धोरणांचा उ�ेश भांडवली िवकास साधणे हाच होता. bा 
धोरणांमEयेच भारतातील आज"या ग�रबी आिण बेकारीची बीजं आहेत. 

नेहc मॉडेलचं सवाKत मह�वाचं वैिश�� Lहणजे सावKजिनक आिण खाजगी 
\ेGांची िमe अथKdयव?था. मजेदार गोP अशी क2 bा योजनेचा #?ताव भारतीय 
उTोगपती जी.डी. िबलाK आिण जे.आर.डी. टाटा bांनी मांडला होता, जो .बॉLबे 
'लॅन/ Lहणून ओळखला जातो. 

आज हेच भारतीय उTोगपती सावKजिनक \ेGावर टीका करत आहेत, -या"या 
खाजगीकरणाचे #?ताव पुढे आणत आहेत. पण मग १९४७ साली सावKजिनक 
\ेGाचा िवकास कर!याचा #?ताव -यांनी का मांडला? कारण–ती -यांची -यावेळची 
गरज होती. 

थोरा"ंयाथोरा"ंयाथोरा"ंयाथोरा"ंया    क)याणाक)याणाक)याणाक)याणा    लोका"ंयालोका"ंयालोका"ंयालोका"ंया    आह̀तीआह̀तीआह̀तीआह̀ती    
?वातं�यानंतर देशातील भांडवलदार र)ेवे, र?ते, दळणवळण, ?टील, तेल, वीज, 

यांसारsया पायाभूत उTोगांमEये गुंतवणूक कर!यास तयार नdहते. bाला दोन कारणे 
होती. एक तर -यासाठी लागणार े#चंड भांडवल -यां"याजवळ नdहते.  

दसुर ं Lहणजे पायाभूत सुिवधामंधे केले)या गुंतवणुक2चा फायदा बWयाच 
कालावधी नंतर िमळतो. भारतीय उTोगपतjना अगदी कमी गुंतवणुक2तून भरघोस 
नफा देणाWया उTोगांमEये रस होता, जस,ं Dाहकोपयोगी व?तूंचे उ-पादन. पण असे 
कारखाने काढायचे तर ते पायाभूत सुिवधांिशवाय काढणे शlय नाही. Lहणजे र?ते, 

वीज, पोलाद, खिनज तेलं, मशीनं, वाहतूक सुिवधा यांची dयव?था. भारतीय 
भांडवलदारवगाK"या सोयीसाठीच व -या"ंया िशफारसीवcन bा सवK पायाभूत 
उTोगांची उभारणी कर!यात शासनाने पुढाकार घेतला व सावKजिनक \ेGाचंी 
उभारणी केली. सवKसामा9य माणसाची बचत -यासाठी वापरली गेली. -या"यावर 
अ#-य\ करांच ओझं लाद!यात आलं. आिण -यातून उभारले)या पायाभूत सुिवधा 
शासनाने अ-यंत अ)प दराने भाडंवलदारांना उपल�ध कcन िद)या. -यांचा वापर 
कcन भांडवलदारांनी झटपट नफा िमळवून देणाWया Dाहकोपयोगी व?तूंचे उ-पादन 
कcन #चंड नफा कमावला. 

पिहल ंकारणपिहल ंकारणपिहल ंकारणपिहल ंकारण    : नेहc मॉडेलनेहc मॉडेलनेहc मॉडेलनेहc मॉडेल    
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यािशवाय भांडवलदारां"या पतपुरव�ाचा मोठा भार उचलला भारतीय बँका व 
िवमा कंप9यानी. -या बळावर धंदा चालवणं आिण नफे आप)या �खशात भरणं याचे 
सवाK�धकार भारतीय भांडवलशहा"ंया हातात रािहले. १९७० "या दशका अखेरीपय�त 
भारतात)या सवाKत बhा उTोगपतjचा -यां"या ता�यात)या उTोगां"या एकूण 
साधन-संप:ीतला ?वत:चा वाटा #-य\ात एक टllयाहkनही कमी होता!   यामEये 
टाटा, िबलाK, मफतलाल, �संघािनया वगरै ेसवK झगमगती नावं आहेत. 

भाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाही    #ि�या#ि�या#ि�या#ि�या    
भारतात भांडवलशाही िवकास कर!याचा हा मागK ग�रबी आिण eीमंती"या 

�ुवीकरणाकडे जाणार हे अटळ होतं, आिण तसचं घडलंही. एका बाजूला एक छोटा 
वगK Lहणजे भांडवलदार, बडे बागाईतदार, मोठे दलाल, मोठे िवतरक, मोठे डॉlटर 
आिण वक2ल असे ५% लोक वेगाने ग�बर होत गेले. आिण बाक2ची ९५% सामा9य 
जनता ग�रबी"या खाईत लोटली गेली. -यां"यावर जा?त काम कर!याची स12 
झाली. बेकारां"या फौजांमुळे असुरि\ततेची टांगती तलवार आली. ४०% जनता 
दा�रF ्यरषेेखाली आली. दा�रF ्यरषेाच मुळात इतक2 खाली होती क2, -यापे\ा वाईट 
B?थती असेल तर को�वधी लोक कशा प�रB?थतीत असतील? 

भांडवलशाही ही dयव?था रोजगार िनमाKण करणारी dयव?था कधीच नdहती. 
उलट कमीत कमी लोकांकडून जा?तीत जा?त काम कcन घेणे हे या dयव?थेचं 
वैिश��. याची चचाK आपण वर केलीच आहे. हेच भारतातही झालं. 

?वातं�यानंतर"या ४० वषाKत Lहणजे १९८७-८८ पय�त भारतातील मोठे उTोगपती 
हजारो करोडg"या संप:ीचे मालक बनले. पण -यां"या उTोगामंEये Lहणजे सघंिटत 
\ेGामEये १९८७ पय�त फ1 ७४ लाख रोजगार उपल�ध होऊ शकले. देशामEये 
१९८७ मEये एकूण रोजगार होते ३२ कोटी. याचा अथK असा क2 खाजगी सघंिटत 
\ेGामEये २.५ टlयापे\ा कमी लोक काम करत होते. सावKजिनक \ेGात bापे\ा 
थोडे जा?त Lहणजे १८३ लाख रोजगार होते. 

४० वषा�"या औTोिगकरणानंतरही भांडवलशाहीचं .नेहc मॉडेल/ १०% पे\ा 
कमी लोकांनाच फ1 रोजगार उपल�ध कcन देऊ शकलं. को�वधी लोक 
बेरोजगार िकंवा अधKबेरोजगार होते. 

भांडवलशाहीची #ि�याच मुळात असमान िवकासाची आहे. Lहणजे मुडदसू 
झाले)या मुला"या जशा हातापाया"या काhा अन् पोटाचा नगारा असतो तसा 
िवकास. आज भाडंवलशाहीमुळे आप)या समाजाची गत अशी मडुदसूD?त झाली 
आहे. 

१९५० ते १९७० या काळात ?वतंG झाले)या ितसWया जगातील अनेक 
गुलाम देशांनीही थोhाफार फरकाने हीच धोरणं राबवली. ते ही आप)यासारखेच 
मुडदसू होऊन पडले आहेत. 
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तरीहीतरीहीतरीहीतरीही    अमे�रकाअमे�रकाअमे�रकाअमे�रका    eीमतंeीमतंeीमतंeीमतं    काकाकाका? भारतभारतभारतभारत    गरीबगरीबगरीबगरीब    काकाकाका? 

उपरो1 िव�लेषणावcन अनेकानंा हा #Nन पडणं ?वाभािवक आहे. भारत 
आिण अमे�रका bा दो9ही देशामंEये जर ग�रबी आिण बेकारीचं कारण भांडवलशाही 
dयव?थाच असेल तर मग भारत गरीब का? भारतातील गरीब आिण अमे�रकेतील 
गरीब यां"यात #चंड तफावत कशी? अमे�रका, पBNचम यरुोप, जपान यांसारखी राPY 
एवढी िवक�सत का? -यां"यापुढे आपण इतके िभकारी का? 

हा #Nन अ-यंत मह�वाचा आहे आिण -याचं उ:र िद)यािशवाय हे िव�लेषण 
अपुर ंराहील. याची दोन उ:र ेआहेत. 

एकएकएकएक    : वसाहतीवसाहतीवसाहतीवसाहती    गलुामीचीगलुामीचीगलुामीचीगलुामीची    पाNवKभूमीपाNवKभूमीपाNवKभूमीपाNवKभूमी    
भाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाही    : वBैNवकवBैNवकवBैNवकवBैNवक    dयव?थाdयव?थाdयव?थाdयव?था    

भांडवलशाही ही असमान िवकासाची dयव?था आहे. आपण अगोदर 
पािह)या#माणे -यात एक �जंकतो तर दसुरा हरतो. पण हे तेव|ापुरतंच मयाKिदत 
नाही. भांडवलशाही ही एक अशी कायम?वcपी जागितक dयव?था आहे, �ज"यात 
काही िवजयी होतात ते इतर पराभूत होतात Lहणूनच! 

#चंड#चंड#चंड#चंड    वसाहतीवसाहतीवसाहतीवसाहती    लटूलटूलटूलटू    
 आिशया, आि�का आिण द. अमे�रकेतील देशां"या लुटीवरच अमे�रका आिण 

प. यरुोपचा िवकास झाला आहे. -यांनी bा देशांना १५०० ते १९५० bा 
कालावधीत एक एक कcन गुलाम केलं आिण अ-यंत िनघृKणपणे लुटलं. bा लुटीवरच 
अमे�रका आिण प. 

यरुोिपयन राPY  eीमंत 
झालेली आहेत. bा 
देशामंEये औTोिगक �ांती 
घडवून आण!यास या 
लुटीतून िमळाले)या 
पशैांचीच तर मदत झाली. 
तसेच औTोिगक 
�ांतीसाठी आवNयक असलेला सगळा क"चा माल bाच गुलाम देशांतून जवळ 
जवळ फुकट #ा$ झाला. िशवाय ही औTोिगक �ांती यश?वी कर!यासाठी bाच 
गुलाम देशांनी -यांना मोठी बाजारपेठही िदली. प�रणामी अमे�रका आिण प. 

यरुोपमधील उ-पादन खूप वेगाने वाढलं. 

भाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाहीभाडंवलशाही    िविविविवकासातीलकासातीलकासातीलकासातील    �ौयK�ौयK�ौयK�ौयK  

१५०० पासून हे देश ?वतंG होईपय�त, Lहणजे जवळजवळ ४५० वषK सवK 
संप:ी ितकडे वाहत होती. (अजनुही वाहतेच आहे.) bा लुटीमुळेच अमे�रका आिण 
प. यरुोपचे देश eीमंत झाले आहेत. 
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 तर bाच लुटीमुळे आिशया, अि�का आिण लॅिटन अमे�रकेतील देश गरीब 
झाले आहेत. bा भरमसाठ लुटीमळुे -यां"या अथKdयव?था कोलमडून गे)या आहेत. 

१५०० मEये आि�केतील अनेक देशाचंा वेगाने िवकास होत होता. ते 
यरुोपपे\ा फार मागासलेले नdहते. िनरिनरा0या व?तूंचे उ-पादन होत होते; शेती 
िवक�सत होत होती. िगनीमEये बनवलं जाणार ंकापड आिण झाBLबयातील तांबं आिण 
-याचंच यरुोपमEये होणार ंउ-पादन bाचंा दजाK सारखाच होता. 

