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ि��यांचा राजक�य सहभाग 

��तावना 
�नसग�तः जगभर ��ी-परुष लोकस�ंयेचे �माण सारखे असत.े  ि��यांचे �माण थोड ेअ�धकच असत.े  दर 
हजार प�ुषांमागे �कती ि��या या प�धतीने लोकसं�येतील ��ी-प�ुषांची तलुना�मक मोजणी केल� जात.े  दर 
हजार प�ुषांमागे ि��यांचे �माण हजारपे�ा अ�धक असेल तर त ेनसैग�क आ�ण समाजा�या ��ट�ने चांगले 
मानले जात.े  त े�गत समाजाचे ल�ण मानले जात.े  

 

भारतात २००१ �या जनगणनेनसुार दर हजार प�ुषांमागे ९३३ तर २०११ �या जनगणनेनसुार ९४३ झाले आहे. 
शहर� भागात �ामीणभागापे�ा प�रि�थती वाईट आहे.  २००१ त े२०११ या दहा वषा�त थोडी सधुारणा झालेल� 
�दसनू येत.े  अनेक गुंतागुंती�या कारणांमळेु मलुगी नको ह� भ�ूमका अनेक कुटंुबांनी घेत�यामळेु आ�ण 
उपल�ध साधनां�या मदतीने ज�माला येणारे बालक मलुगा आहे क� मलुगी हे तपासनू, मलुगी अस�यास 
गभ�पात क�न घे�याचे �माण वाढ�यामळेु ��ी-प�ुष लोकस�ंयेमधील नसैग�क समतोल �बघडलेला �दसतो 
आहे.  ह�रयाणा, पंजाब या रा�यांम�ये हा आकडा ८०० �या खाल� गेलेला आहे.  केरळात १०८४ आ�ण प�ुदचेुर� 
म�ये १०३७ हेच केवळ अपवादा�मक आ�ण आशादायक आकड ेआहेत. 

प�ुषस�ाक आ�ण प�ुष �धान स�ंकृतीचे हे प�रणाम आहेत.  जगात बहुतके देशांम�ये आ�ण �वभागात 
ि��यांचे �माण अ�धक असले तर� चीन आ�ण भारतात प�ुषांची स�ंया जा�त अस�यामळेु जगात एकूण 
प�ुषांची सं�या ि��यांपे�ा अ�धक आहे अशी न�द सयं�ुत रा��ां�या लोकस�ंया �वभागाने २०१५ साल� केलेल� 
आहे.  

यश�वी लोकशाह� �यव�थेसाठ� समाजातील सव� घटकांचा अ�धकात अ�धक सहभाग असणे गरजेचे असत.े 
परंत ुभारतात ि��यांचा राजकारणातील सहभाग कमी अस�याचे �दसत.े  हे अनेक ऐ�तहा�सक, सां�कृ�तक 
आ�ण सामािजक कारणांमळेु घडलेले आहे.  याचा अथ� आपल� �यव�था ख�या अथा�ने लोकशाह� �यव�था होत 
नाह� कारण लोकस�ंयेचा अधा� भाग स�ेपासनू व�ंचत ठेवला गेला आहे �कंवा रा�हला आहे.  भारतात लोकशाह� 
यश�वी हो�यासाठ� म�हलांचा राजकारणातील सहभाग वाढ�वणे, �यांचे �व�वध राजक�य स�ंथांमधील 
��त�नधी�व वाढ�वणे गरजेचे आहे.  
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म�हलांचा राजक�य सहभाग, ��त�नधी�व आ�ण �यांचे सबल�करण हे एकमेकांशी जोडलेले म�ुदे आहेत.  सव� 
उ�द��टे एक��त पणे सा�य केल� पा�हजेत.  राजक�य सहभाग  वाढला नाह� तर ��त�नधी�व वाढणार नाह� 
आ�ण अ�ंतमतः सबल�करणाचे उ�द��ट सा�य करता येणार नाह�.  साधरणतः राजक�य सहभागापासनू 
सरुवात होत.े  �व�वध आदंोलने, मोच�, प�ाचे काय� अशा�कार�या राजक�य कृतींमधनू सहभागाची सरुवात 
होत.े  या �कार�या सहभागातनू म�हलांना अ�धक सधंी �ा�त होत जातात.  �यांना �व�वध �कारचे आ�ण 
�व�वध �तरावरचे ��न कळत जातात आ�ण �यां�या आकलनानसुार �या आपले �े� �नि�चत क� शकतात.  

