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प्र तावना
वातं य िमळून ६० वषेर् पणू र् झा यावरही आप या देशात मल
ु ी आिण ि यांना
दु यम दजार्चे थान आहे. मल
ु गी ज माला आली तर याब ल आनदं वाटत नाही.
मल
ु ींना परु े से प्रेम, माया लाभत नाही, यांचे सगं ोपन, औषधपाणी, खाणे िपणे
याबाबतीतही िततके से लक्ष परु वले जात नाही. ‘मल
ु गा खातो तपु ाशी अन मल
ु गी राहते
उपाशी’ या हणीचा प्र यय आजही वारंवार येतो. िक येक िठकाणी मल
ु गी ज माला
ये यापवू ीर् वा ज माला येताच ितला मा न टाकलं जात.ं
कुटुंबाम ये अशा प्रकारचा भेदभाव, अ याय के ला जातो ही खरोखरच
लािजरवाणी गो आहे. अशा प्रकार या भेदभावांमळ
ु े के वळ मल
ु ी आिण ि यांचचं
नक
ु सान होत नसनू सपं णू र् कुटुंब आिण समाजाचं नक
ु सान होत.ं घरातली िन मी माणसं
िनरोगी, सिु शिक्षत आिण िन मी माणसं अधर्िशिक्षत, उपाशी! तर मग या कुटुंबाचा
िकंवा समाजाचा अधार् िह सा अशक्त, अिशिक्षत आिण गांजलेला असेल, या कुटुंबाला
िकंवा समाजाला तरी सख
ु कसे लागणार.
ही पिरि थती बदलली पािहजे आिण ती बदल यासाठी आपण ती समजनू घेणं
फार मह वाचं आहे. अनेकांना असं वाटतं की िनसगार्नेच ी पु षांम ये असमानता
िनमार्ण के ली आहे. पण खरंच तसं आहे का? की हे फरक आिण भेदभाव समाजाने
िनमार्ण के लेले आहेत? मल
ु े आिण मल
ु ींची वाग याची पद्धत, यां या आवडी-िनवडी,
यां यातील कलाकौश ये, यांचं जीवन िनसगार्ने िनमार्ण के लं की समाजाने? आिण
समाज हणजे तरी कोण? तु ही, आ ही, आपणच सवर्जण नाही का?
या छोट्याशा पिु तके त या प्र ांवर िवचार कर याचा प्रय न के ला आहे. अशा
तर्हे या चचातनू , िवचारमथं नातनू एक िदवस ही पिरि थती बदलेल, आप या मल
ु ीं या
जीवनातील भेदभाव व अ याय दरू होतील. तसेच मल
ु ांवर समाजाने ठरवनू िदले या
भिू मका व वाग या या िविश अपेक्षा लाद या जाणार नाहीत. असं झालं तर आप या
कुटुंबात प्रेम, सदभाव
े . मल
ु े आिण मल
ु े, ि या आिण पु ष
् आिण शांती नांदल
बरोबरी या वातावरणात एकत्र प्रगती करतील. ही पिु तका आपणा सवाना आवडेल
आिण उपयोगी पडेल अशी आशा आहे.
या पिु तके या मळ
ू लेिखका कमला भसीन आिण मख्ु य प्रकाशक ‘जागोरी’
यांनी अनवु ादास व प्रकाशनास परवानगी िदली याब ल मनःपवू क
र् ध यवाद.
मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