द. अमे�रकेतील इंका स?ंकृती कदािचत सवाKत eेU, eीमंत स?ंकृती होती. 
एजटेक सं?कृतीची राजधानी ही यरुोप मध)या कुठ)याही शहरापे\ा भdय होती. bा 
महाdदीपातील काही भागामEये उ-कृP �सचंन सुिवधा होती. इथले कारागीर तर इतके 
कुशल होते क2 यरुोपमधील कारागीरांनाही -यांचं आNचयK वाटावं. 

भारत आिण चीन तर िनिवKवादपणे यरुोपपे\ा अ�धक िवक�सत होते. यरुोपने 
आि�का आिण द. अमे�रकेला २०० वषa लुट)यानंतरही दो9ही देश यरुोपपे\ा 
िवक�सत होते. १७०० मEये सपंूणK जगातील ६०% उ-पादन bा दोन देशात होत 
होतं. 

१५०० ते १६५० bा फ1 १५० वषाKत यरुोिपयन लुटाcंनी द. अमे�रकेतून 
२ लाख िकलो सोनं आिण १६० लाख िकलो चादंी लुटून यरुोपात नेली. लॅिटन 

अमे�रकेतील जवळ जवळ सवK 
?थािनक रिहवाशांना अ-यंत 
अमानुष प�रB?थतीत 
सो9याचादंी"या खाणjमEये काम 
करायला लावून ठार मारलं गेलं. 

इतकं क2 -या जातीच नामशेष 
झा)या. ?थािनक रिहवासी 
मारले गे)यानंतर कॉफ2, कोको 
आिण ऊसा"या म0यावंर काम 
कर!यासाठी यरुोिपयन आिण 
अमे�रक2 dयापाWयांनी 
आि�केतून ल\ावधी लोकांना 

गुलाम बनवून उ:र व दि\ण अमे�रकेत आणलं. २०० वषa हा गुलामांचा dयापार 
चालू होता. 

आि�का आिण लॅिटन अमे�रकेतील ?थािनक रिहवाNयां"या अ\रश: 

हाडामासंातून यरुोप अमे�रकेने आपलं सु�वाती भांडवल जमा केलं, <याचा वापर 
-यांनी औTोिगक �ांतीसाठी केला. आता यरुोप आिशयाई देशांपे\ा जा?त िवक�सत 
झाला. -यामुळेच भारत, चीन सारsया देशांना गुलाम बनवणं -यांना सहज शlय 
झालं. 
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eीमंतeीमंतeीमंतeीमंत    भारतभारतभारतभारत    
भारत हा जगात)या सवाKत eीमंत राPY ापंकै2 एक होता. १७५७ साली 

'लासीची लढाई झाली -यावेळी भारताचा औTोिगक िवकास ि�टन पे\ा जा?त 
होता. भारतातील कारागीर आिण dयावसाियक bांनी भारताला वBैNवक औTोिगक 
क� F बनवलं होतं. जागितक उ-पादनात भारताचा वाटा एक चतुथा�श होता. भारतीय 
माल इतर देशांमEये िनयाKत केला जात असे. भारतीय सुती कापड, तांबा, िपतळ 
आिण लोखंड bाची उ-पादने, काचसामान, मसाले, अ:र े ही उ-पादनेही उ:म 
दजाKची आिण िनयाKत होत असंत. भारतीय कापडिगर!या तर इतlया #गत हो-या क2 
-यात बनवलेला सुती आिण रशेमी माल हा यरुोप"या बाजारात यरुोपमधील   
माला"या िनLया िकंमतीत िवकूनही -यांना फायदा होत असे. ि�िटश यRुनौका 
१८०२ सालीही भारतात बाधं)या जात असत. 

ि�िटशांनी ही सारी अथKdयव?था �ूरपणे मोडून काढली. भारतीय उTोग 
मोडीत काढले. मोठमो�ा यरुोिपयन शहरांपे\ाही मोठी असलेली सुरत आिण 
ढाlयासारखी जग#�सR कापडिनिमKती क� F व इतर शहरांमधील उTोगही बंद पाडले 
गेले. #संगी कारािगरांचे अंगठे तोडले. -यांना 
देशोधडीला लाव!यात आले. 

भारतीय शेतीचा िवकासही एवढा होता क2 
वाढ-या शहरां"या गरजाही ती पूणK करत होती. 
दरूदरू"या देशांमEये मालाची िनयाKतही होत 
होती. ि�िटशांनी इथ)या शेतीची #चंड लूटमार 
कcन धुळधाण केली. जगातील अ-यंत सुिपक 
जिमनjपकै2 एक असले)या जिमनीवर द�ुकाळ पसरला. १८२६ ते १८५० "या 
दरLयान द�ुकाळामुळे जवळ जवळ ४ लाख लोक मृ-यमुुखी पडले. हा आकडा 
पुढ"या २५ वषा�मEये ५० लाखावंर गेला आिण १८७६ ते १९०० "या दरLयान तर 
२६० लाखावंर जाऊन पोचला. 

िभकारीिभकारीिभकारीिभकारी    बनवूबनवूबनवूबनवूनननन    ?वात�ंय?वात�ंय?वात�ंय?वात�ंय    िदलेिदलेिदलेिदले    
अशा#कार े ितसWया जगातील देशांना लुट ़ू न, -यांचा क"चा माल व बाजार 

वापcन सा[ा<यवादी देश िवक�सत झाले. प�रणामी bा देशा"ंया अथKdयव?थाही 
कोलमड)या. -यांना शेकडो वषa मागे ढकलून िदले गेले, एवढंच नाही तर िवकलांग 
बनवले. 

दसुWया महायRुानंतर सा[ा<यवाद िवरोधी संघषाKची मोठी लाट जगभर 
उसळली. ितसWया जगात)या बह̀तेक सवK देशांना नंतर"या २० वषाKत ?वातं�य 
िमळालं. 

?वातं�यानंतर ितथ)या .?थािनक/ रा<यक-या�नी आप)या देशांमEये पाNचा-य 
देशां"या िवकासा"या मॉडे)सची नlकल कर!याचा #य-न केला. २०० ते ४५० वषK 
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गुलामीत असले)या bा ितसWया जगातील देशांना भांडवली मॉडेलवर आधा�रत 
औTोिगक �ांती करायची होती. पण तसा िवकास करणं अशlय होतं. कारण -यां"या 
अथKdयव?थेचा िवEवंस कcन, -यांना लुट ़ू न, -यांचा क"चा माल व बाजार वापcन 
सा[ा<यवादी देश िवक�सत झाले होते. २० dया शतका"या उ:राधाKत, जेdहा 
ितसWया जगातील देशांनी आप)या िवकासाला सु�वात केली तेdहा असा कुठलाही 
देश नdहता क2 जो लुट ़ू न ते आप)या औTोिगक �ांतीचा पाया घालू शकले असते. 

Lहणूनच ितसWया जगातील भाडंवली िवकासाची मॉडे)स अयश?वी होणे हे 
सु�वातीपासून अप�रहायK होते असे Lहटले तर -यात काही अितशयो12 नाही. आिण 
तसंच झालं. १९८० "या दशकात येईपय�त भारतासह ितसWया जगातील अनेक 
देशाचंं भांडवली िवकासाचं मॉडेल संकटD?त झालं होतं. १९९० पय�त ७० पे\ा 
जा?त देश इतके कजKबाजारी झाले होते क2 -यांनी िदवाळखोरी घोिषत केली. 

bाच कारणामुळे भांडवलशाही अथKdयव?था असूनही भारत गरीब व 
अिवक�सत आहे आिण अमे�रका eीमंत व िवक�सत आहे. 

दोनदोनदोनदोन    : नेहcनेहcनेहcनेहc    मॉडेलचामॉडेलचामॉडेलचामॉडेलचा    कमकुवतपणाकमकुवतपणाकमकुवतपणाकमकुवतपणा    
नेहc मॉडेल"या चौकटीत सुRा भारताचा जेवढा िवकास करणं शlय होतं 

तेवढाही तो झाला नाही. -याला कारणीभूत आहे ते इथ)या रा<यक-या�चे 
अदरूदिशK-व आिण भांडवलदाराचंा हावरटपणा. 

भांडवलशाही िवकासासाठी अ-यंत आवNयक गोP Lहणजे बाजारपेठ असणं. 

इथला भांडवलदारवगK नफा िमळव!यासाठी इतका उतावीळ झाला होता, क2 
भांडवलशाही"या िवकासासाठी आवNयक असणारी बाजारपेठ िवक�सत कर!याकडे 
साफ दलुK\ केलं गेलं. बाजारपेठ असेल, तरच भांडवलदारांचा माल िवकला जाईल, 

माल िवकला तरच नफा हातात येईल. 

भारताला ?वातं�य िमळालं तेdहा अ�धकांश लोक Dामीण भागात राहत होते 
आिण शेतीवर अवलंबून होते. इंDजांनी २०० वषK लूटमार कcन शेतीचा नाश केला 
होता. भांडवली िवकास साधायचा असेल तर शेती िवक�सत करणं आवNयक होतं. 

तरच लोकांची �यश12 वाढली असती आिण तरच उTोगही वेगाने िवक�सत झाले 
असते. 

नेहcं"या नेतृ�वाखालील रा<यक-याK वगाKनं उTोगा"या िवकासाकडे ल\ 
पुरवलं पण शेती"या भांडवली िवकासाकडे साफ दलुK\ केलं. सवाKत मह�वाचं हे क2 
शेतजिमनी"या �ांितकारक फेरवाटपाची भूिमका -यांनी घेतली नाही. प�रणामी 
?वातं�य िमळूनही ग�रबा"ंया पदरी काहीच पडलं नाही. तसंच सरकारने शेतीमEये 
इतक2 कमी भांडवली गुंतवणूक केली क2 अजुनही ८०% सुिपक जमीन शेतीसाठी 
फ1 पावसावर अवलंबून आहे. शेतीशी संबं�धत उTोगाचंा िवकासही अगदी थोडा 
झाला. -यामुळे देशातील शेतीवर अवलंबून असणाWया या ७०% लोकांपकै2 लाखो 
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लोक काम िमळव!यासाठी शहरांकडे िव?थािपत झाले आिण ग�ल"छ 
झोपडप��ात येऊन पडले. 

ह�रह�रह�रह�रतततत    �ातंी�ातंी�ातंी�ातंी    
७० "या दशकात शेतीमधील भांडवली िवकासाला चालना Tायचा #य-न 

झाला. बँकांचे राPY ीयीकरण कcन Dामीण भागात शेतीमEये पतपुरवठा dहावा यासाठी 
#य-न कर!यात आले. हरीत�ातंीला #ो-साहन दे!यात आले. या #य-नांना काही 
#माणात यशही आलं. ७० "या दशकामEये Dामीण शेतकWयापंकै2 काहj"या हातात 
पसैे आले. बाजारही थोडा िवक�सत झाला. पण ते ता-पुरतं ठरलं. शेतीवर अवलंबून 
असणाWया शेतकWयांपकै2 एक मोठा िह?सा गरीबच रािहला आिण दसुरीकडे काही 
वषाKतच हरीत�ांती"या मयाKदा ल\ात येऊ लाग)या. उ-पादनातील वाढ थांबली. bा 
िपकांसाठी पसैा जा?त खचK होत होता. प�रणामी शेतकWयां"या डोlयावरील कजाKचं 
ओझं वाढलं, अथKdयव?थेचं संकट आणखी वाढत गेलं. 