म�हला सबल�करण  
��स�ध भारतीय अथ�शा��� अम�य� सेन यां�या मत ेि��यां�या सबल�करणामळेु केवळ ि��यां�या जीवनात 
सकारा�मक बदल होतात असे नाह� तर प�ुषां�या आ�ण लहान मलुां�या आय�ुयातह� त ेघडतात.  ि��यांचे 
सबल�करण हो�यासाठ� �कंवा �यांना स�म बन�व�यासाठ� प�ुषां�या हाती एकवटलेल� स�ा �वक� ��त करणे 
अ�यंत गरजेचे आहे.  ि��यांना �वतःचे �नण�य �वतः घे�याचे �वात�ंय �थमतः वयैि�तक आ�ण कौटंुबीक 
पातळीवर �मळाले पा�हजे.  �यांना आ�थ�क �वात�ंय �मळाले पा�हजे.  �या �वतं� होऊन आप�या पायावर 
उ�या रा�ह�या�शवाय ख�या अथा�ने सबल होणार नाह�त.  

म�हलां�या सदंभा�तील अ�याय बधंने काढून टाकल� पा�हजेत.  �यांना समान दजा� �मळाला पा�हजे आ�ण 
जीवना�या सव�च �े�ात �गती कर�याची समान सधंी �यांना �मळाल� पा�हजे.  भारतीय रा�यघटनेने आ�ण 
काय�याने �दलेले सव� ह�क उपभोग�याची �मता �यां�याम�ये आल� पा�हजे.  थोड�यात म�हलांना आ�थ�क, 
सामािजक आ�ण राजक�य समानता �मळाल� पा�हजे.  म�हला स�म झा�या तर �याय समाजाची �थापना 
होईल िजथे सवा�ना समान सधंी, दजा� आ�ण वागणकु �मळेल. 

म�हलांचे सबल�करण ह� काह� नवीन गो�ट नाह�.  जगात सव�� अनेक कारणांसाठ� या म�ुयाची चचा� झाल� 
आहे.  आज फरक इतकाच आहे क� हा म�ुदा साव���क झाला आहे आ�ण अगद� शवेट�या माणसापय�त �नदान 
हा �वचार तर� पोहोचला आहे.  आतंररा���य पातळीवर या �वषयासंबंधी मो�या�माणात जागतृी �नमा�ण झाल� 
आहे.  कुटंुबा�या, समाजा�या, देशा�या आ�ण आतंररा���य पातळीवर�ल �वकासासाठ� म�हलांचे सबल�करण 
अ�यंत आव�यक आहे याची जाणीव सवा�ना झाल� आहे.  याकर�ता ��येक देशाने शासक�य, �बगर शासक�य 
आ�ण �य�तीगत पातळीवर �ामा�णक �य�न करणे अ�यतं आव�यक आहे याचीह� जाणीव सवा�ना झाल� 
आहे. 

जगभार म�हला �यां�यावर लादलेल� अ�याय बधंने तोड�यासाठ� लढा देत आहेत.  �यांना समाजातील स�ेचे 
असमान �वतरण नको आहे.  �यासाठ� �यांनी राजकारणात उतरणे गरजेचे आहे.  िजथे धोरणे ठरवल� जातात 
�तथे �यांचा सहभाग वाढणे गरजेचे आहे.  ��ी-प�ुष समानता �थापन कर�या�या ��ट�ने हे आव�यक आहे. 
म�हला सबल हो�यासाठ� तीन गो�ट� असणे आव�यक आहे १) ��ी-प�ुष समानता २) म�हलांना �यां�या 
�मतांचा �वकास कर�याची सधंी ३) �यांचे �वतःचे ��त�नधी�व कर�याचा आ�ण �वय�ंनण�याचा ह�क �यांना 
असला पा�हजे. 