१

अिभ यक्ती िवषयी...
िमत्र-मैित्रणींनो,
आज २१ या शतकात ि या मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पड या आहेत.
िनरिनरा या क्षेत्रांत जबाबदारी या जागा या सांभाळत आहेत. ी आता पतं प्रधान,
मख्ु यमत्रं ी, सरपंच, सर यायाधीश, डॉक्टर, पायलट, वकील, इिं जिनअर होऊ शकते. परंतु
अजनू ही मल
ु ीचा ज म झाला तर आईविडलांना वाईट वाटतं. एवढंच न हे तर
गभर्िलगं परीक्षा क न घेऊन मल
ु ीचा ज मच होऊ नये हणनू गभर्पात कर यात येतो.
ि यांनी समाजात प्रगती के ली हे खरं असलं तरी पु षा या बरोबरीने ीला माणसू
हणनू समाजात थान िमळ यासाठी अजनू बराच मोठा र ता पार करायचा आहे.
भारतीय सिं वधानाने ी-पु ष समतेचे त व मा य के ले, तरी सामािजक कौटुंिबक व
आिथर्क जीवनात ी-पु ष िवषमता कायमच रािहली. सिं वधानाने मा य के लेली ीपु ष समानता भारतीय लोकांनी मनाने वीकारलेली नाही.
अशा पिरि थतीत ी-पु ष समानतेचा िवषय सामा य माणसांपयत सो या व
आकषर्क पद्धतीने पोहोचिवणे आिण हा िवचार जिवणे हे अ यतं कठीण काम आहे.
समाजातील या प्र ांवर एके कट्या ि या लढू शकत नाही, कारण प्र फार
िबकट आिण गभं ीर आहेत. हणनू च अिभ यक्ती सारख्या सघं टनांची आज गरज आहे.
या पा र्भमू ीवर अिभ यक्तीने ही पिु तका छापायचे ठरवले. अिभ यक्ती ही ि यां या
प्र ांवर काम करणारी लोकायतची मिहला आघाडी आहे. िविवध मा यमांचा वापर
करत आपण अिभ यक्ती माफर् त समाजातील ि यांचे प्र लोकांसमोर मांडतो.
अिभ यक्तीची दर मिह या या पिह या व ितसर्या मगं ळवारी ६ ते ८ या वेळेत
बैठक होत असते, यािशवाय दर मिह या या पिह या रिववारी सकाळी ९ ते १ या वेळेत
बैठक होत असते. सवर् मिहलांसाठी ही बैठक खल
ु ी आहे. आपणही या उपक्रमांम ये
सामील होऊ शकता आिण ि यां या लढ्याम ये एकित्रतपणे आपला सहभाग न दवू
शकता.
संपकर् प ा: अिभ यक्ती, c/o लोकायत, िसंिडके ट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड,
नळ टॉप जवळ, पणु े – ४११००४.
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अिभ यक्ती

मल
ु गी म्हणजे काय?
मल
ु गा म्हणजे काय?
मल
ू जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा ते मल
ु गी
असते िंकवा मल
ु गा.

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

३

पण मल
ु गी म्हणजे
नक्की काय?

काही लोक म्हणतात,
िजचे केस लां ब
असतात ती मल
ु गी.
४

अिभ यक्ती

कुलदीपचे केस पहा िकती लां ब आहे त.
पण तो तर मल
ु गा आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

५

काही लोक म्हणतात, जी दािगने घालते
ती मल
ु गी.

६

अिभ यक्ती

मे घराज गळ्यात माळ घालतो आिण
कानात डल
ू सु ा घालतो. पण तो तर
मल
ु गा आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

७

मग मल
ु गा म्हणजे काय?

काही लोक म्हणतात, अधीर् चड्डी घालतो
आिण झाडावर चढू शकतो तो मल
ु गा.

८

अिभ यक्ती

राणी अधीर् चड्डी घालते आिण झटकन
झाडावर चढू शकते पण ती तर मल
ु गी
आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

९

काही लोक म्हणतात, जो ताकदवान आहे
आिण जड ओझे उचलू शकतो तो
मल
ु गा.

१०

अिभ यक्ती

सईदा आिण राधा दोन दोन घागरी
पाणी आिण लाकडाच्या मोळ्या उचलू
शकतात आिण त्या तर मल
ु ी आहे त!

