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आहे. तो रावणाच्या अहंकारासारखा बेदरकार आहे. पर्ल्हादाच्या सत्यागर्हांसारखा
दृढ आिण अटळ आहे. ईश्वराच्या रचनाकौशल्याचा उत्कृष् नमुना आहे युवक.
युवकांच्या पराकर्माच्या कहाण्यांनी जगाचा इितहास समृद् आहे. अद्भुत त्याचं
साहस! अमोघ त्याचा उत्साह! एखाद्ा गोष्ीत मन रमलं तर रातर् रातर् जागणं त्याला
नवीन नाही. ज्येष्ातली दुपार त्याच्यासाठी चांदणी रातर् आहे, पावसाचा वषार्व म्हणजे
पुष्पवृष्ी आिण स्मशानातील नीरवता जणू उद्ानातील पाखरांचा गुंजारव! तो मनात
आणेल तर साऱ्या समाजाला हलवून सोडेल, अवघ्या देशाचं भलं करेल, साऱ्या
राष्र् ाचं वतर् मान उज्वल करेल, मोठमोठी सामर्ाज्य उलथवून टाकेल. पिततांचं उत्थान
करणं, साऱ्या जगाला पर्गतीपथावर नेणं त्याच्याच हातात आहे.”

स्वप्नं आिण सत्य

आहे. तारुण्याच्या पर्ाप्ीने माणूस बेभान होतो. हजारो
प्याले झोकल्यासारखी नशा चढते त्याला. िवधात्याने
िदलेल्या सगळ्या शक्2 कंध फुटावा तशा सहस्धारांनी
कोसळू लागतात. मदांध मातंगापर्माणे िनरंकुश, आषाढमेघा सारखी उन्मत्, पर्लयकारी पर्भंजनापर्माणे पर्चंड,
वसंतातील
नवजात
क1लकेसारखी
सुकोमल,
ज्वालामुखीसारखी उन्मुक् आिण भैरवीच्या सुरांसारखी
मधुर असते ही युवावस्था! उजळलेल्या पहाटेची शोभा, सायंकालची Bस्नग्धता,
गर्ीष्मातल्या मध्यान्हीची तप्ता आिण भादर्पदी अमावस्येच्या मध्यरातर्ीची भीषणता
ितच्यात सामावलेली असते. जसा वीर योद्ध्याच्या हातामध्ये खड्ग, तशीच
मानवाच्या शरीरात ही तरुणाई !
युवक महासागराच्या उत्ुंग लाटांसारखा उन्मत् आहे. महाभारतातील भीष्म
पवार्च्या पर्थम ललकारी सारखा भयावह आहे. पिहल्या विहल्या चुंबनासारखा रसपूणर्

भगत1संगानी केलेलं तरुणांचं वणर् न अगदी खरं आहे. असेच असतात तरुण.
कोणत्याही देशातील तरुणांमध्ये इतक2 शक्2, इतका उत्साह, इतक2 सजर् नशीलता,
इतक2 क्षमता असतेच. म्हणूनच पर्त्येक समाजाने आपल्या तरुण िपढीकडे िवशेष
लक्ष पुरवलं पािहजे, त्यांच्यातील पर्चंड ताकद देशाच्या नविनमार्णासाठी उपयोगात
आणली पािहजे.
पण आपल्या देशातल्या स्वाथार्ने बरबटलेल्या नेत्यांनी, नफा आिण
नफ्यािशवाय दुसरा कुठलाच िवचार न करणाऱ्या भांडवलदारांनी आिण भर्ष्ाचार हीच
नीितमत्ा मानणाऱ्या नोकरशहांनी आपल्या तरुणांचे दोन्ही हात कापून टाकले
आहेत. देशाच्या िवकासात त्यांना जुंपून टाकण्याऐवजी बेरोजगार बनवलं आहे.
त्यांच्या डोळ्यांना स्वप्नं, चेहऱ्यावर झळाळी आिण पायांना वायुवेग देण्याऐवजी
आपल्या देशातील बह` तेक तरुणांना उपेक्षा, अपमान आिण लाचारीच िमळत आहे.
नातेवाईक, शेजारीपाजारी आिण समाजसुद्ा त्यांना नालायक आिण नाकतेर्
ठरवतो आहे. या भणंग, बेकार आिण िनरथर् क अवस्थेत जगणे ह्ाच्या वेदना काय
असतात याची कल्पना करणेही कठीण आहे. या मानहानीच्या जीवनामधून तरुणांना
भयावह नैराश्य आिण वैफल्य यांनी गर्ासून टाकले आहे. भिवष्यात आशेचा एखादा
िकरणही नजरेस पडत नाही. हताशपणा येतो. मग ह्ामधून जन्म घेतात गांजा, चरस,
कोकेन, गदर् , दारूसारखी व्यसने! कोणत्याही बाबा-बुवाच्या नावावरच्या अंधशर्ध्दा!
सवर् पर्कारची धंदेबाज माणसं ह्ांना गरजवंत समजून वापर करून घेतात. कुणी
हृदयसमर्ाट िकंवा साखरसमर्ाट लाखो नोकऱ्यांची आश्वासन तोंडावर फेकतो.
वडापावच्या गाड्ा िकंवा एस.टी.तल्या हेल्पसर् च्या जागा दहा जणांना देऊन
शंभरजणांची िनष्ा बांधून घेतो. मग िनवडणूकांच्यावेळी पर्चार आिण मारामाऱ्या
करायला, काळे धंदे चालवायला याच बेकारांची भरती करता येते. अशा िदशाहीन
युवकांची िदशाभूल करून या तरुणांच्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून जातजमातवादी संघटना आपली पोटे भरतात. जातीय दंगलीच्या टोळीमध्ये आपली
सत्ेची पोळी भाजून घेतात! कुठे .गवर् से कहो/ च्या नावाखाली तर कुठे .फकर् से

लोकायत

तुम्ही बेकार का?

कर्ांितवीर भगत1संग तरुणांना उद्ेशन
ू 1लिहतात...
1लिहतात
“यौवनकाल हा मानवी आयुष्यातील वसंत ॠतू
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कहो/ च्या घोषणेने, या तरुणांची िचता पेटतच रहाते. नोकरीच्या आशेने अगितक
झालेल्या तरुणींना स्वत:च्या वासना शमवण्यासाठी वापरून घेता येत.ं समाज
हेटाळणी करतो. समाजधुरीण त्यांचा हातातलं अवजार म्हणून वापर करतात.
बेकार एक तर मरणाहk न वाईट 1जणं ढकलत राहतात, नाहीतर समाजािवरुद्चा
राग, स्वत:चा व समाजाचा िवध्वंस करण्यात शमवतात, नाहीतर अखेरीस आत्महत्या
करून जीवन संपवून टाकतात!

बेकारीचा भस्मासूर
आज आपल्या देशात बेरोजगारीचे स्वरूप िकती भीषण आहे याची कल्पना
केवळ एका बोलक्या आकडेवारीवरूनही पुरप
े ूर येते. काही िदवसांपूवीर् रेल्वेतील
२०,००० जागांची भरती जाहीर झाली! अजर् आले ७४ लाख. िशक्षणाची अट
कमीतकमी ८ वी पास होती. पण अजर् आले ते एम.ए., एम.बी.ए., बी.ई. सारख्या
पदवीधरांचे. मुंबईत िबहारी उमेदवारांवर िशवसेनेने हल्ा केला. तसाच उदर्ेक
आसाममध्येही झाला.

आकड्ांची फसवेिगरी
असं असूनही आपलं सरकार आिण अथार्तच नोकरशाही यांच्या मते
आपल्याकडे बेरोजगारी खूप कमी आहे. गेल्या काही वषार्त बेरोजगारी वाढली आहे हे
ते मान्य करतात. तरीही त्यांच्यामते १९९९-२००० मध्ये बेकारीचा दर फक् ७.३%
होता. म्हणजेच सरकारी आकड्ापर्माणे त्यावषीर् २.६ कोटी़ लोक बेरोजगार होते.
ही बेकारी सुद्ा काही वषार्त समाप् होईल असा सरकारचा पर्चार आहे. ह्ा
देशाचे सरकार, भांडवलदार, िबल्डर, मोठमोठे व्यापारी, आिण त्यांच्याच ओंजळीने
पाणी िपणारा मीिडया–सवर् जण तमाम सामान्य जनतेची भूलावण करत आहेत क2
भारत एक .आ1थर् क महासत्ा/ बनणार आहे. आिण यासाठी ते अंबानी, अजीम
पर्ेमजी, सुनील िमत्ल हे कसे जगभरातील धनाढ्ांच्या जागितक कर्मवारीत जाऊन
बसले आहेत, याची तोंड भरभरून स्तुती करत असतात. तर िकती पर्कारच्या गाड्ा
आज भारतात आहेत; मोबाईल फोन धारकांची संख्या कशी वाढत आहे; शहरांमध्ये
मोठमोठे शॉिपंग मॉल्स कसे उभे राहत आहेत; एक्स्पर्ेस हायवे िकती िठकाणी बांधले
जात आहेत; एवढंच नाही तर भारतीय सुंदऱ्या कशा िमस वल्डर् म्हणून पुढे येत
आहेत आिण भारतीय सॉफ्टवेअर इं1जिनअसर् ना पBश्चमी देशात कशी वाढती मागणी
आहे, यासारख्या गोष्ी िवकासाचे दाखले देण्यासाठी सांिगतल्या जात आहेत.
सरकारी अथर् शास्ज्ञ तर आमच्या तरुणांना हे आश्वासन देण्यात गुंतले आहेत क2
हा िवकास कसा 1झरपत-1झरपत त्यांच्यापयर्तही पोहोचेल. आता ११ व्या पंचवािषर् क
योजनेच्या काळात तर ७ कोटी रोजगार पुरवण्याचे उिद्ष् ठे वण्यात आले आहे.
देशात कोणाचा िवकास होतोय, सध्याच्या िवकासाच्या िदशेमुळे बेकारी आिण
गरबी वाढे ल क2 कमी होईल, यावर आपण पुढे चचार् करूच. सध्या देशातील
लोकायत
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बेरोजगारीचं वास्तव काय आहे यावर चचार् करूया. अगदी वरवर केलेल्या एका
िवष्लेषणातूनही सरकारी आकडे कसे फसवे आहेत हे समजेल.

रोजगार व बेरोजगार
१० लाखांमध्ये
मध्ये
लोकसंख्या
एकूण कामगार
उपलब्ध रोजगार
बेकारी दर
बेरोजगार
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२०

१००४
३६३
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२६

वािषर् क िवकास दर %
१९८३-९४
२.०
२.४३
२.७०

१९९४-२०००
१.९५
१.३१
१.०७

एकूण कामगार म्हणजे एकूण काम करत असणारे लोक (उपलब्ध रोजगार)
आिण कामाच्या शोधात असणारे लोक (बेरोजगार). सरकारी आकडे गृहीत धरले, तर
१९८३ ते १९९४ मध्ये देशात एकूण कामगारांच्या संख्येत २.४३% वाढ झाली. पण
त्यानंतर १९९४ ते २००० च्या दरम्यान हे पर्माण कमी होऊन १.३१% झाले! हे
कसं शक्य आहे? अकस्मातपणे रोजगार शोधणाऱ्यांची संख्या घटू ऩ एकदम िनम्मी
झाली?
ही नक्क2च आकड्ांची बनवाबनवी आहे. बेरोजगारीचं पर्माण कृितर्मरत्या
कमी दाखिवण्यासाठी सरकारी संख्याशास्ज्ञांनी एकूण कामगारांच्या संख्येतील वाढ
ही कमी दाखवली आहे.
आपण असं जरी मानलं क2 १९९४ ते २००० च्या दरम्यान एकूण
कामगारांच्या संख्येत पूवीर्इतक2च म्हणजे २.४३% च वाढ झाली, तर मग २०००
मध्ये एकूण बेकारांची संख्या २.६ कोटी़ नाही, तर ५ कोटी़ असायला हवी होती.
आिण बेकारीचा दर ७.३% नाही तर १३.२% हवा होता. जर ह्ाच पर्माणात २००४
पयर्तचे आकडे काढले, तर बेरोजगारांची संख्या ७.८ कोटी असायला हवी होती
आिण बेकारीचा दर १८.३% झाला असता.
हे अगदी वरवरचे आकडे आहेत. तरीसुद्ा त्यामुळे बेरोजगारीची अकर्ाळ
िवकर्ाळ अवस्था समोर येत.े

खरी बेरोजगारी
पाBश्चमात्य देशांसारखा आपल्याकडे बेकारांना जगता येईल यासाठी काही
बेकारीभत्ा िमळत नाही. पोटाची खळगी भरायला माणूस काहीतरी करत रहातो.
1जवंत राहण्यासाठी काही तरी करणं भागच असतं. मग शेतकरी छोट्ाशा
जिमनीच्या तुकड्ावर हाडाची काडं करून जास्तीतजास्त िमळवायचा पर्यत्न
करतात, िकंवा शेतमजूर अधर् पोटी मजुरीवर काम करतात, िकंवा िवकर्ेता म्हणून
शहरांमध्ये कुठे दारोदार िफरून अथवा छोट्ामोठ्ा गोष्ी घेऊन रस्त्यावर,
तुम्ही बेकार का?
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बसमध्ये, टर् े नमध्ये िफरते िवकर्ेता म्हणून, अगदी गळ्यात डबा अडकवून चणेदाणेही
िवकतात. नाहीतर कचरा गोळा करणं, घरकाम करणं, असलं काहीतरी. पण सरकारी
आकड्ापर्माणे ह्ा सवर् लोकांना रोजगार आहे असं मानलं जातं.
मग ह्ाचे परणामही िविचतर्च येणार. अ1धकृत आकडेवारीपर्माणे फक् ७%
कामगार बेरोजगार आहेत. आिण दुसरीकडे, असंघिटत क्षेतर्ात काम करणाऱ्या एका
राष्र् ीय किमशनच्या मते देशातील ७७% लोक िदवसाला २० रुपयांपेक्षाही कमी
कमाईवर जगतात. अहवालात पुढे म्हटले आहे क2 कुठल्याही पर्कारची सामा1जक
सुरिक्षतता नसताना हे अत्यंत हलाखीच्या आिण दु:खद परBस्थतीत काम करतात.
हा अहवाल याच वषीर् (२००७) ऑगस्टला पर्1सद् झाला आहे.
भारताचा मोठा िवकास दर रोज चवीने चघळणाऱ्यांना कदािचत हा आकडा
अिवश्वसनीय वाटे ल. पण इतर आकडेवारीही ह्ा गोष्ीला दुजोरा देते.

भारत सरकारची गरबी दरू करण्याची जादच
ू ी छडी
१९९० च्या दशकात भारतातील गरबी उल्ेखनीयरत्या कमी झाली होती,
असा दावा भारत सरकार आिण जागितक बँक करतात. मुळातच शरम वाटावी इतक2
खालच्या पातळीवर असलेली दारद्र्यरेषा अजून खाली आणून त्यांनी मोठ्ा
पर्माणात गरबांना दारदर््यरेषेच्या वर आणलं. अस करून गरबांच्या िवकासाचे
आकषर् क आकडे त्यांना दाखवता येतात.
१९९९-२००० च्या भारताच्या नवीन दारदर््यरेषेच्या व्याख्येपर्माणे गर्ामीण
भागात मिहना ३२८ रुपये आिण शहरांमध्ये मिहना ४५४ रुपये कमावणारे
दारदर््यरेषेच्या वर आहेत. म्हणजेच रोज ११ रुपये खचर् करणारा गर्ामीण आिण रोज
१६ रुपये खचर् करणारा शहरी हे गरीब नाहीत!
पण भारत सरकारची १९७९ साली केलेली गरबीची व्याख्या पर्माण मानली,
तर १९९९-२००० ची आकडेवारीच बदलते. त्या व्याख्येपर्माणे १९९९-२०००
मध्ये दारदर््यरेषेच्या खाली राहाणाऱ्या लोकांची संख्या गर्ामीण भागात ७४.५%
आिण शहरी भागात ४५% असायला हवी!
आिण इकडे सरकार मातर् फक् ७% कामगार बेरोजगार आहेत असे मानते!
म्हणजे ९३% ना रोजगार आहे असं सरकार मानतं. पण त्यातल्या ७०% लोकांची
िदवसाची कमाई २० रुपये पेक्षाही कमी आहे! जगण्याची कशीबशी धडपड करणारे हे
सवर् लोक खरंतर बेरोजगारच आहेत.
हा आहे बेकारीचा भस्मासूर.

बेकारांची अगितकता
अशा परBस्थतीत अगितकतेमधून काळे व्यवसाय, वेश्या व्यवसाय, चोऱ्यामाऱ्या
तरुण-तरुणींना िगळत आहेत. नेक2चे जगणे, सचोटीचे जीवन कठीण बनत आहे. ही
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आहेत बेरोजगारी वाढीची फळे ! परणामी गुन्हेगारी, गुंडिगरी, सामा1जक अधोगती
वाढत आहे.
जागितक2करण, समाजातील गरीब-शर्ीमंतांमधील दरी वाढवून ह्ा गोष्ींना
पर्ोत्साहन देत आहे. (यावर सिवस्तर चचार् पुढे करणार आहोत.) महागड्ा उपभोग्य
वस्तूंनी ठोसून भरलेले शॉिपंग मॉल्स, कमीत कमी १०० रुपये ितक2ट असणारी
महाकाय 1सनेमागृहे (मल्टीप्लेक्स), बरस्ता सारखी चमचमती कॉफ2 शॉप्स्,
मॅक्डोनल्डसारखी फास्ट फूड हॉटे ल्स, वेगवान मोटरबाइक्स–ह्ा सगळ्या गोष्ी
खरंतर जे तीन चतुथार्श अधर् बेकार, बेकार आहेत त्यांना वाकुल्या दाखवत असतात,
िटंगल करत असतात, अपमािनत करत असतात. आपण नालायक आहोत, नाकाम
आहोत याची सतत टोचणी लावत असतात. चौकात िठकिठकाणी लागलेल्या
मोठमोठ्ा जािहराती हा अपमान, ही चीड आणखीनच वाढवतात.
चीड, संताप, मानहानी, नैराश्य, वैफल्याच्या ह्ा आगीत ल1लत चौधरी व सी.
रमेश जळू न खाक झाले, पण त्या आगीत
आणखी काय जळणार आहे? हा संताप
कोणािवरुद् भडकून उठणार आहे?
काश्मीर पेटलेला आहे. आसाम धुमसत
आहे. दोन्ही िठकाणी हजारो िनरपराध लोक
अितरेक्यांच्या गोळ्यांचे िशकार बनले आहेत.
अयोध्येची बाबरी मशीद उध्वस्त करण्यात आली
त्यावेळी देशभर पेटलेल्या अमानुष जातीय
दंगलींच्या िहडीस जखमा अजून ताज्या आहेत.
मुंबईच्या दंगलीनी आिण त्यानंतर झालेल्या
बॉम्बस्फोटांनी राक्षसी कर्ौयार्ची सीमा गाठली आहे. या
दोहोंची चौकशी करणाऱ्या शर्ीकृष्ण आयोगाच्या अहवालातून हे िवदारक वास्तव पुढे
आले आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या वंशहत्या, िबहारमध्ये होत असलेली द1लतांची
िनघृर्ण कत्ल यांनी तर उभ्या मानवतेला कािळमा फासला आहे. गदर् च्या िवळख्यात
सापडू न िकत्येक तरुणांची सवर् नाशाकडे वाटचाल सुरू आहे. देशभर गुन्हेगारीला उत
आला आहे. मुंबईतील गँगवॉसर् मध्ये रोज नवे मुडदे पडत आहेत.
वरवर पािहलं तर ह्ा सवर् घटना वेगवेगळ्या आहेत. एकमेकांशी संबध
ं
नसलेल्या. िनदान काही संबंध असल्याचे िदसत नसलेल्या. या सवर् घटनांना
जबाबदार असलेले सूतर्धारही तसे वेगवेगळे . त्या घडवून आणण्यात पुढाकार घेणाऱ्या
शक्2ही िनरिनराळ्या. पण जरा नीट िवचार करूया. त्या सवार्मध्ये कुठे तरी समान
धागा सापडतो का? अितरेक2 कारवायांमध्ये, जातीय दंगलींमध्ये, बॉम्बस्फोटांमध्ये,
द1लत हत्याकांडांमध्ये, गुन्हेगारी व गँगवॉसर् मध्ये–या सवर् घटनांमध्ये मोठ्ा
पर्माणावर पर्त्यक्ष सहभाग कोणाचा असतो?
तुम्ही बेकार का?
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वरील सवर् घटनांचा ज्या ज्या समाजशास्ज्ञांनी अभ्यास केला आहे त्या त्या
सवार्नी हाच िनष्कषर् काढला आहे क2, अशा सवर् घटनांचे नेतृत्व कोणाकडेही असो,
त्यात फार मोठ्ा संख्येने पर्त्यक्षात सहभाग घेणारे बेरोजगार तरुणच असतात.
सुरश
े , िवजय, देवेंदर् व मंजुनाथ सारखे िदशाहीन नाहीत, िदशाभूल झालेल.े नव्हे,
िदशाभूल करण्यात आलेले! पुन्हा बेरोजगारीच्याच भस्मासुराचे बळी!!