लघु आिण मEयम उTोगांना #ो-साहन िदलं गेलं असतं तरी -यामुळेही 
लोकांची �यश12 वाढायला मदत झाली असती. मो�ा उTोगां"या तुलनेमEये bात 
कमी भांडवल लावून अ�धक लोकांना रोजगार िमळू शकला असता. पण नेहcंनी 
रिशया आिण पाNचा-य देशा#ंमाणे मोठमोठे कारखाने उभार!यावर भर िदला. -यामुळे 
फार थोडा रोजगार िनमाKण झाला. 

अशा धोरणांमुळे सामा9य भारतीय माणूस द�रFी व बेकार रािहला. -याची 
खरदेी \मता वाढली नाही. अशी \मता फारच थोhा Lहणजे १०% लोकांची 
वाढली. -यामुळे देशांतगKत मोठी बाजारपेठ उभी राहk शकली नाही. -यामुळे इथ)या 
मो�ा उTोगाचंी वाढही लवकरच थांबली. अशा �रतीने .नेहc मॉडेल/चा मEयवतm 
आधार?तंभ कोसळला. 

पाNचा-य देशांतील भांडवदाराइंतकं मोठं हो!या"या ओढीने इथ)या 
भांडवलदारांनी सरकारचे सवK 5ोत ?वत:"या वाढीसाठी मो�ा #माणात वापरले, 

तर दसुWया बाजूला सामा9य जनता माG अ�, पाणी, िनवारा, आरोCय, िश\ण अशा 
मूलभूत मानवी गरजांपासून वंिचत रािहली. नोकWयां"या संधीचा अभाव अस)याने 
भारतीयांची सजKनशीलता आिण पुढाकारवृ:ीही अिवक�सतच रािहली. अशा अनेक 
बाबjमुळे अवXया २० वषाK"या अवधीत .नेहc मॉडेल/ संकटD?त झालं. आप)या 
धोरणां"या अपयशाची कबुली ख�ु नेहcंना ससंदेत Tावी लागली. 

'नेहc मॉडेल/नं भारतातील सा[ा<यशाहीचा #भाव जरी सपंूणKपणे संपवला 
नाही, तरी परक2य भांडवलाचा ओघ रोखून भारतीय उTोगांना संर\ण िदलं होतं. 

भारतीय भांडवलदारांनी िवकासाचा हाच मागK िनवडला कारण -यां"याकडे भांडवल 
कमी होतं. आिण महाकाय बह̀राPY ीय कंप9यांशी ?पधाK करणं -यानंा शlय नdहतं. 

दसुरंदसुरंदसुरंदसुर ं   कारणकारणकारणकारण    : जागितक2करणजागितक2करणजागितक2करणजागितक2करण 
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.नेहc मॉडेल/"या िकतीही मयाKदा अस)या, तरी देशा"या औTोिगक #गतीचा पाया 
-यानं वेगानं घातला हे नाकाcन चालणार नाही. १९९० पय�त भारत औTोिगक 
पायाभूत सुिवधां"या बाबतीत ८५% ?वावलंबी बनला होता ही व?तुB?थती जागितक 
बँकेनेही मा9य केली आहे. या पायावरील वाटचाल खरतंर संपूणK ?वावलंबनाकडे, 

?वयंपूणKतेकडे dहायला हवी होती पण... 

अितरके2 लोभ सुटले)या भारतीय भांडवलदारांनी आपले नफे वाढव!यासाठी 
बरोबर उलटी िदशा धरली आिण भारतीय अथKdयव?था परक2य कजाKत खोल �तवत 
नेली. 

अंतगKत आिण परक2य कजाKत मळुातच फरक असतो. अंतगKत कजाKची परतफेड 
राPY ीय चलनात (�पयात) होते. परक2य कजK फेड!यासाठी माG परक2य चलनाचीच 
(डॉलसKची) आवNयकता भासते. जनतेवर कर वाढवून परक2य चलन िमळत नाही. 
परक2य कजाK"या परतफेडीसाठी एकच मागK आहे तो Lहणजे िनयाKत वाढवणे. 

-यातुनच परक2य चलनाची िमळकत होते. 

भारतभारतभारतभारत    कजाK"याकजाK"याकजाK"याकजाK"या    िवळsयातिवळsयातिवळsयातिवळsयात    
१९८० "या दशकात .नेहc मॉडेल/"या संकटावर मात कर!यासाठी भारतीय 

शासनाने मो�ा #माणावर परक2य कजa घे!यास सु�वात केली. याबरोबरच 
आयातीवरील िनब�धही िश�थल कर!यात आले, <यामुळे आयात िनयाKतीपे\ा खूपच 
वाढली. प�रणामी, १९९० पय�त येता येता परक2य कजाKवरील dयाजाचे ह$ े
भर!याएवढं सुEदा परक2य चलन भारताकडे िशtक रािहलं नाही. 

वर चचाK के)या#माणे .नेहc मॉडेल/"या िकतीही मयाKदा अस)या, तरी .नेहc 
मॉडेल/ने परक2य भांडवल आिण व?तू भारतात ये!यावर काही िनब�ध घातले होते. 

१९९० "या स�ुवातीला भारतीय अथKdयव?था परक2य कजाK"या दPुच�ात 
सापड)यामुळे पाBNचमा-य सावकारांना भारतीय सरकारला कgडीत पकड!याची 
संधी िमळाली. -यांनी भारतीय रा<यक-या�वर आप)या अथKdयव?थेची दार े खलुी 
कर!यासाठी दबाव आण!यास स�ुवात केली. 

भारतीय भांडवलदार एdहाना या िन�कषाKला येऊन पोहोचले क2 आपले नफे 
आणखी वाढवायचे असतील तर आता .नेहc मॉडेल/ला सोडिच�ी Tायला हवी. 
Lहणून -यांनी ?वतंG भांडवलशाही"या िवकासाचा मागK सोडायचं ठरवलं आिण 
सा[ा<यवादी देशाचंे ह?तक dहायला स<ज झाले. 

एकेकाळी ि�िटश भारतात जे नफे कमावत होते, ते आप)याला िमळावेत bा 
हेतूने ?वातं�यल|ाला मदत करणार े हे भांडवलदार, अ�धका�धक न]यासाठी 
देशाची ?वाय:ता गहाण टाकायला तयार झाले. देश िवकायला तयार झाले. 



लोकायत                                                      29 

 

रोगापे\ारोगापे\ारोगापे\ारोगापे\ा    उपायउपायउपायउपाय    जालीमजालीमजालीमजालीम  

१९९१ साली अ)पमतातील काDँेस सरकारने स:वेर आ)या आ)या पिहला 
कायK�म हाती घेतला तो .नेहc मॉडेल/ मोडीत काढ!याचा. -यांनी पBNचमी 
बह̀राPY ीय कंप9या, -यांची सरकार ेआिण -याचंे ह?तक Lहणजे–जागितक बँक आिण 
आंतरराPYीय नाणेिनधी–यां"या अटी मा9य के)या.   

पंत#धान नर�संहराव आिण अथKमंGी 
मनमोहन�संग यांनी भारतीय अथKdयव?थेत <या 
सुधारणा (?) के)या -यालाच आपण भारतीय 
अथKdयव?थेचे .जागितक2करण/ Lहणून ओळखतो. 
भारतीय अथKdयव?थेची जागितक अथKdयव?थेत 
हरवून जा!याची #ि�या सुc झाली. -यानंतर 
आजतागायत आलट ़ू न पालट ़ू न सवK प\ या ना -या 
मागाKने स:वेर येऊन गेले. िवरोधी प\ Lहणून काम 
करताना -यांनी जरी bा धोरणांवर सडकून टीका 
केली असली, तरी स:वेर आ)यावर माG सवा�नी 
तीच धोरणं जोमानं पुढे रटेली. बरोबर आहे. 

वेगवेग0या मुTांवर वेगवेग0या गटांकडून जरी ते मतं 
मागत असले तरी -यां"या सवK िनUा एकाच वगाKसाठी 
आहेत–भांडवलदारांसाठी. Lहणूनच हे सवK प\ जाणीवपूवKक bा .नdया आ�थKक 
धोरणा"या/ पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. 

या धोरणाचा सारांश असा देता येईल: 

१) देशातील परक2य गुंतवणुक2वरील आिण बह̀राPY ीय कंप9यांवरील िनब�ध               
संपूणKपणे हटिवणे. 

२) आयात - िनयाKतीवरील सवK िनब�ध हटिवणे. 

३) पाणी, वीज, आरोCय, िश\ण यासह सवK सावKजिनक \ेGाचंं खाजगीकरण करणे. 

४) बाजारातील सरकारी ह?त\ेप संपव!या"या नावाखाली ग�रबांना िमळणाWया 
िश\ण, आरोCय आिण अ�धा9यावरील अनुदानासंिहत सवK अनुदानं बंद करणे. 

१९८० "या दशका"या सु�वातीला ितसWया जगातील बह̀तेक देश परक2य 
कजाK"या साप0यात अडकले होते. आप)या अगोदरच दहा वषa या देशांनी आपली 
?वाय: भांडवलशाही िवकासाची मॉडे)स् सोडून सा[ा<यवादी भाडंवलाला आप)या 
अथKdयव?था ख)ुया के)या. १९८० "या दशका"या शेवटी सा[ा<यवादी श1�नी 
पु9हा जगावर आपले रा\सी पंजे मजबूतपणे आवळले. आता भारतातील 
रा<यक-या�नीही आपली अथKdयव?था जागितक अथKdयव?थे"या दावणीला नेऊन 
बांधली आहे. 
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जागितक2करणाचेजागितक2करणाचेजागितक2करणाचेजागितक2करणाचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    कोणालाकोणालाकोणालाकोणाला? 

ऐतखाऊ भारतीय उ"च^ू वगK माG भलताच उ:े�जत झाला आहे. परक2य 
भांडवल देशात मो�ा #माणात हातपाय पसरत असून Dाहकोपयोगी व?तू, सेवा 
तसंच पायाभूत सुिवधांमEये 
जम बसवत आहे. हे उ"च^ ू
चमचे -यां"याशी भागीदाWया 
कcन, कंGाटदार आिण िव�ेते 
बनून बlकळ नफा कमाव ू
लागले आहेत. जनते"या 
घामा"या पशैातून उभी केलेली 
सावKजिनक \ेGे कवडीमोल 
िकंमतीत िवकून -याचंं 
खाजगीकरण कर!यात येत 
आहे. bातलेच काही तुकडे 
आप)या देशी भांडवलदारांनाही िमळत आहेत. िश\ण, वीज, आरोCय, दळणवळण, 

एवढंच नाही, तर पा!यासारsया सेवाचंही खाजगीकरण केलं जातं आहे. नफेखोरी"या 
सवK मयाKदा काढून घेत)या आहेत. Lहणूनच आता भारतीय भांडवलदारही bा सवK 
\ेGांमEये हातपाय पसc लागले आहेत. कारण bा सवK अ-यावNयक सेवा 
अस)यामळुे -यात भरपूर नफा कमावता येऊ शकतो. सरकारचा बाजारपेठेतील 
ह?त\ेप संपलाच पािहजे हेच नवीन त-व~ान आहे. Lहणूनच िकंमतjवरील िनयंGणे 
दरू कर!यात येत आहेत. अ�धा9याची स�ेबाजी रोख!यासाठी असलेली सावKजिनक 
िवतरण dयव?था नP हो!या"या मागाKवर आहे. प�रणामी कादंे, बटाटे, फळं, खाTतेले, 

