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 ആമുഖം 

 പുരുഷാധിപ�്യ മേമധാവി�്വം കാരണം പണ്ടുമു�മേല സ്ത്ര�ീകൾക്കെ!�ിക്കെര 
വിമേവചനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.  നിരവധി അന്താരാഷ്ത്ര& 
കൺക്കെവൻഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇ�് ഇന്നും ത്രപചാരത്തിലുണ്്ട.  
മേലാകക്കെമമ്പാ&ും, ത്രപ�്യു�്പാദന അവകാശങ്ങൾ, ക്കെ�ാഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആമേരാഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധക്കെ7ട്ട നിയമങ്ങൾ ഇമേ7ാഴും സ്ത്ര�ീകക്കെള 
പീഡി7ി!ാനും ചൂഷണം ക്കെചയ്യാനും ഉപമേയാഗി!ുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും 
�ുല്യ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധക്കെ7ട്ട നിയമങ്ങൾ ഉക്കെണ്ടങ്കിലും, 
സാമ്പത്തിക ഫല ത്രപാപ്തിയിൽ പുരുഷന്മാർ ഉയർന്ന മേ�ാ�ിലുള്ള സ്വാധീനം
ആസ്വദി!ുന്നുക്കെവന്ന�ാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവർ രാഷ്ത്ര&ീയത്തിൽ 
കൂ&ു�ൽ ത്രപ�ിനിധീകരി!ക്കെ7&ുന്നു. സാംസ്കാരിക മേന�ാ!ൾ, കായിക 
�ാരങ്ങൾ  എന്നിവരിലധികവും പുരുഷന്മാർ �ക്കെന്ന.

 കാഴ്ച7ാ&് 

 ഈ അസമ�്വം പരിഹരി!ുക എന്ന�് ഒരു രാഷ്ത്ര&ീയ ലക്ഷ്യം പിന്തു&രാൻ 
ആത്രഗഹി!ുന്നവർ!് അ�്യന്താമേപക്ഷി�മാണ്.മേMാബൽ ത്രഗീൻസിന്ക്കെN  
ചാർട്ടNുമായി മേയാജിച്ചും ത്രപമേ�്യകിച്ചു  സാമൂഹ്യനീ�ിയുക്കെ& ��്വത്തിലും 
ആമേഗാള ത്രഗീന്സിന്ക്കെN കാഴ്ച7ാ&് ഇത്രപകാരമാണ്:

 എല്ലാ ആളുകളുകൾ!ും  �ുല്യ�

 രാഷ്ത്ര&ീയ,സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക,സാംസ്കാരിക വിമേവചനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള സ്വാ�ത്രന്ത്യം

 മനുഷ്യന്ക്കെN അന്തസ്സിനുള്ള അവകാശം

 സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ത്ര&ീയ, പാരിസ്ഥി�ിക 
മേമഖലകളിമേല!് �ുല്യമായ ത്രപമേവശനം, പങ്കാളികളാകാനുള്ള  കഴിവ്

 രാഷ്ത്ര&ീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ബൗദ്ധിക, സാമ്പത്തിക 
ജീവി�ത്തിന്ക്കെN എല്ലാ മേമഖലകളിലും �ുല്യ ത്രപാ�ിനിധ്യവും 
�ീരുമാനക്കെമ&ു!ൽ ത്രപത്രകിയകളിൽ പങ്കാളിത്തവും

 വിദ്യാഭ്യാസം, ആമേരാഗ്യം, ലൈലംഗിക സ്വ�്വം, പുനരുൽപാദനം 
എന്നിവക്കെയ!ുNിച്്ച അവമേബാധമുള്ള  �ിരക്കെV&ു7ുകൾ ന&ത്താൻ എല്ലാ 
ആളുകൾ!ും അവകാശമുണ്ടായിരി!ണം



 ത്രപധാന �ീരുമാനക്കെമ&ു!ുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& �ുല്യ 
ത്രപാ�ിനിധ്യം