भग , C

बकर#च& स०गतल# जणर# करण
आपल्या देशातील शासकवगार्ने बेकारीची खोटी कारणं सांगून एक जाळं तयार
केलं आहे. आपल्या बेकारीसाठी आपण स्वत:च जबाबदार आहोत असं मानायला
लागून तरुण त्या जाळ्यात अलगद येऊन फसतात. राज्यकत्यार्च्या ह्ा फसव्या
पर्चाराला बळी पडल्यामुळे बेकारीसाठी सरकारी धोरणं, देशातील नेता आिण
भांडवलदार वगार्ची शासन व्यवस्था दोषी आहे हे त्यांना समजतच नाही.
बेकारीच्या खऱ्या कारणांकडे जाण्यापूवीर् शासकवगर् आिण त्यांचे बुिद्जीवी भाट
पसरवत असलेल्या भर्मांचे िवश्लेषण करूया.

– म पिहला –
भारताची लोकसंख्याच एवढी आहे क2 पर्त्येकाला नोकरी िमळू च शकत नाही.
नाही

***
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कोणीतरी धूतर् माणसाने असं म्हणून ठे वलचं आहे क2 एक खोटं १०० वेळा
सांिगतले क2 ते सत्य बनतं. ह्ाचाच वापर करून आपला शासक वगर् बेरोजगारीचं
मूळ लोकसंख्येतच आहे असा पर्चार करत आहे. 1जतके जास्त लोक हे खरं
मानायला लागतील तेवढं शासक वगार्च काम सोप्पं! कारण एकदा ह्ा िनष्कषार्वर
पोचल्यानंतर बेकारीसाठी सरकार जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे सामान्य जनता ही
बेकारीच्या िवरोधात संघषर् करण्याऐवजी आपापसातच एकमेकांना दोष देऊ लागते.
शहरी लोक गर्ामीण लोकांना, िहंद ू मुसलमानांना, उच्चवणीर्य मागासलेल्यांना िकंवा
द1लतांना–अशा पर्कारे सरकारला बाजूला ठे वून आपण स्वत:च स्वत:ला िपंजऱ्यात
उभं करतो.
बेकारीसाठी लोकसंख्येचं कारण म्हणजे एक थोतांडच आहे. सरकारी
आकड्ांवरूनच ते 1सद् होतं. १९८३ ते १९९३-९४ च्या दरम्यान लोकसंख्या
वाढीचा वािषर् क दर २.१२% होता, जो १९९३-९४ ते १९९९-२००० च्या दरम्यान
कमी होऊन १.९३% झाला होता. परंतु ह्ाच काळात रोजगार िनिमर् तीचा वािषर् क दर
२.०४% वरून घसरून ०.९३% इतका कमी झाला. म्हणजे लोकसंख्यावाढीचा दर
कमी होऊन सुद्ा रोजगार िनिमर् तीचा वािषर् क दर कमी झाला! लोकसंख्यावाढीचा दर
कमी होऊन सुद्ा बेकारी मातर् जोमाने वाढत होती.
ितसऱ्या जगातील आणखी एका देशाबरोबर जर तुलना केली तर लोकसंख्या
आिण बेकारीचा काहीही संबंध नाही हे अ1धक स्पष् होईल. बर्ाझील हा जगातील
मोठ्ा देशांपक
ै 2 एक देश आहे. बर्ाझीलचं क्षेतर्फळ भारतापेक्षा अडीचपट जास्त आहे,
पण लोकसंख्या (१९ कोटी)़ भारताच्या एक पंचमांशहk नही कमी आहे. बर्ाझीलमध्ये
भरपूर साधनसंपत्ी आहे. असं असुनही ितचा अ1धकृत बेरोजगारीचा दर भारतापेक्षा
जास्त आहे–भारताच्या ७.३% च्या तुलनेत बर्ाझीलचा दर ९.६% आहे.
तुम्ही बेकार का?
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जर खरोखरच बेरोजगारीचं कारण लोकसंख्या असतं तर ज्या देशात
लोकसंख्या कमी होत आहे, त्या देशात बेरोजगारी असता कामा नये. पBश्चम युरोप
मधील अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे, आिण २०००
पासून तर तो नकारात्मक झाला आहे. फर्ान्स, इटलीसह अनेक देशांमध्ये तर मुले
होण्यासाठी आ1थर् क पर्ोत्साहन िदले जाते. त्यामुळे पBश्चम युरोपमध्ये तर बेरोजगारी
असताच कामा नये. आपल्या कमी होत जाणाऱ्या लोकसंख्येची भरपाई करण्यासाठी
खरंतर ह्ा देशांनी परदेशातून कायमस्वरूपी राहायला येणाऱ्यांचं स्वागतच करायला
पािहजे. पण पर्त्यक्षात पBश्चम युरोप मध्ये बेरोजगारी गेल्या काही वषार्मध्ये वाढतंच
आहे, आिण आज सात टक्क्यांवर येऊन पोचली आहे! जसे भारतातील उजवे पक्ष
बेरोजगारीसाठी
भारतातील
मुBस्लमांना दोषी ठरवतात, अगदी
तसंच युरोपमधील उजवे राजकारणी
युरोपमधील बेरोजगारीसाठी ितथल्या
परक2य जनतेला दोषी मानतात.
परणामी ितथल्या परक2यांवर हल्े
होत आहेत, दंगे होत आहेत.
वरील सवर् मुद्ांवरून एक गोष् स्पष् होते क2 बेकारीचा लोकसंख्यावाढीशी
काहीही संबध
ं नाही. या गोष्ीवर आपला िवश्वास बसत नाही कारण पूणर् शासनयंतर्णा
बेकारीच्या कारणांसाठी लोकसंख्यावाढीचाच पर्चार करत असते.
पर्त्यक्षात लोकसंख्यावाढ व रोजगाराची उपलब्धता यांच्यात परस्पर िवरोध
नाही तर पूरकता आहे. लोकसंख्या वाढली तर उत्पादन वाढवण्याची गरज भासणार
नाही का? ह्ा वाढलेल्या लोकसंख्येला अन्धान्य, साबण, तेल, घरं, कपडे, इत्यादींची
गरज िनमार्ण होणारच. ह्ा वाढत्या उत्पादनामुळे रोजगारही वाढे ल.
सरकारी धोरणांच्या िदवाळखोरीपायी बेकारी आहे (यावर सिवस्तर चचार् पुढे
करणार आहोत), लोकसंख्येमुळे नव्हे. जनतेसाठी रोजगार उपलब्ध करणं, देशातील
गरबी दरू करणं हा आजच्या सरकारी धोरणांचा उद्ेशच नाही. देशातील
धनदांडग्यांच्या, आिण आता गेली १५ वषेर्, िवदेशी बह` राष्र् ीय कंपन्यांच्या तुंबड्ा
कशा भरल्या जातील हाच सरकारी धोरणाचा उद्ेश आहे.

नवीन .कमर् 1सद्ान्त/
तळागाळातल्या लोकांनी या अन्यायाचा जाब िवचारू नये यासाठी सत्ाधारी
वगर् नेहमीच त्यांना िनरिनराळ्या भर्मांमध्ये गुरफटू ऩ ठे वू पाहतात. िवशेषत: त्यांच्या
दैन्यावस्थेला ते स्वत:च जबाबदार असल्याचं त्यांच्या डोक्यात ठासून भरण्याचा
सत्ाधाऱ्यांचा पर्यत्न असतो. शेकडो वषर् भारतात सवणार्नी द1लतांना अशाच
.कमर् 1सद्ान्तात/ अडकवून ठे वलं क2 म्हणे त्यांच्या अस्पृश्यतेला सवणर् जबाबदार
नाहीत, तर ते त्यांच्या पूवर्जन्मीच्या पापाचं फळ आहे. महात्मा फुल्यांनी ह्ा अमानुष
लोकायत
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भोंदिू गरीचा भोपळा फोडला. आज तसाच नवीन .कमर् 1सद्ान्त/ आहे–
लोकसंख्यावाढीचा. आज, कुठल्याही पर्श्नाचं खापर राज्यकतेर् लोकसंख्यावाढीवरच
फोडतात. त्यात त्यांची उघडउघड अन्यायकारक, िवषमता जोपासणारी धोरणं आिण
ऐतखाऊ वगार्ची जुलमी नादानी त्यांना लपवता येत.े भोळ्या जनतेला वाटतं क2
आपणच आपल्या दारदर््याला जबाबदार आहोत कारण आपली लोकसंख्या जास्त
आहे.

– म दुसरा –
काम खूप आहेत हो,
हो पण आपल्या देशात लोकांना काम करायची इच्छाच
नाही.
नाही सगळ्यांना नुसतं टेबल खुचीर्वर बसून पगार मातर् पािहजे.
ही गोष् खरी असेलच तर ती शर्मांची लाज वाटणाऱ्या उच्चभर्ू वगार्बद्ल खरी
आहे. कष्कऱ्यांची Bस्थती यापेक्षा वेगळी आहे.
जर खरोखरच ही अकर्ाळिवकर्ाळ समस्या बेकार लोकांना कामच नकोत म्हणून
आहे तर मग दरवषीर् हजारो-लाखो लोक जे गावाकडू न शहरांकडे िकंवा अधर् िवक1सत
पर्देशातून िवक1सत पर्देशाकडे येतात ते कशासाठी? हे लोक कामाच्या-रोजगाराच्या
शोधात येतात. एवढंच नाही तर अत्यंत बकाल वस्त्यांमध्ये राहk न कंबर कसून मेहनत
करतात.
लाखो पदवीधर तरुण आज कंतर्ाटी कामगार म्हणून अत्यल्प वेतनावर बाराबारा तास अंगमेहनतीची कामे करताहेत, हजारो पदव्युत्र तरुण शहराशहरांतन
ू
रातर्ंिदवस ऑटोरक्षा चालवताहेत. अनेक सुिशिक्षत तरुण आज मॅकडोनल्डस्-कॅफे
कॉफ2 डे-बरस्ता सारख्या िठकाणी िदवसाचे १२ तास वेटरचे काम करत आहेत.
आपल्या देशातील गरीब लोकांना कामच करायला नको आिण म्हणूनच बेकारी
वाढते आहे असं मानणारे बेशरम धनदांडगे लोकच आहेत. जे हे िवसरतात क2 त्यांचे
अवाढव्य बंगले हे जीव तोडू न उन्हातान्हात मेहनत करणाऱ्या सामान्य कष्कऱ्याच्या
घामातून उभे रािहलेले असतात; जे हे िवसरतात क2 त्यांच्या िवदेशी गाड्ा ज्या
.एक्सपर्ेस हायवे/ वरून धावतात ते रस्ते उन्हापावसात, भयानक परBस्थतीत काम
करणाऱ्या सामान्य कष्कऱ्यांनी बांधलेले असतात; जे हे िवसरतात क2 त्यांच्या
डायिनंग टेबलावर वाढलेले अन् हे ह्ा देशातल्या सामान्य शेतकऱ्याच्या िदवस-रातर्
जमीन कसून केलेल्या मेहनतीतून तयार होतं.
– म ितसरा –

राखीव जागा,
जागा 1स्यांच्या नोकऱ्या,
नोकऱ्या परपर्ांतीयांची घूसखोरी,
खोरी वगैरे वगैरे
अनेक उच्चवणीर्य तरुणांना वाटतं राखीव जागांमुळे त्यांना नोकऱ्या िमळत
नाहीत. तर अनेक पुरुषांना 1स्या गरज नसताना नोकऱ्या करून गरजूंच्या जागा
अडवतात असं वाटतं. परपर्ांतीयांनी नोकऱ्यांवर कब्जा िमळवलाय म्हणून आपल्या
तुम्ही बेकार का?
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पर्ांतात बेकारी वाढतेय असं काहींना वाटतं आिण म्हणूनच ते परपर्ांतीयांना
हाकलण्याची हाक देतात.

राखीव जागा
कुठल्याही लोकशाही समाजात सवर् नागरकांना समान संधी िमळण्यासाठी,
ज्यांच्यावर वषार्नव
ु षेर् जुलूम होत आलेला आहे अशांना राखीव जागांसारखे
िवशेषा1धकार देणं अत्यंत न्याय्य आहे. म्हणूनच अमेरकेत सुध्दा सरकारने
काळ्यांसाठी काही िवशेषा1धकार िदलेले आहेत. भारतातही 1स्यांना व द1लतांना
िदलेले आरक्षणासारखे अ1धकार हे ही ह्ाच तत्वज्ञानात बसतात. वांिशक अथवा
जातीय पर्श्न त्यामुळे सुटले असं नाही आिण फक् आरक्षणामुळे सुटतील असंही
नाही. त्याची कारणमीमांसा करणं हा वेगळा िवषय आहे.
तसं तर बेकारीसाठी आरक्षणावर ठपका ठे वणं तकर्संगत नाही. कारण राखीव
जागा जरी काढू न टाकल्या तरी फारतर द1लतांच्या काही नोकऱ्या सवणार्ना
िमळतील एवढंच. तरीही सवर् जातीतल्या िमळू न बेकारांची संख्या तेवढीच रहाते.
आिण आता तर परBस्थती अशी आहे क2 द1लतांसाठीही आरक्षणाचा काही
अथर् उरला नाही. कारण आरक्षण फक् सरकारी क्षेतर्ातच आहे, आिण
जागितक2करणानंतर सरकारी क्षेतर्ातील भरती पूणर्पणे थांबली आहे. उलट, जे आता
नोकऱ्यांमध्ये आहेत त्यांनाही स्वेच्छािनवृत्ीच्या िनिमत्ाने काढू न टाकण्यात येत
आहे. १९९४ ते २००३ च्या दरम्यान सरकारी क्षेतर्ातील एकूण ९ लाख रोजगार
कमी झाले आहेत.
आज कुठे च नोकऱ्या नाहीत. सरकारी क्षेतर्ातही नाही आिण खाजगी, कॉरपोरेट
क्षेतर्ातही नाही. एका रक् पदाची जािहरात आली तरी हजारोंच्या संख्येने लोक रांगेत
उभे राहतात. आता ही नोकरी बर्ाह्ण, द1लत वा मराठी कुणालाही िमळाली तरी
त्यांच्याच जातीतील एकूण बेकारीवर त्याचा काय परणाम होणार? सवार्नी एकतर्
येऊन बेकारीच्या मूळ पर्श्नांवर लढण्याऐवजी अBस्तत्वात नसलेल्याच गोष्ींसाठी
लोक एकमेकांशी भांडत रहातात.

1स्यांच्या नोकऱ्या
ज्यांना 1स्यांनी घराबाहेर पडू न नोकऱ्या िमळवल्यामुळे आमच्या नोकऱ्यांवर
गदा आली असं वाटतं त्यांचा हा दृिष्कोन म्हणजे वषार्नव
ु षर् चालत आलेला
..1स्यांनी स्वत:ला घराच्या चार िभंतीत ठे वून फक् चूल व मूल सांभाळावं// हा
संकुिचत दृिष्कोन आहे. हा पूणर्पणे पुरुषपर्धान दृिष्कोन असून 1स्यांना पुरुषांच्या
बरोबरीने स्वतंतर् माणूस म्हणून जगण्याची संधी नाकारणारा दृिष्कोन आहे. सवर् स्ीपुरुषांना, ज्यांना रोजगार हवा आहे अशा सवार्साठी लढण्याऐवजी परत आपण इथेही
भांडवली व्यवस्थेत ज्या तुटपुज्
ं या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत त्याच्यासाठीच भांडत
आहोत.
लोकायत
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परपर्ांतीय आकर्मण
परपर्ांतीयांचे लोंढे आपल्या पर्ांतात आल्यामुळे आपल्या राज्यात बेरोजगारी
वाढते, हा एक मोठा समज. उदा. मुंबईमध्ये परपर्ांतीयांमुळे मराठी तरुणांची बेकारी
वाढते म्हणून मग कधी .लुंगीवाले/ तर कधी
.भैये/ तर कधी .बांगलादेशी घूसखोर/ असं
म्हणून यांच्यािवरुद् आगपाखड करण्यात
येत असते. पण नािशक, पुणे, नागपूर,
औरंगाबाद, कोल्हापूर यांसारख्या मोठ्ा
शहरात मराठी तरुण तरुणी, लाखोंच्या
संख्येने बेरोजगार आहेत. ितथे कुठे
परपर्ांतीय आहेत? हा पिहला पर्श्न. खुद् मुंबईत दरवषीर् कामासाठी 1जतके परपर्ांतीय
येतात, त्यापेक्षा जास्त संख्येने मराठी माणसेच उवर् रत महाराष्र् ातून येतात. त्यांनाही
मुंबईतून हाकलून लावायचे काय? हा दुसरा पर्श्न. महाराष्र् ातून परपर्ांतीयांना हाकलून
लावण्याची हे जशी भाषा करतात, तशीच भाषा इतर पर्ांतातल्या अशाच शक्नी
केली व ितथे राहणाऱ्या लाखो मराठी माणसांना हाकलून लावले तर हे काय करणार?
हा ितसरा पर्श्न.
वस्तुBस्थती ही आहे क2 देशातील पर्त्येक राज्यात आज बेरोजगारीची समस्या
भीषण बनली आहे. बेरोजगारी ही देशव्यापी समस्या आहे. .परपर्ांतीयांचे आकर्मण/
यांसारखे िनरथर् क वाद उकरून काढू न ही समस्या कधीच सुटणार नाही. अशा
वादांतून उलट जनतेची एक2 दुबळी होऊन त्याचा सत्ाधाऱ्यांनाच फायदा होतो.

खोटा पर्चार, अज्ञानाचा गैरफायदा
वरील सवर् मुद्ांवरून एक गोष् स्पष् होते. मुळात उपलब्ध रोजगार कमी आहेत
ही गोष् लक्षात घेण्याऐवजी सामान्य माणसं एकमेकांनाच दोषी ठरवत आहेत. मुळात
रोजगार इतके कमी का? िकंवा, रोजगारांची संख्या वाढली पािहजे–ह्ा मागण्या
घेऊन देशातील सवर् बेरोजगारांनी खरंतर लढलं पािहजे. त्याऐवजी देशातील
राज्यकत्यार्नी जे मूठभर रोजगार उपलब्ध केले आहेत, त्याचसाठी आपण
आपापसात भांडत आहोत. कधी जातीच्या नावाखाली तर कधी धमार्च्या नावाखाली,
कधी 1लंगभेदावर तर कधी पर्ांतीय नावावर.
हा सावर् ितर्क दृिष्कोन लोकांच्या मनात ठासून भरवण्यास जबाबदार आहेत,
आपले सत्ाधारी राजकारणी आिण सरकारी बुिद्जीवी. हीच बांडगुळं सामान्य
माणसांना जाती-धमार्मध्ये तोडू न, आपापसात कोंबडयांची झुज
ं लावून देऊन,
देशातल्या खऱ्या पर्श्नांकडे दुलर्क्ष करण्यात यशस्वी झाली आहेत. आपण ह्ा खोट्ा
पर्चाराच्या पलीकडे जाऊन बेकारीचा पर्श्न समजून घेण्यात कमी पडलो म्हणून
आपण एकतर् येऊ शकलो नाही. बेकारीच्या खऱ्या कारणांशी सत्ाधाऱ्यांच्या
धोरणांच्या िवरोधात संघषर् उभा करू शकलो नाही. याचाच फायदा घेऊन सत्ाधारी
तुम्ही बेकार का?
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आपल्या अथर् व्यवस्थेचे जागितक2करण करून .नवीन आ1थर् क धोरणां/ सारखी धोरणं
अंमलात आणत आहेत. त्यामुळे बेकारीचा पर्श्न हा अजूनच भयानक होणार आहे.