डाळी, कडधा9ये याचंे भाव आकाशाला जाऊन पोचले आहेत; दलालांची चादंी होत 
आहे. छो�ा dयापारां"या पोटावर लाथ माcन मोठमोठे शॉिपंग मॉ)स उभे राहत 
आहेत. िवदेशी कंप9यांनी आप)या देशात/रा<यात गुंतवणूक करावी यासाठी 
-यां"यावर सोयी सवलतjचा वषाKव कर!याची ?पधाKच सुc आहे. करांमEयेही हजारो 
करोडो �पयां"या सवलती िद)या जात आहेत. िवदेशी भांडवलदारांवर उधळले)या 
सवलतjचा थोडासा फायदा इथ)या देशी भांडवलदारांना सRुा िमळत आहे. bाचं 
अगदी ताजं उदाहरण Lहणजे .िवशेष आ�थKक \ेG/. bात भांडवलदारांना एवढी सटू 
िदली आहे क2, भारत सरकार"या िमळकतीत फ1 ५ वषाKमEये एक लाख साठ 
हजार कोटी �पयाचंं नुकसान होणार आहे. स�बेाजारवालेही खूष आहेत कारण 
शेअरबाजारात जुगार खेळ!यासाठी bाआधी इतक2 सटू कधीच िदली गेली नdहती. 

bा सग0या कारणांमुळे भारतीय उ"च^ू वगK, भांडवलदार, बडे जमीनदार, बडे 
dयापारी-डीलसK-िवतरक, एजंट, राजकारणी, काळाबाजारवाले, त?कर-मािफया-गुंड 
टोळीवाले हे सवK जागितक2करणाचे पlके समथKक बनले आहेत. 
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जागितक2करणामुळे सखुावलेला दसुरा वगK Lहणजे उ"च मEयमवगK. हाही 
जागितक2करणावर भलताच िफदा आहे. कारण अमे�रकन लोक जे खातात ते इथ ं
बसून खाता येतं; अमे�रकन गाhा वापरायला िमळतायत; अमे�रकन च�या 
वापरायला िमळतायत आिण अगदी अमे�रकन पRतीचे संडासही वापरायला 
िमळतायत. -यामुळे आता भारत अमे�रके"या बरोबरीला पोहोचलाय अशी म1ुाफळं 
ही मंडळी उधळीत आहेत. 

सवKसामा9यां"या गळी जागितक2करणाचा .मिहमा/ उतरव!यासाठी हे सार े
लाभधारक वगK #सारमाEयमाचंे नगार ेआ�मकपणे बडवत आहेत. 

जागितक2करणाचेजागितक2करणाचेजागितक2करणाचेजागितक2करणाचे    मोहजालमोहजालमोहजालमोहजाल    
िवदेशी कंप9या भारतात येतील, मो�ा #माणावर रोजगार िनमाKण होतील, 

-यामुळे भारतातील ग�रबी आिण बेकारी दरू होईल, तंG~ान िवक�सत होईल असे 
दावे केले जात आहेत. एवढंच नाही, तर आता असंही Lहटलं जातय क2 भारत एक 
आ�थKक महास:ा बनेल. bा सवK दाdयाचंा समाचार bा पुB?तकेत घेता येणं शlय 
नाही. पण बेरोजगारीवर जागितक2करणाचा काय प�रणाम होत आहे तो तपासून पाहk. 

बह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीय    कंप9याकंप9याकंप9याकंप9या    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    िनमाKणिनमाKणिनमाKणिनमाKण    करतातकरतातकरतातकरतात    काकाकाका? 

जागितक2करण, परक2य भांडवलाचा ओघ आिण बह̀राPYीय कंप9याचंा भारतीय 
अथKdयव?थेतील #वेश bा सग0या गोPjबाबत एक सवाKत मोठा ^म Lहणजे 
bां"यामुळे रोजगार िनमाKण dहायला मदत होते. -यामुळे बेकारीचा शाप थोडा ससुb 
होतो. 

पण व?तुB?थती वेगळीच आहे. बह̀राPY ीय कंप9या अगदी थोडा रोजगार िनमाKण 
करतात. नवीन मािहती तंG~ानामुळे या बह̀राPY ीय कंप9या आपले मनु�यबळ कमी 
करत असून देखील जागितक अथKdयव?थेवरील आपली पकड सात-याने 
अ�धका�धक मजबूत करत आहेत. या कंप9या -यां"या मूळ"या देशात देखील फारसा 
रोजगार िनमाKण करत नाहीत. 

UNCTAD या संय1ु राPYसघंा"या स?ंथे"या अहवाला#माणे बह̀राPY ीय 
कंप9यांनी ितसWया जगातील देशात #-य\ात फ1 ७० लाख लोकांना नोकWया 
िद)या आहेत. ७० लाख! ही संsया भारतात दरवषm बाजारात नdयाने रोजगार 
शोध!यासाठी येणाWयां"या संsयेपे\ाही कमी आहे. यावcनच हे ?पP होतं क2 
बह̀राPY ीय कंप9यां"या भारतातील आगमनाने खूप अपे\ा िनमाKण के)या तरी 
#-य\ात या कंप9यांनी खूपच कमी रोजगार उपल�ध केला आहे. 

बह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीयबह̀राPYीय    कंप9याकंप9याकंप9याकंप9या    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    नPनPनPनP    करतातकरतातकरतातकरतात    
बह̀राPY ीय कंप9यांकडे #चंड भाडंवल आहे. -या इतlया रा\सी आहेत क2 

आज केवळ २०० कंप9या जगातील २५% अथKdयवहार िनयंिGत करतात. संपूणK 
देश"या देश िनयंGणाखाली आण!याची -यांची \मता आहे. .वॉलमाटK/ ही िकरकोळ 
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dयापारातील बला| कंपनी १६१ देशांपे\ाही मोठी आहे. इंडोनेिशयापे\ा 
.िम-सुिबशी/ मोठी आहे. .फोडK/ दि\ण आि�केपे\ा मोठी आहे.   मूठभर बह̀राPY ीय 
कंप9या अ\रश: #-येक \ेGात जागितक 
उ-पादनावर िनयंGण राखून आहेत. 

उदा. ?वयंच�लत वाहने, इलेlटY ॉिनlस,् 

िवमानवाहतूक, पोलाद, तेल, संगणक 
आिण रासायिनक उ-पादनां"या \ेGात 
-या -या \ेGात)या फ1 ५ सवाKत 
मो�ा कंप9यांचा एकूण जागितक 
िव�2तला वाटा ३० ते ६०% आहे. 

bा कंप9यांसमोर उभं पण 
राहा!याची \मता नसले)या भारतीय 
उTोगांना आप)या कायKपRतीची 
फेररचना करायला लागत आहे. 

-याचाच प�रणाम Lहणून दरवषm लाखो 
लोकांना कामावcन कमी केलं जात आहे. 

जागजागजागजागितक2करणाचाितक2करणाचाितक2करणाचाितक2करणाचा    औTोिगकऔTोिगकऔTोिगकऔTोिगक    रोजगारावररोजगारावररोजगारावररोजगारावर    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    
सावKजिनकसावKजिनकसावKजिनकसावKजिनक    \ेGावरील\ेGावरील\ेGावरील\ेGावरील    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    

संघिटत \ेGातील दोन तृतीयाशं रोजगार हे सावKजिनक \ेGातीलच आहेत. 

bाची चचाK आपण पूवmच केली आहे. जागितक बँक आिण आंतरराPYीय नाणे 
िनधी"या िनदaशानुसार या \ेGाची पुनरKचना कर!यास भारत सरकारने सु�वात केली 
आहे. यापकै2 काही उTोग बंद कर!याचे उि�P आहे तर उवK�रत उTोग बह̀राPY ीय 
कंप9यां"या ता�यात िदले जातील. हे उ�ीP पूणK कर!या"या MिPने सावKजिनक 
\ेGातील उTोगांमEये नवीन भरती जवळजवळ बंदच केली आहे. र)ेवेमEये दरवषm 
तीस ते प�ास हजार लोकांची भरती केली जात होती. गे)या काही वषाKत नवीन 
भरती पूणKपणे बंद आहे. सावKजिनक \ेGातील बँका दरवषm वीस हजार रोजगार 
िनमाKण करत हो-या. bातही नवी भरती पूणKपणे बंद आहे. इतकंच नाही, 
?वे"छािनवृ:ी (dही.आर.एस.) सारsया योजना आणून एक लाख रोजगार कमी केले. 

सावKजिनक \ेGात उरले)या िठकाणी नोकरभरती बंद अस)यातच जमा आहे. ?टील 
अथॉ�रटी ऑफ इंिडया �लिमटेडने आपली कामगार संsया नdवद हजारने कमी केली 
आहे. राPY ीय व5ोTोग महामंडळा"या चाळीस हजार कामगारानंी ?वे"छािनवृ:ी 
B?वकारली आहे. १९९४   ते २००३ "या कालावधीत सावKजिनक \ेGातील ९ 
लाख रोजगार कमी झाले. bाच \ेGात १९८८ ते १९९४ मEये माG १० लाख 
रोजगार िनमाKण झाले होते! 
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लघउुTोगावंरलघउुTोगावंरलघउुTोगावंरलघउुTोगावंर    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    
जागितक2करण व बह̀राPY ीय कंप9यां"या भारतीय अथKdयव?थेतील #वेशामळुे 

भारतातील लघुउTोग \ेGाचाही नाश होत आहे. एक #मुख मखुपG .टाईLस ऑफ 
इंिडया/लाही याची दखल Xयावी लागली. काही िदवसापंूवm #�सR झालेली बातमी 
अशी: 

“ठाणे बेलापूर औTोिगक प�यामEये जवळपास १८०० कारखा9यांपकै2 
साधारणपणे ७५० कारखाने गे)या काही वषाKत बदं पडले आहेत. प�ास हजारपे\ा 
जा?त कामगार बेकार झाले आहेत... आिण हीच गोP वापी ते िचखलठाणा ते 
आसनसोलपय�त सवK देशभर घडत आहे.” 

गे)या काही वषाKत सहा लाखावंर छो�ा कंप9या बंद पड)या आहेत. तर 
लाखो कामगारां"या रोजगारावर गदा आली आहे. फ1 कापडिगर!यांपकै2 ४०० 
नgदणीकृत िगर!या बंद पड)या आहेत; ३.५ लाख कामगारांना काढून टाक!यात 
आले आहे. 

जागितक2करणामुळे िवकास तर होतच नाहीये उलट िन:औTोिगकरण झाले 
आहे. 

मो�ामो�ामो�ामो�ा    खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    उTोगावंरउTोगावंरउTोगावंरउTोगावंर    होणारेहोणारेहोणारेहोणारे    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    
परक2य भांडवलासमोर िटकाव धcन राह!यासाठी सवK बhा उTोगांना 

आप)या कायKपRतीची फेररचना करायला लागत आहे. -याचाच प�रणाम Lहणून 
दरवषm लाखो लोकांना 
कामावcन कमी केलं जात 
आहे. 

१९९४ मEये टाटा 
मोटसKमEये प?तीस हजार 
कामगार १ लाख २९ हजार 
गाhांचे उ-पादन करत 
होते. १० वषाKनंतर उ-पादन 
अडीच पट वाढलं–Lहणजे 
३ लाख १२ हजार 
गाhावंर जाऊन पोचलं. 