 �ുല്യ മൂല്യമുള്ള മേജാലികൾ!് �ുല്യ മേവ�നം

 സ്ത്ര�ീകൾ ക്കെചയ്യുന്ന ശമ്പളമില്ലാത്ത ക്കെ�ാഴിലുകളുക്കെ& മൂല്യം �ിരിച്ചNിയൽ

 മേനരിട്ടുള്ള�ും, പമേരാക്ഷവുമായ വ്യവസ്ഥാപരമായ വിമേവചനം, ഉപത്രദവം, 
ഭയം, അത്രകമം, ദുരുപമേയാഗം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാ�ത്രന്ത്യം

 എല്ലാ നയങ്ങളിലും  നിയമനിർമ്മാണത്തിലും ലിംഗസമ�്വം 
മുഖ്യധാരയിക്കെലത്തി!ുക 

 ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 അ�ിനാൽ, ഹരി� ത്രപവർത്തകർ ഇനി പNയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ!ായി  
ത്രപവർത്തി!ും:

 നിയമത്തിൽ ഉൾക്കെ7&ുത്തിയിരി!ുന്ന പുരുഷാധിപ�്യത്തിന്ക്കെN 
അ&ിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നുള്ള സ്വാ�ത്രന്ത്യം

 എല്ലാ സ്ത്ര�ീകളുക്കെ&യും ശബ്ദങ്ങളും കാഴ്ച7ാ&ുകളും മേകൾ!ുന്ന ഒരു 
സമൂഹം ലൈകവരി!ുന്ന�ിനായി സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള 
�&സ്സങ്ങൾ നീ!ുന്ന�ിന് രാഷ്ത്ര&ീയ ത്രപത്രകിയകളുക്കെ& പരിഷ്കരണം 
സുഗമമാ!ുക.

 പുരുഷന്മാരുക്കെ&യും സ്ത്ര�ീകളുക്കെ&യും സമ�്വം ലൈകവരി!ുന്ന�ിന് 
സമൂഹത്തിലും കു&ുംബത്തിലും പുരുഷന്മാരുക്കെ&യും സ്ത്ര�ീകളുക്കെ&യും 
പരമ്പരാഗ� ക&മാ മാ�ൃകകൾ  മാറ്റുക

 സ്ത്ര�ീകളുക്കെ&  നിയമപരമായ മേശഷി പുരുഷന്മാരുമേ&�ിന് �ുല്യമാക്കെണന്നും 
ആ മേശഷി ത്രപമേയാഗി!ാൻ സമാനമായ  അവസരങ്ങളുക്കെണ്ടന്നും 
ഉN7ാ!ുക

 സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ത്ര&ീയ, 
പാരിസ്ഥി�ിക �ുല്യ� ഉN7ാ!ുന്നു

 ത്രപവർത്തന പദ്ധ�ി

 അ�ിനാൽ, ഹരി� ത്രപവർത്തകർ  ക്കെചമേയ്യണ്ട�്:

 വിമേവചനത്തിക്കെന�ിക്കെര

  സ്ത്ര�ീകമേളാ&ുള്ള എല്ലാ വിമേവചനവും �&യുന്ന�ിന് ഉചി�മായ നിയമ,  
നിയമനിർമ്മാണ ചട്ട!ൂ&ുകളും മറ്റ് ന&പ&ികളും സ്വീകരി!ുക

 സ്ത്ര�ീകമേളാ&്  വിമേവചനം  കാണി!ുന്ന ഏക്കെ�ങ്കിലും ത്രപവൃത്തിയിമേലാ 
ത്രപവർത്തനത്തിമേലാ ഏർക്കെ7&ുന്ന�ിൽ നിന്്ന  വിട്ടുനിൽ!ുകയും ക്കെപാ�ു 



അധികാരികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ കർത്തവ്യത്തിന്  അനുസൃ�മായി 
ത്രപവർത്തി!ുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7ാ!ുകയും ക്കെചയ്യുക

 സ്ത്ര�ീകൾക്കെ!�ിരായ വിമേവചനം സൃഷ്ടി!ുകയും നിലനിർത്തുകയും 
ക്കെചയ്ത വിവിധ ശക്തികക്കെള ക്കെവല്ലുവിളി!ുന്ന�ിനുള്ള സമത്രഗമായ ഒരു 
ചട്ട!ൂ&് രൂപക്കെ7&ുത്തുക 