– म चौथा –
सरकारकडे पैसाच नाही तर ते काय करणार?
करणार
जेव्हा जेव्हा सामान्य जनता सरकारकडे स्वस्त दरानं आरोग्य, िशक्षण, वीज,
बसभाडे मागते, शेतकरी शेतीसाठी वीज, पाणी, खत स्वस्तात मागतात, बेरोजगार
युवक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वस्त दरात कजर् मागतात–तेव्हा तेव्हा
सरकार ितजोरीतल्या खडखडाटाचं रडंगाणं सुरू करतं. जनतेसमोर खडखडाटाचं
कारण सांगणारे मंतर्ी, आमदार, खासदार मातर् आपले वेतन, भत्े, पेन्शन सतत
वाढवत असतात.
पोस्ट ऑिफस बचत योजना, पेन्शन फंड, पर्ॉBव्हडंड फंड ह्ामध्ये सवर् सामान्य
जनतेची कोट्वधी रुपयांची बचत जमा आहे. सरकारी ितजोरीत करही मोठ्ा
पर्माणात जमा होत असतात. पण त्याची रोजगार देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक
करायची सोडू न सरकार ते बड्ा भांडवलदारांच्या ितजोऱ्यात हस्तांतरीत करीत
आहे. उदा. देशातील सरकारी बँकांकडू न टाटा, िबलार्, अंबांनी सारख्या धनदांडग्यांनी
घेतलेली कजार्ची रक्कम १,५०,००० कोटी रुपये आहे. सरकार आता हे कजर् माफ
करत आहे. या व्यितरक् वेगवेगळ्या िनिमत्ाने सरकार शर्ीमंतांना कोट्वधी रुपयांचे
अनुदान देत असते.
जर देशात पैसा नाही तर Bस्वस बँकेत काळा पैसा कुठू ऩ आला? देशातील
शर्ीमंतांचे १० लाख कोटी रुपये Bस्वस बँकेत जमा आहेत. बेकायदेशीर आिण लुटू ऩ
जमा केलेला हा पैसा जप् का केला जात नाही?
सरकारकडे पैशांची कमी नाही हे तर स्पष्च आहे. पण तसा भर्म मातर् पसरवला
गेला आहे. कारण त्याचा फायदा घेऊन सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकून टाकू
शकतं.
सरकारची जबाबदारी आहे क2 आपल्या साधनसंपत्ीची नीट व्यवस्था पाहणं.
स्वातंत्यानंतरच्या लगेचच्याच काळात ह्ापेक्षा िकतीतरी कमी साधनसंपत्ी
असूनसुध्दा ह्ापेक्षा िकतीतरी जास्त पर्माणात नवनवीन रोजगार उपलब्ध केले गेले.
आजही मनात असेल तर सरकार हे करू शकतं. पण त्यांनी ठरवलच आहे क2
व्यापक जनतेच्या िवकासासाठी पैसे लावण्याऐवजी मूठभर धनदांडग्यांची सेवा
करायची.

आपण आता सोडू न िदली पािहजे. एकमेकांना दोष देणं आिण आपापसातील लढाया
ही सोडू न िदल्या पािहजेत. आपण ह्ा पर्श्नांसाठी स्वत:लाच दोषी समजत असतो.
परंतु हा पर्श्न सवर् समाजाचा आहे. आपण ह्ाची कारणं समजून घेतली पािहजेत व
योग्य मागण्यांसाठी लढा उभा केला पािहजे. तरच आपण ह्ा िवळख्यातून बाहेर पडू
शकू.
सवर् देशालाच 1जथे आग लागली आहे ितथे आपण फक् स्वत:चं घर वाचवू
शकतो का? तसा पर्यत्न केला तरीही ते शक्य नाही.
चला तर मग, ह्ा बेकारीच्या पर्श्नावर लढण्यासाठी एकतर् येऊया!
आिण त्यासाठी पर्थम समजून घेऊया क2 बेरोजगारीची खरी कारणं काय
आहेत!!

***

पर्श्नाच्या मुळाशी जाऊ
िमतर्ांनो, बेकारी हा काही वैयिक्क पर्श्न नाहीये. हा पर्श्न एवढा मोठा आहे क2
तो एकेकट्ानं सोडवणं शक्य नाही. म्हणूनच येनकेन पर्कारेन मला नोकरी
िमळालीच पािहजे, मग ती दुसऱ्याच्या 1खशातून काढू न घेतलेली का असेना! ही वृत्ी
लोकायत
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भग , D

बकर#च& खर# करण
िमतर्ांनो, बेरोजगारी हे आपल्या आयुष्यातील कटू सत्य आहे. आपल्या
आजूबाजूला आिण संपूणर् समाजामध्ये ही समस्या अशा पर्कारे पसरलेली आहे क2
अस वाटतं क2 ही सनातन काळापासून चालत आलेली समस्या आहे. पण हे खरं
नाही. ही समस्या खरंतर
भांडवलशाहीची देणगी आहे.
ह्ा
आधीच्या
सरंजामी
समाजात गरबी, भुकेकंगाली,
शोषण ह्ा समस्या होत्या. पण
बेरोजगारी नव्हती. बेरोजगारी
ह्ा शब्दाचा जन्मच भांडवली
समाजव्यवस्थेमध्ये
झाला
आहे. ह्ा भांडवली समाजव्यवस्थेत बेरोजगारी कशी जन्माला येते िकंवा वाढते हे
समजून घेऊ. त्यासाठी इितहासावर एक नजर टाकण्याची गरज आहे.
युरोपमध्ये औद्ोिगक कर्ांतीला सुरुवात झाल्यानंतर भांडवली उत्पादन
व्यवस्थेचा जोमाने िवकास व्हायला सुरुवात झाली. शेतीवर आधारत सरंजामी
व्यवस्थेमधे अनेक मूलभूत बदल झाले. जिमनीचा ताबा राजे-महाराजे, जमीनदार,
सामंत यांच्याकडू न भांडवलदार, व्यापारी, बँका, स्वतंतर् मालक शेतकरी यांच्याकडे
गेला. छोटे जमीनदार आिण त्यांची कुळं (बंधवा मजदरू ) यांच्या जागी स्वतंतर् शेतकरी
स्वत: िकंवा मजूरांच्या मदतीने शेती करू लागले. त्याचा एक िहस्सा ते बाजारात िवकू
लागले. पण सगळ्यात महत्वपूणर् बदल झाला तो म्हणजे लोक हातांनी उत्पादन
करायचे त्या जागी मोठमोठ्ा कारखान्यांमधून यंतर्ं उत्पादन करू लागली. पारंपरक
पद्तीनी िपढ्ानिपढ्ा चालत आलेले अनेक व्यवसाय हळू हळू बंद पडत गेले.
शेतीवर आधारत गर्ामीण अथर् व्यवस्थेची जागा नवीन औद्ोिगक व्यवस्थेने
घेतली. बड्ा बड्ा कारखान्यांचे मालक, म्हणजे भांडवलदार, हजारो मजूरांना
कारखान्यात कामाला लावून उत्पादन करतात आिण ते िवकून नफा कमावतात.
नफा कमावणे हाच ह्ा भांडवलदारांचा उद्ेश असतो. भांडवलाची गुंतवणूक करून,
कामगारांकडू न मालाचे उत्पादन ते फक् नफा कमावण्यासाठीच करतात. भांडवली
उत्पादन व्यवस्थेमध्ये लोकांच्या गरजा पूणर् करणे हा उद्ेश नसतोच. भांडवलदार
फक् त्याच वस्तू बनवतात ज्या िवकल्यावर पर्चंड नफा कमावता येईल. मग ती वस्तू
लोकांच्या गरजेची नसली, टाकावू असली तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही.
त्याचपर्माणे, लोकांना रोजगार देणे हा भांडवली व्यवस्थेचा उद्ेश नसतोच.
त्यांचा उद्ेश एकच: फायदा कमावणे, अ1धक फायदा कमावणे, अ1धका1धक फायदा
लोकायत
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कमावणे. म्हणूनच कमीतकमी कामगार, कमीतकमी पगारावर कामाला ठे वून
त्यांच्याकडू न जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचा त्यांचा पर्यत्न असतो. कमीतकमी
खचर् करून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणं आिण त्यावर जास्तीत जास्त नफा
कमावणं हाच भांडवलदाराचा उद्ेश असतो.

बेकारी–
ारी–भांडवलशाहीचा अटळ परणाम
भांडवलशाही ही व्यवस्था रोजगार िनमार्ण करणारी व्यवस्था कधीच नव्हती. या
व्यवस्थेचा एकमेव उद्ेश असतो नफा. नफा, फक् नफा, आणखी नफा! जास्तीत
जास्त नफा िमळवण्यासाठी रोजगार देणं हे फक् साधन आहे आिण म्हणूनच
भांडवलशाहीमध्ये बेकारी अटळ आहे. याबद्ल थोडं अ1धक समजून घेण्याचा पर्यत्न
करूया.
भांडवलदार कामगारांकडू न उत्पादन करून घेतात. ते बाजारात आणतात. माल
बाजारात िवकल्यानंतर नफा िमळतो, आिण जोपयर्त माल िवकला जात नाही तोपयर्त
त्याच्या उत्पादनावर झालेला खचर् ही अडकून पडतो. म्हणूनच भांडवलदार लवकरात
लवकर माल बाजारात िवकण्याचे सवर् तोपरी पर्यत्न करतात.
पण इतरही भांडवलदारांनी तोच माल बाजारात िवकण्यासाठी आणलेला
असतो. मग आपापला माल िवकण्यासाठी त्यांच्यात स्पधार् होते. ह्ा स्पधेर्मध्ये
ज्याचा माल स्वस्तं आिण चांगला, तोच 1जंकतो.
ह्ा गळे कापू स्पधेर्मळ
ु े भांडवलदार आपला
उत्पादन खचर् कमीतकमी करण्याचा पर्यत्न
करतात. म्हणून मग कमीतकमी कामगार
कामावर ठे वतात; कायमस्वरूपी कामगारांऐवजी
कंतर्ाटी कामगार ठे वतात; त्यांना कमीत कमी
पगार देतात; पगार कापण्यासाठी कारणं
शोधतात. कामाचे तास वाढवले जातात. कामाचा
वेग वाढवला जातो आिण त्याच रोजगारामध्ये
जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचे पर्यत्न भांडवलदार करतात.
ह्ा गळे कापू स्पधेर्मुळेच, पर्त्येक भांडवलदार पर्संगी यांितर्क2करण करून, िकंवा
जुन्या यंतर्ांच्या जागी नवीन यंतर् आणून कामगारांच्या संख्येत कपात करण्याचा पर्यत्न
करतात. यांितर्क2करणामुळे िकंवा नवीन तंतर्ज्ञानामुळे कमी कामगार ठे वूनही जास्त
उत्पादन होतं. ह्ामुळे माल आणखी स्वस्तात तयार होऊ शकतो. जो भांडवलदार
यांितर्क2करणात मागे पडतो, तो स्पधेर्तूनही बाद होतो. उदाहरणच द्ायचं झालं तर
कपडे िशवण्याची िवजेवर चालणारी यंतर् आल्यानंतर हातमाग वापरणारे भांडवलदार
स्पधेर्त मागे पडले आिण दस्तकार तर बरबादच झाले, कारण त्यांचा उत्पादन खचर्
जास्त येत असल्यामुळे बाजारात माल कमी िवकला जाई.
तुम्ही बेकार का?
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अथार्तच भांडवलशाहीमध्ये, भांडवलदारांमध्ये होत असलेल्या स्पधेर्मळ
ु े
तंतर्ज्ञानाचा िवकास होत जातो, आिण उत्पादन वाढत जातं. पण ह्ा नवीन यंतर्ांमुळे
आिण तंतर्ज्ञानामुळे ना कामगारांच जीवन सुखमय बनतं, ना त्यांचे कामाचे तास कमी
होत, ना त्यांचा पगार वाढत. उलट, नोकऱ्याच काढू न घेऊन त्यांना रस्त्यावर फेकलं
जातं. बेकारांची वाढती फौज हा भांडवलदारांचा फायदाच आहे. बेकारांची जेवढी
जास्त फौज दारात उभी रािहल तेवढे आतल्या (कामावर असलेल्या) कामगारांचे
पगार कमी करत नेता येतात. त्यामुळे भांडवलशाहीमध्ये एक मोठा वगर् दरदर्ी होतो
िकंवा बेकार होतोच. हा भांडवलशाहीचा िन:संशय परणाम आहे. म्हणजेच दारदर््य
आिण बेकारी हे भांडवलशाही व्यवस्थेचं अंगभूत वैिशष्ट् मानावं लागेल.
भांडवलशाहीमध्ये आणखी एक गोष् िनिहत आहे आिण ती म्हणजे ही क2
त्यात गरीब आिण शर्ीमंतामधील दरी वाढत जाते.

अमेरकेतील गरबी आिण बेकारी
याच कारणांमुळे अमेरका, युरोप, जपान
सारख्या िवक1सत भांडवलशाही राष्र् ांमध्येही
बेरोजगारी आहे. जगातल्या सगळ्यात शर्ीमंत
भांडवलशाही
देशाकडे–अमेरकेकडे–एक
नजर टाकूया. इथे सरकारी आकड्ापर्माणे
४.७% लोक बेरोजगार आहेत. पण पर्त्यक्षात
बेरोजगारीचा आकडा ह्ाच्या जवळजवळ
दुप्पट आहे–९.२%. सरकारी आकडा एवढा
कमी असण्याचं कारण हे क2 अमेरक2
सरकारने बेरोजगारांची व्याख्याच अशी केली
आहे क2 त्यानुसार अनेक बेरोजगार त्यात गणलेच जात नाहीत. उदा. सवर्
रोजंदारीवरील कामगार, ज्यांना आठवड्ातून फक् एखादा िदवस काम िमळतं असे
सवर् अधर् बेरोजगार हे त्यांच्या बेरोजगारांच्या व्याख्येत बसतच नाहीत.
ह्ा वाढत्या बेरोजगारीचा फायदा घेऊन अमेरक2 भांडवलदार आपल्या
कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांच्या ऐवजी कंतर्ाटी कामगारांना कामावर
ठे वत आहेत. अमेरकेतील जवळजवळ एक तृतीयांश कामगार कंतर्ाटी कामगार
आहेत. उत्पादनात वाढ होत असूनसुद्ा कामगारांचे सरासरी वेतन गेली ३० वषेर्
सतत कमी कमी होत चाललं आहे. परणामी घरखचर् भागवण्यासाठी कामगार अ1धक
तास काम करत आहेत, एकाचवेळी दोन िकंवा तीन नोकऱ्या करत आहेत.
ह्ाचा परणाम असा क2 जगातील सगळ्यात शर्ीमंत देशामध्ये गरबी वाढू
लागली आहे. अमेरक2 सरकारच्याच एका आकडेवारीनुसार १३% अमेरक2,
म्हणजेच ३.७ कोटी लोक, गरबीत रहात आहेत. सरकारने हा ही आकडा कृितर्मपणे
कमी दाखवण्याचा पर्यत्न केला आहे, गरबीरेषेची पातळी कमी करून. उदा.
लोकायत
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जवळजवळ चार कोटी अमेरकन लोकांना पोटभर जेवण िमळत नाही. ४ कोटी ७०
लाख म्हणजे जवळजवळ १६% अमेरक2 नागरकांकडे आरोग्यिवमा नाही.
अमेरकेमध्ये आरोग्यसेवा ह्ा पूणर्त: खाजगी आहेत, आिण त्याही इतक्या महाग क2
जर आरोग्याचा िवमा उतरवलेला नसेल तर, सामान्य माणसाला इलाज करणे
अशक्य आहे. म्हणजेच १६% अमेरक2 लोक आजारी पडले तर इलाज करू शकत
नाहीत. म्हणूनच अथर् शास्ज्ञांचं मत आहे, क2 जर गरबीरेषेची योग्य व्याख्या केली
तर ९ कोटी़ म्हणजेच ३०% अमेरक2 गरबीरेषेच्या खाली रहातात.

शर्ीमंत अजून शर्ीमंत, गरीब अजून गरीब
नव्या तंतर्ज्ञानाने उत्पादन तर वेगाने वाढतं पण
समाजात पसरलेल्या गरबी आिण बेकारीमुळे त्याला
मागणी अगदी थोडी असते. लवकरच मागणीपेक्षा
उत्पादन जास्त होतं. त्यालाच मंदी म्हणतात. गरबी
आिण बेरोजगारी हे जसं भांडवलशाही व्यवस्थेचं
अंगभूत वैिशष्ट् आहे. तसंच भांडवलशाहीमध्ये मंदीही
अटळ आहे. मंदी आल्यावर भांडवलदारांमध्ये
आपापसात स्पधार् तीवर् होत जाते. आपला माल
िवकला जावा म्हणून मग ते सवर् संभाव्य पर्कारांचा अवलंब करतात. मालाची िकंमत
कमी करणे, कामगारांची संख्या कमी करून त्यांच्यावरील खचर् वाचवणे, इत्यादी. ह्ा
स्पधेर्त जो हरतो तो नामशेष होतो. त्याच्या कारखान्याला टाळं लागतं. जो 1जंकतो
तो िटकतो. एवढंच नाही, तर मोठा होत जातो. या जीवघेण्या स्पधेर्त दयामाया नसते.
ह्ाच पर्िकर्येमुळे युरोप, अमेरकेतील १८ व्या शतकातील छोटे उद्ोग, १९
व्या शतकाच्या शेवटापयर्त िवशालकाय उद्ोगांमध्ये रूपांतरत झालेले होते.
अमेरकेचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर तेल, कोळसा, स्टील, साखर या वस्तूंच्या
उत्पादनात अगदी मूठभर महाकाय उद्ोग रािहले होते आिण ह्ा थोड्ाशा
उद्ोगपतींचे त्या त्या क्षेतर्ातील उत्पादनावर पूणर् अ1धपत्य होते. सवर् उद्ोगपती
शेकडो करोडो डॉलरच्या संपत्ीचे मालक होते.

बह` राष्र् ीय कंपन्यांचा उदय
१९७० च्या दशकाअखेरीपयर्त िवक1सत देशांतील मक्ेदारी कंपन्यांचे
आं तरराष्र् ीय व्यवहार एवढ्ा मोठ्ा पर्माणात वाढले क2, त्या बह` राष्र् ीय कंपन्या
म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. या इतक्या महाकाय आहेत क2 आज ह्ा मूठभर
बह` राष्र् ीय कंपन्यांनी संपण
ू र् जगावर आपलं अ1धपत्य गाजवलं आहे: जगातील
सगळ्यात महाकाय २०० बह` राष्र् ीय कंपन्या आज जागितक बाजारपेठेतील एक
चतुथार्श उत्पादन िनयंितर्त करतात. ह्ापैक2 काही तर इतक्या पर्चंड आहेत क2 त्या
काही देशांनाही पूणर् िगळं कृत करू शकतात.
तुम्ही बेकार का?
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ह्ा भीमकाय बह` राष्र् ीय कंपन्या जागितक बाजारपेठेवर मक्ेदारीचा फायदा
उठवून जबरदस्त नफा .सुपर पर्ॉिफट/ कमावत आहेत. अथार्तच हा नफा कंपनीचे
मालक व वरष् मॅनेजर ह्ांच्यात आपापसात वाटला जातो. खूप मोठ्ा पर्माणात
यांितर्क2करण केल्यामुळे तुलनेने ह्ा कंपन्यांमध्ये खूपच कमी कामगार काम करतात.
तरीही ह्ा पर्चंड नफ्यातला एक छोटासा वाटाही कामगारांना िमळत नाही. उलट
आपला नफा आणखी वाढवण्यासाठी वाढत्या
यांितर्क2करणामुळे िनमार्ण झालेल्या बेरोजगारीचा
फायदा उठवून कंपनीतील कायम कामगारांना
काढू न त्या जागी कंतर्ाटी कामगार ठे वतात.
भांडवलशाहीबद्ल असा एक पर्चार केला
जातो क2 या व्यवस्थेत हळू हळू िवकास
तळागाळापयर्त पोहोचतो. वस्तुBस्थती याच्या नेमक2
उलट आहे. १९७३ ते २००३ च्या दरम्यान कर
भरणाऱ्या ९०% अमेरक2 लोकांचं सरासरी उत्पन्
७% नी कमी झालं, तर १% शर्ीमंत लोकांचं उत्पन्
१४८% नी वाढलं. अमेरकन कंपन्यांच्या मुख्य कायर् कारी अ1धकाऱ्यांचं १९८०
मध्ये सरासरी वािषर् क उत्पन् १० लाख डॉलसर् होतं; २००१ मध्ये ते १४०० लाख
डॉलसर् पयर्त वाढलं! आिण या आकड्ांमध्ये ह्ा अ1धकाऱ्यांना िमळणाऱ्या इतर
सोयी-सुिवधा, भत्े वगैरे सामील केलेले नाहीत. १९८० मध्ये मुख्य कायर् कारी
अ1धकाऱ्याचा सरासरी पगार हा कामगाराच्या सरासरी पगारापेक्षा ४२ पट होता, तर
२००४ मध्ये तो ४३१ पट झाला आहे. परणामी अमेरकेत २००४ मध्ये सवार्त
शर्ीमंत १% लोक एक तृतीयांश राष्र् ीय संपत्ीचे मालक होते.