��य�ात राजक�य �े�ात म�हलांचे अि�त�व अगद�च मया��दत आहे.  �यामळेु �यांची प�रि�थती अ�धक वाईट 
होत.े  संसाधनांचे असमान �वतरण होत,े संधी �मळत नाह�त, ह�तसंबंध दलु���ले जातात, गरजा, ��ट�कोन 
समजनू घेत�या जात नाह�त आ�ण कशाला �ाधा�य �यायचे त े�यां�या�माणे ठरत नाह�.  

भारतीय म�हलां�या राजक�य सहभागाची उ��ांती 
१९ �या शतकातील समाज सधुारणा चळवळीम�ये भारतात म�हलां�या सहभागाची सरुवात झालेल� �दसनू 
येत.े  महा�मा फुले आ�ण सा�व�ीबाई फुले यांनी भारतातील ��ी �श�णाची सरुवात केल�.  �यां�या बरोबर�ने 
इतर अनेक समाज सधुारकांनी जातीभेद, पडदा प�धती, बाल�ववाह, सती, �वधवा �ववाहाला होणारा �वरोध 
अशा अ�याय सामािजक �थां�या �वरोधात लढा �दला आ�ण म�हलां�या �गतीसाठ� �य�न केले.  

राजा राममोहन रॉय यांनी ि��यांचे �श�ण आ�ण सती �था बदं�साठ� �वशषे �य�न केले.  १८५० �या दर�यान 
�वधवा �ववाहाला परवानगी �मळावा यासाठ� पडंीत ई�वरच�ं �व�यासागर यां�या नेत�ृवाखाल� आदंोलन झाले. 
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�याचाच प�रणाम �हणनू १८५६ म�ये ��ट�श सरकारने �या�कारचा कायदा समंत केला.  या काय�याने 
�वधवा �ववाह कायदेशीर मान�यात येऊ लागला.  याच कालतील  डॉ. आनदं� गोपाळ जोशी यांचे उदाहरण 
न�द�व�यासारखे आहे.  �या एकट�ने अमे�रकेत जाऊन व�ैयक�य �श�ण घेऊन डॉ�टर झा�या.  १८८६ साल� 
�वण� कुमार� देवी यांनी सखी स�मती नावाची ि��यांची सघंटना �थापन केल�.  या सव� घडामोडींमळेु 
म�हलां�या राजक�य सहभागाला �ो�साहन �मळाले.  

महा�मा गांधी�या �भावामळेु ि��यांनी मो�या �माणात राजकारणात सहभाग घे�यास सरुवात केल�.  �या 
�व�वध �ठकाणी मो�या स�ंयेने स�या�हात सामील झा�या.  देश से�वका सघं, नार� स�या�ह स�मती, म�हला 
रा���य संघ अशा अनेक संघटनांची �थापना झाल�. 

१९०५ त े१९०८ म�ये बगंाल म�ये झाले�या �वदेशी चळवळीत अनेक ि��यांनी भाग घेतला.   बहुतके म�हला 
�वातं�य चळवळीत कृतीशील असले�या कुटंुबातनू आले�या हो�या.  म�यम वगा�तील ि��यांनी आपले 
दा�गने, पसेै आ�ण धा�य रा���य चळवळीसाठ� �दले.  �यांनी �वदेशी व�तूवंर�ल ब�ह�कारा�या आदंोलनात 
स��य सहभाग घेतला आ�ण �ांतीकारक चळवळीतह� �या सहभागी झा�या.  भ�गनी �नवेद�ता (१८६७  - 
१९११) या इं�लडंमधनू भारतात आले�या ��ीने �वामी �ववेकानदंांबरोबर आ�ण �वतं�पणे अनेक चळवळीत 
भाग घेतला.  मादाम �भकाजी कामा या �वात�ंय चळवळीत मोठ� काम�गर� केले�या अशाच आणखी एक 
म�हला.  �यांनी आतंररा���य समजवाद� काँ�ेसने भारतीय �वात�ंय ल�याला पा�ठंबा �यावा यासाठ� बरेच 
�य�न केले.  �यांनी ‘वदें मातरम’ नावाचे �नयतका�लक स�ु केले.   मुबंई �व�यापीठ रा�यशा�� �वभागा�या 
�मखु झाले�या डॉ. उषा मेहता यांनीह� �वात�ंय आदंोलनात सहभाग घेतला.  कुमदु�नी �म�ा यांनी स�ुभात 
नावाचे �नयतका�लक स�ु केले.  