पण कामागाराचंी संsया एक तृतीयांशने कमी होऊन २१ हजार चारशे झाली. 
बजाजमEये १९९५ "या आसपास पंचवीस हजार कामगार १० लाख ?कूटसKचं 
उ-पादन करत होते. पण आज माG दहा हजार पाचशे कामगार २५ लाख ?कूटसK 
बनवतात. 

हीच प�रB?थती सवK औTोिगक \ेGांमEये आहे. ए?कॉटKस, �ॉL'टन Dीdहज 
पासून �रलाय9सपय�त. 
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जागितक2करणाला स�ुवात झा)यानंतर १९९८ ते २००३ "या दरLयान 
खाजगी सघंिटत \ेGातील एकूण रोजगार ३ लाख २७ हजार पे\ा कमी झाले आहेत. 

औTोिगकऔTोिगकऔTोिगकऔTोिगक    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    कुठेकुठेकुठेकुठे    आहेआहेआहेआहे? 

प�रणाम: सावKजिनक आिण खाजगी िमळून सघंिटत \ेGातील एकूण रोजगार 
वाढीचा दर १९९० "या दशकात खूप वेगाने कमी झाला आहे: १९८२ ते १९९२ 
मधील १५ टllयावंcन १९९२ ते २००२ मधील १ टllयांवर. -यानंतर तर 
नकारा-मक झाला आहे: भारत सरकार"या २००७ "या आ�थKक सवa\णा#माणे 
१९९९ ते २००४ दरLयान सघंिटत \ेGामधील १८ लाख रोजगार कमी झाले. 

भांडवलदार वगाKने कामगारां"या उपजीिवके"या साधनांवर कुWहाडच मारली 
आहे. जे काही थोडेफार रोजगार िशtक उरले आहेत -यांचा दजाKही घसरलेला आहे. 

कायम?वcपी कामगारा"ंया जागी कंGाटी िकंवा रोजंदारीवर कामगार घेतले जात 
आहेत. 

या सग0या गोPी करणं या बhा ध�डांना सोपं जावं Lहणून कामगारांना िकमान 
सुरि\तता देणार ेकामगार कायदेही मुळापासून बदलले जात आहेत. 

४० वषाKवरील एकही कामगार ठेवायचा नाही अशी धोरणं राबवली जात 
आहेत. -यां"याकडून १०-१२ तास काम कcन घेतलं जातं. सु�ी िदली जात नाही. 
ओdहरटाईम िदला जात नाही. कामगारा"ंया ता�!यातील (िनिमKती \मतेतील) 

चांगली वषK िपळून Xयायची आिण ४० dया वषmच -यांचा चोथा कcन वापcन फेकून 
दे!याची ही िवनाशी धोरणं, अ�धक न]याला चटावलेले इथले हरामखोर भांडवलदार 
िनलK<जपणे लादत आहेत. 

असघंिटतअसघंिटतअसघंिटतअसघंिटत    \ेGातील\ेGातील\ेGातील\ेGातील    रोजगाराचीरोजगाराचीरोजगाराचीरोजगाराची    B?थतीB?थतीB?थतीB?थती    
भारतातील एकूण कामगारांपकै2 ९३% कामगार असंघिटत \ेGात काम करत 

आहेत: अ)पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, गवळी, तसेच पारपं�रक कारागीर, 

हातमाग िवणकर, इ. जागितक2करणाने या लाखो करोडो लोकां"यापुढे जीवनमरणाचा 
#Nन िनमाKण झाला आहे. 

कापड उTोगातील बदल-या धोरणाचंा प�रणाम Lहणून हातमाग आिण यंGमाग 
हे उTोग हळूहळू मरणा"या दाराकडे ढकलले जात आहेत. हे \ेG जवळपास दोन 
कोटी लोकांना रोजगार पुरवतं. बेकारीमुळे िवणकरांना आप)या कुटुंबाला एक वेळचं 
जेवणही पुरवता येत नाही Lहणून िवणकर आ-मह-या करत आहेत. 

लाखो कोळी व मB"छमार उTोगातील कामगार हे भारतीय म-सोTोगाचा गाभा 
आहेत. भारता"या समुFिकनाWयांलगत मB"छमारी करायला परक2य यांिGक2 
मB"छमार बोटjना मुभा दे!याचा सरकारचा फार काळापासनूचा डाव आहे. 

लागोपाठ"या सरकारांचे सततचे #य-न हाणून पाड!यासाठी भारतीय मB"छमार 
लढतच आहेत. 
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जागितक2करणाचाजागितक2करणाचाजागितक2करणाचाजागितक2करणाचा    शेतीवरशेतीवरशेतीवरशेतीवर    प�रणामप�रणामप�रणामप�रणाम    
देशा"या एकूण कPकWयापकै2 दोन तृतीयांश कPकरी या \ेGावर अवलंबून 

आहेत. शेती \ेGावर जागितक2करणामुळे काय भयंकर पRतीने आ�मण होत आहे हे 
जागितक2करणाचा गॉगल चढवलेले वगळता ?व"छ नजरनेे बघणाWया कोणालाही 
जाणवेल. 

जागितक dयापार 
संघटने"या अटjनुसार 
सरकार कृिष\ेGाला िदलेली 
सवK अनुदानं बंद करत आहे. 

खतां"या िकंमती, 
िबयाणां"या िकंमती, वीज, 

पाणी याचंे भाव #चंड 
#माणात वाढवले आहेत. 

पाटबंधार,े पाणीपुरवठा 
अशा शेती \ेGातील 
िवकासासाठी उपय1ु भांडवली गुंतवणूक सरकारने कमी करत आणली आहे. 

हे एवढं जणू पुरसें नाही Lहणून क2 काय बँकाकडून शेती \ेGाला जो 
कजKपुरवठा होत होता -यात देखील आता कपात केली जात आहे. आ�थKक सुधारणा 
सुc झा)यापासून सरकारी बँकां"या एकूण िनdवळ कजाKपकै2 शेती\ेGाला देत 
असले)या कजाKचे #माण हळूहळू कमी होऊन अEयाKवर आले आहे. 

तर दसुWया बाजूला #चंड अनुदान असलेली कृिषउ-पादनं आयात केली जात 
आहेत. अनुदानं कमीत कमी ठेव!याचे जागितक dयापार सघंटनेचे सवK िनयम 
धा�यावर बसवून ३५० अ�ज डॉलसKची अनुदानाचंी खरैात पाNचा-य यरुोिपयन देश 
आप)या कृिष िनयाKतीवर करत आहेत. ही एकूण रlकम भारतीय अथKdयव?थे"या 
एकूण उ-पादना"या एक तृतीयांश आहे. साह�जकच इथला शेतकरी उEव?त होणार 
हे नlक2. 

शेतीचा िवनाशशेतीचा िवनाशशेतीचा िवनाशशेतीचा िवनाश    
शेती \ेGाकडे वषाKनुवषa दलुK\ के)यामुळे शेती"या िवकास दरात ती� घसरण 

झाली आहे. 

१९९० "या दशकामEये अ�धा9य व अ�धा9या"या dयित�र1 उ-पादनं 
१९८० "या तुलनेत िनLLयावर आली आहेत. 

१९९० "या दशकात अ�धा9या"या उ-पादन वाढीचा दर इतका घसरला आहे 
क2 तो लोकसंsयावाढी"या दरापे\ाही कमी झाला आहे! 

२००१ ते २००५ "या दरLयान अ�धा9य वाढीचा दर गडगडलाच आिण 
शू9यावर आला. ?वातं�यापूवm"या ५० वषा�मEये अ�धा9या"या उ-पादनात ०.११% 
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नी वाढ होत होती. भारतातील धनदांडCयां"या झटपट eीमंती"या हdयासापायी 
भारतीय रा<यकतa देशाला पु9हा एकदा गुलामिगरी"या काळातील द�ुकाळी 
प�रB?थतीत ढकलत आहेत. 

सा[ा<यवादी भांडवला"या चहkबाजूंनी होणाWया भारतीय शेती \ेGावरील bा 
ह))यामुळे काटक भारतीय शेतकWयांची प�रB?थती अ-यंत हलाखीची झालेली आहे. 

शेतकरी िदवस�िदवस कजाK"या जा0यात अडकत आहेत. उ:र#देशात ७० 
लाखापे\ा जा?त तर महाराPY ात ३६ लाख घर ेकजाK"या िवळsयात आहेत. 

शेती उ-पादना"या िवकासदराचा कल शेती उ-पादना"या िवकासदराचा कल शेती उ-पादना"या िवकासदराचा कल शेती उ-पादना"या िवकासदराचा कल (#ित वषK#ित वषK#ित वषK#ित वषK) 
 अ�धा9यअ�धा9यअ�धा9यअ�धा9य            अ�धा9यअ�धा9यअ�धा9यअ�धा9य                    सवK िपकंसवK िपकंसवK िपकंसवK िपकं    

                  dयित�र1dयित�र1dयित�र1dयित�र1 

लोकसsंयालोकसsंयालोकसsंयालोकसsंया
वाढवाढवाढवाढ    

१९८०१९८०१९८०१९८०-८१८१८१८१    तेतेतेते    ८९८९८९८९-९०९०९०९०    २.८५ ३.७७ ३.१९ २.१ 
१९९०१९९०१९९०१९९०-९९९९१ १ १ १ ते ते ते ते २०००२०००२०००२०००-०१०१०१०१    १.६६ १.८६ १.७३ १.९ 

२०००२०००२०००२०००-०१ ०१ ०१ ०१ ते ते ते ते ०५०५०५०५-०६०६०६०६    ० - उपल�ध नाही - १.८ 

सरकारी आकhा#ंमाणे bा कजाKचा एक मोठा िह?सा खाजगी सावकारांकडून 
घेतला आहे. हे सावकार जबरद?त dयाज वसूल करतात. खेhातील एका मो�ा 
लोकसंsयेला आपण िनBNचतच ि�िटशां"या काळात नेऊन पोचवलं आहे. 

सावकार-dयापारांकडून घेतलेली ही #चंड कजa परत कर!याची कुठलीच 
शlयता िदसत नस)यामुळे शेतकरी आ-मह-या करत आहेत. गे)या १० वषाKतील 
आ-मह-यांचा आकडा धlकादायक आहे. दीड लाखापे\ा जा?त! संवेदनाशू9य 
भारतीय रा<यकतa िवNवासघातक2 झालेले आहेत व -यांनी सामा9ंयांशी नाळ 
तोडलेली आहे हे समज!यासाठी एवढं एकच उदाहरण पुरसें आहे. 