वाढती गुन्हेगारी
मग अपरहायर् पणे सामा1जक जाणीवेचा अभाव, वाढती गुन्हेगारी आिण
व्यसना1धनता हे ही परणाम िदसून येतात. अमेरकेतील तुरुंग हे कैद्ांनी भरुन गेले
आहेत. १९७२ ते २००६ दरम्यान, तुरुंगातील कैद्ांचं पर्माण ६ पटींनी वाढलं आहे.
आजच्या घडीला २२ लाख लोक गजाआड आहेत.
वेगाने वाढणाऱ्या कैद्ांच्या लोकसंख्येमुळे अमेरक2 कॉरपोर्रश
े न्सना, पोलीसांना
शस् पुरवणे, तुरुंग बांधणे अश्या पर्कारच्या कोट्वधी डॉलसर् च्या धंद्ाची मोठी
संधीच िमळाली आहे.

***

मान1सक आजारात वाढ
रोजगाराची वाढती असुरिक्षतता, रोजगारामधील वाढता तणाव, समाजातील
वाढती बेकारी आिण
गरबी... ह्ा सवार्चा एक
िनBश्चत परणाम आहे:
मान1सक तणाव िकंवा
मान1सक
आजार.
जागितक
आरोग्य
संघटनेच्या
(WTO)
एका आकडेवारीपर्माणे
अमेरकेतील २६% लोकांना मान1सक आजार आहेत. अमेरकेतील पर्ितिष्त
वतर् मानपतर्े सुध्दा हे मान्य करतात क2 नैराश्य, िचंता, व्यसनं, झोप न येणं, त्यािशवाय
पोटदुखी, डोकेदुखी सारखे काही शारीरक आजारही कामगारांमध्ये िदसून येतात.
लोकायत
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ĴĜ īĜěĜĴľ Ĥĥı, ĄЗā ŹĬĜĂľĮ Ĵ ĥ ħŉēĥ ħŉēĥ ĳ ĥ Įŉē
ĄħǼĬĜ öĭĜĮĜĘ ħŉēĥ ħā ĬĜĐĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐĥ?
ŵĬĜāĦĜ ĚŜīĪĭ ĤĿ:Ĕ, ĤĦŜĬ ĤĜЖĭχĘ ЗīįĜĮĥ ăĳĥĮ
ŹĬĜāĦľ ĂħıľĮĜĳĴ ĳĐЈĘ ĦĜēĜν ĦĬĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐĥ?
ăĜāĩŀ Ăĭ ıēĂ ĦĜĴľ; ĄЗā ĂĿ īĘĥ Ĵ ĥ ĒĤĜЗĳŜĬ.
čēĜ ĦǾĬĜ ĳāöĲĜЈĳĜĞľ ĥĿ īĜįľĂ öĿ ĳŀ ĦĬĥ; Ăĭ ēĜĬ ēĭĜĐĥ?
-

तुम्ही बेकार का?
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भग , E

भरतत&ल बकर#च& .म१ख करण
पिहलं कारण : नेहरू मॉडेल
स्वातंत्यानंतर भारतातील नवीन राज्यकत्यार्नी जी धोरणं राबवली त्यात ह्ाच
भांडवलशाही िवकासाची स्वप्नं होती. ह्ा धोरणांना .नेहरू मॉडेल/ म्हणून ओळखलं
जातं.
नेहरू जरी समाजवादाच्या गप्पा करीत असत तरी स्वातंत्यानंतर नेहरूंच्या
नेतृत्वाखालील भारतातील धोरणांचा उद्ेश भांडवली िवकास साधणे हाच होता. ह्ा
धोरणांमध्येच भारतातील आजच्या गरबी आिण बेकारीची बीजं आहेत.
नेहरू मॉडेलचं सवार्त महत्वाचं वैिशष्ट् म्हणजे सावर् जिनक आिण खाजगी
क्षेतर्ांची िमशर् अथर् व्यवस्था. मजेदार गोष् अशी क2 ह्ा योजनेचा पर्स्ताव भारतीय
उद्ोगपती जी.डी. िबलार् आिण जे.आर.डी. टाटा ह्ांनी मांडला होता, जो .बॉम्बे
प्लॅन/ म्हणून ओळखला जातो.
आज हेच भारतीय उद्ोगपती सावर् जिनक क्षेतर्ावर टीका करत आहेत, त्याच्या
खाजगीकरणाचे पर्स्ताव पुढे आणत आहेत. पण मग १९४७ साली सावर् जिनक
क्षेतर्ाचा िवकास करण्याचा पर्स्ताव त्यांनी का मांडला? कारण–ती त्यांची त्यावेळची
गरज होती.

थोरांच्या कल्याणा लोकांच्या आह` ती
स्वातंत्यानंतर देशातील भांडवलदार रेल्वे, रस्ते, दळणवळण, स्टील, तेल, वीज,
यांसारख्या पायाभूत उद्ोगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हते. ह्ाला दोन कारणे
होती. एक तर त्यासाठी लागणारे पर्चंड भांडवल त्यांच्याजवळ नव्हते.
दुसरं म्हणजे पायाभूत सुिवधांमधे केलेल्या गुंतवणुक2चा फायदा बऱ्याच
कालावधी नंतर िमळतो. भारतीय उद्ोगपतींना अगदी कमी गुंतवणुक2तून भरघोस
नफा देणाऱ्या उद्ोगांमध्ये रस होता, जसं, गर्ाहकोपयोगी वस्तूच
ं े उत्पादन. पण असे
कारखाने काढायचे तर ते पायाभूत सुिवधांिशवाय काढणे शक्य नाही. म्हणजे रस्ते,
वीज, पोलाद, खिनज तेल,ं मशीनं, वाहतूक सुिवधा यांची व्यवस्था. भारतीय
भांडवलदारवगार्च्या सोयीसाठीच व त्यांच्या िशफारसीवरून ह्ा सवर् पायाभूत
उद्ोगांची उभारणी करण्यात शासनाने पुढाकार घेतला व सावर् जिनक क्षेतर्ांची
उभारणी केली. सवर् सामान्य माणसाची बचत त्यासाठी वापरली गेली. त्याच्यावर
अपर्त्यक्ष करांच ओझं लादण्यात आलं. आिण त्यातून उभारलेल्या पायाभूत सुिवधा
शासनाने अत्यंत अल्प दराने भांडवलदारांना उपलब्ध करून िदल्या. त्यांचा वापर
करून भांडवलदारांनी झटपट नफा िमळवून देणाऱ्या गर्ाहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन
करून पर्चंड नफा कमावला.
लोकायत
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यािशवाय भांडवलदारांच्या पतपुरवठ्ाचा मोठा भार उचलला भारतीय बँका व
िवमा कंपन्यानी. त्या बळावर धंदा चालवणं आिण नफे आपल्या 1खशात भरणं याचे
सवार्1धकार भारतीय भांडवलशहांच्या हातात रािहले. १९७० च्या दशका अखेरीपयर्त
भारतातल्या सवार्त बड्ा उद्ोगपतींचा त्यांच्या ताब्यातल्या उद्ोगांच्या एकूण
साधन-संपत्ीतला स्वत:चा वाटा पर्त्यक्षात एक टक्क्याहk नही कमी होता! यामध्ये
टाटा, िबलार्, मफतलाल, 1संघािनया वगैरे सवर् झगमगती नावं आहेत.

भांडवलशाही पर्िकर्या
भारतात भांडवलशाही िवकास करण्याचा हा मागर् गरबी आिण शर्ीमंतीच्या
धर्ुवीकरणाकडे जाणार हे अटळ होतं, आिण तसंच घडलंही. एका बाजूला एक छोटा
वगर् म्हणजे भांडवलदार, बडे बागाईतदार, मोठे दलाल, मोठे िवतरक, मोठे डॉक्टर
आिण वक2ल असे ५% लोक वेगाने गब्बर होत गेले. आिण बाक2ची ९५% सामान्य
जनता गरबीच्या खाईत लोटली गेली. त्यांच्यावर जास्त काम करण्याची सक्2
झाली. बेकारांच्या फौजांमुळे असुरिक्षततेची टांगती तलवार आली. ४०% जनता
दारदर््यरेषेखाली आली. दारदर््यरेषाच मुळात इतक2 खाली होती क2, त्यापेक्षा वाईट
Bस्थती असेल तर कोट्वधी लोक कशा परBस्थतीत असतील?
भांडवलशाही ही व्यवस्था रोजगार िनमार्ण करणारी व्यवस्था कधीच नव्हती.
उलट कमीत कमी लोकांकडू न जास्तीत जास्त काम करून घेणे हे या व्यवस्थेचं
वैिशष्ट्. याची चचार् आपण वर केलीच आहे. हेच भारतातही झालं.
स्वातंत्यानंतरच्या ४० वषार्त म्हणजे १९८७-८८ पयर्त भारतातील मोठे उद्ोगपती
हजारो करोडोंच्या संपत्ीचे मालक बनले. पण त्यांच्या उद्ोगांमध्ये म्हणजे संघिटत
क्षेतर्ामध्ये १९८७ पयर्त फक् ७४ लाख रोजगार उपलब्ध होऊ शकले. देशामध्ये
१९८७ मध्ये एकूण रोजगार होते ३२ कोटी. याचा अथर् असा क2 खाजगी संघिटत
क्षेतर्ामध्ये २.५ टक्यापेक्षा कमी लोक काम करत होते. सावर् जिनक क्षेतर्ात ह्ापेक्षा
थोडे जास्त म्हणजे १८३ लाख रोजगार होते.
४० वषार्च्या औद्ोिगकरणानंतरही भांडवलशाहीचं .नेहरू मॉडेल/ १०% पेक्षा
कमी लोकांनाच फक् रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकलं. कोट्वधी लोक
बेरोजगार िकंवा अधर् बेरोजगार होते.
भांडवलशाहीची पर्िकर्याच मुळात असमान िवकासाची आहे. म्हणजे मुडदस
ू
झालेल्या मुलाच्या जशा हातापायाच्या काड्ा अन् पोटाचा नगारा असतो तसा
िवकास. आज भांडवलशाहीमुळे आपल्या समाजाची गत अशी मुडदस
ू गर्स्त झाली
आहे.
१९५० ते १९७० या काळात स्वतंतर् झालेल्या ितसऱ्या जगातील अनेक
गुलाम देशांनीही थोड्ाफार फरकाने हीच धोरणं राबवली. ते ही आपल्यासारखेच
मुडदस
ू होऊन पडले आहेत.
तुम्ही बेकार का?
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तरीही अमेरका शर्ीमंत का?
का भारत गरीब का?
का
उपरोक् िवष्लेषणावरून अनेकांना हा पर्श्न पडणं स्वाभािवक आहे. भारत
आिण अमेरका ह्ा दोन्ही देशांमध्ये जर गरबी आिण बेकारीचं कारण भांडवलशाही
व्यवस्थाच असेल तर मग भारत गरीब का? भारतातील गरीब आिण अमेरकेतील
गरीब यांच्यात पर्चंड तफावत कशी? अमेरका, पBश्चम युरोप, जपान यांसारखी राष्र्
एवढी िवक1सत का? त्यांच्यापुढे आपण इतके िभकारी का?
हा पर्श्न अत्यंत महत्वाचा आहे आिण त्याचं उत्र िदल्यािशवाय हे िवष्लेषण
अपुरं राहील. याची दोन उत्रे आहेत.

ू ी
एक : वसाहती गुलामीची पाश्वर् भम
भांडवलशाही : वैBश्वक व्यवस्था
भांडवलशाही ही असमान िवकासाची व्यवस्था आहे. आपण अगोदर
पािहल्यापर्माणे त्यात एक 1जंकतो तर दुसरा हरतो. पण हे तेवढ्ापुरतंच मयार्िदत
नाही. भांडवलशाही ही एक अशी कायमस्वरूपी जागितक व्यवस्था आहे, 1जच्यात
काही िवजयी होतात ते इतर पराभूत होतात म्हणूनच!

पर्चंड वसाहती लूट
आिशया, आिफर्का आिण द. अमेरकेतील देशांच्या लुटीवरच अमेरका आिण
प. युरोपचा िवकास झाला आहे. त्यांनी ह्ा देशांना १५०० ते १९५० ह्ा
कालावधीत एक एक करून गुलाम केलं आिण अत्यंत िनघृर्णपणे लुटलं. ह्ा लुटीवरच
अमेरका
आिण
प.
युरोिपयन राष्र् शर्ीमंत
झालेली
आहेत.
ह्ा
देशांमध्ये औद्ोिगक कर्ांती
घडवून आणण्यास या
लुटीतून
िमळालेल्या
पैशांचीच तर मदत झाली.
तसेच
औद्ोिगक
कर्ांतीसाठी आवश्यक असलेला सगळा कच्चा माल ह्ाच गुलाम देशांतून जवळ
जवळ फुकट पर्ाप् झाला. िशवाय ही औद्ोिगक कर्ांती यशस्वी करण्यासाठी ह्ाच
गुलाम देशांनी त्यांना मोठी बाजारपेठही िदली. परणामी अमेरका आिण प.
युरोपमधील उत्पादन खूप वेगाने वाढलं.

भांडवलशाही िवकासातील
िवकासातील कर्ौयर्
१५०० पासून हे देश स्वतंतर् होईपयर्त, म्हणजे जवळजवळ ४५० वषर् सवर्
संपत्ी ितकडे वाहत होती. (अजुनही वाहतेच आहे.) ह्ा लुटीमुळेच अमेरका आिण
प. युरोपचे देश शर्ीमंत झाले आहेत.
लोकायत
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तर ह्ाच लुटीमुळे आिशया, अिफर्का आिण लॅिटन अमेरकेतील देश गरीब
झाले आहेत. ह्ा भरमसाठ लुटीमुळे त्यांच्या अथर् व्यवस्था कोलमडू न गेल्या आहेत.
१५०० मध्ये आिफर्केतील अनेक देशांचा वेगाने िवकास होत होता. ते
युरोपपेक्षा फार मागासलेले नव्हते. िनरिनराळ्या वस्तूच
ं े उत्पादन होत होते; शेती
िवक1सत होत होती. िगनीमध्ये बनवलं जाणारं कापड आिण झाBम्बयातील तांबं आिण
त्याचंच युरोपमध्ये होणारं उत्पादन ह्ांचा दजार् सारखाच होता.
द. अमेरकेतील इंका संस्कृती कदािचत सवार्त शर्ेष्, शर्ीमंत संस्कृती होती.
एजटे क संस्कृतीची राजधानी ही युरोप मधल्या कुठल्याही शहरापेक्षा भव्य होती. ह्ा
महाव्दीपातील काही भागामध्ये उत्कृष् 1संचन सुिवधा होती. इथले कारागीर तर इतके
कुशल होते क2 युरोपमधील कारागीरांनाही त्यांचं आश्चयर् वाटावं.
भारत आिण चीन तर िनिवर् वादपणे युरोपपेक्षा अ1धक िवक1सत होते. युरोपने
आिफर्का आिण द. अमेरकेला २०० वषेर् लुटल्यानंतरही दोन्ही देश युरोपपेक्षा
िवक1सत होते. १७०० मध्ये संपूणर् जगातील ६०% उत्पादन ह्ा दोन देशात होत
होतं.
१५०० ते १६५० ह्ा फक् १५० वषार्त युरोिपयन लुटारूंनी द. अमेरकेतून
२ लाख िकलो सोनं आिण १६० लाख िकलो चांदी लुटून युरोपात नेली. लॅिटन
अमेरकेतील जवळ जवळ सवर्
स्थािनक रिहवाशांना अत्यंत
अमानुष
परBस्थतीत
सोन्याचांदीच्या खाणींमध्ये काम
करायला लावून ठार मारलं गेल.ं
इतकं क2 त्या जातीच नामशेष
झाल्या. स्थािनक रिहवासी
मारले गेल्यानंतर कॉफ2, कोको
आिण ऊसाच्या मळ्यांवर काम
करण्यासाठी युरोिपयन आिण
अमेरक2
व्यापाऱ्यांनी
आिफर्केतून लक्षावधी लोकांना
गुलाम बनवून उत्र व दिक्षण अमेरकेत आणलं. २०० वषेर् हा गुलामांचा व्यापार
चालू होता.
आिफर्का आिण लॅिटन अमेरकेतील स्थािनक रिहवाश्यांच्या अक्षरश:
हाडामांसातून युरोप अमेरकेने आपलं सुरुवाती भांडवल जमा केलं, ज्याचा वापर
त्यांनी औद्ोिगक कर्ांतीसाठी केला. आता युरोप आिशयाई देशांपेक्षा जास्त िवक1सत
झाला. त्यामुळेच भारत, चीन सारख्या देशांना गुलाम बनवणं त्यांना सहज शक्य
झालं.
तुम्ही बेकार का?
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शर्ीमंत भारत
भारत हा जगातल्या सवार्त शर्ीमंत राष्र् ाप
ं क
ै 2 एक होता. १७५७ साली
प्लासीची लढाई झाली त्यावेळी भारताचा औद्ोिगक िवकास िबर्टन पेक्षा जास्त
होता. भारतातील कारागीर आिण व्यावसाियक ह्ांनी भारताला वैBश्वक औद्ोिगक
केंदर् बनवलं होतं. जागितक उत्पादनात भारताचा वाटा एक चतुथार्श होता. भारतीय
माल इतर देशांमध्ये िनयार्त केला जात असे. भारतीय सुती कापड, तांबा, िपतळ
आिण लोखंड ह्ाची उत्पादने, काचसामान, मसाले, अत्रे ही उत्पादनेही उत्म
दजार्ची आिण िनयार्त होत असंत. भारतीय कापडिगरण्या तर इतक्या पर्गत होत्या क2
त्यात बनवलेला सुती आिण रेशमी माल हा युरोपच्या बाजारात युरोपमधील
मालाच्या िनम्या िकंमतीत िवकूनही त्यांना फायदा होत असे. िबर्िटश युद्नौका
१८०२ सालीही भारतात बांधल्या जात असत.
िबर्िटशांनी ही सारी अथर् व्यवस्था कर्ूरपणे मोडू न काढली. भारतीय उद्ोग
मोडीत काढले. मोठमोठ्ा युरोिपयन शहरांपेक्षाही मोठी असलेली सुरत आिण
ढाक्यासारखी जगपर्1सद् कापडिनिमर् ती केंदर् व इतर शहरांमधील उद्ोगही बंद पाडले
गेले. पर्संगी कारािगरांचे अंगठे तोडले. त्यांना
देशोधडीला लावण्यात आले.
भारतीय शेतीचा िवकासही एवढा होता क2
वाढत्या शहरांच्या गरजाही ती पूणर् करत होती.
दरू दरू च्या देशांमध्ये मालाची िनयार्तही होत
होती. िबर्िटशांनी इथल्या शेतीची पर्चंड लूटमार
करून धुळधाण केली. जगातील अत्यंत सुिपक
जिमनींपैक2 एक असलेल्या जिमनीवर दुष्काळ पसरला. १८२६ ते १८५० च्या
दरम्यान दुष्काळामुळे जवळ जवळ ४ लाख लोक मृत्युमुखी पडले. हा आकडा
पुढच्या २५ वषार्मध्ये ५० लाखांवर गेला आिण १८७६ ते १९०० च्या दरम्यान तर
२६० लाखांवर जाऊन पोचला.