�वातं�य चळवळीतील सहभागातनूच म�हलां�या मतदाना�या अ�धकाराचा ��न �नमा�ण झाला.  �डस�बर 
१९१७ म�ये अ◌ॅनी बेझंट यांनी म�हलां�या मतदाना�या अ�धकारासंदभा�त माँ��य ुयांची भेट घेतल�. 
यामधनूच वमेु�स ्इं�डयन असो�सएशनची �थापना झाल�.  �याम�ये इतर अनेक म�हला ने�यांनी आ�ण 
काय�क�या�नी भाग घेतला.  अ◌ॅनी बेझंट यांनी होम �ल चळवळी म�येह� भाग घेतला.  भारताला ��ट�श 
सा�ा�यांतग�त ऑ��े�लया आ�ण �यझूीलडं सारखी �वाय�ता �मळावी ह� या चळवळीची �मखु मागणी होती. 
लोकमा�य �टळकह� या चळवळी सहभागी होत.े 

सरोिजनी नायडू, कमलादेवी चटोपा�याय, अ�णा असफ अल� या सवा�नीह� �वात�ंय चळवळीत आ�ण 
म�हलां�या ह�कांसाठ��या चळवळीत भाग घेतला.  सरोिजनी नायडू या काँ�ेस प�ा�या सद�य हो�या. 
काँ�ेसने म�हलां�या मतदाना�या अ�धकारासबंधंी ठराव पास करावा यासाठ� �यांनी �वशषे �य�न केले.  �या 
काँ�ेस�या प�ह�या म�हला अ�य� झा�या.  कमलादेवी चटोपा�याय यांनी स�या�हात भाग घेतला.  अ�णा 
असफ अल� मीठा�या स�या�हात सामील झा�या आ�ण �यासाठ� त�ंुगातह� गे�या.  चले जाव चळवळीतह� 
�यांनी भाग घेतला.  इ�कलाब नावाचे �नयतका�लकाचे �या सपंादन कर�त हो�या.  

१९२० म�ये संप�ीधारक म�हलांना मतदानाचा ह�का दे�यात आला.  परंत ु�यांना कायदेमडंळात �वेश 
नाकारला गेला.  १९३० म�ये म�हलांना कायदेमडंळा�या �नवडणकुा लढ�व�याचा ह�क �मळाला.  १९३० �या 
गोलमेज प�रषदेत बेगम जहानआरा शहा नवाझ आ�ण राधाबाई स�ुबारायन यांनी म�हलांना कायदेमडंळात ५ 
ट�के आर�ण �मळावे अशी मागणी केल�.  १९३५ �या भारत सरकार�या काय�या�वये म�हलांचा 
कायदेमंडळातील सहभाग �नि�चत झाला.  १९३७ �या �ां�तक �नवडणकुांम�ये �व�वध �ांतांमधनू ५६ म�हला 
�नवड�या गे�या.  क� ��य कायदेमडंळात ३० म�हलांची �नवड झाल�.  

�वातं�य चळवळीतील म�हलां�या या सहभागामळेुच भारतीय रा�यघटनेम�ये ��ी-प�ुष समानतचेा आ�ण 
म�हलां�या ह�कांचा समावेश कर�यात आला.  
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�वातं�यानंतरचा म�हलांचा राजकारणातील सहभाग 
�वातं�य चळवळीम�ये ि��यांनी मोठे योगदान �दले, परंत ु�यांचा हा सहभाग कायम ठेव�यासाठ� काह� �वशषे 
�य�न �वातं�य �ा�तीनंतर कर�यात आले नाह�त.  �ाधा�य प�ुषांनाचा �मळाले.  अगद� एखा�या कुटंुबात 
कता� प�ुष नसेल तर स�ा कुटंुबात रहावी या उ�देशाने ता�परुत े��ीला ��त�नधी�व �दले जात.े  

ब�याच वेळा म�हला आर�णामळेु प�ुष नगरसेवकाला आपले पद गमवावे लागत.े  अशावेळी तो नगरसेवक 
आप�याच ना�यात�या ��ीला �याजागी �नवडणकु लढवायला लावनू स�ा आप�या घरात ठेव�याचा �य�न 
करतो.  ती ��ी �नवडून आ�यास केवळ औपचा�रक ��ट�ने िजथे गरजेचे आहे �तथे ती जात ेएरवी सव� 
कामकाज अथवा �नण�य ���या जनुा प�ुष ��त�नधीच पाहतो. 