 സ്ത്ര�ീയും പുരുഷനും �മ്മിലുള്ള �ുല്യ� മേത്രപാത്സാഹി7ി!ുന്ന�ിന് 
�ുല്യ�യും നീ�ിയും അ&ിസ്ഥാനമാ!ി ഒരു പു�ിയ സാമ്പത്തിക ത്രകമം 
സ്ഥാപി!ുക

 എല്ലാ �രത്തിലുമുള്ള വംശീയ�, വംശീയ വിമേവചനം, 
സ്ത്ര�ീകൾക്കെ!�ിക്കെരയുള്ള  ആത്രകമണം എന്നിവ ഇല്ലാ�ാ!ുക

 ത്രപസവത്തിന്ക്കെN സാമൂഹിക ത്രപാധാന്യവും കു&ുംബത്തിലും  കുട്ടികക്കെള 
വളർത്തുന്ന�ിലും  മാ�ാപി�ാ!ളുക്കെ& പങ്കും �ിരിച്ചNിയുക 

 കുട്ടികക്കെള വളർത്തുന്ന�ിന് പുരുഷന്മാരും സ്ത്ര�ീകളും സമൂഹവും 
ക്കെമാത്തത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിമേ&ണ്ട�ുണ്്ട, കൂ&ാക്കെ� 
ത്രപ�്യുൽപാദനത്തിലുള്ള  സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& പങ്്ക വിമേവചനത്തിന് 
അ&ിസ്ഥാനമാകരു�്. 

 പുരുഷന്മാരും സ്ത്ര�ീകളും �മ്മിലുള്ള �ുല്യ� സാധ്യമാകുന്ന�ിനായി 
പരമ്പരാഗ� മാ�ൃകകളായി  കണ!ാ!ക്കെ7&ുന്ന നിലവിക്കെല 
അ&ിച്ചമർത്തൽ ഘ&നകൾ മാറ്റുക.

 രാഷ്ത്ര&ീയ അവകാശങ്ങൾ

 രാഷ്ത്ര&ീയത്തിലും ക്കെപാ�ുജീവി�ത്തിലും സ്ത്ര�ീകമേളാ&ുള്ള വിമേവചനം 
ഇല്ലാ�ാ!ുക

 മേവാട്ടുക്കെചയ്യാനും ക്കെപാ�ുസ്ഥാനം വഹി!ാനും ക്കെപാ�ു ത്രപവർത്തനങ്ങൾ 
ന&ത്താനുമുള്ള അവകാശം ഉN7് നൽകുക

 അന്താരാഷ്ത്ര& �ലത്തിൽ സ്ത്ര�ീകൾ!് അവരുക്കെ& രാജ്യങ്ങക്കെള 
ത്രപ�ിനിധീകരി!ുന്ന�ിന് �ുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉN7ാ!ുക

 രാജ്യത്തിന്ക്കെN ക്കെപാ�ു-രാഷ്ത്ര&ീയ ജീവി�വുമായി ബന്ധക്കെ7ട്ട 
സംഘ&നകളിലും അമേസാസിമേയഷനുകളിലും �ുല്യ പങ്കാളിത്തം 
ഉN7ാ!ുക

 ഉന്ന� �ലങ്ങളിൽ സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& പങ്കാളിത്തം വർദ്ധി7ി!ുന്ന�ിന് 
ത്രപവർത്തി!ുന്ന സംഘ&നകക്കെള പിന്തുണയ്!ുക

 സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ത്ര&ീയ ത്രപാ�ിനിധ്യം ഉൾക്കെ7ക്കെ& 
ജീവി�ത്തിന്ക്കെN എല്ലാ മേമഖലകളിലും  സ്ത്ര�ീകൾ!് ആവശ്യമായ  
സ്ഥലങ്ങളിൽ സംവരണം  ഏർക്കെ7&ുത്തുക 