िभकारी बनवून स्वातंत्य िदले
अशापर्कारे ितसऱ्या जगातील देशांना लुटू ऩ , त्यांचा कच्चा माल व बाजार
वापरून सामर्ाज्यवादी देश िवक1सत झाले. परणामी ह्ा देशांच्या अथर् व्यवस्थाही
कोलमडल्या. त्यांना शेकडो वषेर् मागे ढकलून िदले गेले, एवढंच नाही तर िवकलांग
बनवले.
दुसऱ्या महायुद्ानंतर सामर्ाज्यवाद िवरोधी संघषार्ची मोठी लाट जगभर
उसळली. ितसऱ्या जगातल्या बह` तेक सवर् देशांना नंतरच्या २० वषार्त स्वातंत्य
िमळालं.
स्वातंत्यानंतर ितथल्या .स्थािनक/ राज्यकत्यार्नी आपल्या देशांमध्ये पाश्चात्य
देशांच्या िवकासाच्या मॉडेल्सची नक्कल करण्याचा पर्यत्न केला. २०० ते ४५० वषर्
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गुलामीत असलेल्या ह्ा ितसऱ्या जगातील देशांना भांडवली मॉडेलवर आधारत
औद्ोिगक कर्ांती करायची होती. पण तसा िवकास करणं अशक्य होतं. कारण त्यांच्या
अथर् व्यवस्थेचा िवध्वंस करून, त्यांना लुटू ऩ , त्यांचा कच्चा माल व बाजार वापरून
सामर्ाज्यवादी देश िवक1सत झाले होते. २० व्या शतकाच्या उत्राधार्त, जेव्हा
ितसऱ्या जगातील देशांनी आपल्या िवकासाला सुरुवात केली तेव्हा असा कुठलाही
देश नव्हता क2 जो लुटू ऩ ते आपल्या औद्ोिगक कर्ांतीचा पाया घालू शकले असते.
म्हणूनच ितसऱ्या जगातील भांडवली िवकासाची मॉडेल्स अयशस्वी होणे हे
सुरुवातीपासून अपरहायर् होते असे म्हटले तर त्यात काही अितशयोक्2 नाही. आिण
तसंच झालं. १९८० च्या दशकात येईपयर्त भारतासह ितसऱ्या जगातील अनेक
देशांचं भांडवली िवकासाचं मॉडेल संकटगर्स्त झालं होतं. १९९० पयर्त ७० पेक्षा
जास्त देश इतके कजर् बाजारी झाले होते क2 त्यांनी िदवाळखोरी घोिषत केली.
ह्ाच कारणामुळे भांडवलशाही अथर् व्यवस्था असूनही भारत गरीब व
अिवक1सत आहे आिण अमेरका शर्ीमंत व िवक1सत आहे.

दोन : नेहरू मॉडेलचा कमकुवतपणा
नेहरू मॉडेलच्या चौकटीत सुद्ा भारताचा जेवढा िवकास करणं शक्य होतं
तेवढाही तो झाला नाही. त्याला कारणीभूत आहे ते इथल्या राज्यकत्यार्चे
अदरू दिशर् त्व आिण भांडवलदारांचा हावरटपणा.
भांडवलशाही िवकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष् म्हणजे बाजारपेठ असणं.
इथला भांडवलदारवगर् नफा िमळवण्यासाठी इतका उतावीळ झाला होता, क2
भांडवलशाहीच्या िवकासासाठी आवश्यक असणारी बाजारपेठ िवक1सत करण्याकडे
साफ दुलर्क्ष केलं गेल.ं बाजारपेठ असेल, तरच भांडवलदारांचा माल िवकला जाईल,
माल िवकला तरच नफा हातात येईल.
भारताला स्वातंत्य िमळालं तेव्हा अ1धकांश लोक गर्ामीण भागात राहत होते
आिण शेतीवर अवलंबून होते. इंगर्जांनी २०० वषर् लूटमार करून शेतीचा नाश केला
होता. भांडवली िवकास साधायचा असेल तर शेती िवक1सत करणं आवश्यक होतं.
तरच लोकांची कर्यशक्2 वाढली असती आिण तरच उद्ोगही वेगाने िवक1सत झाले
असते.
नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील राज्यकत्यार् वगार्नं उद्ोगाच्या िवकासाकडे लक्ष
पुरवलं पण शेतीच्या भांडवली िवकासाकडे साफ दुलर्क्ष केलं. सवार्त महत्वाचं हे क2
शेतजिमनीच्या कर्ांितकारक फेरवाटपाची भूिमका त्यांनी घेतली नाही. परणामी
स्वातंत्य िमळू नही गरबांच्या पदरी काहीच पडलं नाही. तसंच सरकारने शेतीमध्ये
इतक2 कमी भांडवली गुंतवणूक केली क2 अजुनही ८०% सुिपक जमीन शेतीसाठी
फक् पावसावर अवलंबून आहे. शेतीशी संबं1धत उद्ोगांचा िवकासही अगदी थोडा
झाला. त्यामुळे देशातील शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या ७०% लोकांपक
ै 2 लाखो
तुम्ही बेकार का?
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लोक काम िमळवण्यासाठी
झोपडपट्ट्ात येऊन पडले.

शहरांकडे

िवस्थािपत

झाले

आिण

ग1लच्छ

हरत
हरत कर्ांती
७० च्या दशकात शेतीमधील भांडवली िवकासाला चालना द्ायचा पर्यत्न
झाला. बँकांचे राष्र् ीयीकरण करून गर्ामीण भागात शेतीमध्ये पतपुरवठा व्हावा यासाठी
पर्यत्न करण्यात आले. हरीतकर्ांतीला पर्ोत्साहन देण्यात आले. या पर्यत्नांना काही
ै 2 काहींच्या हातात
पर्माणात यशही आलं. ७० च्या दशकामध्ये गर्ामीण शेतकऱ्यांपक
पैसे आले. बाजारही थोडा िवक1सत झाला. पण ते तात्पुरतं ठरलं. शेतीवर अवलंबून
असणाऱ्या शेतकऱ्यांपक
ै 2 एक मोठा िहस्सा गरीबच रािहला आिण दुसरीकडे काही
वषार्तच हरीतकर्ांतीच्या मयार्दा लक्षात येऊ लागल्या. उत्पादनातील वाढ थांबली. ह्ा
िपकांसाठी पैसा जास्त खचर् होत होता. परणामी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कजार्चं
ओझं वाढलं, अथर् व्यवस्थेचं संकट आणखी वाढत गेल.ं
लघु आिण मध्यम उद्ोगांना पर्ोत्साहन िदलं गेलं असतं तरी त्यामुळेही
लोकांची कर्यशक्2 वाढायला मदत झाली असती. मोठ्ा उद्ोगांच्या तुलनेमध्ये ह्ात
कमी भांडवल लावून अ1धक लोकांना रोजगार िमळू शकला असता. पण नेहरूंनी
रिशया आिण पाश्चात्य देशांपर्माणे मोठमोठे कारखाने उभारण्यावर भर िदला. त्यामुळे
फार थोडा रोजगार िनमार्ण झाला.
अशा धोरणांमुळे सामान्य भारतीय माणूस दरदर्ी व बेकार रािहला. त्याची
खरेदी क्षमता वाढली नाही. अशी क्षमता फारच थोड्ा म्हणजे १०% लोकांची
वाढली. त्यामुळे देशांतगर् त मोठी बाजारपेठ उभी राहk शकली नाही. त्यामुळे इथल्या
मोठ्ा उद्ोगांची वाढही लवकरच थांबली. अशा रतीने .नेहरू मॉडेल/चा मध्यवतीर्
आधारस्तंभ कोसळला.
पाश्चात्य देशांतील भांडवदारांइतकं मोठं होण्याच्या ओढीने इथल्या
भांडवलदारांनी सरकारचे सवर् स्ोत स्वत:च्या वाढीसाठी मोठ्ा पर्माणात वापरले,
तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनता मातर् अन्, पाणी, िनवारा, आरोग्य, िशक्षण अशा
मूलभूत मानवी गरजांपासून वंिचत रािहली. नोकऱ्यांच्या संधीचा अभाव असल्याने
भारतीयांची सजर् नशीलता आिण पुढाकारवृत्ीही अिवक1सतच रािहली. अशा अनेक
बाबींमुळे अवघ्या २० वषार्च्या अवधीत .नेहरू मॉडेल/ संकटगर्स्त झालं. आपल्या
धोरणांच्या अपयशाची कबुली खुद् नेहरूंना संसदेत द्ावी लागली.

दस
ु रं कारण : जागितक2करण
'नेहरू मॉडेल/नं भारतातील सामर्ाज्यशाहीचा पर्भाव जरी संपूणर्पणे संपवला
नाही, तरी परक2य भांडवलाचा ओघ रोखून भारतीय उद्ोगांना संरक्षण िदलं होतं.
भारतीय भांडवलदारांनी िवकासाचा हाच मागर् िनवडला कारण त्यांच्याकडे भांडवल
कमी होतं. आिण महाकाय बह` राष्र् ीय कंपन्यांशी स्पधार् करणं त्यांना शक्य नव्हतं.
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.नेहरू मॉडेल/च्या िकतीही मयार्दा असल्या, तरी देशाच्या औद्ोिगक पर्गतीचा पाया
त्यानं वेगानं घातला हे नाकारून चालणार नाही. १९९० पयर्त भारत औद्ोिगक
पायाभूत सुिवधांच्या बाबतीत ८५% स्वावलंबी बनला होता ही वस्तुBस्थती जागितक
बँकेनेही मान्य केली आहे. या पायावरील वाटचाल खरंतर संपण
ू र् स्वावलंबनाकडे,
स्वयंपण
ू र् तेकडे व्हायला हवी होती पण...
अितरेक2 लोभ सुटलेल्या भारतीय भांडवलदारांनी आपले नफे वाढवण्यासाठी
बरोबर उलटी िदशा धरली आिण भारतीय अथर् व्यवस्था परक2य कजार्त खोल रुतवत
नेली.
अंतगर् त आिण परक2य कजार्त मुळातच फरक असतो. अंतगर् त कजार्ची परतफेड
राष्र् ीय चलनात (रुपयात) होते. परक2य कजर् फेडण्यासाठी मातर् परक2य चलनाचीच
(डॉलसर् ची) आवश्यकता भासते. जनतेवर कर वाढवून परक2य चलन िमळत नाही.
परक2य कजार्च्या परतफेडीसाठी एकच मागर् आहे तो म्हणजे िनयार्त वाढवणे.
त्यातुनच परक2य चलनाची िमळकत होते.

भारत कजार्च्या िवळख्यात
१९८० च्या दशकात .नेहरू मॉडेल/च्या संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय
शासनाने मोठ्ा पर्माणावर परक2य कजेर् घेण्यास सुरुवात केली. याबरोबरच
आयातीवरील िनबर्धही िश1थल करण्यात आले, ज्यामुळे आयात िनयार्तीपेक्षा खूपच
वाढली. परणामी, १९९० पयर्त येता येता परक2य कजार्वरील व्याजाचे हप्े
भरण्याएवढं सुध्दा परक2य चलन भारताकडे िशल्क रािहलं नाही.
वर चचार् केल्यापर्माणे .नेहरू मॉडेल/च्या िकतीही मयार्दा असल्या, तरी .नेहरू
मॉडेल/ने परक2य भांडवल आिण वस्तू भारतात येण्यावर काही िनबर्ध घातले होते.
१९९० च्या सुरुवातीला भारतीय अथर् व्यवस्था परक2य कजार्च्या दुष्चकर्ात
सापडल्यामुळे पाBश्चमात्य सावकारांना भारतीय सरकारला कोंडीत पकडण्याची
संधी िमळाली. त्यांनी भारतीय राज्यकत्यार्वर आपल्या अथर् व्यवस्थेची दारे खुली
करण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली.
भारतीय भांडवलदार एव्हाना या िनष्कषार्ला येऊन पोहोचले क2 आपले नफे
आणखी वाढवायचे असतील तर आता .नेहरू मॉडेल/ला सोडिचठ्ी द्ायला हवी.
म्हणून त्यांनी स्वतंतर् भांडवलशाहीच्या िवकासाचा मागर् सोडायचं ठरवलं आिण
सामर्ाज्यवादी देशांचे हस्तक व्हायला सज्ज झाले.
एकेकाळी िबर्िटश भारतात जे नफे कमावत होते, ते आपल्याला िमळावेत ह्ा
हेतूने स्वातंत्यलढ्ाला मदत करणारे हे भांडवलदार, अ1धका1धक नफ्यासाठी
देशाची स्वायत्ता गहाण टाकायला तयार झाले. देश िवकायला तयार झाले.
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रोगापेक्षा उपाय जालीम

जागितक2करणाचे फायदे कोणाला?
कोणाला

१९९१ साली अल्पमतातील काँगर्ेस सरकारने सत्ेवर आल्या आल्या पिहला
कायर् कर्म हाती घेतला तो .नेहरू मॉडेल/ मोडीत काढण्याचा. त्यांनी पBश्चमी
बह` राष्र् ीय कंपन्या, त्यांची सरकारे आिण त्यांचे हस्तक म्हणजे–जागितक बँक आिण
आं तरराष्र् ीय नाणेिनधी–यांच्या अटी मान्य केल्या.
पंतपर्धान
नर1संहराव
आिण
अथर् मंतर्ी
मनमोहन1संग यांनी भारतीय अथर् व्यवस्थेत ज्या
सुधारणा (?) केल्या त्यालाच आपण भारतीय
अथर् व्यवस्थेचे .जागितक2करण/ म्हणून ओळखतो.
भारतीय अथर् व्यवस्थेची जागितक अथर् व्यवस्थेत
हरवून जाण्याची पर्िकर्या सुरू झाली. त्यानंतर
आजतागायत आलटू ऩ पालटू ऩ सवर् पक्ष या ना त्या
मागार्ने सत्ेवर येऊन गेले. िवरोधी पक्ष म्हणून काम
करताना त्यांनी जरी ह्ा धोरणांवर सडकून टीका
केली असली, तरी सत्ेवर आल्यावर मातर् सवार्नी
तीच धोरणं जोमानं पुढे रेटली. बरोबर आहे.
वेगवेगळ्या मुद्ांवर वेगवेगळ्या गटांकडू न जरी ते मतं
मागत असले तरी त्यांच्या सवर् िनष्ा एकाच वगार्साठी
आहेत–भांडवलदारांसाठी. म्हणूनच हे सवर् पक्ष जाणीवपूवर्क ह्ा .नव्या आ1थर् क
धोरणाच्या/ पाठीशी ठामपणे उभे आहेत.
या धोरणाचा सारांश असा देता येईल:
१) देशातील परक2य गुंतवणुक2वरील आिण बह` राष्र् ीय कंपन्यांवरील िनबर्ध
संपूणर्पणे हटिवणे.
२) आयात - िनयार्तीवरील सवर् िनबर्ध हटिवणे.
३) पाणी, वीज, आरोग्य, िशक्षण यासह सवर् सावर् जिनक क्षेतर्ांचं खाजगीकरण करणे.
४) बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप संपवण्याच्या नावाखाली गरबांना िमळणाऱ्या
िशक्षण, आरोग्य आिण अन्धान्यावरील अनुदानांसिहत सवर् अनुदानं बंद करणे.
१९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ितसऱ्या जगातील बह` तेक देश परक2य
कजार्च्या सापळ्यात अडकले होते. आपल्या अगोदरच दहा वषेर् या देशांनी आपली
स्वायत् भांडवलशाही िवकासाची मॉडेल्स् सोडू न सामर्ाज्यवादी भांडवलाला आपल्या
अथर् व्यवस्था खुल्या केल्या. १९८० च्या दशकाच्या शेवटी सामर्ाज्यवादी शक्नी
पुन्हा जगावर आपले राक्षसी पंजे मजबूतपणे आवळले. आता भारतातील
राज्यकत्यार्नीही आपली अथर् व्यवस्था जागितक अथर् व्यवस्थेच्या दावणीला नेऊन
बांधली आहे.

ऐतखाऊ भारतीय उच्चभर्ू वगर् मातर् भलताच उत्े1जत झाला आहे. परक2य
भांडवल देशात मोठ्ा पर्माणात हातपाय पसरत असून गर्ाहकोपयोगी वस्तू, सेवा
तसंच पायाभूत सुिवधांमध्ये
जम बसवत आहे. हे उच्चभर्ू
चमचे त्यांच्याशी भागीदाऱ्या
करून, कंतर्ाटदार आिण िवकर्ेते
बनून बक्कळ नफा कमावू
लागले
आहेत.
जनतेच्या
घामाच्या पैशातून उभी केलेली
सावर् जिनक क्षेतर्े कवडीमोल
िकंमतीत
िवकून
त्यांचं
खाजगीकरण करण्यात येत
आहे. ह्ातलेच काही तुकडे
आपल्या देशी भांडवलदारांनाही िमळत आहेत. िशक्षण, वीज, आरोग्य, दळणवळण,
एवढंच नाही, तर पाण्यासारख्या सेवांचही खाजगीकरण केलं जातं आहे. नफेखोरीच्या
सवर् मयार्दा काढू न घेतल्या आहेत. म्हणूनच आता भारतीय भांडवलदारही ह्ा सवर्
क्षेतर्ांमध्ये हातपाय पसरू लागले आहेत. कारण ह्ा सवर् अत्यावश्यक सेवा
असल्यामुळे त्यात भरपूर नफा कमावता येऊ शकतो. सरकारचा बाजारपेठेतील
हस्तक्षेप संपलाच पािहजे हेच नवीन तत्वज्ञान आहे. म्हणूनच िकंमतींवरील िनयंतर्णे
दरू करण्यात येत आहेत. अन्धान्याची सट्ेबाजी रोखण्यासाठी असलेली सावर् जिनक
िवतरण व्यवस्था नष् होण्याच्या मागार्वर आहे. परणामी कांदे, बटाटे, फळं , खाद्तेले,
डाळी, कडधान्ये यांचे भाव आकाशाला जाऊन पोचले आहेत; दलालांची चांदी होत
आहे. छोट्ा व्यापारांच्या पोटावर लाथ मारून मोठमोठे शॉिपंग मॉल्स उभे राहत
आहेत. िवदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशात/राज्यात गुंतवणूक करावी यासाठी
त्यांच्यावर सोयी सवलतींचा वषार्व करण्याची स्पधार्च सुरू आहे. करांमध्येही हजारो
करोडो रुपयांच्या सवलती िदल्या जात आहेत. िवदेशी भांडवलदारांवर उधळलेल्या
सवलतींचा थोडासा फायदा इथल्या देशी भांडवलदारांना सुद्ा िमळत आहे. ह्ाचं
अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे .िवशेष आ1थर् क क्षेतर्/. ह्ात भांडवलदारांना एवढी सूट
िदली आहे क2, भारत सरकारच्या िमळकतीत फक् ५ वषार्मध्ये एक लाख साठ
हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. सट्ेबाजारवालेही खूष आहेत कारण
शेअरबाजारात जुगार खेळण्यासाठी ह्ाआधी इतक2 सूट कधीच िदली गेली नव्हती.
ह्ा सगळ्या कारणांमुळे भारतीय उच्चभर्ू वगर् , भांडवलदार, बडे जमीनदार, बडे
व्यापारी-डीलसर् -िवतरक, एजंट, राजकारणी, काळाबाजारवाले, तस्कर-मािफया-गुंड
टोळीवाले हे सवर् जागितक2करणाचे पक्के समथर् क बनले आहेत.

लोकायत
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जागितक2करणामुळे सुखावलेला दुसरा वगर् म्हणजे उच्च मध्यमवगर् . हाही
जागितक2करणावर भलताच िफदा आहे. कारण अमेरकन लोक जे खातात ते इथं
बसून खाता येत;ं अमेरकन गाड्ा वापरायला िमळतायत; अमेरकन चड्या
वापरायला िमळतायत आिण अगदी अमेरकन पद्तीचे संडासही वापरायला
िमळतायत. त्यामुळे आता भारत अमेरकेच्या बरोबरीला पोहोचलाय अशी मुक्ाफळं
ही मंडळी उधळीत आहेत.
सवर् सामान्यांच्या गळी जागितक2करणाचा .मिहमा/ उतरवण्यासाठी हे सारे
लाभधारक वगर् पर्सारमाध्यमांचे नगारे आकर्मकपणे बडवत आहेत.

