
    महि�ला आहि� हिलंग समानता धोर�  

प्रस्तावना
        पि�तृसत्ताक वर्च�स्वामुळे प्रार्चीन काळा�ासून मपि�लांमधे्य भेदभाव केला जात आ�े.   अनेक बंधनकारक
     आंतरराष्ट्र ीय अपिधवेशन असून�ी �े र्चालूर्च आ�े.   जगात �ुनरुत्पादक �क्क, कामगार,   पिशक्षण आपिण आरोग्याशी

          संबंपिधत कायदे मपि�लांवर अत्यार्चार आपिण शोषण करण्यासाठी अजून�ी वा�रले जात आ�ेत.   समान �क्कारे्च
             कायदे असलेल्या देशात�ी कायदे असून�ी वास्तपिवकता अशी आ�े की �ुरुषांना उच्च �ातळीवरील आपि5�क

              व्यवस्5ेमधे्य स�ज प्रवेश घेता येतो पिशवाय त्यांरे्च राजकारण आपिण सांसृ्कपितक जगतात फार मोठ्या प्रमाणात
 प्रपितपिनपिधत्व �ोते.

दृष्टीकोन
           �ी असमानता दूर करण्यासाठी राजकीय अजेंडा घेण्यार्ची इच्छा असणार्यांवर अवलंबून आ�े.  ग्लोबल

 ग्रीन्सर्ची दृष्टी,           ग्लोबल ग्रीन ग्रीस सनद आपिण पिवशेषतः सामापिजक न्यायाच्या तत्त्वाशी संरेखिKत करून:

  सव� लोकांर्ची समानता

राजकीय, आपि5�क,     सामापिजक आपिण सांसृ्कपितक भेदभावा�ासून मुक्तता

  मानवी प्रपितषे्ठर्चा �क्क

सामापिजक, सांसृ्कपितक, आपि5�क,          राजकीय आपिण �या�वरणीय के्षत्रात समान स�भाग आपिण त्यात स�भागी
            �ोण्यार्ची क्षमता तसेर्च ह्या सव� के्षत्रांमधे्य पिनण�य घेण्याच्या प्रपिQयेत समान प्रपितपिनपिधत्व आपिण स�भाग

   सव� लोकांना त्यांरे्च पिशक्षण, आरोग्य,        लैंगिपिगक ओळK आपिण �ुनरुत्पादनाबद्दल मापि�ती देण्यारे्च अपिधकार
असावेत

      म�त्त्व�ूण� पिनण�य घेण्याच्या �दांवर मपि�लांरे्च समान प्रपितपिनपिधत्व

    समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतन

      मपि�लांनी केलेल्या मोबदला न पिमळालेल्या मजुरीर्ची ओळK

प्रत्यक्ष,  अप्रत्यक्ष भेदभाव, छळ, भीती,     पि�ंसा आपिण गैरवत�न यां�ासून मुक्तता

        सव� �ॉपिलसीमंधे्य पिलंग सामान �क्कासाठी मुख्य प्रवा�ात बंधनकारक कायदे

उद्दीषे्ट
  �रिरत राजकारण (  ग्रीन्स �ोपिलटीक्स)   �ुढील काय� करतील:

    कायद्यात पिनपि�त पि�तृसत्ताच्या जुलमा�ासून मुक्ती

              ज्या समाजात सव� मपि�लांरे्च आवाज व दृष्टीकोन ऐकले जातात अशा समाजात मपि�लांच्या स�भागास येणारे
 अड5ळे         दूर करण्यासाठी राजकीय प्रपिQयेत बदल करण्यार्ची सोय.

             �ुरुष आपिण खिaयांर्ची सं�ूण� समानता प्राप्त करण्यासाठी समाजात आपिण कुटंुबातील �ुरुष आपिण खिaयांच्या
  �ारं�ारिरक भूपिमकेत बदल.

            मपि�लांना पिकमान �ुरुषांइतकीर्च कायदेशीर क्षमता आपिण त्या क्षमता वा�रण्याच्या समान संधी असल्यारे्च
 सुपिनपिcत करणे.



 मपि�लांर्ची सामापिजक, सांसृ्कपितक, आपि5�क,      राजकीय आपिण �या�वरणीय समानता सुपिनपिcत करणे

कृती योजना
म्हणून,     �रिरत राजकारण Kालीलप्रमाणे काय� करेल

 भेदभाव पिवरुद्ध

           योग्य कायदेशीर आपिण कायदेपिवषयक र्चौकट आपिण मपि�लांवरील सव� भेदभावास प्रपितबंपिधत उ�ायांर्चा अवलंब
करणे.