जागितक पयाKवरण चळवळीत सि�य असलेले अमे�रकेतील sयातनाम पGकार 
एडवडK गो)डB?मथ .टाईLस ऑफ इंिडया/ला िदले)या मुलाखतीत Lहणतात : 

“भारतातील दोन-तीन एकरापंे\ा कमी जमीन असलेले शेतकरी 
(जागितक2करणात) कसे काय िटकू शकतील? ... ते नाही िटकू शकणार. ते सवK 
शहरांमध)या झोपडप��ांकडे ढकलले जातील. झाडून सार.े आिण जेdहा तुमचा 
छोटा शेतकरी वगK असा आय�ुयातून उठेल, तेdहा तुमचे छोटे दकुानदार, िव�ेते 
आिण बलुतेदार लोकही उरणार नाहीत ... कारण -यांचे अB?त-वच मुळी शेतकWयावंर 
अवलंबून आहे. अशा तWहेने तुLही ६० ते ७० कोटी लोकांना देशोधडीला लावाल 
आिण -यांना कंगाल बनवाल. ...स:र कोटी लोकांना देशोधडीला लाव!याचे काय 
प�रणाम होतील तुLहाला क)पना आहे? जगात आजवर"या इितहासात हे कोणीही 
केलेले नाही! तुम"या देशा"या जागितक2करणाचे हेच अप�रहायK प�रणाम आहेत. ते 
भारताला उEव?त करले.” 
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शेतीमधीलशेतीमधीलशेतीमधीलशेतीमधील    रोजगारवाढीतरोजगारवाढीतरोजगारवाढीतरोजगारवाढीत    घटघटघटघट    
आिण Lहणूनच शेती \ेGातील रोजगारवाढीमEये मो�ा #माणात घट झाली 

आहे. १९९४ ते २००० "या दरLयान ही वाढ शू9यावर पोचली आहे. भारतीय 
जनतेपकै2 ६०% लोकांचा रोजगार <या \ेGावर अवलंबून आहे, अशा \ेGाची ही 
प�रB?थती. शेती \ेGाची वाढ जर पूवmसारखीच रािहली असती तर bा \ेGामEये 
bाच काळात (१९९४ ते २०००) २.७ कोटी रोजगार तयार झाले असते! 

मगमगमगमग    सॉ]टवेअरसॉ]टवेअरसॉ]टवेअरसॉ]टवेअर    उTोगाब�लउTोगाब�लउTोगाब�लउTोगाब�ल    कायकायकायकाय? 

सॉ]टवेअर आिण बीपीओ \ेGात तर भरपूर रोजगार िनमाKण होत आहेत असा 
#चार सEया केला जात आहे. 

मािहती आिण तंG~ान \ेGाकडे आज लाखg"या संsयेने रोजगार देणारा मोठा 
5ोत समजलं जातं. मािहती तंG~ान \ेGाची दोन िवभागात िवभागणी करता येईल. 

एक Lहणजे सॉ]टवेअर \ेG आिण दसुर ं -यावर अवलंबून असलेलं बीपीओ \ेG 
(“Business Process Outsourcing” or 

“Information Technology Enabled 

Services” Sector). 

बीपीओबीपीओबीपीओबीपीओ    \ेG\ेG\ेG\ेG    

bा \ेGातील काम पूवm अमे�रका आिण 
इतर िवक�सत देशच करत होते. पण आता 
bा कंप9यांनी हे काम भारतासारsया गरीब 
देशांकडे वळवलं आहे. 

bा कामाला िवशेष कौश)याची गरज 
नाही, फ1 चांगलं इंDजी येत असेल तरी 
बास. हे रोजगार भारतात ये!याचं एकमेव 
कारण Lहणजे इथे खूप कमी पगारावर लोक 
उपल�ध आहेत. याचा एक अथK असा झाला 
क2 bा रोजगारांमEये अिनBNचतता खूप आहे, हे कधीही संप!याची शlयता आहे. 

उTा जर भारतात पगार वाढवला गेला, िकंवा िफ�लपाइ9स वा थायलंड मधील लोक 
भारतापे\ा कमी पगारावर हे काम करायला तयार झाले, तर िवदेशी कंप9या 
कुठ)याही \णी आपली भारतातील दकुाने बंद कcन दसुWया गरीब देशांकडे 
वळतील. 

सॉ]टवेअरसॉ]टवेअरसॉ]टवेअरसॉ]टवेअर    \े\े\े\ेGGGG    

बीपीओ \ेGा"या तुलनेत सॉ]टवेअर \ेGामEये अ�धक कौश)याची गरज आहे 
हे खर ं आहे. पण तरीसुEदा हे ही िततकच खर ं आहे क2 भारतीय सॉ]टवेअर 
इं�जिनअसK हे खरतंर अमे�रक2 कंप9यांची हमाली करतात. िकंबह̀ना गोWया साहेबाचंे 
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तांिGक हमाल. सॉ]टवेअर \ेGातील सग0यात जा?त सजKनशील काम यरुोप व 
अमे�रकेत होतं. <यात कौश)य कमी आिण मेहनत जा?त आहे अस द�ुयम दजाKचं 
काम bा सॉ]टवेअर कंप9या भारतीयांकडून कcन घेतात. 

एकूण काय तर भारतातील सॉ]टवेअर उTोगा"या वाढीचा अथK हा नाही क2 
भारत एक Knowledge Superpower बनत आहे. भारत पु9हा एकदा िवक�सत 
देशाचंे शेपूट बनू पाहत आहे. आता bा \ेGात िकती रोजगार िनमाKण होतात ते पाहk. 

एकूणएकूणएकूणएकूण    आयआयआयआय.टीटीटीटी. \ेGातील\ेGातील\ेGातील\ेGातील    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    

bा \ेGामEये भिव�यात भरपूर नोकWया उपल�ध हो!याचा िकतीही ढjडोरा 
#सार माEयमांनी आिण बुिRजीवjनी िपटला तरी व?तुB?थती माG वेगळीच आहे. 

मािहती आिण तंG~ान \ेGाचे दो9ही िवभाग–सॉ]टवेअर आिण बीपीओ–नी 
२००३ पय�त चार लाख नdवद हजार आिण सहा लाख प�ास हजार नोकWया 
अनु�मे उपल�ध के)या. फ1! आिण bा वषm (२००७) पय�त bा \ेGातील एकूण 
रोजगारांची संsया वाढून सोळा लाख झाली होती. देशातील एकूण रोजगारा"या 
तुलनेत हे #माण फ1 ०.३५% आहे! 

िनdवळिनdवळिनdवळिनdवळ    िन�प:ीिन�प:ीिन�प:ीिन�प:ी    
आिण Lहणूनच सरकारी आकडेही हे दशKवतात क2 जागितक2करणा"या 

नंतर"या काळात रोजगार िनिमKतीमEये प�रणामकारक घसरण झाली आहे. राPY ीय 
नमुना सवa\णा"या (National Sample Survey) १९८३, १९९३-९४ आिण 
१९९९-२००० "या अहवालानुसार रोजगार िनिमKती"या वाढीमEये ती�ण घट झाली 
आहे. १९८३ ते १९९३-९४ "या काळातील २.७% #ितवषm वcन ती १९९३-९४ 
ते १९९९-२००० "या दरLयान १.१% इतक2 कमी झाली आहे. पिह)या काळात 
दरवषm ७६ लाख रोजगार िनमाKण होत होते, जे नंतर"या काळात ३५ लाख #ितवषm 
इतके कमी झाले. 

मगमगमगमग    नवीननवीननवीननवीन    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    कुठ)याकुठ)याकुठ)याकुठ)या    \ेGात\ेGात\ेGात\ेGात    िनमाKणिनमाKणिनमाKणिनमाKण    होतहोतहोतहोत    आहेतआहेतआहेतआहेत? 

१९९३-९४ ते १९९९-२००० bा सहा वषा�मEये भारतीय अथKdयव?थेमEये 
२.१ कोटी नवीन रोजगार िनमाKण झाले. मग हे कुठ)या \ेGांमEये झाले? 

शेती\ेGात तर नlक2च नाही, ते तर ठ'प झाले आहे. संघिटत \ेGातही 
जवळजवळ नाहीच–कारण सावKजिनक \ेGात नवीन भरती बंद आहे. िकंबह̀ना 
१९९८ नंतर संघिटत \ेGातील एकूण रोजगाराचंी संsया कमी होत आहे. या 
dयित�र1 मो�ा #माणावर लघउुTोग बंद पडत अस)यामुळे तेथेही रोजगारिनिमKती 
बंद झाली आहे. अशावेळी हे २.१ कोटी रोजगार कुठे िनमाKण झाले आहेत? 

सरकारी आकhानुसार : 
• ५५ लाखांहkन अ�धक रोजगार घरलेू उ-पादना"या \ेGात िनमाKण झाले आहेत. 

कुठेच रोजगार नस)यामुळे लोक घरीच पापड, लोणची, वेफसK, उदब�या 
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यांसारsया छो�ा मो�ा गोPी बनवून बाजारात िवक!याचा #य-न करत 
आहेत. कशाही #कार े�जवंत राह!यासाठी! 

• ४० लाख रोजगार असघंिटत बाधंकाम उTोगात िनमाKण झाले आहेत. इथे तर 
कामगार अ-यंत भयानक प�रB?थतीत काम करतात: प�या"या घरांमEये राहkन, 

कुठ)याही आरोCयसुिवधा नसताना, मुलां"या िश\णाची कसलीही सोय 
नसताना. 

• सग0यात जा?त रोजगार dयापार, हॉटेल आिण र?ेटॉर9टस् मEये िनमाKण झाले 
आहेत–१.०७ कोटी. .dयापार/ Lहणजे : र?-यावर गाडी लावून फळं-भा<या 
िवकणार,े दारोदार िफcन शॅLपू, साबण, वॉटर िफ)टर सारsया गोPी िवकणार े
वा अ9य #कारचे छोटे छोटे िव�ेता. .हॉटेल-र?ेटॉर9ट/ Lहणजे: छोटी छोटी 
चहाची दकुाने, वडापावची गाडी टाकून धंदा करणार,े िकंवा मॅकडोन)डसारsया 
हॉटेल मEये काम करणारी मुलं. 

होय, जागितक2करणानंतर भारतीय अथKdयव?थेत तयार होणार े .रोजगार/ हेच 
आहेत. bांना .रोजगार/ Lहणणं हा िनलK<जपणा ठरले. मरणा"या कhावर असलेले 
हे लोक काहीतरी कcन िकमान एक वेळच अ� खाऊन �जवंत आहेत. 

तीन चतुथा�श भारतीय िदवसाला २० �पयांपे\ाही कमी कमाईवर जगत 
आहेत. आिण तरीही आपले िनलK<ज भारतीय शासक Lहणतात देश .आ�थKक 
महास:ा/ बनत आहे. 

असंअसंअसंअसं    आहेआहेआहेआहे    जागितक2करणजागितक2करणजागितक2करणजागितक2करण! 

तर, असं आहे जागितक2करण! ते भारताला ?वीडन, जपान िकंवा 
जमKनीसारsया भांडवलशाही िवकासाकडे घेऊन जायची सुतराम शlयता नाही. 
उलट, ?वातं�यानंतर"या ४० वषा�त भारतीय अथKdयव?थेमEये व सामा9य जनते"या 
जीवन?तरात जो थोडाफार िवकास झाला होता तो ही आता नP केला जात आहे: 

• देशाचे िन:औTोिगकरण होत आहे. 

• शेतीचा िवनाश होत आहे. देशाची अ�धा9य सुरि\तता समा$ केली जात आहे. 

• संघिटत आिण असघंिटत \ेGांमEये मो�ा #माणात बेरोजगारी वाढत आहे. 

• भारतात)या को�वधी ग�रबां"या उपजीिवकाच नP के)या जात आहेत. 

हे सगळं कशासाठी? तर भारतात)या भांडवलदारांची न� नफेखोरी चालू 
रहावी, धनदाडंCयांना जगात)या सग0या चैनी"या व?तू इथे घर बस)या िमळाdयात 
Lहणून. 