जागितक2करणाचे मोहजाल
िवदेशी कंपन्या भारतात येतील, मोठ्ा पर्माणावर रोजगार िनमार्ण होतील,
त्यामुळे भारतातील गरबी आिण बेकारी दरू होईल, तंतर्ज्ञान िवक1सत होईल असे
दावे केले जात आहेत. एवढंच नाही, तर आता असंही म्हटलं जातय क2 भारत एक
आ1थर् क महासत्ा बनेल. ह्ा सवर् दाव्यांचा समाचार ह्ा पुBस्तकेत घेता येणं शक्य
नाही. पण बेरोजगारीवर जागितक2करणाचा काय परणाम होत आहे तो तपासून पाहk .
बह` राष्र् ीय कंपन्या रोजगार िनमार्ण करतात का?
का
जागितक2करण, परक2य भांडवलाचा ओघ आिण बह` राष्र् ीय कंपन्यांचा भारतीय
अथर् व्यवस्थेतील पर्वेश ह्ा सगळ्या गोष्ींबाबत एक सवार्त मोठा भर्म म्हणजे
ह्ांच्यामुळे रोजगार िनमार्ण व्हायला मदत होते. त्यामुळे बेकारीचा शाप थोडा सुसह्
होतो.
पण वस्तुBस्थती वेगळीच आहे. बह` राष्र् ीय कंपन्या अगदी थोडा रोजगार िनमार्ण
करतात. नवीन मािहती तंतर्ज्ञानामुळे या बह` राष्र् ीय कंपन्या आपले मनुष्यबळ कमी
करत असून देखील जागितक अथर् व्यवस्थेवरील आपली पकड सातत्याने
अ1धका1धक मजबूत करत आहेत. या कंपन्या त्यांच्या मूळच्या देशात देखील फारसा
रोजगार िनमार्ण करत नाहीत.
UNCTAD या संयक्
राष्र् सघ
ं ाच्या संस्थेच्या अहवालापर्माणे बह` राष्र् ीय
ु
कंपन्यांनी ितसऱ्या जगातील देशात पर्त्यक्षात फक् ७० लाख लोकांना नोकऱ्या
िदल्या आहेत. ७० लाख! ही संख्या भारतात दरवषीर् बाजारात नव्याने रोजगार
शोधण्यासाठी येणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही कमी आहे. यावरूनच हे स्पष् होतं क2
बह` राष्र् ीय कंपन्यांच्या भारतातील आगमनाने खूप अपेक्षा िनमार्ण केल्या तरी
पर्त्यक्षात या कंपन्यांनी खूपच कमी रोजगार उपलब्ध केला आहे.
बह` राष्र् ीय कंपन्या रोजगार नष् करतात
बह` राष्र् ीय कंपन्यांकडे पर्चंड भांडवल आहे. त्या इतक्या राक्षसी आहेत क2
आज केवळ २०० कंपन्या जगातील २५% अथर् व्यवहार िनयंितर्त करतात. संपूणर्
देशच्या देश िनयंतर्णाखाली आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. .वॉलमाटर् / ही िकरकोळ
लोकायत
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व्यापारातील बलाढ् कंपनी १६१ देशांपेक्षाही मोठी आहे. इंडोनेिशयापेक्षा
.िमत्सुिबशी/ मोठी आहे. .फोडर् / दिक्षण आिफर्केपेक्षा मोठी आहे. मूठभर बह` राष्र् ीय
कंपन्या अक्षरश: पर्त्येक क्षेतर्ात जागितक
उत्पादनावर िनयंतर्ण राखून आहेत.
उदा. स्वयंच1लत वाहने, इलेक्टर् ॉिनक्स्,
िवमानवाहतूक, पोलाद, तेल, संगणक
आिण रासायिनक उत्पादनांच्या क्षेतर्ात
त्या त्या क्षेतर्ातल्या फक् ५ सवार्त
मोठ्ा कंपन्यांचा एकूण जागितक
िवकर्2तला वाटा ३० ते ६०% आहे.
ह्ा कंपन्यांसमोर उभं पण
राहाण्याची क्षमता नसलेल्या भारतीय
उद्ोगांना
आपल्या
कायर् पद्तीची
फेररचना करायला लागत आहे.
त्याचाच परणाम म्हणून दरवषीर् लाखो
लोकांना कामावरून कमी केलं जात आहे.

जागितक2करणाचा
जागितक2करणाचा औद्ोिगक रोजगारावर परणाम
सावर् जिनक क्षेतर्ावरील परणाम
संघिटत क्षेतर्ातील दोन तृतीयांश रोजगार हे सावर् जिनक क्षेतर्ातीलच आहेत.
ह्ाची चचार् आपण पूवीर्च केली आहे. जागितक बँक आिण आं तरराष्र् ीय नाणे
िनधीच्या िनदेर्शानुसार या क्षेतर्ाची पुनरर् चना करण्यास भारत सरकारने सुरुवात केली
आहे. यापैक2 काही उद्ोग बंद करण्याचे उिद्ष् आहे तर उवर् रत उद्ोग बह` राष्र् ीय
कंपन्यांच्या ताब्यात िदले जातील. हे उद्ीष् पूणर् करण्याच्या दृिष्ने सावर् जिनक
क्षेतर्ातील उद्ोगांमध्ये नवीन भरती जवळजवळ बंदच केली आहे. रेल्वेमध्ये दरवषीर्
तीस ते पन्ास हजार लोकांची भरती केली जात होती. गेल्या काही वषार्त नवीन
भरती पूणर्पणे बंद आहे. सावर् जिनक क्षेतर्ातील बँका दरवषीर् वीस हजार रोजगार
िनमार्ण करत होत्या. ह्ातही नवी भरती पूणर्पणे बंद आहे. इतकंच नाही,
स्वेच्छािनवृत्ी (व्ही.आर.एस.) सारख्या योजना आणून एक लाख रोजगार कमी केले.
सावर् जिनक क्षेतर्ात उरलेल्या िठकाणी नोकरभरती बंद असल्यातच जमा आहे. स्टील
अथॉरटी ऑफ इंिडया 1लिमटे डने आपली कामगार संख्या नव्वद हजारने कमी केली
आहे. राष्र् ीय वस्ोद्ोग महामंडळाच्या चाळीस हजार कामगारांनी स्वेच्छािनवृत्ी
Bस्वकारली आहे. १९९४ ते २००३ च्या कालावधीत सावर् जिनक क्षेतर्ातील ९
लाख रोजगार कमी झाले. ह्ाच क्षेतर्ात १९८८ ते १९९४ मध्ये मातर् १० लाख
रोजगार िनमार्ण झाले होते!
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32

लघुउद्ोगांवर परणाम
जागितक2करण व बह` राष्र् ीय कंपन्यांच्या भारतीय अथर् व्यवस्थेतील पर्वेशामुळे
भारतातील लघुउद्ोग क्षेतर्ाचाही नाश होत आहे. एक पर्मुख मुखपतर् .टाईम्स ऑफ
इंिडया/लाही याची दखल घ्यावी लागली. काही िदवसांपूवीर् पर्1सद् झालेली बातमी
अशी:
“ठाणे बेलापूर औद्ोिगक पट्यामध्ये जवळपास १८०० कारखान्यांपक
ै 2
साधारणपणे ७५० कारखाने गेल्या काही वषार्त बदं पडले आहेत. पन्ास हजारपेक्षा
जास्त कामगार बेकार झाले आहेत... आिण हीच गोष् वापी ते िचखलठाणा ते
आसनसोलपयर्त सवर् देशभर घडत आहे.”
गेल्या काही वषार्त सहा लाखांवर छोट्ा कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तर
लाखो कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. फक् कापडिगरण्यांपक
ै 2 ४००
नोंदणीकृत िगरण्या बंद पडल्या आहेत; ३.५ लाख कामगारांना काढू न टाकण्यात
आले आहे.
जागितक2करणामुळे िवकास तर होतच नाहीये उलट िन:औद्ोिगकरण झाले
आहे.
मोठ्ा खाजगी उद्ोगांवर होणारे परणाम
परक2य भांडवलासमोर िटकाव धरून राहण्यासाठी सवर् बड्ा उद्ोगांना
आपल्या कायर् पद्तीची फेररचना करायला लागत आहे. त्याचाच परणाम म्हणून
दरवषीर् लाखो लोकांना
कामावरून कमी केलं जात
आहे.
१९९४ मध्ये टाटा
मोटसर् मध्ये पस्तीस हजार
कामगार १ लाख २९ हजार
गाड्ांचे उत्पादन करत
होते. १० वषार्नंतर उत्पादन
अडीच पट वाढलं–म्हणजे
३ लाख १२ हजार
गाड्ांवर जाऊन पोचलं.
पण कामागारांची संख्या एक तृतीयांशने कमी होऊन २१ हजार चारशे झाली.
बजाजमध्ये १९९५ च्या आसपास पंचवीस हजार कामगार १० लाख स्कूटसर् चं
उत्पादन करत होते. पण आज मातर् दहा हजार पाचशे कामगार २५ लाख स्कूटसर्
बनवतात.
हीच परBस्थती सवर् औद्ोिगक क्षेतर्ांमध्ये आहे. एस्कॉटर् स, कर्ॉम्प्टन गर्ीव्हज
पासून रलायन्सपयर्त.
लोकायत
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जागितक2करणाला सुरुवात झाल्यानंतर १९९८ ते २००३ च्या दरम्यान
खाजगी संघिटत क्षेतर्ातील एकूण रोजगार ३ लाख २७ हजार पेक्षा कमी झाले आहेत.
औद्ोिगक रोजगार कुठे आहे?
परणाम: सावर् जिनक आिण खाजगी िमळू न संघिटत क्षेतर्ातील एकूण रोजगार
वाढीचा दर १९९० च्या दशकात खूप वेगाने कमी झाला आहे: १९८२ ते १९९२
मधील १५ टक्क्यांवरून १९९२ ते २००२ मधील १ टक्क्यांवर. त्यानंतर तर
नकारात्मक झाला आहे: भारत सरकारच्या २००७ च्या आ1थर् क सवेर्क्षणापर्माणे
१९९९ ते २००४ दरम्यान संघिटत क्षेतर्ामधील १८ लाख रोजगार कमी झाले.
भांडवलदार वगार्ने कामगारांच्या उपजीिवकेच्या साधनांवर कुऱ्हाडच मारली
आहे. जे काही थोडेफार रोजगार िशल्क उरले आहेत त्यांचा दजार्ही घसरलेला आहे.
कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागी कंतर्ाटी िकंवा रोजंदारीवर कामगार घेतले जात
आहेत.
या सगळ्या गोष्ी करणं या बड्ा धेंडांना सोपं जावं म्हणून कामगारांना िकमान
सुरिक्षतता देणारे कामगार कायदेही मुळापासून बदलले जात आहेत.
४० वषार्वरील एकही कामगार ठे वायचा नाही अशी धोरणं राबवली जात
आहेत. त्यांच्याकडू न १०-१२ तास काम करून घेतलं जातं. सुट्ी िदली जात नाही.
ओव्हरटाईम िदला जात नाही. कामगारांच्या तारुण्यातील (िनिमर् ती क्षमतेतील)
चांगली वषर् िपळू न घ्यायची आिण ४० व्या वषीर्च त्यांचा चोथा करून वापरून फेकून
देण्याची ही िवनाशी धोरणं, अ1धक नफ्याला चटावलेले इथले हरामखोर भांडवलदार
िनलर् ज्जपणे लादत आहेत.
असंघिटत क्षेतर्ातील रोजगाराची Bस्थती
भारतातील एकूण कामगारांपक
ै 2 ९३% कामगार असंघिटत क्षेतर्ात काम करत
आहेत: अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, गवळी, तसेच पारंपरक कारागीर,
हातमाग िवणकर, इ. जागितक2करणाने या लाखो करोडो लोकांच्यापुढे जीवनमरणाचा
पर्श्न िनमार्ण झाला आहे.
कापड उद्ोगातील बदलत्या धोरणांचा परणाम म्हणून हातमाग आिण यंतर्माग
हे उद्ोग हळू हळू मरणाच्या दाराकडे ढकलले जात आहेत. हे क्षेतर् जवळपास दोन
कोटी लोकांना रोजगार पुरवतं. बेकारीमुळे िवणकरांना आपल्या कुटु ंबाला एक वेळचं
जेवणही पुरवता येत नाही म्हणून िवणकर आत्महत्या करत आहेत.
लाखो कोळी व मBच्छमार उद्ोगातील कामगार हे भारतीय मत्सोद्ोगाचा गाभा
आहेत. भारताच्या समुदर्िकनाऱ्यांलगत मBच्छमारी करायला परक2य यांितर्क2
मBच्छमार बोटींना मुभा देण्याचा सरकारचा फार काळापासूनचा डाव आहे.
लागोपाठच्या सरकारांचे सततचे पर्यत्न हाणून पाडण्यासाठी भारतीय मBच्छमार
लढतच आहेत.
तुम्ही बेकार का?

34

जागितक2करणाचा शेतीवर परणाम
देशाच्या एकूण कष्कऱ्यापैक2 दोन तृतीयांश कष्करी या क्षेतर्ावर अवलंबून
आहेत. शेती क्षेतर्ावर जागितक2करणामुळे काय भयंकर पद्तीने आकर्मण होत आहे हे
जागितक2करणाचा गॉगल चढवलेले वगळता स्वच्छ नजरेने बघणाऱ्या कोणालाही
जाणवेल.
जागितक
व्यापार
संघटनेच्या
अटींनुसार
सरकार कृिषक्षेतर्ाला िदलेली
सवर् अनुदानं बंद करत आहे.
खतांच्या
िकंमती,
िबयाणांच्या िकंमती, वीज,
पाणी यांचे भाव पर्चंड
पर्माणात वाढवले आहेत.
पाटबंधारे, पाणीपुरवठा
अशा
शेती
क्षेतर्ातील
िवकासासाठी उपयुक् भांडवली गुत
ं वणूक सरकारने कमी करत आणली आहे.
हे एवढं जणू पुरस
े ं नाही म्हणून क2 काय बँकाकडू न शेती क्षेतर्ाला जो
कजर् पुरवठा होत होता त्यात देखील आता कपात केली जात आहे. आ1थर् क सुधारणा
सुरू झाल्यापासून सरकारी बँकांच्या एकूण िनव्वळ कजार्पक
ै 2 शेतीक्षेतर्ाला देत
असलेल्या कजार्चे पर्माण हळू हळू कमी होऊन अध्यार्वर आले आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला पर्चंड अनुदान असलेली कृिषउत्पादनं आयात केली जात
आहेत. अनुदानं कमीत कमी ठे वण्याचे जागितक व्यापार संघटनेचे सवर् िनयम
धाब्यावर बसवून ३५० अब्ज डॉलसर् ची अनुदानांची खैरात पाश्चात्य युरोिपयन देश
आपल्या कृिष िनयार्तीवर करत आहेत. ही एकूण रक्कम भारतीय अथर् व्यवस्थेच्या
एकूण उत्पादनाच्या एक तृतीयांश आहे. साह1जकच इथला शेतकरी उध्वस्त होणार
हे नक्क2.
शेतीचा िवनाश
शेती क्षेतर्ाकडे वषार्नव
ु षेर् दुलर्क्ष केल्यामुळे शेतीच्या िवकास दरात तीवर् घसरण
झाली आहे.
१९९० च्या दशकामध्ये अन्धान्य व अन्धान्याच्या व्यितरक् उत्पादनं
१९८० च्या तुलनेत िनम्म्यावर आली आहेत.
१९९० च्या दशकात अन्धान्याच्या उत्पादन वाढीचा दर इतका घसरला आहे
क2 तो लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षाही कमी झाला आहे!
२००१ ते २००५ च्या दरम्यान अन्धान्य वाढीचा दर गडगडलाच आिण
शून्यावर आला. स्वातंत्यापूवीर्च्या ५० वषार्मध्ये अन्धान्याच्या उत्पादनात ०.११%
लोकायत
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नी वाढ होत होती. भारतातील धनदांडग्यांच्या झटपट शर्ीमंतीच्या हव्यासापायी
भारतीय राज्यकतेर् देशाला पुन्हा एकदा गुलामिगरीच्या काळातील दुष्काळी
परBस्थतीत ढकलत आहेत.
सामर्ाज्यवादी भांडवलाच्या चहk बाजूंनी होणाऱ्या भारतीय शेती क्षेतर्ावरील ह्ा
हल्ल्यामुळे काटक भारतीय शेतकऱ्यांची परBस्थती अत्यंत हलाखीची झालेली आहे.
शेतकरी िदवसेंिदवस कजार्च्या जाळ्यात अडकत आहेत. उत्रपर्देशात ७०
लाखापेक्षा जास्त तर महाराष्र् ात ३६ लाख घरे कजार्च्या िवळख्यात आहेत.
शेती उत्पादनाच्या िवकासदराचा कल (पर्ित वषर् )
अन्धान्य अन्धान्य
सवर् िपकं
व्यितरक्
१९८०-८१ ते ८९-९०
१९९०-९१ ते २०००-०१
२०००-०१ ते ०५-०६

२.८५
१.६६
०

३.७७
३.१९
१.८६
१.७३
- उपलब्ध नाही -

लोकसंख्या
वाढ
२.१
१.९
१.८

सरकारी आकड्ांपर्माणे ह्ा कजार्चा एक मोठा िहस्सा खाजगी सावकारांकडू न
घेतला आहे. हे सावकार जबरदस्त व्याज वसूल करतात. खेड्ातील एका मोठ्ा
लोकसंख्येला आपण िनBश्चतच िबर्िटशांच्या काळात नेऊन पोचवलं आहे.
सावकार-व्यापारांकडू न घेतलेली ही पर्चंड कजेर् परत करण्याची कुठलीच
शक्यता िदसत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. गेल्या १० वषार्तील
आत्महत्यांचा आकडा धक्कादायक आहे. दीड लाखापेक्षा जास्त! संवेदनाशून्य
भारतीय राज्यकतेर् िवश्वासघातक2 झालेले आहेत व त्यांनी सामांन्यांशी नाळ
तोडलेली आहे हे समजण्यासाठी एवढं एकच उदाहरण पुरस
े ं आहे.
जागितक पयार्वरण चळवळीत सिकर्य असलेले अमेरकेतील ख्यातनाम पतर्कार
एडवडर् गोल्डBस्मथ .टाईम्स ऑफ इंिडया/ला िदलेल्या मुलाखतीत म्हणतात :
“भारतातील दोन-तीन एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी
(जागितक2करणात) कसे काय िटकू शकतील? ... ते नाही िटकू शकणार. ते सवर्
शहरांमधल्या झोपडपट्ट्ांकडे ढकलले जातील. झाडू न सारे. आिण जेव्हा तुमचा
छोटा शेतकरी वगर् असा आयुष्यातून उठे ल, तेव्हा तुमचे छोटे दुकानदार, िवकर्ेते
आिण बलुतेदार लोकही उरणार नाहीत ... कारण त्यांचे अBस्तत्वच मुळी शेतकऱ्यांवर
अवलंबून आहे. अशा तऱ्हेने तुम्ही ६० ते ७० कोटी लोकांना देशोधडीला लावाल
आिण त्यांना कंगाल बनवाल. ...सत्र कोटी लोकांना देशोधडीला लावण्याचे काय
परणाम होतील तुम्हाला कल्पना आहे? जगात आजवरच्या इितहासात हे कोणीही
केलेले नाही! तुमच्या देशाच्या जागितक2करणाचे हेच अपरहायर् परणाम आहेत. ते
भारताला उध्वस्त करेल.”

