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- हा�रस शखे 

भारतात मािहता�या अिधकाराची चळवळ स�या वगेाने
पसरत आह.े जनतलेा िमळालले ेह ेश� आज इतके �भावी
ठरतये क� सरकारी य�ंणतेील �� घटक यामळु ेअ�व�थ
होण ेअप�रहाय� होत.े ग�ेया काही वषा�त मािहती�या
अिधकारासाठी लढणा�या अनके काय�क��याचंी ह�या झाली.
यातनू ��ाचा�यातंील अ�व�थता �दसनू यते.े 

आप�या दशेात सरकार आिण जनता या�ंयात सवंाद कमी
होतो. 'िस�सी'च ेकारण दते ही दरी अिधक �ंदाव�याचा
शासनय�ंणा �य� करत.े सामा�य नाग�रक, मिहला व
प�रघाबाहरेच ेसमाज-घटक मािहती अिधकाराच ेब�िवध
पया�य वाप�न �वत:ला कस ेसबळ क�न घतेात याचा
मािहतीपणू� आढावा 'िनगोिेशए�टगं क�यिुनकेशन राइटस ्:

केस �टडीज �ॉम इिंडया' या प�ुतकात घतेला आह.े लखेक �दीप ननैन थॉमस ह ेऑ��िेलयातील ���सलडँ
िव�ापीठात क�यिुनकेश�स अडँ सोशल च◌ंजे िवभागाच ेसहसचंालक आहते. त ेया चळवळ�चा बारकाईने
अ�यास करत आहते. मा�यम िवषयावर�या �या�ंया तीन प�ुतका�ंया �ुंखलतेल ेह ेदसुर.े 

�या�य आिण ससु�ंकृत समाजासाठी जनतलेा मानवािधकारा-सोबतच सवंाद अिधकार (क�यिुनकेशन राइटस)्
िमळण ेिततकेच मह�वाच,े अस ेथॉमस याचं ेमत आह.े लखेकान ेभारतात मािहती अिधकारा�या ��ेातील पाच
मह�वा�या चळवळ�ची िव�ततृ, अ�यासपणू� माडंणी केली आह.े यात 'राइट ट ूइ�फमशे�न', '�� अ�ॅड ओपन सोस�
सॉ�टवअेर', 'वमून अडँ मीिडया', 'क�यिुनटी रिेडओ' आिण 'िसटीझन जन�िलझम' या घटकाचंा समावशे आह.े
यापकै� 'राइट ट ूइ�फॅमशे�न', आिण '� ◌ी अडँ ओपन सोस� सॉ�टवअेर'�या अिधकारा�या वापरान ेभारतात
खरोखर �ातंी घड�याच ेलखेकाच ेमत आह.े 

म�ु सवंादाच ेमा�यम �हणनू इटंरनटे िव�ात स�या �लॉग व सोशल नटेव�कर्ंग साइटस लोकि�य ठरत आहते.
मा�, म�ु सवंादाच ेजण ूहचे एकमवे मा�यम अस�याचा समज होतोय, अस ंलखेक सागंतो. घटनने ेनाग�रकानंा
�दललेा मत माडं�याचा व �� हो�याचा अिधकार याहीप�ेा क�यिुनकेशन राइ�सच े(सवंाद अिधकार) मोठे
मह�व आह.े मा�यमाचं ेलोकशाही प�तीन ेसचंलन, मा�यमाचंी मालक� आिण िनय�ंण, �वत:ची भाषा आिण
स�ंकृती�या मा�यमातनू सहभागी होण,े िश�णाचा अिधकार, ���च ेखाजगीपण, शातंतने ेसघं�टत हो�याचा
अिधकार आिण �वयिंनण�य अशा घटकाचंा यात समावशे आह.े 

सवंाद/मािहती अिधकाराची चळवळ ही मानवािधकार चळवळी-इतक�च जनुी. महा�मा फु�यानंी १८७३ साली
�थापललेा स�यशोधक समाज इथपासनू त ेअ�णा रॉय याचंी राज�थानातील मिहलाचंी सबलीकरणाची

चळवळ, या सवंाद अिधकार िमळवनू दणेा�या चळवळी हो�या. अशा चळवळ�चा आढावा प�ुतकात आह.े 

सवंाद अिधकारात अम�ेरक�, यरुोपीय चळवळ�चा �भाव जगभर जाणवतो. मा�, पाि�मा�य दशेातंील �सार
मा�यमाचंी व�तिुन�ता आिण िन:प�पातीपणा�या मापदडंाला आ�हान द�ेयाच ेकाम �थम मिॅ��ज किमशनने
केल.े सयं�ु रा�ातं या अिधकारा-िवषयी वळेोवळेी चचा� झड�या. जागृृती हो�यात या घडामोड�ची मदत
झा�याच ेलखेकाच े�हणण ेआह.े मािहती अिधकार काय�ान ेसामा�यानंा आवाज िमळवनू �दला तसचे क�यिुनटी
रिेडओमळु ेहजारो �ामीण मिहलानंा �ासपीठ �दल ेआह.े या बदलात नागरी सघंटना, �वयसंवेी स�ंथा व
सरकारच ेिविवध िवभाग मोलाची भिूमका बजाव ूशकतात, अशी लखेकाला आशा वाटत.े 

क�यिुनटी रिेडओच ेपरवान ेद�ेयाची प�त ि�ल� अस�यामळु ेया मा�यमावर एनजी�च ेअिधक वच��व आह.े �
◌ी अडँ ओपन सॉ�टवअेरमळु ेभारतात अनके �ठकाणी ई-ग�हन��सला चालना िमळाली. अनके दलु�ि�त
समाजघटक याचा लाभ घते आहते. 

' िव�किल�स'न ेहजारो केब�स ख�ुया के�यानतंर अनके सरकाराचं ेधाब ेदणाणल.े ब�ा राजकार�याचंी पोल
खोलणा�या या केब�स खोट ेठरव�याचा घाट घाल�यात आला. िव�किल�स�या मालकामाग ेखट�याचंा ससिेमरा
लाव�यात आला. मािहतीचा अिधकार आिण सवंाद अिधकार चळवळीपढु ेअनके आ�हान ेउभी रािहली. या
पा��भमूीवर या प�ुतकाच ेिवशषे मह�व आह.े 
................ 

िनगोिशए�टगं क�यिुनकेशन राइटस: केस �टडीज �ॉम इिंडया : �दीप ननैन थॉमस, पान:े २५२, �कंमत: ६९५
�पय,े सजे पि�लकेश�स. 
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