           मपि�लांपिवरूद्ध भेदभावाच्या कोणत्या�ी कृतीत गंुतण्या�ासून �रावृत्त करणे आपिण साव�जपिनक अपिधकारी आपिण
   सामापिजक संस्5ा या जबाबदाऱ्या        अनुरु� काय� करतात �े सुपिनपिcत करणे.

              मपि�लांपिवरूद्ध भेदभाव पिनमा�ण करणार्या आपिण या दृष्टीने संघष� पिनमा�ण करणाऱ्या पिवपिवध शक्तीनंा आव्हान
     देण्यासाठी एक व्या�क संरर्चना उ�लब्ध करणे.

            �ुरुष आपिण खिaयांमधील समानतेच्या उन्नतीसाठी समानता आपिण न्यायावर आधारिरत नवीन आपि5�क व्यवस्5ा
 स्5ापि�त करणे.

  सव� प्रकारच्या वण�दे्वषारे्च,       जातीय भेदभावारे्च आपिण खिaयांबद्दलर्ची आQमकता दूर करणे.

           मातृत्वारे्च सामापिजक म�त्त्व आपिण कुटंुबात आपिण मुलांच्या संगो�नात दोन्ही �ालकांच्या भूपिमकेर्ची ओळK.

  मुलांच्या संगो�नासाठी �ुरुष,           खिaया आपिण सं�ूण� समाज यांच्यात जबाबदारीर्चा वाटा आवश्यक आ�े आपिण
          त्यार्चा खिaयाच्या प्रजनन क्षमतेशी संबध �ी भूपिमका भेदभावाला आधार ठरणार ना�ी.

     �ुरुष आपिण खिaयांमधील समानता शक्य �ोण्यासाठी       �ारं�ारिरक आधारभुत रर्चने मधे्य बदल.

राजकीय �क्क
       राजकारण आपिण साव�जपिनक जीवनात मपि�लांवरील भेदभाव दूर करणे.

 मतदानाच्या �क्कांर्ची,  साव�जपिनक �दार्ची       आपिण साव�जपिनक कायp करण्यार्ची �मी.

         आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर मपि�लांना त्यांच्या देशांरे्च प्रपितपिनपिधत्व करण्यासाठी समान �क्कांर्ची Kात्री.

           देशाच्या साव�जपिनक आपिण राजकीय जीवनाशी संबंपिधत संस्5ा आपिण संघटनांमधे्य समान स�भागार्ची Kात्री

            ज्या संस्5ा मपि�लांना उच्च स्तरीय �दांवर स�भाग वाढपिवण्यासाठी काम करत आ�ेत त्यांसाठी स�ायता

सामापिजक, सांसृ्कपितक,          आपि5�क आपिण राजकीय प्रपितपिनपिधत्त्व यास� जीवनाच्या सव� के्षत्रात मपि�लांसाठी
    आवश्यक असल्यास कोटा लागू करणे.

धोर� हिवकास
          शासकीय धोरणे तयार करताना व त्यांच्या अंमलबजावणीत मपि�लांर्चा स�भाग सुपिनपिcत करणे.

            पिवपिवध स्5रावरील खिaयांस� व्या�क सल्लामसलतेच्या आधारे लैंगिपिगक समानतेच्या पिदशेने कृती व योजना
           पिवकपिसत करणे आपिण सरकारच्या प्रा5पिमकतेत योजनेरे्च स्वरू� पिदसून येईल यार्ची Kात्री करणे.

       राजकीय �क्ष आपिण संसदेत मपि�लांच्या टके्कवारीरे्च लक्ष्य ठरपिवणे.

          साव�जपिनक सेवेत नोकरीसाठी व ऊच्च �दावर सामावून घेण्याकरिरता टके्कवारीरे्च लक्ष्य ठरपिवणे.

हि�क्ष�



     सव� मुली आपिण खिaयांना पिवनामूल्य पिशक्षण     करण्यार्ची तरतूद करणे.      पिशक्षणाच्या के्षत्रात �ुरुषांशी समान �क्क
     पिमळावेत यासाठी मपि�लांवरील भेदभाव दूर करणे.