भारतात)या १५ वषाKत)या जागितक2करणाने भारतातील eीमंतां"या 
संप:ीमEये अ-यंत वेगाने वाढ झाली आहे. इतक2 क2 आिशयातील सग0यात जा?त 
को�धीश भारतात आहेत. भारतात २००६ मEये ३६ को�धीश होते <याचंी 
एकूण संप:ी जवळजवळ २०० अ�ज डॉलसK होती–भारता"या जी.डी.पी."या एक 
पंचमांश! गे)या वषm"या तुलनेत bात ३५% वाढ झाली होती. 
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आपणआपणआपणआपण    कुठेकुठेकुठेकुठे    चाललोचाललोचाललोचाललो    आहोतआहोतआहोतआहोत? 

आप)या अथKdयव?थांचे जागितक2करण करणाWया ितसWया जगात)या देशांवर 
दा�रF ्य-बेकारी-रोगराईची अशीच शोकांितका लादली आहे. या देशांतील १०% 

पे\ाही कमी असणार ेउ"च^ू लोक माG या #ि�येतून नफाच नफा कमावणार आहेत. 

यरुोप–अमे�रकेतील जीवनशलैीची चटक -यांना लागली आहे: ते -यां"या मुलांना 
िश\णासाठी परदेशी 
पाठवतात; देशातील 
मोठमो�ा खाजगी lलबचे 
ते सभासद असतात; ते 
ितथे पोहोतात; टेिनस 
खेळतात; .ॲरोिबक/ 
सारsया आधुिनक कसरती 
करतात; आपले स दयK 
खलुव!यासाठी -यानंा 
खाजगी डॉlटरांकडे 
अ-याधुिनक सुिवधा 
िमळतात; ते टोल वसूल 
करणाWया खाजगी र?-यांव�न अ�लशान मोटारjमधून #वास करतात; -यां"या घरात 
जगात)या अ-याधुिनक तांिGक करामती बसवून घेतात; कL'यूटर–फॅlस–इंटरनेट 
सारsया सेवामंाफK त लीलया ग'पा मारतात; उंच काटेरी कुंपणाभोवती ह-यारबंद 
खाजगी र\कांचा गराडा ठेवून आत राजवाhांसारsया बंग)यात राहतात; ते नेहमीच 
9यूयॉकK , पॅ�रस येथे स�ुी साजरी करतात. -यांची पु�कळ संप:ी परदेशी बँकामंEये 
साठवलेली असते. देशा"या अथKdयव?थेत िकतीही चढउतार आले तरी जागितक 

dयव?थे"या वैिश��ामुळे -याचंा 
फायदाच होतो. 

bाचाच अटळ प�रणाम 
Lहणून ९०% उवK�रत लोक 
इ"छेिव�R नरकात ढकलेले जात 
आहेत. ितसWया जगातील 
देशामंEये: ८५ कोटी लोक 
अधKपोटी िकंवा कुपोिषत आहेत, 

#-येक तीन पकै2 एका मुलाची 
कुपोिषत अस)यामुळे वाढ 
खुंटलेली आहे, १.३ कोटी मलुं 

दरवषm इलाज होऊ शकणाWया आजारामंुळे मरतात, ३२ कोटी बालके #ाथिमक 

ताटातली भाकरी िहसकावणारेच िशकवतात अप�र�ह, 
�हणतात, समाधान असतं मान�यात. 
 गोळा क"न कर #यांना पोचतात तेच 
 करतात $यागाची आवाहने 
तृ' होऊन ढेकर िद+यावर ते भुकेकंगालांना 
गाऊन दाखवतात उ/ाची छान 1व2ने 
 देशाला खड्डयात नेऊन सोडणारेच 
 �हणतात, कारभार फार अवघड, 
 सा7या माणसांचं काम नाही ते. 

                         – बत:+ट ;े<त 
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िश\णापासून वंिचत आहेत, दरवषm २० लाख मुली वेNया dयवसायाकडे ओढ)या 
जातात आिण २५ कोटी मुलांना जग!याकरता कP उपसावे लागत आहेत. 

जागितक2करणाने आजवर कधी नdहे एवढी असमानता आिण मठूभर 
लोकां"या हातात सपं:ीसंचय केला आहे. जगातील १% सवाKत eीमंत लोकां"या 
हातात जगातील ४०% संपदा आहे. १०% eीमंत जगातील ८५% संप:ीचे मालक 
आहेत. तर जगभरातील तळात)या ५०% लोकांकडे जगातील सपं:ी"या फ1 १% 

संप:ी आहे. 

हजारोहजारोहजारोहजारो    वषा�वषा�वषा�वषा�"या"या"या"या    मानवीमानवीमानवीमानवी    eमाचंंeमाचंंeमाचंंeमाचंं    फळफळफळफळ    मठूभरा"ंयामठूभरा"ंयामठूभरा"ंयामठूभरा"ंया    हातातहातातहातातहातात! 

खरतंर, पृ¡वीवरील #-येक माणसा"या मूलभूत गरजा भागवता येतील अशी 
तंG~ान \मता इितहासात #थमच िनमाKण झाली आहे. जर bा िवक�सत तंG~ानाचा 
समाजा"या गरजा पूणK कर!यासाठी वापर केला, तर #-येकाला पौिPक जेवण, चांगले 
कपडे, घर, िश\ण, आरोCय, साफ िप!याचे पाणी, मनोरजंनाची आिण ि�डािवषयक 
सवK साधनं उपल�ध होऊ शकतात. आज #थमच अशी भौितक प�रB?थती िनमाKण 
झाली आहे क2 जगातील सवK लोकांना एक चांगलं, सुरि\त, सजKनशील, िनरोगी जगणं 
जगता येईल. 

व?तुB?थती माG bा"या अगदी उलट आहे. 

१०० कोटी लोक, Lहणजेच जगातील एक षUाशं 
लोकसंsया अ-यंत ग�रबीत जगत आहे, जागितक 
बँकेने िनधाK�रत केले)या १ डॉलर #ितिदनी पे\ाही 
कमी उ-प�ात आिण ३०० कोट ़ी लोक २ डॉलर पे\ा 
कमी उ-प�ात जगतात; याचा अथK जगातील िनLमी 
लोकसंsया काठावर फेकून दे!यात आली आहे. 

bा प�रB?थतीला जबाबदार आहे भांडवलशाही. 
हजारो वषा�"या मानवी eमांचं फळ माणसा"या पदरात 
पड!या"या वेळीच ही dयव?था -याला अडसर बनून 
रािहलेली आहे. भांडवलशाही समाजात उ-पादनाची सारी साधनं–कारखाने, 

यंGसामDी, शेती–भांडवलदारां"या हाती एकवटली आहेत आिण उ-पादनाचं सार ं
फळ -यां"याच पदरात पडत आहे. कारखाने, यंGसामDी, भांडवलदारांचं भांडवल 
आिण उ-पादन ही सारी संप:ी िप|ान िप|ा कामगार, शेतकरी आिण वै~ािनक-

बुBEदजीवी या"ंया एकिGत eमांमधून िनमाKण झालेली असली तरीही -या eिमकांचा 
माG -या िमळकतीवर कस)याही #कारचा हlक अथवा िनयंGण नाही. 

यंG ही मानवाची िनिमKती आहे. -याचा उपयोग मानवी जीवन सखुी 
बनव!यासाठी आहे. पण भांडवलशाही माG -याचा उपयोग फ1 न]यासाठीच करते. 

माणसां"या जागी यंG आणते. माणसालाच यंG बनवते. -याचं सवा�गीण शोषण करते. 

मानवी जीवन उलट द:ुखी करते. 
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खा!यािप!याचीखा!यािप!याचीखा!यािप!याचीखा!यािप!याची    मारामारमारामारमारामारमारामार    अनअनअनअन    चनैी"याचनैी"याचनैी"याचनैी"या    व?तूचंाव?तूचंाव?तूचंाव?तूचंा    भिडमारभिडमारभिडमारभिडमार    
भांडवलदार कामगारांना जेवढा कमीतकमी पगार देता येईल तेवढाच देतात 

आिण -यामुळे कामगार–या सवK संप:ीचा िनमाKता–साEया साEया जीवनावNयक 
गोPी Lहणजे–चांगलं अ�, िप!याचं शुR पाणी, कपडे, िनवारा, ?व"छतागृह, िश\ण 
आिण आरोCयसुिवधा यापासून वंिचत रहातो. 

याच वेळी बाहेरचा बाजार माG िमनरल वॉटर"या बाट)या, थंडपेये, िप¢झा-बगKर 
पासून हर तWहे"या खा!या"या व?तू, िहरामो-यांनी लगडलेले कपडे, अ-याधुिनक 
इलेlटY ॉिनlस उपकरणे आिण वातानुकु�लत मोटारjनी खचाखच भरलेला असतो. 
<या व?तू िवकून नफे 
कमावता येतील अशा गोPjचं 
उ-पादन भांडवलदार करतात. 

अशा महागhा चैनी"या 
व?तू परवडणारा वगK १०% ही 
नस)यामुळे -यात आणखी 
गुंतवणूक होऊ शकत नाही. 
-यामुळे भांडवलदारांकडे 
अ�जावधी �पये नुसते पडून 
राहतात. मग हा पसैा ते शेअर 
बाजारात, स�े बाजारात 
गुंतवतात. शेअरबाजार आज जगुाराचा अ�ा बनला आहे. जगभरात आज bा 
स�ेबाजीवर हजारो अरब डॉलसK लावले आहेत. जग#�सR िव£ान नॉम चॉम?क2 
Lहणतात, जगभरात होणाWया एकूण गुंतवणुक2पकै2 ९५% गुंतवणूक केवळ स�ेबाजीत 
होते. 

या \ेGात पा!यासारखा पसैा इकडून ितकडे अन् ितकडून इकडे उगाचंच वाहत 
रहातो. -याचवेळी ितकडे माG गरीब माणस,ं मुलं भुकेनं... आजारानं–हकनाक मरत 
असतात! 

अिहंसेचेअिहंसेचेअिहंसेचेअिहंसेचे    पाईकपाईकपाईकपाईक    क2क2क2क2    थडंथडंथडंथडं    र1ाचेर1ाचेर1ाचेर1ाचे    मारकेरीमारकेरीमारकेरीमारकेरी    ! 
वाचवणं शlय असतानाही, अशा �रतीने दर तीन वषाKत जेवढी माणसं मरतात, 

तेवढी दसुWया महायRुात सहा वषाKत सुRा मेली नdहती. ल\ावधी लोकांची इतlया 
थंडपणे ह-या करणाWया ग�रबी"या चरकात नdहे तर नरकात िपळून काढणाWया 
भांडवलशाही dयव?थेला आता गाडून टाकायला हवे. 

*** 
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भ�ग , F 
ह# �यव1थ�च ब�क�र \ह� !!!!    

िमGांनो, तुLही कुचकामी आहात िकंवा तुम"यामEये एकही गुण नाही Lहणून 
तुLही बेकार आहात हे खोटं आहे. तुLही बेकार आहात -याला जबाबदार आहे ही 
रा\सी भांडवलशाही dयव?था. ही dयव?था सामा9य लोका"ंया गरजा भागव!यासाठी 
चालत नसून केवळ न]यासाठी चालते. या dयव?थेचे खर ेशासक, जा?तीत जा?त 
न]यासाठी कायम हपापलेले भांडवलदार, उ-पादना"या गरजेनुसार लोकांना कामावर 
ठेवतात िकंवा हाकलतात. कPकWयांचा एक वगK मु�ामच बेकार ठेवला जातो. 
बेकारांची ही .राखीव फौज/ इतर eिमकाचंे पगार कमी कमी करत 9यायला वापरली 
जाते. 