 നയ വികസനം 

 സർ!ാർ നയങ്ങൾ രൂപീകരി!ുന്ന�ിലും അവ ന&7ിലാ!ുന്ന�ിലും 
സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& പങ്കാളിത്തം ഉN7ാ!ുക

 വിവിധ �ലങ്ങളിലുള്ള  സ്ത്ര�ീകളുമായുള്ള വിശാലമായ 
കൂ&ിയാമേലാചനക്കെയ അ&ിസ്ഥാനമാ!ി ലിംഗസമ�്വത്തിനായി ഒരു 
കർമപദ്ധ�ി വികസി7ി!ുക, സർ!ാർ മുൻഗണനകൾ പദ്ധ�ിക്കെയ 
ത്രപ�ിഫലി7ി!ുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7ാ!ുക

 രാഷ്ത്ര&ീയ പാർട്ടികളിലും പാർലക്കെമന്Nിലും സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& അംഗ�്വ 
ശ�മാനം ഉയർത്തുന്ന�ിന്  ലക്ഷ്യമി&ുക

 ക്കെപാ�ുമേസവനത്തിലും സീനിയർ മാമേനജ്ക്കെമന്N് സ്ഥാനങ്ങളിലും 
സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& മേജാലി ത്രപാ�ി നിധ്യ  ശ�മാനം കൂട്ടുന്ന�ിന്  ലക്ഷ്യമി&ുക

 വിദ്യാഭ്യാസം

 എല്ലാ ക്കെപൺകുട്ടികൾ!ും സ്ത്ര�ീകൾ!ും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം 
ലഭ്യമാ!ാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാ!ുക

 വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരുഷന്മാരുമായി �ുല്യ അവകാശം 
ഉN7ാ!ുന്ന�ിന് സ്ത്ര�ീകമേളാ&ുള്ള വിമേവചനം ഇല്ലാ�ാ!ുക

 അദ്ധ്യാപകരിലും  വിദ്യാർത്ഥികളിലും  ലിംഗ വിമേവചന വിരുദ്ധമായ  
മമേനാഭാവങ്ങക്കെള മേത്രപാത്സാഹി7ി!ുന്ന �രത്തിലുള്ള  പാഠ്യപദ്ധ�ികൾ, 
വിദ്യാ മേബാധന രീ�ികൾ, അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാ&ികൾ എന്നിവ 
വികസി7ി!ുക

 ആമേരാഗ്യം

 എല്ലാ ജീവി� ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& ആമേരാഗ്യ ത്രപശ്നങ്ങക്കെള!ുNിച്്ച 
കൃ�്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന�് ഉൾക്കെ7ക്കെ& സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠ ി� സ്ത്ര�ീ 
ആമേരാഗ്യ, ലൈലംഗികാ മേരാഗ്യ മേസവനങ്ങൾ ക്കെമച്ചക്കെ7&ുത്തുക

 സൗജന്യവും സുരക്ഷി�വുമായ ഗർഭാവസ്ഥ, ത്രപസവാവധി, ത്രപസവം, 
ബാല്യകാല മേസവനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാ!ുക, ഗാർഹിക ജനനത്തിനും 
മിലൈഡ്വഫ് അധിഷ്ഠ ി� മേസവനങ്ങൾ!ുമുള്ള പിന്തുണ ഉൾക്കെ7ക്കെ& ലഭ്യമായ 
�ിരക്കെV&ു!ാവുന്ന പരിചരണ സാധ്യ�ക ക്കെള!ുNിച്്ച സ്ത്ര�ീകക്കെള 
മുൻകൂട്ടി അNിയി!ുക.