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

११

काही लोक म्हणतात, जी घरकामात
मदत करते ती मल
ु गी असते.

१२

अिभ यक्ती

जोसे फ स्वयंपाकात, साफसफाईत मदत
करतो आिण तो तर मल
ु गा आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

१३

काही लोक म्हणतात,
शे तात काम करतात ते
मल
ु गे आिण परु
ु ष
असतात.

१४

अिभ यक्ती

सष
ु मा आिण ितची आई शे तात काम
करतात. त्या तर िस्तरया आहे त!

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

१५

काही लोक म्हणतात, जे बाजारातले
व्यवहार करतात ते परु
ु ष असतात.

१६

अिभ यक्ती

रखमा मासे िवकायला बाजारात जाते.
पण ती तर मल
ु गी आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

१७

काही लोक म्हणतात, ज्या नाजक
ू आिण
ममताळू असतात त्या मल
ु ी असतात.

१८

अिभ यक्ती

कबीर कोमल व ममताळू आहे . तो मायेनं
िदवसभर आपल्या छोट् या बिहणीला
सां भाळतो. आिण तो मल
ु गा आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

१९

काही लोक म्हणतात, जे बाहे रची कामं
चां गल्या परकारे करू शकतात ते परु
ु ष
असतात.

२०

अिभ यक्ती

अरुणा िजल्ह्याची कलेक्टर असल्याने
ती सं पणर्
ू िजल्ह्याची सव्
ु यवस्था पाहते.
आिण ती तर स्तरी आहे !

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

२१

तर मग,
मल
ु गा म्हणजे काय?
मल
ु गी म्हणजे काय?

२२

अिभ यक्ती

मल
ु गा म्हणजे ज्याला
िंलग व अं डगरंथी आहे त.

मल
ु गी म्हणजे िजला योनी
व िशश्नीका आहे .

परत्येक मल
ु गा मोठा झाल्यावर परु
ु ष
होतो. परत्येक परु
ु षाला िंलग व
अं डगरंथी असतात.

परत्येक मल
ु गी मोठी झाल्यावर स्तरी होते.
परत्येक स्तरीला योनी, गभार् शय व स्तन
असतात. स्तरीच्या शरीरात मल
ू तयार होतं
व वाढतं. स्तरी मल
ु ाला जन्म दे ते व
अं गावरचे दध
ू पाजते.
मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

२३

या शारीिरक फरकाखेरीज मल
ु े आिण
मल
ु ी यां च्यात काही फरक नसतो.
मल
ु ाच्या आिण मल
ु ीच्या शरीररचनेत
फरकापेक्षा सारखेपणाच अिधक आहे .
लैं िगक आिण परजनन अवयव सोडन
ू
बाकी सवर् अवयव एकसारखे आहे त.

या शरीररचनेला नै सिर्गक िंलग रचना
म्हणतात. आपल्या शरीररचनेमळ
ु े मल
ु ाचे
िंलग पिंु ल्लग व मल
ु ीचे िंलग स्तरीिंलग
होते. हा जैिवक फरक िनसगार् नेच
घडवलेला आहे . हा फरक परत्येक
कुटंु बात, समाजात, दे शां मध्ये एकसारखा
असतो. म्हणजेच शारीिरक दष्ट
ृ ् या
जगातील सवर् मल
ु गे हे एकसारखेच आिण
सवर् मल
ु ी या एकसारख्याच असतात.
२४

अिभ यक्ती

शारीिरक फरकािशवाय मल
ु ा-मल
ु ींमध्ये जे
फरक केले जातात, म्हणजे त्यां चे कपडे ,
वागणक,
ू िशक्षण, समाजाचा त्यां च्याकडे
बघण्याचा दिृ ष्टकोन हे नैसिर्गक नसन
ू
सामािजक वा सां स्कृितक स्वरुपाचे
असतात. आिण म्हणनच
हे सामािजक वा
ू
सां स्कृितक भे दभाव परत्येक कुटंु बात,
दे शात आिण समाजात एकसारखे नसतात.