जा?तीत जा?त नफा साठव!या"या dयव?थेमEये माणूस हा एक खेळणं बनला 
आहे. भांडवलदारांनी गरज असेल तेdहा खेळावं आिण गरज नसेल तेdहा फेकावं अस ं
कामगार Lहणजे भांडवदारां"या हातचं खेळणं झाला आहे. 

आताआताआताआता    पेट ़ूनपेट ़ूनपेट ़ूनपेट ़ून    उठायलाउठायलाउठायलाउठायला    हवंहवंहवंहवं! 

िवTा¡या�नो आिण इथ)या मातीत)या त�णांनो, बेकारीची ही खरी कारणं 
आपण dयवB?थत Eयानात Xयायला हवीत. तसं केलं नाही तर आपण -यापासनू 
अनिभ~ राहk. <या काही मोजlया नोकWया आहेत -यासाठी आपसांत भांडत राहk. हे 
भांडण तुLही �जंकलात तर गवाKनं तुमची मान ताठ होईल आिण तुLही ?वत:ला 
इतरांपे\ा eेU समजू लागाल. तुLही हरलात तर माG नरैाNय आिण 9यूनगंडा"या 
भावनेने पछाडले जालं. 

#Nन असा आहे क2 नोकWयाचंे काही तुकडे आप)या समोर फेकून आप)याला   
कु�यां#माणे भांडायला लावणारी ही dयव?था आपण का सहन करायची? कसंबस ं
�जवंत राह!यासाठी सकाळपासनू राGीपय�त आप)यावर गाढवी eम लादणारी ही 
dयव?था, केवळ अ�ासाठी ड़ुकरासारखं िदवस�िदवस गटार ं िचवडत बसायला 
लावणारी ही dयव?था... कायमची गाड!यासाठी आता एकG यायला हवं. 

देशातदेशातदेशातदेशात    िवकासा"यािवकासा"यािवकासा"यािवकासा"या    आिणआिणआिणआिण    रोजगारा"यारोजगारा"यारोजगारा"यारोजगारा"या    अपारअपारअपारअपार    शlयताशlयताशlयताशlयता    
भारत हा एक नसैिगKक साधनसपं� देश आहे. भारतातील एकूण भूभागापकै2 

५१% जमीन शेतीयोCय आहे. जगभरातील याची सरासरी फ1 ११% आहे. पूणK 
देशभर नTांच जाळं पसरलेलं आहे. खिनजसपं:ीही भरपूर आहे. तंG~ाना"या \ेGात 
भारत ८५% आ-मिनभKर आहे. आज आप)या देशात इं�जिनअर, डॉlटर, वै~ािनक, 

तंG~, सवK #कार"या \मता असलेले कामगार मो�ा #माणात आहेत. देशात पसैाही 
भरपूर आहे. देशातील बँका, िवमा कंप9या आिण िनरिनरा0या बचत योजनांमEये 
देशातील जनतेचे हजारो करोडो �पये जमा आहेत. bा dयित�र1 देशामEये लाखो 

तुLही बेकार का?                                                           44 

 

करोडो �पयाचंा काळा पसैा आहे आिण B?वस बँकेत भारतातील धनदांडCयाचंे 
हजारो करोड चोरीचे �पये जमा आहेत. हे चोरीचे पसैे ज$ कcनही देशा"या 
िवकासासाठी वापरता येऊ शकतात. 

Lहणजेच–तंG~ान, मानवी eम आिण \मता, नसैिगKक साधनसंप:ी, पसैा सवK 
काही आहे. <याचा योCय उपयोग केला तर देशातील सवK जनते"या सवK गरजा पुWया 
के)या जाऊ शकतात. एक उदाहरण घेऊ–जगातील सग0यात सुजलाम् सफुलाम ्
भूमी भारतात आहे. रा<यक-या�"या दलुK\पणामुळे ६०% जिमनीचे अजून �सचंन 
झालेले नाही, ती पावसा"या पा!यावरच अवलंबून आहे. शेतीमEये गुंतवणूक वाढवून 
खेडोपाडी राहणाWया ६०% जनतेला एकG कcन, शाNवत तंG~ान वापcन आपण 
शेती उ-पादन मो�ा #माणात वाढवू शकतो. बायोगॅस आिण इतर वैकB)पक उजाK 
5ोतांना #ो-साहन िदलं गेलं, तर देशात)या दरूवर"या गावांपय�त वीज पोचवली 
जाऊ शकते. -याचबरोबरच शेतीवर आधा�रत उTोगांना #ो-साहन िदलं जाऊ शकतं. 

ही पावलं उचलली गेली तर भारतात)या गावांमEये सुRा को�वधी रोजगार िनमाKण 
होऊ शकतील हे वेगळं सांगायची गरज नाही. 

जर उ-पादनाचा उ�ेश हा नफेखोरी न रहाता, देशातील जनते"या िकमान 
गरजा पूणK करणे हा झाला तर खूपच मो�ा #माणात रोजगार उपल�ध होऊ 
शकतात. देशात)या सवK जनतेला िश\ण, आरोCय, घर, वीज, पाणी, खेळ, 

मनोरजंनाची साधनं उपल�ध कcन Tायची झाली तर हजारg"या संsयेने 
इं�जिनअसK, डॉlटसK, कलाकार, िश\क, तंG~, वै~ािनक अशाचंी आवNयकता िनमाKण 
होईल; िश\ण सं?था, �सम�ट–?टीलचे कारखाने, वीजक� F,े इ-यादjचीही आवNयकता 
िनमाKण होईल. bा सवा�मEये भरपूर रोजगार तयार होईल. पसैा कुठ ़ू न येणार याची 
चचाK आपण वर केलेलीच आहे. देशात पशैाची कमी नाही, तर #Nन िवकासाची योCय 
िदशा ठरव!याचा आहे. 

भांडवलशाही समाजdयव?थेत ही धोरणे राबवली जाऊ शकत नाहीत. 

भांडवलदार आपलं भांडवल ग�रबांना िश\ण दे!यासाठी, घर दे!यासाठी, -यांना 
आरोCय सुिवधा दे!यासाठी कशाकरता खचK करतील? हे कcन -यांना नफा कसा 
िमळणार, -यांचं भांडवल कसं वाढणांर? 

Lहणूनच आप)याला जर ग�रबी आिण बेकारी नP करायची असेल तर bा 
भांडवलशाही dयव?थेला गाडून टाक!यािशवाय पयाKय नाही. 

िनरोगीिनरोगीिनरोगीिनरोगी    सMुढसMुढसMुढसMुढ    समाजासाठीसमाजासाठीसमाजासाठीसमाजासाठी    कंबरकंबरकंबरकंबर    कसूकसूकसूकसू    
आप)याला माणसासारखं जगता यावं, आपले गुण, आप)या \मता पूणKपणे 

वापर)या जाdयात, आप)या िवकासा"या िदशा उजळायला हdयात, साWया 
मानवजाती"या #गतीची ि\ितजं �ंदावयाला हवीत, तर -यासाठी -या"या आड 
येणारी ही भांडवलशाही कायमची मोडावीच लागेल. 
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जागितक2करणािव�R लढ!यासाठी देशातलेच नdहे तर जगभरातले तुम"या 
आम"या सारखे सामा9य लोक एकG येऊ लागले आहेत. अ�धकाशं देशामंEये आिण 
भारतातही हे लढे अजून छोटे छोटे आिण मयाKिदत उि�Pांपुरतेच आहेत. आ:ा हे 
लढे भांडवलशाही"या चौकटीत सुधारणा कर!यासाठी होत आहेत. पण भिव�यात हे 
संघषK आणखी dयापक बनतील. समाजबदला"या सघंषाKची सु�वात अशाच छो�ा 
छो�ा सघंषाKतून होते. 

काही देशामंEये िवशेषत: दि\ण अमे�रकेतील देशामंEये हे संघषK आता 
देशdयापी बनले आहेत. लाखg"या संsयेने लोक आंदोलनात उतरत आहेत, 

भांडवलशाहीला आdहान देत आहेत. वेनेझुएला, बो�लिवया आिण इlवाडोरमEये bा 
देशdयापी संघटना िनवडणूका �जंकून स:वेरही आ)या आहेत. 

वेनेझएुलामEये अ-यंत खळबळजनक आिण उ-सािहत करणाWया घटना घडत 
आहेत. गे)या १० वषाKत, वेनेझएुलात देशातील जनते"या सरकारने eीमंतांवरचे 
टॅlस वाढवले, टॅlसचोरी करणाWया बhा कंप9यावंर स1 कारवाई करायला 
सु�वात केली आहे. सरकारचा पसैा भांडवलदाराचंा नफा वाढव!यासाठी नdहे, तर 
देशातील बह̀संsय गरीब जनतेचे जीवन सधुार!यासाठी कामी लावला जातोय. जसं : 
• िश\ण dयव?था अ�धक dयापक झाली आहे. गरीब मुलांना िश\ण, #वास, दोन 

वेळच जेवण आिण वसतीगृहही फुकटात उपल�ध कcन िदली आहेत. 

• गरीबांसाठी आरोCयसेवा मोफत के)या आहेत. शहरातील व?-यांमEये आिण 
गावांमEये मो�ा #माणात हॉB?पट)स बांधली जात आहेत, गरीब मुलांना 
डॉlटर बनव!यासाठी िवशेष वैTक2य कॉलेजेस उघडली जात आहेत. 

• बेरोजगार, गरीब, छोटे शेतकरी, मिहलांना छो�ा छो�ा सहकारी सं?था 
उघडून छोटे dयवसाय कर!यास #ो-साहन िदले जात आहे. 

• गरीबांसाठी हजारो नवीन घर ेबाधंली जात आहेत. 

आपण जे ?व'नं पाहत आहोत ते वेनेझुएलाची जनता #-य\ अनुभवत आहे. 

आिण bा सघंषाKत मुsय भूिमका ितथ)या त�णांची आहे. जगातील सवK 
?वातं�यलढे, सवK �ां-यामंEये, समाज प�रवतKना"या सवK सघंषा�मEये त�णाचंी मुsय 
भूिमका असते. आप)या देशातही हेच होईल... 

िम होिम होिम होिम हो,,,,    
तुLही अपाGही नाही अन् कुचकामी पण नाही. कुचकामी अन् सडलेली आहे ती 

ही dयव?था. 
<या dयव?थेत #-येकाला काम असेल, आरोCयाची सुिवधा असेल, घर असेल 

आिण Lहातारपणाचा आधारही असेल अशी dयव?था उभी कर!या"या सघंषाKत 
आपण सामील होऊया. केवळ असाच समाज म1ु आिण लोकशाहीय1ु असू शकतो. 
हे सवK ?व'नं वाटत असलं तरीही आज हे #-य\ात उतरवता ये!यासारखं ?व'नं 
आहे. 
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अथाKतच, हे ?व'नं #-य\ात उतरवणं िततकसं सोपं नाही. पण अशlयही नाही. 
सु�वात तर कcया. 

����    ह�ह�ह�ह�    �� ��� ��� ��� �    �	�	�	�	, , , , ������������     ����������������    ह�ह�ह�ह�,,,,    

��������    �	�	�	�	    ह�ह�ह�ह�    ���	���	���	���	    ह�ह�ह�ह�    ��������������������    ||||    

��������    �ह�ह�ह�ह    ��������    ��������������������    ह	ह	ह	ह	    ��������    ह�ह�ह�ह�    

��������    �ह���ह���ह���ह��    ��������    ����������������    ह�ह�ह�ह�    ||||    

***** 
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