घटनाकारांनी चांग�या उ�देशाने कायदे केले परंत ु��य�ात तो लागू करणे या बाबतीत तर� कठ�ण आहे.  

घटना�मक तरतदू� 
भारतीय रा�यघटना समानत�ेया त�वावर आधा�रत आहे.  घटने�माणे काय�यासमोर सव� समान असतात 
आ�ण सवा�ना काय�याचे समान संर�ण �मळत.े  घटनेने मलूभतू ह�क �दले आहेत.  �शवाय धम�, वशं, जात, 
�लगं आ�ण ज�म�थान यापकै� कुठ�याह� आधारावर भेदभाव केला जाणार नाह� याची खा�ी �दल� आहे. 
ि��यां�या बाबतीत तर� हे ह�क ब�याच अशंी कागदावरच राह�ले आहेत.  �यामळेु ि��यांना सामािजक, 
आ�थ�क, नागर� आ�ण राजक�य ह�क �मळालेले नाह�त.  राजक�य �े�ात �यांचे फारसे अि�त�व नस�यामळेु 
ि��या समान ह�क �ा�त क� शकले�या नाह�त. 

क�याणकार� योजनांपासनू सबल�करणापय�त 
�वातं�यानंतर क� � आ�ण रा�यसरकारांनी दबु�ल घटकांसाठ� आ�ण म�हलांसाठ� क�याणकार� योजना जाह�र 
के�या आ�ण राबव�या.  म�हलांसाठ��या काय��मात आरो�य, बाळंतपणातील आरो�य, �श�ण आ�ण 
रोजगार यावर भर दे�यात आला.  दोन दशकांनतंरह� या काय��मा मळेु म�हलां�या प�रि�थतीत फारसा बदल 
झाला नाह�.  �यामळेु सरकारला धोरण बदलावे लागले.  १९९० पासनू क�याणकार� योजनांऐवजी 
सबल�करणावर आ�ण स�मीकरणावर भर दे�यात आला.  आता म�हलांना धोरण तयार कर�या�या आ�ण 
�नण�य ���येत सामील क�न घे�यावर अ�धक भर दे�यात येत आहे.  

भारतीय रा�यघटने�या कलम �. २४३ डी �माणे सव� पचंायती राज स�ंथांम�ये म�हलांना एक ततृीयांश 
��त�नधी�व दे�याची तरतदू कर�यात आल� आहे.  आ�ं�देश, �बहार, छ�ीसगड, झारखडं, केरळ, महारा��, 
ओ�रसा, राज�थान, ��परुा, उ�राखंड या रा�यांनी �ामपंचायत सद�य आ�ण सरपचंां�या जागांम�ये 
म�हलांसाठ� ५० ट�के आर�ण घो�षत केले आहे.   १९९३ म�ये ७३ आ�ण ७४ �या घटना द�ु�तीने अन�ुमे 
�ामीण आ�ण शहर� �था�नक �वरा�य स�ंथांम�ये या नवीन तरतदू� कर�यात आ�या.  �यामळेु 
राजकारणातील म�हलांचा सहभाग �भावीपणे वाढला आहे.  सरुवाती�या काळात अ�व�वासाने सहभागी 
होणा�या ि��या आता पणू� आ�म�व�वासाने राजकारणात सहभागी होऊन �नण�य ���येत भाग घेताना �दसत 
आहेत.  
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म�हलांचा राजकारणातील सहभाग – काह� आकडवेार� 

 

वर�ल आलेखात सतरा देशां�या याद�त भारताचा �मांक तरेावा लागलेला �दसतो आहे.  रवांडा सार�या 
आ��केतील मागास देशात म�हलांना चांगले ��त�नधी�व �मळालेले �दसत.े  रवांडा�या सरकारवर 
म�हलांचे वच��व आहे.  �तथ�या काह� म�हला ने�यांनी मह�वाचा म�ुदा मांडला आहे – म�हलांचे ��न 
ख�या अथा�ने म�हलांनाच कळू शकतात. 