         पिशक्षक आपिण पिवद्यार्थ्यांाvच्या लैंगिपिगक आदर�ूव�क वृत्तीला प्रोत्सा�न देणारी अभ्यासQमांर्ची सामग्री, 
       अध्या�नशाaीय �द्धती आपिण पिशक्षक प्रपिशक्षण काय�Qम पिवकपिसत करणे.

आरोग्य
        आयुष्याच्या सव� टप्प्यावर मपि�लांच्या आरोग्याच्या समस्यांपिवषयी अरू्चक मापि�तीच्या तरतुदीस�, समुदाय-

        आधारिरत मपि�लांर्ची आरोग्य आपिण लैंगिपिगक आरोग्य सेवा वाढ़ करणे.

   मोफत आपिण सुरपिक्षत गभ�धारणा, प्रसूती,      बाळंत�ण आपिण बाल�ण सेवांर्ची तरतूद करणे.    घरगुती जन्म आपिण
         दाई आधारिरत सेवांना आधार देण्यासाठी काळजी�ूव�क उ�लब्धता व पिनवड करणे.

            सक्तीर्ची नसबंदी बेकायदेशीर बनवून कायदे करणे आपिण aी जननेंगिपि�याच्या पिवकृतीला प्रपितबंपिधत कायदे लागू
करणे.

   हिववा� आहि� कौटंुहि$क सं$ंध
         पि�याना पिववा�ात से्वचे्छने म्हणजे त्यांच्या �ूण� संमतीने प्रवेश करता येणे       आपिण पिववा�ाच्या वेळी आपिण

         पिवघटनानंतर समान �क्क आपिण जबाबदारी पिमळावी यार्ची Kात्री करुन घेणे.

             मुलांशी संबंपिधत पिवषयात वैवापि�क खिस्5ती पिवर्चारात घेता �ालक म्हणून समान �क्क आपिण जबाबदारी सुपिनपिcत
करणे;       या सव� प्रकरणांत मुलांरे्च पि�त सव��रिर असेल.

�ालकत्व, वॉड�पिश�,            ट्रस्टीपिश� आपिण मुले दत्तक घेण्याबाबत समान अपिधकार आपिण जबाबदरी पिकंवा अशार्च
   संस्5ा ज्या राष्ट्र ीय संकल्पनेत       अखिस्तत्वात आ�ेत त्याबाबत Kात्री करणे;      या सव� प्रकरणांमधे्य मुलांरे्च पि�त

 सव��रिर असेल.

 कौटंुपिबक नाव,    व्यवसाय पिनवडण्याच्या अपिधकारास� �ती-        �त्नी दोघांना समान वैयखिक्तक अपिधकार यार्ची Kात्री
करणे.

 नागरिरकत्व पिमळवण्यासाठी,     बदलण्यासाठी पिकंवा पिटकवून ठेवण्यासाठी �ी-     �ुरुष दोघांना समान �क्कांर्ची
 Kात्री करणे.

 लैंगिहिगक आहि�   प्रजनन संदर्भाा)तील आरोग्य
     सव� खिaयांना पिवनामूल्य गभ�पिनरोधकांर्ची सोय करणे.

       सव� मपि�लांसाठी सुरपिक्षत आपिण कायदेशीर गभ��ात उ�लब्ध करणे.

 लैंगिपिगक पिशक्षण,          साव�जपिनक आरोग्य काय�Qम आपिण कुटंुब पिनयोजन सेवा पिनधी उ�लब्ध करणे.

   गभ��ात करण्याच्या अपिधकारारे्च रक्षण.          गभ��ात ठरपिवण्याच्या कायद्याला सम5�न आपिण गभ�धारणा सं�वण्यारे्च
      सव� �या�य उ�लब्ध आ�ेत यार्ची Kात्री करणे.

     गभ�धारणा सुरू ठेवण्यारे्च स्वातंत्र्य संरपिक्षत करणे.

   हि�ंसा आहि� महि�ला सुरक्षा
  लैंगिपिगक आपिण पिलंग-           आधारिरत पि�ंसा�ासून मपि�लांरे्च संरक्षण करण्यासाठी कायदे मजबूत करणे आपिण पि�ंसार्चार

      आपिण छळ करण्याच्या कायद्यार्ची अंमलबजावणी सुपिनपिcत करणे

        घरगुती आपिण कौटंुपिबक पि�ंसा कमी करण्यासाठी आपिण प्रभावी कायदे.