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

२५

जसं आपण मगाशी बिघतलं, काही
मल
ु ींचे केस लां ब असतात तर काहींचे
आखड.
ू काही कुटंु बां मध्ये मल
ु गे घरकाम
करतात तर काहींमध्ये करत नाहीत.
काही िठकाणी िस्तरया घरातच काम
करतात तर काही िठकाणी त्या
घराबाहे रचीही कामे करतात.

२६

अिभ यक्ती

समाजाने ठरिवलेल्या स्तरी-परु
ु षां च्या या
व्याख्येला ‘सामािजक वा सां स्कृ ितक
िंलग’ म्हणतात.

मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे?

२७

उदाहरणाथर् , मल
ु गी घरात राहील आिण
मल
ु ाने बाहे र जावं. िंकवा मल
ु ीला
खायला कमी िदलं जाईल, खेळायला
कमी वेळ िदला जाईल आिण मल
ु ाला
जास्त. मल
ु ाला उत्तम शाळे त पाठवलं
जाईल म्हणजे तो मोठा होऊन घरचा
व्यवसाय सां भाळू शकेल िंकवा चां गली
नोकरी िमळव ू शकेल आिण मल
ु ीच्या
िशक्षणाकडे जास्त लक्ष िदले जाणार
नाही असे िनयम समाजाने बनवले
आहे त.

२८

अिभ यक्ती

हे सवर् सामािजक िंलगभे द िनसगार् ने
िनमार् ण केलेले नाहीत. िनसगर् फक्त
मल
ु गी आिण मल
ु गा िनमार् ण करतो. मातर
समाज त्यां च्यातील या वेगळे पणाचे

‘स्तरी’ आिण ‘परु
ु ष’ अशा साचे ब
भिमकां
मध्ये िवभाजन करतो.
ू
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समाजाच्या या स्तरी-परु
ु षिवषयक
चाकोरीब

दिृ ष्टकोनामळ
ु े मल
ु ागा आिण

मल
ु गी असा भे द वाढतच चालला आहे .
जण ु काही मल
ु गा आिण मल
ु गी, स्तरी
आिण परु
ु ष यां चं जगच पणर्
ू पणे
वेगवेगळं असल्यासारखं झालं आहे .
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हा सामािजक िंलगभे दच मल
ु गा-मल
ु गी,
स्तरी-परु
ु ष यां च्यात असमानता िनमार् ण
करतो. परु
ु ष शरे ष्ठ आिण स्तरी किनष्ठ,
परु
ु ष सबल, बाई दबर्
ु ल, परु
ु षाची मजरु ी
जास्त आिण बाईची कमी. परु
ु ष
सत्ताधारी आिण स्तरीला सत्ताच नाही!
हे सवर् कोण ठरवतं? समाजच ना? आिण
समाज म्हणजे तरी कोण? तम्
ु ही, आम्ही,
आपण सगळे .
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िनसगर् भे दभाव करत नाही. िनसगार् ने
फक्त परजननासाठी स्तरी-परु
ु षां ना
वेगवेगळी इंिदरये िदलेली आहे त. एवढं च.
स्तरी-परु
ु षां मध्ये भे दभाव, शरे ष्ठ-किनष्ठता,
इतर फरक, जगण्याच्या िनरिनराळ्या
पदधती
्
समाज — म्हणजेच आपण
िनमार् ण करतो. गरीब-शरीमं त, दिलतसवणर्, काळे -गोरे , स्तरी-परु
ु ष हे भे दभाव
समाजाने िनमार् ण केलेले आहे त,
िनसगार् ने नव्हे !
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खरं तर परत्येक माणसात स्तरी
आिण परु
ु ष दोन्हीही असतात.
पण मल
ु ीत दडलेलं परु
ु षत्व
आिण मल
ु ात दडलेलं स्तरीत्व
समाज व्यक्त होऊ दे त नाही.
स्तरी-परु
ु षां मधल्या
सारखेपणाला परोत्साहन
दे ण्याऐवजी समाज
त्यां च्यातले भे दच
अधोरे िखत करत राहतो.
आिण त्यामळ
ु े च मल
ु गा
आिण मल
ु गी यां च्या
जडणघडणीत फरक
केला जातो. या
भे दभावां मळ
ु ेच
त्यां च्यातील तणाव व
सं घषर् वाढत गे ले आहे त.
मल
ु गा हणजे? मल
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जगातील बहत
ु ेक दे शां मध्ये सामािजक
िंलगभे द िपतृसत्ताक आहे त. म्हणजेच तेथे
परु
ु षां चे वचर्स्व आहे आिण परु
ु षां ना सवर्
बाबतीत पराधान्य िदले जाते. सामािजक
िंलगभे द िस्तरयां च्या िवरोधात असल्यामळ
ु े
मल
ु ींवर अनेक बंधनं लादली जातात
आिण त्यां च्याबाबतीत पक्षपात व
िंहसाचार होतो.