तुम्ही बेकार का?
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शेतीमधील रोजगारवाढीत घट
आिण म्हणूनच शेती क्षेतर्ातील रोजगारवाढीमध्ये मोठ्ा पर्माणात घट झाली
आहे. १९९४ ते २००० च्या दरम्यान ही वाढ शून्यावर पोचली आहे. भारतीय
जनतेपक
ै 2 ६०% लोकांचा रोजगार ज्या क्षेतर्ावर अवलंबून आहे, अशा क्षेतर्ाची ही
परBस्थती. शेती क्षेतर्ाची वाढ जर पूवीर्सारखीच रािहली असती तर ह्ा क्षेतर्ामध्ये
ह्ाच काळात (१९९४ ते २०००) २.७ कोटी रोजगार तयार झाले असते!

तांितर्क हमाल. सॉफ्टवेअर क्षेतर्ातील सगळ्यात जास्त सजर् नशील काम युरोप व
अमेरकेत होतं. ज्यात कौशल्य कमी आिण मेहनत जास्त आहे अस दुय्यम दजार्चं
काम ह्ा सॉफ्टवेअर कंपन्या भारतीयांकडू न करून घेतात.
एकूण काय तर भारतातील सॉफ्टवेअर उद्ोगाच्या वाढीचा अथर् हा नाही क2
भारत एक Knowledge Superpower बनत आहे. भारत पुन्हा एकदा िवक1सत
देशांचे शेपट
ू बनू पाहत आहे. आता ह्ा क्षेतर्ात िकती रोजगार िनमार्ण होतात ते पाहk .

मग सॉफ्टवेअर उद्ोगाबद्ल काय?
काय

एकूण आय.टी
आय टी.
टी क्षेतर्ातील रोजगार

सॉफ्टवेअर आिण बीपीओ क्षेतर्ात तर भरपूर रोजगार िनमार्ण होत आहेत असा
पर्चार सध्या केला जात आहे.
मािहती आिण तंतर्ज्ञान क्षेतर्ाकडे आज लाखोंच्या संख्येने रोजगार देणारा मोठा
स्ोत समजलं जातं. मािहती तंतर्ज्ञान क्षेतर्ाची दोन िवभागात िवभागणी करता येईल.
एक म्हणजे सॉफ्टवेअर क्षेतर् आिण दुसरं त्यावर अवलंबून असलेलं बीपीओ क्षेतर्

ह्ा क्षेतर्ामध्ये भिवष्यात भरपूर नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचा िकतीही ढींडोरा
पर्सार माध्यमांनी आिण बुिद्जीवींनी िपटला तरी वस्तुBस्थती मातर् वेगळीच आहे.
मािहती आिण तंतर्ज्ञान क्षेतर्ाचे दोन्ही िवभाग–सॉफ्टवेअर आिण बीपीओ–नी
२००३ पयर्त चार लाख नव्वद हजार आिण सहा लाख पन्ास हजार नोकऱ्या
अनुकर्मे उपलब्ध केल्या. फक्! आिण ह्ा वषीर् (२००७) पयर्त ह्ा क्षेतर्ातील एकूण
रोजगारांची संख्या वाढू न सोळा लाख झाली होती. देशातील एकूण रोजगाराच्या
तुलनेत हे पर्माण फक् ०.३५% आहे!

(“Business Process Outsourcing” or

“Information Technology Enabled
Services” Sector).

िनव्वळ िनष्पत्ी

बीपीओ क्षेतर्
ह्ा क्षेतर्ातील काम पूवीर् अमेरका आिण
इतर िवक1सत देशच करत होते. पण आता
ह्ा कंपन्यांनी हे काम भारतासारख्या गरीब
देशांकडे वळवलं आहे.
ह्ा कामाला िवशेष कौशल्याची गरज
नाही, फक् चांगलं इंगर्जी येत असेल तरी
बास. हे रोजगार भारतात येण्याचं एकमेव
कारण म्हणजे इथे खूप कमी पगारावर लोक
उपलब्ध आहेत. याचा एक अथर् असा झाला
क2 ह्ा रोजगारांमध्ये अिनBश्चतता खूप आहे, हे कधीही संपण्याची शक्यता आहे.
उद्ा जर भारतात पगार वाढवला गेला, िकंवा िफ1लपाइन्स वा थायलंड मधील लोक
भारतापेक्षा कमी पगारावर हे काम करायला तयार झाले, तर िवदेशी कंपन्या
कुठल्याही क्षणी आपली भारतातील दुकाने बंद करून दुसऱ्या गरीब देशांकडे
वळतील.

आिण म्हणूनच सरकारी आकडेही हे दशर् वतात क2 जागितक2करणाच्या
नंतरच्या काळात रोजगार िनिमर् तीमध्ये परणामकारक घसरण झाली आहे. राष्र् ीय
नमुना सवेर्क्षणाच्या (National Sample Survey) १९८३, १९९३-९४ आिण
१९९९-२००० च्या अहवालानुसार रोजगार िनिमर् तीच्या वाढीमध्ये तीक्षण घट झाली
आहे. १९८३ ते १९९३-९४ च्या काळातील २.७% पर्ितवषीर् वरून ती १९९३-९४
ते १९९९-२००० च्या दरम्यान १.१% इतक2 कमी झाली आहे. पिहल्या काळात
दरवषीर् ७६ लाख रोजगार िनमार्ण होत होते, जे नंतरच्या काळात ३५ लाख पर्ितवषीर्
इतके कमी झाले.
मग नवीन रोजगार कुठल्या क्षेतर्ात िनमार्ण होत आहेत?

बीपीओ क्षेतर्ाच्या तुलनेत सॉफ्टवेअर क्षेतर्ामध्ये अ1धक कौशल्याची गरज आहे
हे खरं आहे. पण तरीसुध्दा हे ही िततकच खरं आहे क2 भारतीय सॉफ्टवेअर
इं1जिनअसर् हे खरंतर अमेरक2 कंपन्यांची हमाली करतात. िकंबह` ना गोऱ्या साहेबांचे

१९९३-९४ ते १९९९-२००० ह्ा सहा वषार्मध्ये भारतीय अथर् व्यवस्थेमध्ये
२.१ कोटी नवीन रोजगार िनमार्ण झाले. मग हे कुठल्या क्षेतर्ांमध्ये झाले?
शेतीक्षेतर्ात तर नक्क2च नाही, ते तर ठप्प झाले आहे. संघिटत क्षेतर्ातही
जवळजवळ नाहीच–कारण सावर् जिनक क्षेतर्ात नवीन भरती बंद आहे. िकंबह` ना
१९९८ नंतर संघिटत क्षेतर्ातील एकूण रोजगारांची संख्या कमी होत आहे. या
व्यितरक् मोठ्ा पर्माणावर लघुउद्ोग बंद पडत असल्यामुळे तेथेही रोजगारिनिमर् ती
बंद झाली आहे. अशावेळी हे २.१ कोटी रोजगार कुठे िनमार्ण झाले आहेत?
सरकारी आकड्ानुसार :
• ५५ लाखांहkन अ1धक रोजगार घरेलू उत्पादनाच्या क्षेतर्ात िनमार्ण झाले आहेत.
कुठे च रोजगार नसल्यामुळे लोक घरीच पापड, लोणची, वेफसर् , उदबत्या
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यांसारख्या छोट्ा मोठ्ा गोष्ी बनवून बाजारात िवकण्याचा पर्यत्न करत
आहेत. कशाही पर्कारे 1जवंत राहण्यासाठी!
• ४० लाख रोजगार असंघिटत बांधकाम उद्ोगात िनमार्ण झाले आहेत. इथे तर
कामगार अत्यंत भयानक परBस्थतीत काम करतात: पत्याच्या घरांमध्ये राहk न,
कुठल्याही आरोग्यसुिवधा नसताना, मुलांच्या िशक्षणाची कसलीही सोय
नसताना.
• सगळ्यात जास्त रोजगार व्यापार, हॉटे ल आिण रेस्टॉरन्टस् मध्ये िनमार्ण झाले
आहेत–१.०७ कोटी. .व्यापार/ म्हणजे : रस्त्यावर गाडी लावून फळं -भाज्या
िवकणारे, दारोदार िफरून शॅम्पू, साबण, वॉटर िफल्टर सारख्या गोष्ी िवकणारे
वा अन्य पर्कारचे छोटे छोटे िवकर्ेता. .हॉटे ल-रेस्टॉरन्ट/ म्हणजे: छोटी छोटी
चहाची दुकाने, वडापावची गाडी टाकून धंदा करणारे, िकंवा मॅकडोनल्डसारख्या
हॉटे ल मध्ये काम करणारी मुल.ं
होय, जागितक2करणानंतर भारतीय अथर् व्यवस्थेत तयार होणारे .रोजगार/ हेच
आहेत. ह्ांना .रोजगार/ म्हणणं हा िनलर् ज्जपणा ठरेल. मरणाच्या कड्ावर असलेले
हे लोक काहीतरी करून िकमान एक वेळच अन् खाऊन 1जवंत आहेत.
तीन चतुथार्श भारतीय िदवसाला २० रुपयांपेक्षाही कमी कमाईवर जगत
आहेत. आिण तरीही आपले िनलर् ज्ज भारतीय शासक म्हणतात देश .आ1थर् क
महासत्ा/ बनत आहे.

आपण कुठे चाललो आहोत?
आहोत

तर, असं आहे जागितक2करण! ते भारताला स्वीडन, जपान िकंवा
जमर् नीसारख्या भांडवलशाही िवकासाकडे घेऊन जायची सुतराम शक्यता नाही.
उलट, स्वातंत्यानंतरच्या ४० वषार्त भारतीय अथर् व्यवस्थेमध्ये व सामान्य जनतेच्या
जीवनस्तरात जो थोडाफार िवकास झाला होता तो ही आता नष् केला जात आहे:
• देशाचे िन:औद्ोिगकरण होत आहे.
• शेतीचा िवनाश होत आहे. देशाची अन्धान्य सुरिक्षतता समाप् केली जात आहे.
• संघिटत आिण असंघिटत क्षेतर्ांमध्ये मोठ्ा पर्माणात बेरोजगारी वाढत आहे.
• भारतातल्या कोट्वधी गरबांच्या उपजीिवकाच नष् केल्या जात आहेत.
हे सगळं कशासाठी? तर भारतातल्या भांडवलदारांची नग् नफेखोरी चालू
रहावी, धनदांडग्यांना जगातल्या सगळ्या चैनीच्या वस्तू इथे घर बसल्या िमळाव्यात
म्हणून.
भारतातल्या १५ वषार्तल्या जागितक2करणाने भारतातील शर्ीमंतांच्या
संपत्ीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढ झाली आहे. इतक2 क2 आिशयातील सगळ्यात जास्त
कोट्धीश भारतात आहेत. भारतात २००६ मध्ये ३६ कोट्धीश होते ज्यांची
एकूण संपत्ी जवळजवळ २०० अब्ज डॉलसर् होती–भारताच्या जी.डी.पी.च्या एक
पंचमांश! गेल्या वषीर्च्या तुलनेत ह्ात ३५% वाढ झाली होती.

आपल्या अथर् व्यवस्थांचे जागितक2करण करणाऱ्या ितसऱ्या जगातल्या देशांवर
दारदर््य-बेकारी-रोगराईची अशीच शोकांितका लादली आहे. या देशांतील १०%
पेक्षाही कमी असणारे उच्चभर्ू लोक मातर् या पर्िकर्येतून नफाच नफा कमावणार आहेत.
युरोप–अमेरकेतील जीवनशैलीची चटक त्यांना लागली आहे: ते त्यांच्या मुलांना
िशक्षणासाठी
परदेशी
देशातील ताटातली भाकरी िहसकावणारे च िशकवतात अपरह,
पाठवतात;
मोठमोठ्ा खाजगी क्लबचे हणतात, समाधान असतं मानयात.
गोळा क"न कर #यांना पोचतात तेच
ते सभासद असतात; ते
करतात $यागाची आवाहने
ितथे पोहोतात; टे िनस
त
'
होऊन
ढेकर िद+यावर ते भुकेकंगालांना
ृ
खेळतात;
.ॲरोिबक/
सारख्या आधुिनक कसरती गाऊन दाखवतात उ/ाची छान 1व2ने
देशाला खड्डयात नेऊन सोडणारे च
करतात; आपले सौंदयर्
हणतात, कारभार फार अवघड,
खुलवण्यासाठी
त्यांना
सा7या माणसांचं काम नाही ते.
खाजगी
डॉक्टरांकडे
– बत:+ट ;े<त
अत्याधुिनक
सुिवधा
िमळतात; ते टोल वसूल
करणाऱ्या खाजगी रस्त्यांवरुन अ1लशान मोटारींमधून पर्वास करतात; त्यांच्या घरात
जगातल्या अत्याधुिनक तांितर्क करामती बसवून घेतात; कम्प्यूटर–फॅक्स–इंटरनेट
सारख्या सेवांमाफर्त लीलया गप्पा मारतात; उं च काटे री कंु पणाभोवती हत्यारबंद
खाजगी रक्षकांचा गराडा ठे वून आत राजवाड्ांसारख्या बंगल्यात राहतात; ते नेहमीच
न्यूयॉकर्, पॅरस येथे सुट्ी साजरी करतात. त्यांची पुष्कळ संपत्ी परदेशी बँकांमध्ये
साठवलेली असते. देशाच्या अथर् व्यवस्थेत िकतीही चढउतार आले तरी जागितक
व्यवस्थेच्या वैिशष्ट्ामुळे त्यांचा
फायदाच होतो.
ह्ाचाच अटळ परणाम
म्हणून ९०% उवर् रत लोक
इच्छे िवरुद् नरकात ढकलेले जात
आहेत.
ितसऱ्या
जगातील
देशांमध्ये: ८५ कोटी लोक
अधर् पोटी िकंवा कुपोिषत आहेत,
पर्त्येक तीन पैक2 एका मुलाची
कुपोिषत
असल्यामुळे
वाढ
खुंटलेली आहे, १.३ कोटी मुलं
दरवषीर् इलाज होऊ शकणाऱ्या आजारांमुळे मरतात, ३२ कोटी बालके पर्ाथिमक
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िशक्षणापासून वंिचत आहेत, दरवषीर् २० लाख मुली वेश्या व्यवसायाकडे ओढल्या
जातात आिण २५ कोटी मुलांना जगण्याकरता कष् उपसावे लागत आहेत.
जागितक2करणाने आजवर कधी नव्हे एवढी असमानता आिण मूठभर
लोकांच्या हातात संपत्ीसंचय केला आहे. जगातील १% सवार्त शर्ीमंत लोकांच्या
हातात जगातील ४०% संपदा आहे. १०% शर्ीमंत जगातील ८५% संपत्ीचे मालक
आहेत. तर जगभरातील तळातल्या ५०% लोकांकडे जगातील संपत्ीच्या फक् १%
संपत्ी आहे.

हजारो वषार्च्या
च्या मानवी शर्मांचं फळ मूठभरांच्या हातात!
हातात
खरंतर, पृथ्वीवरील पर्त्येक माणसाच्या मूलभूत गरजा भागवता येतील अशी
तंतर्ज्ञान क्षमता इितहासात पर्थमच िनमार्ण झाली आहे. जर ह्ा िवक1सत तंतर्ज्ञानाचा
समाजाच्या गरजा पूणर् करण्यासाठी वापर केला, तर पर्त्येकाला पौिष्क जेवण, चांगले
कपडे, घर, िशक्षण, आरोग्य, साफ िपण्याचे पाणी, मनोरंजनाची आिण िकर्डािवषयक
सवर् साधनं उपलब्ध होऊ शकतात. आज पर्थमच अशी भौितक परBस्थती िनमार्ण
झाली आहे क2 जगातील सवर् लोकांना एक चांगलं, सुरिक्षत, सजर् नशील, िनरोगी जगणं
जगता येईल.
वस्तुBस्थती मातर् ह्ाच्या अगदी उलट आहे.
१०० कोटी लोक, म्हणजेच जगातील एक षष्ांश
लोकसंख्या अत्यंत गरबीत जगत आहे, जागितक
बँकेने िनधार्रत केलेल्या १ डॉलर पर्ितिदनी पेक्षाही
कमी उत्पन्ात आिण ३०० कोटी़ लोक २ डॉलर पेक्षा
कमी उत्पन्ात जगतात; याचा अथर् जगातील िनम्मी
लोकसंख्या काठावर फेकून देण्यात आली आहे.
ह्ा परBस्थतीला जबाबदार आहे भांडवलशाही.
हजारो वषार्च्या मानवी शर्मांचं फळ माणसाच्या पदरात
पडण्याच्या वेळीच ही व्यवस्था त्याला अडसर बनून
रािहलेली आहे. भांडवलशाही समाजात उत्पादनाची सारी साधनं–कारखाने,
यंतर्सामगर्ी, शेती–भांडवलदारांच्या हाती एकवटली आहेत आिण उत्पादनाचं सारं
फळ त्यांच्याच पदरात पडत आहे. कारखाने, यंतर्सामगर्ी, भांडवलदारांचं भांडवल
आिण उत्पादन ही सारी संपत्ी िपढ्ान िपढ्ा कामगार, शेतकरी आिण वैज्ञािनकबुBध्दजीवी यांच्या एकितर्त शर्मांमधून िनमार्ण झालेली असली तरीही त्या शर्िमकांचा
मातर् त्या िमळकतीवर कसल्याही पर्कारचा हक्क अथवा िनयंतर्ण नाही.
यंतर् ही मानवाची िनिमर् ती आहे. त्याचा उपयोग मानवी जीवन सुखी
बनवण्यासाठी आहे. पण भांडवलशाही मातर् त्याचा उपयोग फक् नफ्यासाठीच करते.
माणसांच्या जागी यंतर् आणते. माणसालाच यंतर् बनवते. त्याचं सवार्गीण शोषण करते.
मानवी जीवन उलट दु:खी करते.
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खाण्यािपण्याची मारामार अन चैनीच्या वस्तूच
ं ा भिडमार
भांडवलदार कामगारांना जेवढा कमीतकमी पगार देता येईल तेवढाच देतात
आिण त्यामुळे कामगार–या सवर् संपत्ीचा िनमार्ता–साध्या साध्या जीवनावश्यक
गोष्ी म्हणजे–चांगलं अन्, िपण्याचं शुद् पाणी, कपडे, िनवारा, स्वच्छतागृह, िशक्षण
आिण आरोग्यसुिवधा यापासून वंिचत रहातो.
याच वेळी बाहेरचा बाजार मातर् िमनरल वॉटरच्या बाटल्या, थंडपेये, िपझ्झा-बगर् र
पासून हर तऱ्हेच्या खाण्याच्या वस्तू, िहरामोत्यांनी लगडलेले कपडे, अत्याधुिनक
इलेक्टर् ॉिनक्स उपकरणे आिण वातानुकु1लत मोटारींनी खचाखच भरलेला असतो.
ज्या वस्तू िवकून नफे
कमावता येतील अशा गोष्ींचं
उत्पादन भांडवलदार करतात.
अशा महागड्ा चैनीच्या
वस्तू परवडणारा वगर् १०% ही
नसल्यामुळे त्यात आणखी
गुंतवणूक होऊ शकत नाही.
त्यामुळे
भांडवलदारांकडे
अब्जावधी रुपये नुसते पडू न
राहतात. मग हा पैसा ते शेअर
बाजारात, सट्े बाजारात
गुंतवतात. शेअरबाजार आज जुगाराचा अड्ा बनला आहे. जगभरात आज ह्ा
सट्ेबाजीवर हजारो अरब डॉलसर् लावले आहेत. जगपर्1सद् िवद्ान नॉम चॉमस्क2
म्हणतात, जगभरात होणाऱ्या एकूण गुंतवणुक2पैक2 ९५% गुंतवणूक केवळ सट्ेबाजीत
होते.
या क्षेतर्ात पाण्यासारखा पैसा इकडू न ितकडे अन् ितकडू न इकडे उगाचंच वाहत
रहातो. त्याचवेळी ितकडे मातर् गरीब माणसं, मुलं भुकेनं... आजारानं–हकनाक मरत
असतात!
अिहंसच
े े पाईक क2 थंड रक्ाचे मारेकरी !
वाचवणं शक्य असतानाही, अशा रतीने दर तीन वषार्त जेवढी माणसं मरतात,
तेवढी दुसऱ्या महायुद्ात सहा वषार्त सुद्ा मेली नव्हती. लक्षावधी लोकांची इतक्या
थंडपणे हत्या करणाऱ्या गरबीच्या चरकात नव्हे तर नरकात िपळू न काढणाऱ्या
भांडवलशाही व्यवस्थेला आता गाडू न टाकायला हवे.