 
वॉ�श�ंटन पो�ट – गेट� इमेजेस – रवांडामधील म�हलां�या नेत�ृवाखालचे सरकार 
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म�हलांचे क� ��य म�ंीमंडळामधील नग�य �थान –  
१९८५ पासनू २०१४ पय�त सवा��धक म�हला कॅबीनेट म�ंयांची स�ंया = ५ 
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लोकसभेतील ��ी खासदारांचे �माण 
-अकरा-बारा ट��यां�या वर जाऊ शकलेले नाह�.
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आणखी एक बोलक� आकडवेार�... 
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काह� नावाजले�या म�हलां�वषयी... 
�थम म�हला नाव सबंधंीत मा�हती 
मं�ी �वजयाल�मी 

पडंीत 
१९३७ �या सयं�ुत �ांता�या म�ं�मडंळात �था�नक शासन 
आ�ण आरो�य म�ंी 

राजदतू �वजयाल�मी 
पडंीत 

१९४७-४९ या काळात सोि�हएट र�शया मधील भारता�या 
राजदतू 

रा�यपाल सरोिजनी नायडू १९४९ – उ�र �देश 
क� ��य कॅ�बनेट मं�ी राजकुमार� अमतृ 

कौर 
१९५२ – पडंीत जवाहरलाल नेह� यां�या प�ह�या 
म�ंीमडंळातील आरो�य म�ंी 

म�ुयम�ंी सचेुता कृपलानी १९६३-६७ उ�र �देश 
पंत�धान इं�दरा गांधी १९६६-७७ , १९८०-८४ 
सव��च �यायालया�या 
�यायाधीश 

एम. फा�तमा बीबी १९८९ 

उ�च �यायालया�या म�ुय 
�यायाधीश 

ल�ला सेठ १९९१ – �हमाचल �देश 

रा��पती ��तभा पाट�ल २००७-२०१२ 
लोकसभा अ�य� मीरा कुमार २००९-२०१४ 

संसद आ�ण रा�य �वधीमडंळातील म�हला आर�ण 

७३ �या आ�ण ७४ �या घटनाद�ु�तीचा आपण आधी उ�लेख केला.  �या�वारे  म�हलांना �था�नक �वरा�य 
सं�थांम�ये ३३% आर�ण �मळाले.  काह� रा�यांनी त े५० ट��यांपय�त वाढ�वले.  �यानतंर रा�या�या आ�ण 
क� �ा�या �वधीमंडळांम�ये म�हलांना आर�ण �मळणे �म�ा�त होत.े  परंत ुआजपय�त ��य�ात तसे झालेले 
नाह�.  काँ�ेस सरकारने याबाबतची द�ु�ती घटनेत करणारे �वधेयक ससंदेत मांडले परंत ुत ेआजतागायत 
संमत होऊ शकलेले नाह�.  काह� प�ांचा �याला �वरोध आहे.  मो�या सघंषा�नतंर रा�यसभेम�ये त ेमजंरू झाले. 
या �वधेयकाला �कमान �न��या रा�यां�या �वधीमंडळां�या मा�यतचेी गरज आहे.  �या ���येत बराच वेळ 
जाईल.  

राजक�य प�ांनी उमेदवारांची �नवड करताना ३३ ट�के म�हला उमेदवार �नवडा�यात असे काय�याने 
बंधनकारक करावे असेह� सचुवले जात.े  यासाठ� लोक��त�नधी�व कायदा, १९५१म�ये बदल करावे लागतील. 
या सव� तरतदू�ंमळेु म�हलांचा सहभाग �कतपत वाढेल या�वषयी शकंाच आहे. 