याच कारणामळ
ु े मल
ु ी
मल
ु ां सारखी परगती करू शकत
नाहीत. आपल्या गण
ु ां चा िवकास
करू शकत नाहीत. एकाच घरात
मल
ु े फुलताना िदसतात तर मल
ु ी
कोमे जताना िदसतात.
३४
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या िंलगभे दाचा दष्पिरणाम
फक्त
ु
मल
ु ींवरच नव्हे तर त्यां च्या कुटंु बावर,
पिरसरावर आिण
सं पणर्
ू दे शावर होतो.
मल
ु ां वरदे खील काही िवशे ष कामं , गण
ु ,
अपे क्षा आिण जवाबदाऱ्या
लादल्या जातात. म्हणनच
तेसु ा
ू
िंलगभे दाचे गल
ु ाम व बळी ठरतात.
सामािजक िंलगभे द मानविनिर्मत आहे त.
त्यामळ
ु े आपण ठरवलं तर त्यात बदल
करू शकतो. मल
ु गा आिण मल
ु गी, स्तरी
आिण परु
ु ष यां ची नवीन पिरभाषा तयार
करू शकतो. आपण अशा समाजाची
िनिर्मती करू शकतो, िजथे मल
ु गी असणं
म्हणजे किनष्ठ, दबर्
ु ल असं नसे ल. तसं च,
मल
ु गा असणं म्हणजे करूर, वचर्स्व
गाजवणारा आिण िंहसक असं नसे ल.
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खरं तर कोणतीही मल
ु गी िंकवा मल
ु गा
त्यां ना हवे ते कपडे वापरू शकतात,
त्यां ना हवे ते खेळ खेळ ू शकतात, िशकू
शकतात. केवळ मल
ु ीचा जन्म घे तला
म्हणन
ू घरकाम आिण से वाभाव येतो
असं नाही. तसं च केवळ मल
ु गा म्हणन
ू
जन्मल्याने िनडरपणा, हश
ु ारी, सामथ्यर्
येते असं नाही. हे सवर् गण
ु आिण कामं
िशकावी लागतात. कसं वाढवले जातं
त्यावर परत्येक जण कसा वाढतो, कोण
बनतो हे ठरते.
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आपण मनात आणलं तर असा समाज
घडव ू शकतो िजथे काम, गण
ु ,
जबाबदाऱ्या, कौशल्यं, वागण्याच्या
प ती कोणत्याही िंलग, जात, रं ग, वगर्
यां च्यावर अवलंबन
ू नसतील. परत्येक
जण आपली इच्छा व स्वभावानस
ु ार
काम करू शकेल, कौशल्यं आत्मसात
करू शकेल आिण आपल्या िनवडीनस
ु ार
स्वतःचे जीवन घडव ू शकेल.
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चचेर्साठी काही मु े
जग या या दोन पद्धती आहेत. एक हणजे कोणतेही प्र न िवचारता ढी,
परंपरा, कायदे यानसु ार वागणे. जे आहे ते वीकारणे, जतन करणे. आपण असं का
करत आहोत, असं के याने याचा फायदा आहे िकंवा नक
ु सान काय आहे हे न
िवचारता जगत राहाणे.
दसु री पद्धत हणजे आपण असे का करतो याचा सजगपणे िवचार करणे
आिण जाणीवपवू र्क सवर् यवहार करणे. के वळ एखादी प्रथा आखनू िदलेली आहे
हणनू आपण या मागार्वर चालतो की ती प्रथा चांगली आहे, सग यांसाठी