 നിർബന്ധി� വന്ധ്യംകരണം നിയമവിരുദ്ധമാ!ുന്ന നിയമനിർമ്മാണം 
ന&ത്തുക, സ്ത്ര�ീ പരിച്മേgദനയും  സ്ത്ര�ീ ജനമേനത്രhിയക്കെത്ത 
വികലക്കെ7&ുത്തുന്ന�ും  �&യുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ന&7ിലാ!ുക

 വിവാഹവും കു&ുംബബന്ധങ്ങളും



 വിവാഹത്തിൽ ത്രപമേവശി!ുന്ന�ിന് പുരുഷന്മാർ!് സമാനമായ  
അവകാശങ്ങൾ സ്ത്ര�ീകൾ!ുക്കെണ്ടന്്ന ഉN7ുവരുത്തുക, അവരുക്കെ& 
സ്വ�ത്രന്തവും പൂർണ്ണവുമായ സമ്മ�മേത്താക്കെ& മാത്ര�ം വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ 
ത്രപമേവശി!ാക്കെമന്നും  വിവാഹത്തിലും അ�് മേവർക്കെപ&ുത്തുന്ന�ിലും  ഒമേര 
അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവർ!് ഉക്കെണ്ടന്നും ഉN7ാ!ുക 

 കുട്ടികളുമായി ബന്ധക്കെ7ട്ട കാര്യങ്ങളിൽ, ലൈവവാഹിക നില 
പരിഗണി!ാക്കെ�, മാ�ാപി�ാ!ൾ എന്ന നിലയിൽ �ുല്യ അവകാശങ്ങളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉN7ാ!ുക; എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളുക്കെ& 
�ാൽ7ര്യങ്ങൾ പരമത്രപധാനമായിരി!ും.

 രക്ഷാകർ�ൃ�്വം, വാർഡ്ഷി7്, ത്ര&സ്റ്റിഷി7്, കുട്ടികക്കെള ദക്കെത്ത&ു!ൽ, 
അക്കെല്ലങ്കിൽ മേദശീയ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ 
നിലനിൽ!ുന്ന സമാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ �ുല്യ 
അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉN7ാ!ുക; എല്ലാ 
സാഹചര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളുക്കെ& �ാൽ7ര്യങ്ങൾ പരമത്രപധാനമായിരി!ും.

 കു&ുംബ നാമം, ക്കെ�ാഴിൽ, എന്നിവ �ിരക്കെV&ു!ാനുള്ള അവകാശം 
ഉൾക്കെ7ക്കെ& ഭാര്യാഭർത്താ!ന്മാർ!് സമാനമായ വ്യക്തിപരമായ 
അവകാശങ്ങൾ ഉN7ാ!ുക

 മേദശീയ പൗര�്വം മേന&ുന്ന�ിമേനാ മാറ്റുന്ന�ിമേനാ നിലനിർത്തുന്ന�ിമേനാ 
പുരുഷന്മാരുമായി �ുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉN7ാ!ുക

 ലൈലംഗിക,  ത്രപ�്യുൽപാദന ആമേരാഗ്യം

 എല്ലാ സ്ത്ര�ീകൾ!ും ഗർഭനിമേരാധനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൗജന്യമായി 
ലഭി!ുന്നു എന്്ന ഉN7ാ!ുക

 എല്ലാ സ്ത്ര�ീകൾ!ും സുരക്ഷി�വും നിയമപരവുമായ ഗർഭച്ഛിത്രദം 
ലഭ്യമാ!ുക

 ലൈലംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം, ക്കെപാ�ുജനാമേരാഗ്യ പരിപാ&ികൾ, 
കു&ുംബാസൂത്ര�ണ മേസവനങ്ങൾ എന്നിവയ്!് ധനം സമാഹരി!ുക 

 ഗർഭച്ഛിത്രദം ന&ത്താനുള്ള അവകാശം പരിരക്ഷി!ുന്ന�ിനും ഗർഭച്ഛിത്രദം 
നിയമ വിമേധയമാ!ുന്ന�ിനും പിന്തുണ നൽകുക,  ഗർഭം  
അവസാനി7ി!ുന്ന�ിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും  �ുല്യമായി ലഭ്യമാക്കെണന്്ന 
ഉN7ുവരുത്തുന്ന�ിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അവകാശക്കെത്തയും  
പിന്തുണയ്!ുക.