            लैंगिपिगक अत्यार्चाराच्या बळी �डलेल्या सव� �ीपिडतांच्या गरजांबाबत न्याय व्यवस्5ा संवेदनशील आ�े यार्ची Kात्री
 करुन घेणे.



        शालेय मुले व म�ापिवद्यालयीन पिवद्यार्थ्यांाvवर पिवशेष लक्ष देऊन पिलंग-     संवेदनशीलता प्रपिशक्षण आपिण काय�Qम
 प्रदान करणे.

           मपि�ला सशक्तीकरण आपिण पिलंग संवेदनशील धोरणे आपिण काय�Qम यांच्यातील समन्वयार्ची Kात्री करणे

रोजगार
     रोजगाराच्या के्षत्रात मपि�लांवरील भेदभाव दूर करणे.

        मपि�लांना समान कामासाठी समान वेतनारे्च तत्व यार्ची Kात्री करणे.

          सव� मानवांर्चा अपिवभाज्य �क्क म्हणून काम करण्यार्चा अपिधकार पिमळण्यार्ची Kात्री करणे.

 लैंगिहिगक कामगार
            मपि�लांर्ची �ोणारी तस्करी आपिण लैंगिपिगक कामगारांरे्च शोषण रोKण्यासाठी कायद्यास� सव� योग्य उ�ाययोजना

करणे,  बहुतेक मपि�ला

         नागरी कायद्यानुसार लैंगिपिगक काया�रे्च कायदेशीर सम5�न आपिण पिनयमन केले जाणे.

 आहिदवासी महि�ला
  आपिदवासी मपि�लांस� सामापिजक,         �या�वरणीय आपिण आपि5�क मुद्द्यांवरील त्यांरे्च नेतृत्व ओळKण्यास आपिण

       सम5�न देण्यासाठी काय� करणे आपिण स्5ापिनक आपिण गैर-      आपिदवासी मपि�लांमधील पिवद्यमान सामापिजक आपिण
        आपि5�क असमानता कमी करण्यासाठी काय�Qम आपिण धोरणे लागू करणे.

 सव� आरोग्य,           पिशक्षण आपिण इतर सरकारी धोरणे आपिदवासी मपि�लांरे्च कल्याण अबापिधत ठेवण्यासाठी
  असल्यार्ची Kात्री करणे.

 ग्रामी� महि�ला
       ग्रामीण भागातील मपि�लांसाठी कायदेशीर संरक्षणार्चा अज� सुपिनपिcत करणे.

             ग्रामीण भागातील मपि�लांमधील भेदभाव नष्ट करून ग्रामीण पिवकास काय�Qमात त्यांर्चा स�भाग आपिण प्रगती
   साठी उ�ाय योजना करणे.

 महि�लांचे हिचत्र�
      मपि�लांच्या आदरणीय प्रपितमेरे्च आपिण त्यांच्या सशक्तीकरता प्रसार.

  फॅशन उद्योगास� जापि�रातीत,         पिर्चत्र�टात आपिण इतर माध्यमांमधील मपि�लांच्या सकारात्मक आपिण सन्माननीय
  प्रपितमेरे्च सम5�न करणे;           पिनरोगी आपिण सामान्य म्हणून मपि�लांच्या शरीराच्या पिवपिवध शे्रणीरें्च सम5�न.

            पिवपिवध माध्यमांमधील लैंगिपिगकतेकडे लक्ष देणे आपिण खिaयांरे्च नकारात्मक पिर्चत्रण दूर करण्यासाठी सपिQय�णे
 काय� करणे.

          जापि�रातीमंधे्य मपि�लांरे्च शारिररीक प्रदश�न आपिण शोषण सोडपिवण्याच्या �ुष्टीने प्रपिशक्षण काय�Qमांना प्रोत्सा�न.

 महि�ला आहि� प्रसार माध्यमे
       प्रसार माध्यमांमधे्य मपि�लांरे्च सकारात्मक प्रपितपिनपिधत्व करण्यासाठीच्या पिनयमांरे्च अने्वषण.

       लोकशा�ी समाजात �ुरुष आपिण खिaयांमधील समानतेच्या म�त्त्वा पिवषयीर्ची,     जी �ुरुष आपिण खिaयांच्या
        प्रर्चपिलत नकारात्मक रूढीनंा संबोपिधत करेल अशी मो�ीम पिवकपिसत करणे.
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