फायदेशीर आहे हणनू या मागार्वर चालतो? आ हाला असं वाटतं की
जाणीवपवू र्क जगणं अिधक उिचत आहे, यात खरी मजा आहे.
बदल या काळानसु ार आपणही बदलत राहतो. आपण जर जाग क
रािहलो, प्र िवचारायची िहमं त के ली तर समाजिवषयक िवचार कर याचा,
समाजाला घडव याचा िकंवा िबघडव याचा मक्ता काही ठरािवक लोकां या
हातात राहात नाही.
या िवषयावर आपण चचार् सु के ली आहे, ती चचार् यापढु ेही चालू
ठे व याची अिधक गरज आहे, ती हणजे आप या घरात-समाजात असणारा ीपु षांचा दजार्, ी-पु षांचे नातेसबं ंध. या िवषयावर चचार् कर यासाठीच ही
छोटीशी पिु तका िलिहली आहे.
या पिु तके म ये एक मल
ू भतू प्र उपि थत के ला आहे, मल
ु गी-मल
ु गा िकंवा
ी-पु ष हणजे काय? या दोघांम ये काय फरक आहे? मल
ु ांची आिण मल
ु ींची
कामं, यांचे गणु वेगवेगळे असणं आव यक आहे का? जर भेद आव यक असेल
तर यात े व आिण किन व का? वेगळे पणातही समानता असू शके ल का?
दोघां या कामाला आिण माला समान दजार् आिण स मान देता येईल का?
असे प्र उपि थत क न छोटी मल
ु ं आिण मोठी माणसं यां याशी
गटागटांतनू चचार् के ली जाऊ शकते. वरील मु े लोकांना आप या पिरसराशी
जोडून घेता येतील अशा पद्धतीने ती हावी.
उदाहरणादाखल पढु ील प्र चचेर्त उपि थत क शकतो –
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आप या गावात या सवर् मल
ु ींचे के स लांब आिण सवर् मल
ु ांचे के स आखडू
आहेत का?
एखाद्या मल
ु ीचे के स आखडू आहेत हणनू िकंवा एखाद्या मल
ु ाचे के स लांब
आहेत हणनू याव न यांची िख ली उडवली जाते का?
एखादी मल
ु गी पँटशटर् घालते का? लोक ितला हसतात का?
कुणी मल
ु गा ग यात चेन िकंवा कानात डूल घालतो का? यामळ
ु े तो
मल
ु ींसारखा होतो का?
मल
ु ी झाडावर चढतात का? नसतील तर का नाही?
आप या घरातील कोणती कामं फक्त मल
ु ीच करतात आिण मल
ु ं करत नाहीत?
अशी कोणती कामं आहेत जी ि यांना आिण मल
ु ींना क िदली जात नाहीत?
असं का?
जा त क ाची कामं कोण करतं?
मल
ु ी मैदानी खेळ खेळतात का? या मल
ु ांबरोबर खेळतात का?
मल
ु ींना िशक यासाठी पाठवलं जातं का?
मल
ु ी िनभर्यपणे बाहेर वाव शकतात का?
एखाद्या एकट्या मल
ु ीची छे डछाड िकंवा िटंगलटवाळी के ली जाते का? कोण
करतं? आजबू ाजचू े लोक याबाबतीत काय करतात?
एका वतंत्र देशात आप याच व तीत िकंवा गावात मल
ु ी न भीता वाव
शकत नाहीत यावर समाज ग प का बसतो?
कुटुंबाम ये मल
ु गा आिण मल
ु गी समान मानतात का? यानं ा समान वागणक