അത്രകമവും സ്ത്ര�ീ സുരക്ഷയും 

സ്ത്ര�ീകക്കെള ലൈലംഗികവും ലിംഗാധിഷ്ഠ ി�വുമായ അത്രകമത്തിൽ നിന്നും 
സംരക്ഷി!ാൻ മേവണ്ട നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ശക്തിക്കെ7&ുത്തുകയും 



അത്രകമക്കെത്തയും പീഡനക്കെത്തയും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ 
ന&7ാ!ുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7് വരുത്തുകയും ക്കെചയ്യുക 

ഗാർഹികവും കു&ുംബപരവുമായ അത്രകമം പരിമി�ക്കെ7&ുത്തുന്ന�ിനും 
മേനരി&ുന്ന�ിനുമുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം 

ലൈലംഗിക പീഡനത്തിന്ക്കെN ഇരകളുക്കെ& ആവശ്യങ്ങൾ നീ�ിന്യായ 
വ്യവസ്ഥ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണി!ുന്നുക്കെവന്നു ഉN7ു വരുത്തുക 

സ്ൂക ൾ, മേകാമേളജ് വിദ്യാർഥികക്കെള മേകത്രhീകരിച്്ച ലിംഗ സമ�്വ 
മേബാധവ�്കരണത്തിനുള്ള പരിശീലന പരിപാ&ികൾ സംഘ&ി7ി!ുക 

സ്ത്ര�ീ ശാക്തീകരണവും ലിംഗസമ�്വ മേബാധവ�്കരണവും സംബന്ധിച്ച 
നയങ്ങളും പരിപാ&ികളും �മ്മിൽ ക്കെപാരുത്തമുക്കെണ്ടന്്ന ഉN7ു വരുത്തുക

ക്കെ�ാഴിൽ 

ക്കെ�ാഴിൽ മേമഖലയിൽ സ്ത്ര�ീകൾക്കെ!�ിക്കെരയുള്ള വിമേവചനം 
അവസാനി7ി!ുക 

ഒമേര ക്കെ�ാഴിലിന് സമാന മേവ�നം എന്ന ��്വം ന&7ാ!ുന്നുക്കെവന്്ന 
ഉN7ാ!ുക 

ക്കെ�ാഴിക്കെല&ു!ാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ മനുഷ്യരുക്കെ&യും 
ഒഴിച്ചുകൂ&ാനാവാത്ത ഒരവകാശമാക്കെണന്്ന ഉN7് വരുത്തുക

ലൈലംഗിക ക്കെ�ാഴിലാളികൾ 

ലൈലംഗിക ക്കെ�ാഴിലാളികൾ കൂ&ു�ലും സ്ത്ര�ീകളായ�ിനാൽ സ്ത്ര�ീകക്കെള 
എല്ലാ �രത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യ!&ത്തിന് വിമേധയമാ!ുന്ന�ും ലൈലംഗിക 
ക്കെ�ാഴിലാളികക്കെള ചൂഷണം ക്കെചയ്യുന്ന�ും �&യാൻ ഉചി�മായ നിയമ 
നിർമ്മാണമുൾക്കെ7ക്കെ&യുള്ള ന&പ&ികൾ സ്വീകരി!ുക 

ലൈലംഗിക ക്കെ�ാഴിൽ സിവിൽ നിയമത്തിന് അനുസൃ�വും നിയത്രന്തി�വും 
ആ!ുന്ന�ിക്കെന പിന്തുണയ്!ുക

�മേlശീയ ആദിവാസി സ്ത്ര�ീകൾ 

സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥി�ിക സാമ്പത്തിക ത്രപശ്നങ്ങളിൽ �മേlശീയ ആദിവാസി 
സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& മേന�ൃ�്വം അംഗീകരി!ുന്ന�ിനും പിന്തുണയ്!ുന്ന�ിനും 
അവമേരാക്കെ&ാ7ം ത്രപവർത്തി!ുക, അമേ�ാക്കെ&ാ7ം �മേlശീയ ആദിവാസി 
സ്ത്ര�ീകക്കെളയും  മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിക്കെല സ്ത്ര�ീകക്കെളയും �മ്മിൽ 
മേവർ�ിരി!ുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അസമ�്വങ്ങൾ കുNയ്!ുന്ന�ിന് 
ആവശ്യമായ പരിപാ&ികളും നയങ്ങളും ന&7ാ!ുക. 

ആമേരാഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലും മറ്റു മേമഖലകളിലും സർ!ാർ 
നയങ്ങൾ �മേlശീയ ആദിവാസി സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& മേക്ഷമം 



ക്കെമച്ചക്കെ7&ുമേത്തണ്ട�ിന്ക്കെN ആവശ്യക� അംഗീകരി!ുകയും ലക്ഷ്യം 
വയ്!ുകയും ക്കെചയ്യുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7ാ!ുക

 ത്രഗാമീണ സ്ത്ര�ീകൾ 

ത്രഗാമ ത്രപമേദശങ്ങളിൽ സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& നിയമ പരിരക്ഷ ത്രപമേയാഗത്തിൽ 
വരുത്തുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7ാ!ുക 

ത്രഗാമ വികസന പരിപാ&ികളിൽ സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& പങ്കാളിത്ത വും അ�ിലൂക്കെ& 
അവരുക്കെ& പുമേരാഗ�ിയും ഉN7് വരുത്താൻ ത്രഗാമ ത്രപമേദശങ്ങളിൽ 
സ്ത്ര�ീകൾക്കെ!�ിക്കെരയുള്ള വിമേവചനം ഇല്ലാ�ാ!ുക

 സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& ചിത്ര�ീകരണം 

സ്ത്ര�ീകക്കെള ബഹുമാനി!ുന്ന�ും ശാക്തീകരി!ുന്ന�ുമായ 
സമേhശങ്ങൾ!ും ചിത്ര�ീകരണങ്ങൾ!ും ത്രപാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു 
സംസ്കാരക്കെത്ത മേത്രപാത്സാഹി7ി!ുക 

പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലും 
സ്ത്ര�ീകമേളാ&് ആദരവുള്ള�ും ഗുണ പരവുമായ കാഴ്ച7ാ&് 
വളർത്തിക്കെയ&ു!ുന്ന�ിക്കെന പിന്തുണയ്!ുക, സ്ത്ര�ീ ശരീരത്തിന്ക്കെN 
ആകാര ലൈവവിദ്ധ്യം ആമേരാഗ്യകരവും സാധാരണവുമായി 
ചിത്ര�ീകരി!ുന്ന�ിന് മേവണ്ടി വാദി!ുക. 

മാധ്യമങ്ങളിക്കെല ലിംഗപരമായ വിമേവചനക്കെത്ത മേനരി&ുകയും സ്ത്ര�ീകളുക്കെ& 
മേമാശമായ ചിത്ര�ീകരണം അവസാനി7ി!ാൻ ഊർജ്ജി�മായി 
ത്രപവർത്തി!ുകയും ക്കെചയ്യുക 

പരസ്യങ്ങളിൽ സ്ത്ര�ീകക്കെള ലൈലംഗിക മേഭാഗ വസ്ുത!ളായി 
അവ�രി7ി!ുന്ന�ിക്കെനയും ചൂഷണം ക്കെചയ്യുന്ന�ിക്കെനയും എ�ിർ!ുന്ന 
മേബാധവ�്കരണ പരിപാ&ികൾ മേത്രപാത്സാഹി7ി!ുക

 സ്ത്ര�ീകളും മാധ്യമങ്ങളും 

മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്ര�ീകക്കെള നല്ല രീ�ിയിൽ ചിത്ര�ീകരി!ുന്നുക്കെവന്്ന ഉN7ു 
വരുത്തുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഏർക്കെ7&ുത്തുന്ന�ിനുള്ള സാധ്യ�കൾ ആരായുക 

സ്ത്ര�ീകക്കെളയും പുരുഷന്മാക്കെരയും കുNിച്ചുള്ള നിമേഷധാത്മക 
യാഥാസ്ഥി�ിക മാ�ൃകകക്കെള ഉ&ച്ചു വാർ!ാൻ കഴിയുന്ന �രത്തിൽ 
ജനാധിപ�്യ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്ര�ീ പുരുഷ സമ�്വത്തിന്ക്കെN ത്രപാധാന്യം 
ത്രപചരി7ി!ുന്ന ത്രപവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരി!ുക
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