क पना करा . . .
सकाळची म त वेळ आहे . . .
आई पेपर वाचतेय . . .
वडील चहा करत आहेत . . .
भाऊ ना याची तयारी करतोय . . .
बहीण यायाम करतेय . . .
जरा िविचत्र वाटतंय ना? वाटणारच!
कारण असं िचत्र घरांम ये आपण कधी पािहलंच नाहीये िकंवा क्विचतच पाहातो. कारण
आप या समाजाम ये घरकाम ही फक्त ि यांचीच जबाबदारी समजली जाते. मग ती ी
गृिहणी असो िकंवा नोकरी करणारी असो, घरातली सगळी कामं ितलाच करावी लागतात.
आज २१ या शतकात मल
ु ी घराबाहेर पडत आहेत, कॉप रे ट क्षेत्रात नोकर्या करत
आहेत, नोकरी या िठकाणी मह वा या जागा या सांभाळत आहेत. मात्र आज देखील
लग्ना या वेळी हमखास फक्त मल
ु ीला (मल
ु ाला नाही ह)ं प्र िवचारला जातो – “ वयंपाक
करता येतो का?” यातनू हे प होतं की लग्नानंतर घरकाम मल
ु ीलाच करायचे असते.
घरकाम येत नसेल तर मल
ु ांची
ु गी अपात्र ठरते. आजही अनेक ि या के वळ घराची, मल
आिण सास-ू सासर्यांची जबाबदारी आहे हणनू अधार् वेळ (पाटर् टाईम) नोकरी करतात
िकंवा मल
ू झाले की नोकरी सोडून देतात. असं का? घर जर सग यांच आहे तर मग
घरात या कामांची जबाबदारी फक्त ि यांचीच का?
घरकामाला दु यम समजणारे पु ष, वयपं ाक, िशवणकाम अशी घरात कमीपणाची
वाटणारी कामं दसु रीकडे मात्र िजथे पैसा िमळतो ितथे ही सगळी कामं करताना िदसतात –
हॉटेलमधील शेफ, आचारी, टेलर, चहा–वडापावचा गाडा चालवणारे इ. हे बहुतांशी पु षच
असतात. पण हीच कामं घराम ये कर यात मात्र यांना कमीपणा वाटतो.
समाजाम ये असलेली ी-पु ष िवषमता, ि यांचं दु यम थान याला कारणीभतू
आहे. आपला समाज ी-पु षांना माणसू हणनू घडव यापेक्षा दोन िविश चौकटींम ये
घडवतो. कामां या िवभाजनाचे हे सं कार लहानपणापासनू च के ले जातात. लहान मल
ु ाला
खेळायला कार, बंदक
ु ीला खेळ यासाठी बाहुली, भातक
ु ली िदली जाते.
ू , िवमान तर मल
मल
ु ाला नेहमी बाहेरची कामं सांिगतली जातात तर मल
ु ीला घरकामात अडकवलं जातं.
यामळ
ु े “बाहेरचं काम हे पु षाचं आिण घरातलं काम हे बाईचं” हे समीकरण अगदी
पक्क होतं . . . ‘सगु िृ हणी’, ‘सगु रण’, ‘सपु रवमू न’, ‘सपु रमॉम’ अशा िवशेषणांचा वापर
करत ि यां या घरकामाचं उदा ीकरण क न यांना अजनू च घरकामाम ये अडकवनू
ठे वलं जात.ं कतृर् ववान ीला िवचारलं जातं की “घर आिण किरयर ा दो ही
आघाड्या तु ही कशा काय सांभाळता?”

आज २१ या शतकात नवरा-बायको दोघेही नोकरी करणार्या घरांम ये “मी मा या
बायकोला िकचनम ये मदत करतो” असं हणणारे काही पु ष आप याला नक्कीच
भेटतील. पण मदत या श दाम येच हे िनिहत आहे की घरकाम ही यांची जबाबदारी
नाही. हणनू ही मदत जबाबदारीम ये बदल याची गरज आहे.

चला, जगाला ि यांकडे पाह याची नवी

ी देऊया…

“घरकाम हे घरातील प्र येक यक्तीचं कतर् य आहे” हे त व हणनू वीकार याची
गरज आहे. कौटुंिबक वा याचा िवचार हा फक्त ि यांनी करायचा नसनू तो ी-पु ष
दोघांनी िमळून करायला हवा. ही नवीन मू यं कुटुंबात, समाजात जव याची गरज आहे.
आिण सग यात मह वाचं हणजे हे सगळं प्र यक्षात आण यासाठी वतःमध या पु षी
मू यांशी संघषर् कर याची गरज आहे. तसेच बायकी मू यंही बदल याची गरज आहे. “मी
सपु रवमु न” हे िसद्ध कर याची गरज नाही.
समाजाम ये खर्या अथार्ने ी-पु ष समानता
आण यासाठी आज ि यांनी घरा या चौकटी
ओलांडून बाहेर या जगाशी ओळख क न
घे याची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज आहे
पु षांनी वयंपाकघराची चौकट ओलांडून आत
ये याची. ि यांकडे पाह याची ही अ यायकारक ी
काही फक्त घरकामापरु तीच नाही. तर समाजात
इतरत्रही ि यांकडे दु यम नागिरक हणनू च पािहलं
जातं. सवर्च पात यांवर ि यांसोबत भेदभाव, अ याय
होताना िदसतो. हा अ याय दरू होऊन खर्या अथार्ने
ी-पु ष समानता यावी असं आ हाला वाटत.ं
हणनू च दीडशे वषापवू ीर् ी-पु ष समतेसाठी लढणार्या महा मा फुले व सािवत्रीबाई फुल
यांचा वारसा घेऊन आ ही गे या काही वषापासनू ‘अिभ यक्ती’ सघं टनेतफेर् ा सवर्
प्र ांवर संघिटतपणे काम करत आहोत. आ ही तमु यासारख्याच सवर्सामा य मल
ु ी आहोत.
यात तु हीही सहभागी हा असे आवाहन. यासाठी आम या खालील प यावर संपकर् करा.

एकीनं एक एक, िनभीर्ड सार्या बना गं!
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