ू ,
बरोबरीचा दजार्, प्रेम, सिु वधा िमळतात का?
तु हाला योग्य वाटत नाहीत अशा काही ढी, परंपरा, पद्धती आहेत का?
कोण या आिण तु ही या बदलू इि छता का?
मल
ु ाला आिण मल
ु ीला समान मानलं पािहजे असं तु हाला वाटतं का? वाटत
असेल तर का? आिण नसेल तर का नाही?
आप या घरात कुणावर अ याय होत असेल तर तु हाला काय वाटतं? तु ही
ग प राहाता की काही कर याचा प्रय न करता?
तु ही तमु या कुटुंबात काही बदल घडवनू आण याचे प्रय न के ले आहेत का?
असतील तर कोणते? यावर इतरां या काय प्रितिक्रया हो या?
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अशा प्रकारे आपण अनेक प्र चचेर्त उपि थत क शकतो. प्र येकाला
बोल याची सधं ी देऊ शकतो.
यािशवाय काही िवषयांवर आपण चचार् घडवनू आणू शकतो. जसं, घरात
कोणाची काय कामं असतात? जा त काम कोण करत?ं कोण, कुणाशी, कसं
बोलतं? कोण आधी जेवतं? गावात या िकती ि या घराबाहेर कामासाठी जातात?
या कोण या प्रकारचं काम करतात? यांना मजरु ी िकती िमळते? पु षाइं तकीच
िमळते का? पैसे कमावणार्या ि यांना कुटुंबात आिण समाजात अिधक मान
असतो का?
आप याला अयोग्य वाटणार्या गो ींची यादी क न यात बदल कसे करता
येतील यावर चचार् घेऊ शकतो. अशा प्रकारचे बदल घडवनू आणायला गट काही
ठोस पावलं उचलू शके ल का? चचेर्त अिधक पढु े जाऊन जर काही ठोस पावलं
उचलता आली िकंवा काही ठोस कायर्क्रम करता आले तर अिधकच उ म.
कुटुंबात आिण समाजात मल
ु ा-मल
ु ींम ये भेदभाव असणार नाही हे आमचं
व न आहे. दोघांनाही बरोबरीने फुल या-फळ याची, िशक या-सवर याची आिण
जग याची सधं ी िदली जावी. समाजातील अिधकािधक लोकांचं जर हे व न
असेल आिण अनेक लोक हे व न साकार कर यासाठी ठोस पावलं उचलायला
तयार असतील, तर हा बदल िनि त घडेल.
वैज्ञािनक हणतात एका छोट्याशा फुलपाखरा या पंख फडफडिव यामळ
ु े
सद्ध
ु ा दरू पयत या पिरसरावर पिरणाम घडून येतो. जर आपण सवानी िमळून काही
के लं, तर नक्कीच पु कळ बदल घडवता येतील.
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आमची इतर प्रकाशने
ये िदल मांगे मौत (कोक-पे सी भारत छोडो)
देवळाचं ा धमर् आिण धमार्ची देवळे
हे मला माहीत हवं!
त णांनो, िवचार कराल तर ...
िववेकवादी, िवज्ञानवादी, समाजवादी िववेकानंद
मी नाि तक का आहे: शहीद भगतिसगं
लढा वॉलमाटर्शी
कद्रीय बजेट २०१५-१६
तु ही बेकार का?
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