***

तुम्ही बेकार का?
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ह# यव1थच बकर \ह !
िमतर्ांनो, तुम्ही कुचकामी आहात िकंवा तुमच्यामध्ये एकही गुण नाही म्हणून
तुम्ही बेकार आहात हे खोटं आहे. तुम्ही बेकार आहात त्याला जबाबदार आहे ही
राक्षसी भांडवलशाही व्यवस्था. ही व्यवस्था सामान्य लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी
चालत नसून केवळ नफ्यासाठी चालते. या व्यवस्थेचे खरे शासक, जास्तीत जास्त
नफ्यासाठी कायम हपापलेले भांडवलदार, उत्पादनाच्या गरजेनुसार लोकांना कामावर
ठे वतात िकंवा हाकलतात. कष्कऱ्यांचा एक वगर् मुद्ामच बेकार ठे वला जातो.
बेकारांची ही .राखीव फौज/ इतर शर्िमकांचे पगार कमी कमी करत न्यायला वापरली
जाते.
जास्तीत जास्त नफा साठवण्याच्या व्यवस्थेमध्ये माणूस हा एक खेळणं बनला
आहे. भांडवलदारांनी गरज असेल तेव्हा खेळावं आिण गरज नसेल तेव्हा फेकावं असं
कामगार म्हणजे भांडवदारांच्या हातचं खेळणं झाला आहे.

आता पेटू ऩ उठायला हवं!
िवद्ाथ्यार्नो आिण इथल्या मातीतल्या तरुणांनो, बेकारीची ही खरी कारणं
आपण व्यवBस्थत ध्यानात घ्यायला हवीत. तसं केलं नाही तर आपण त्यापासून
अनिभज्ञ राहk . ज्या काही मोजक्या नोकऱ्या आहेत त्यासाठी आपसांत भांडत राहk . हे
भांडण तुम्ही 1जंकलात तर गवार्नं तुमची मान ताठ होईल आिण तुम्ही स्वत:ला
इतरांपेक्षा शर्ेष् समजू लागाल. तुम्ही हरलात तर मातर् नैराश्य आिण न्यूनगंडाच्या
भावनेने पछाडले जालं.
पर्श्न असा आहे क2 नोकऱ्यांचे काही तुकडे आपल्या समोर फेकून आपल्याला
कुत्यांपर्माणे भांडायला लावणारी ही व्यवस्था आपण का सहन करायची? कसंबसं
1जवंत राहण्यासाठी सकाळपासून रातर्ीपयर्त आपल्यावर गाढवी शर्म लादणारी ही
व्यवस्था, केवळ अन्ासाठी ड़ु करासारखं िदवसेंिदवस गटारं िचवडत बसायला
लावणारी ही व्यवस्था... कायमची गाडण्यासाठी आता एकतर् यायला हवं.

देशात िवकासाच्या आिण रोजगाराच्या अपार शक्यता
भारत हा एक नैसिगर् क साधनसंपन् देश आहे. भारतातील एकूण भूभागापैक2
५१% जमीन शेतीयोग्य आहे. जगभरातील याची सरासरी फक् ११% आहे. पूणर्
देशभर नद्ांच जाळं पसरलेलं आहे. खिनजसंपत्ीही भरपूर आहे. तंतर्ज्ञानाच्या क्षेतर्ात
भारत ८५% आत्मिनभर् र आहे. आज आपल्या देशात इं1जिनअर, डॉक्टर, वैज्ञािनक,
तंतर्ज्ञ, सवर् पर्कारच्या क्षमता असलेले कामगार मोठ्ा पर्माणात आहेत. देशात पैसाही
भरपूर आहे. देशातील बँका, िवमा कंपन्या आिण िनरिनराळ्या बचत योजनांमध्ये
देशातील जनतेचे हजारो करोडो रुपये जमा आहेत. ह्ा व्यितरक् देशामध्ये लाखो
लोकायत
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करोडो रुपयांचा काळा पैसा आहे आिण Bस्वस बँकेत भारतातील धनदांडग्यांचे
हजारो करोड चोरीचे रुपये जमा आहेत. हे चोरीचे पैसे जप् करूनही देशाच्या
िवकासासाठी वापरता येऊ शकतात.
म्हणजेच–तंतर्ज्ञान, मानवी शर्म आिण क्षमता, नैसिगर् क साधनसंपत्ी, पैसा सवर्
काही आहे. ज्याचा योग्य उपयोग केला तर देशातील सवर् जनतेच्या सवर् गरजा पुऱ्या
केल्या जाऊ शकतात. एक उदाहरण घेऊ–जगातील सगळ्यात सुजलाम् सुफलाम्
भूमी भारतात आहे. राज्यकत्यार्च्या दुलर्क्षपणामुळे ६०% जिमनीचे अजून 1संचन
झालेले नाही, ती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवून
खेडोपाडी राहणाऱ्या ६०% जनतेला एकतर् करून, शाश्वत तंतर्ज्ञान वापरून आपण
शेती उत्पादन मोठ्ा पर्माणात वाढवू शकतो. बायोगॅस आिण इतर वैकBल्पक उजार्
स्ोतांना पर्ोत्साहन िदलं गेल,ं तर देशातल्या दरू वरच्या गावांपयर्त वीज पोचवली
जाऊ शकते. त्याचबरोबरच शेतीवर आधारत उद्ोगांना पर्ोत्साहन िदलं जाऊ शकतं.
ही पावलं उचलली गेली तर भारतातल्या गावांमध्ये सुद्ा कोट्वधी रोजगार िनमार्ण
होऊ शकतील हे वेगळं सांगायची गरज नाही.
जर उत्पादनाचा उद्ेश हा नफेखोरी न रहाता, देशातील जनतेच्या िकमान
गरजा पूणर् करणे हा झाला तर खूपच मोठ्ा पर्माणात रोजगार उपलब्ध होऊ
शकतात. देशातल्या सवर् जनतेला िशक्षण, आरोग्य, घर, वीज, पाणी, खेळ,
मनोरंजनाची साधनं उपलब्ध करून द्ायची झाली तर हजारोंच्या संख्येने
इं1जिनअसर् , डॉक्टसर् , कलाकार, िशक्षक, तंतर्ज्ञ, वैज्ञािनक अशांची आवश्यकता िनमार्ण
होईल; िशक्षण संस्था, 1समेंट–स्टीलचे कारखाने, वीजकेंदर्े, इत्यादींचीही आवश्यकता
िनमार्ण होईल. ह्ा सवार्मध्ये भरपूर रोजगार तयार होईल. पैसा कुठू ऩ येणार याची
चचार् आपण वर केलेलीच आहे. देशात पैशाची कमी नाही, तर पर्श्न िवकासाची योग्य
िदशा ठरवण्याचा आहे.
भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत ही धोरणे राबवली जाऊ शकत नाहीत.
भांडवलदार आपलं भांडवल गरबांना िशक्षण देण्यासाठी, घर देण्यासाठी, त्यांना
आरोग्य सुिवधा देण्यासाठी कशाकरता खचर् करतील? हे करून त्यांना नफा कसा
िमळणार, त्यांचं भांडवल कसं वाढणांर?
म्हणूनच आपल्याला जर गरबी आिण बेकारी नष् करायची असेल तर ह्ा
भांडवलशाही व्यवस्थेला गाडू न टाकण्यािशवाय पयार्य नाही.

िनरोगी सुदृढ समाजासाठी कंबर कसू
आपल्याला माणसासारखं जगता यावं, आपले गुण, आपल्या क्षमता पूणर्पणे
वापरल्या जाव्यात, आपल्या िवकासाच्या िदशा उजळायला हव्यात, साऱ्या
मानवजातीच्या पर्गतीची िक्षितजं रुंदावयाला हवीत, तर त्यासाठी त्याच्या आड
येणारी ही भांडवलशाही कायमची मोडावीच लागेल.
तुम्ही बेकार का?
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जागितक2करणािवरुद् लढण्यासाठी देशातलेच नव्हे तर जगभरातले तुमच्या
आमच्या सारखे सामान्य लोक एकतर् येऊ लागले आहेत. अ1धकांश देशांमध्ये आिण
भारतातही हे लढे अजून छोटे छोटे आिण मयार्िदत उिद्ष्ांपुरतेच आहेत. आत्ा हे
लढे भांडवलशाहीच्या चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी होत आहेत. पण भिवष्यात हे
संघषर् आणखी व्यापक बनतील. समाजबदलाच्या संघषार्ची सुरुवात अशाच छोट्ा
छोट्ा संघषार्तून होते.
काही देशांमध्ये िवशेषत: दिक्षण अमेरकेतील देशांमध्ये हे संघषर् आता
देशव्यापी बनले आहेत. लाखोंच्या संख्येने लोक आं दोलनात उतरत आहेत,
भांडवलशाहीला आव्हान देत आहेत. वेनेझुएला, बो1लिवया आिण इक्वाडोरमध्ये ह्ा
देशव्यापी संघटना िनवडणूका 1जंकून सत्ेवरही आल्या आहेत.
वेनेझएु लामध्ये अत्यंत खळबळजनक आिण उत्सािहत करणाऱ्या घटना घडत
आहेत. गेल्या १० वषार्त, वेनेझएु लात देशातील जनतेच्या सरकारने शर्ीमंतांवरचे
टॅक्स वाढवले, टॅक्सचोरी करणाऱ्या बड्ा कंपन्यांवर सक् कारवाई करायला
सुरुवात केली आहे. सरकारचा पैसा भांडवलदारांचा नफा वाढवण्यासाठी नव्हे, तर
देशातील बह` संख्य गरीब जनतेचे जीवन सुधारण्यासाठी कामी लावला जातोय. जसं :
• िशक्षण व्यवस्था अ1धक व्यापक झाली आहे. गरीब मुलांना िशक्षण, पर्वास, दोन
वेळच जेवण आिण वसतीगृहही फुकटात उपलब्ध करून िदली आहेत.
• गरीबांसाठी आरोग्यसेवा मोफत केल्या आहेत. शहरातील वस्त्यांमध्ये आिण
गावांमध्ये मोठ्ा पर्माणात हॉBस्पटल्स बांधली जात आहेत, गरीब मुलांना
डॉक्टर बनवण्यासाठी िवशेष वैद्क2य कॉलेजेस उघडली जात आहेत.
• बेरोजगार, गरीब, छोटे शेतकरी, मिहलांना छोट्ा छोट्ा सहकारी संस्था
उघडू न छोटे व्यवसाय करण्यास पर्ोत्साहन िदले जात आहे.
• गरीबांसाठी हजारो नवीन घरे बांधली जात आहेत.
आपण जे स्वप्नं पाहत आहोत ते वेनेझुएलाची जनता पर्त्यक्ष अनुभवत आहे.
आिण ह्ा संघषार्त मुख्य भूिमका ितथल्या तरुणांची आहे. जगातील सवर्
स्वातंत्यलढे, सवर् कर्ांत्यांमध्ये, समाज परवतर् नाच्या सवर् संघषार्मध्ये तरुणांची मुख्य
भूिमका असते. आपल्या देशातही हेच होईल...

अथार्तच, हे स्वप्नं पर्त्यक्षात उतरवणं िततकसं सोपं नाही. पण अशक्यही नाही.
सुरुवात तर करूया.
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तुम्ही अपातर्ही नाही अन् कुचकामी पण नाही. कुचकामी अन् सडलेली आहे ती
ही व्यवस्था.
ज्या व्यवस्थेत पर्त्येकाला काम असेल, आरोग्याची सुिवधा असेल, घर असेल
आिण म्हातारपणाचा आधारही असेल अशी व्यवस्था उभी करण्याच्या संघषार्त
आपण सामील होऊया. केवळ असाच समाज मुक् आिण लोकशाहीयुक् असू शकतो.
हे सवर् स्वप्नं वाटत असलं तरीही आज हे पर्त्यक्षात उतरवता येण्यासारखं स्वप्नं
आहे.
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\मÌयबलल 3 लकयत

9व तRय नतर क ह वष Zतच [ल सरद र ज फरन ह कॢवत ०लहल. पण
ै iळ दश Ìय \जÌय पॢर०9थत चह [०धक तततत वणZन करत त. कण
9वतV झ ल ह खर Cऽच \ह. ह दश \त फफ ध०नक च झ ल \ह
\०ण ॢवक सह फफ Öय च च हत \ह. eकLकड ह मठमठ मYसZ
[Öय ध१०नक ग Óय Z eÇसCस ह यवजZ जगभर त३न \य त हत [सलय
[[य श Ìय व9त३Z पचत र ॢकत हY०9पटस... तर दस
१ रकड बह१त श जनतल
9व तRय नतर ज भ करत१कड ०मळत हत Z त स१ळ \त क ढ३न घतल ज त
\ह.
गल दन दशक ज ग०तकLकरण Ìय न व ख ल मह क य बह१र ृ य
कप]य न य दश त \म ०Vत कल ज त \ह. दश \ज फफ बÓय दश ^
परदश _सगपत Ìय नÉन नफखरस ठaच च लवल ज तय. त Cचड नbय Ìय
ह वपट गॢरब च जगलZ ज०मन Z प ण ै वर ॢहॅपण हल करत \हत.
प०लस^]य य लय^र जक रण ^नकरशह य Ìय _घड_घड सहक य Zन गॢरब Ìय
ज वनस धन वर त ब ०मळव३न Öय ॢठक ण ख ण CकपZ ॢवशष \०थZक ¡V च
CकपZ \०लश न ग५ह CकपZ ].]. _भ करत \हत. य स ठa \पय
दश त ल क यदक न३नह बदलल ज त \हत. ख जग करण Ìय न व ख ल
 व ॢवम
जनतÌय gम न \०ण प"श न _भ कलल स वZज०नक _सग \०ण बhक
कप]य कवड मल ॢकमत त Öय न सपवय ज त \हत. शत iयव9थ ह Öय Ìय
त jय त दÕय स ठa धरण बदलल ज त \हत. पॢरण म ल ख शतकर
\ÖमहÖय करत \हतZ दश त ल GA× जनत m म ण भ ग त३न शहर त ल
बक ल व9Öय मGय ढकलल ज त \ह. छट _सग न गवल ज त \हत. ०श¡णZ
\रÉयZ व हत३क iयव9थ Z व जZ प ण Z ै स रÈय [Öय वpयक सव स१ळ नफ
\०ण फफ नफ कम वÕय च स धन बनवय ज त \हत. \पण क य ख वZ
Oय वZ य वZ ०चत वZ पह वZ ह ठरवÕय च मफद रच जण३ बह१र ृ य कप]य न
घतल \ह. Mहण३न Öय Ìय भ डवल बरबर Öय च स9क५त ह Öय न \पय कड
3जवल \ह. \त \प5य दशवर क१ण& थट शसन करÕयच& गरज नह#.
\०थZक नÓय \प5य हतत ठ व३न Öयन& परत eकद नव& ग१लम& \णल#
\ह.

ज वन वpयक व9त३च Cचड व ढत मह ग ^Z ज गज ग बक ळलल
rु च रZ खट पण Z कYलजच \क श ल ०भडलल फL \०ण नकरच \श
श३]य. ०शव य \पणच न ल यक \हत [स व ट यल ल वण र ०श¡णiयव9थ
\०ण पर¡ पळत Z नकरच ख पर र ख व ज ग वर फडण र ज त जम तव द
सम जiयव9थ \०ण दव धम ZÌय न व ख ल म णस ल म णस प स३न वगळ
प डण र धम @ध र जक रणZ म णस Ìय \ज र च हत [सलल iय प र... ह
\जच व 9तव \ह.
[थ Zत सवZस म ]य जनत ॢवदश कप]य च व यथ ल धनद डÉय च ह खळ
म३कपण बघत बसलल न ह. वसत त जस CÖयक क न कप+य त फ१ल फ१ल यल
ल गत तZ तसच दशभर त ०नर०नर tय ॢठक ण लक न eकV य यल Z सघॢटत
iह यल Z \०ण \पल सघषZ ब१लद कर यल स१3व त कल \ह. \Öम जर ह
सघषZ छट [सलZ त१टक [सलZ तर भॢवvय य छÑय छÑय सघष Zतच दडलल
\ह. त जiह मजब३त हत लZ eकV यत ल \०ण \णख लक य लÔय त
स म ल हत ल तiह त eक मठa त कद बनत ल.
\पण बÊय च भ३०मक सडल प ॢहजZ च गय भॢवvय च 9वOन प ॢहल
प ॢहजतZ जग बदल१ शकत ै वर ॢवी स ठ वल प ॢहज. ह ! दस
१ र जग शÇय
\ह. पण Öय स ठa \पलह छट ^छट लढ स१3 कल प ॢहजत. ॢहम लय तय
छÑय छÑय नस च Cव ह eकV य`न Öय च गग बनतZ तसच ह लढह eकV
यत ल. Mहण३नच ह iय सप ठ.
भ रत त ल व"ॢदक क ळ प स३नच ॢवच र Mहणज लक यत. लक यत ह
द"वव द झ१ग रण र व 9तवव दZ ॢववकव द ज वन|ु \ह. ज वन सMयक ॢरत न
जगÕय च ह ॢवच र \ह. सम9य म नव०न०मZ त \हतZ Öय प स३न पळ३न न ज त
Öय न स मर गल प ॢहजZ ह Cरण लक यत ॢवच र \Mह ल दत त. ह पर पर
\Mह 9व क रत. Mहण३नच य iय सप ठ च न व लक यत. Îय न ह जग
बदलÕय स ठa \पणह क ह कर व [स व टत Öय Ìय सहक य Zन \Mह ॢवॢवध
क यZ~म र बवत.
• ०श¡ण^व ज^\रÉयसव ै च ब ज रकरणZ शहर त ल स वZज०नक व हत३क
सम9य Z [ण१`जच घ तकत Z ब .ट. व Éय स रÈय जन१कLय बदल
[सलय []न च दv१ पॢरण मZ ज वन वpयक व9त३च व ढत मह ग ^Z
य स रÈय लक Ìय ०जiह tय Ìय Cऽ वर iय पक जनज ग५त कन
लक न सघॢटत करÕय च Cयय करत. Öय ०शव य .पOस कक भ रत
छड/Z .[ज३न भप ळ नकत/Z .]य यiयव9थच _मरद ०यÖव \०ण स१ध रण /
य स रÈय र ृ य [०भय न मGयह \मच सॢ~य सहभ ग \ह. Öय स ठa य
Cऽ वर \ध ॢरत पथन ÑयZ प9टर CदशZनZ ग ण [श कल Cक र च
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_पयग करतZ तसच स०मन रZ iय Èय नZ धरणZ मचZ ज हर सभ ह
\य०जत करत.
• सम ज त ल ॢवॢवध सम9य Z ॢवशषत ॢवक स Ìय न व ख ल _ळव9त हत
[सलल जगज वनZ ज त जम तव दZ चगळव दZ [म ॢरकच स  Îयव दZ
ज ग०तक त पम न व५ळ Z ]. [नक ॢवषय वर म ॢहत पट^०चVपट द खवल
ज त तZ Öय वर चच Z घडवल ज त. Öय त३न Cऽ समज३न घÕय स मदत हत.
• सम ज त ल ०नर०नर tय सम9य ब बत कल \०ण स 9क५०तक म Gयम मध३न
जनज ग५त च Cयय करत.
• [०भiयफ य मॢहय Ìय गट ह र मॢहल च हÇक C9थ ॢपत हÕय स ठa
\०ण मॢहल Ìय Cऽ वर स म ०जक ज ग५त ०नम Zण करÕय स ठa
कYलजसमGय व व9त प तळ वर क म करत.
• य सवZ Cऽ वर क म करत न \वpयक ॢवषय वर \Mह पVक व
प१9तकह Cक ०शत करत.
०मV न \Mह त१मÌय स रखच स म ]य लक \हत. त१मÌय प"कL [नक न
\Mह पॢर०चत न ह. तरह \Mह iयफ कलय ॢवच र श \पण सहमत iह ल
[स \Mह ल ॢवी स व टत. पण न१सतच सहमत न हZ तर \मÌय ॢवॢवध
_प~म मGय \पल सहभ गह \वpयक \ह. Öय स ठa ख ल ॢदलय प॑य वर
त१Mह \Mह ल नÇकL सपकZ क शकत .
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