राजकारणातील म�हलां�या अ�प सहभागाची कारणे 
सामािजक आ�ण आ�थ�क �वकास, भौगो�लक प�रि�थती, स�ंकृती, राजक�य �यव�थेचे �व�प अशा अनेक 
घटकांवर म�हलांचा राजक�य सहभाग अवलंबनू असतो.  ‘म�हला’ हा एकसंध गट नाह�.  जात, वग�, वां�शक 
भेद, धम�, �श�ण, सां�कृ�तक पा�व�भमूी इ�याद� आधारांवर �यां�या म�ये वेगवेगळे गट तयार होतात.  काह� 
वेळा �यांचे ह�तसंबधं पर�पर �वरोधीह� अस ूशकतात.  म�हलां�या एका गटाला जाणवणारे अडथळे दसु�या 
गटाला तवे�या ती�तनेे जाणवतीलच असे नाह�.  ��येक गटाचे ��न वेगळे.  उदा. खे�यातील गर�ब म�हलांना 
आ�थ�क ��न अ�धक मह�वाचे वाटू शकतात तर शहरातील तलुनेने सपं�न म�हलां�या गटाला प�ुष �धान 
कुटंुब�यव�थेची चौकट अ�धक जाचक वाटत असेल.  

राजक�य अडथळे 

प�ुष �धान �यव�था 
राजकारण आ�ण राजक�य जीवनप�धती प�ुषां�या म�ूयां�माणे ठरवलेल� आहे.  राजकारणावर प�ुषी 
जीवनप�धतीची छाप आहे.  उदा. राजकारणात “िजकंणारे आ�ण हरणारे” आ�ण “�पधा� आ�ण सघंष�”  असतो 
�श�तब�ध सहकाय� �कंवा सम�वय नसतो.  यामळेु म�हला एकतर राजकारण नाकारतात �कंवा प�ुषी 
प�धतीचे राजकारण �यांना नको असत.े  म�हलां�या ��ट�ने सामािजक सरु�ा, रा���य आरो�य आ�ण 
मलुां�या सम�या हे �नकडीचे ��न असतात तर प�ुषां�या ��ट�ने त े�ु�लक �कंवा कमीतकमी �ाधा�याचे 
�वषय असतात.  अमे�रकेचे रा��ा�य� ओबामा यां�या प�नी �मचेल ओबामा यांनी अमे�रकेला भेडसावाणारा 
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��ी-प�ुषां�या वाढ�व वजनाचा ��न सोड�व�यासाठ� धाव�याची आ�ण �यायामाची गोडी लोकांना लागावी 
यासाठ� ‘ले�स म�ूह’ सारखे �वत�ं काय��म राबवनू बरेच �य�न केले.  इराक-अफगा�ण�तान आ�ण �स�रया 
पे�ा �कंवा टॉम हॉक �ूझ �ेपणा��ांपे�ा �यांना हे मह�वाचे वाटले. 

संसदे�या काय�प�धीतीकड ेपा�ह�यास कुटंुबापासनू दरू राहून बराच वेळ देणे आव�यक आहे हे सहज ल�ात 
येत.े  �याप�लकड ेखासदार आ�ण आमदारांना प�ाचे काम करावे लागत,े लोकांना भेटावे लागत,े �व�वध 
स�म�यांचे काम असत.े  मा�यमांना वेळ �यावा लागतो, काय�क�या�ना सांभाळावे लागत,े चाह�यांसाठ� वेळ 
काढावा लागतो.  �यांना खाजगी जीवन फारसे �श�लक राहत नाह�.  म�हलांना हे सव� श�य नाह� कारण 
आधीच �यां�यावर कुटंुबा�या जबाबदार�चा �चडं बोजा असतो.  आई, बायको, बह�ण या सग�या भ�ूमका 
�यांना �नभावनू �याय�या असतात.  

राजक�य प�ांची भ�ूमका  
राजक�य प�ांनी एका बाजलूा ��ीम�ुतीची घोषणाबाजी �वेषाने चाल ूठेवल� असल� तर� ��य�ात ि��यांना 
फारसे ��त�नधी�व �दलेले नाह�.  म�हलांकड ेनेत�ृव असले�या प�ांब�दलह� हे खरे आहे – उदा. काँ�ेस, 
तणृमलू काँ�ेस, आ�णा �मकु इ�याद�.  अ�लकड ेम�हला �चारात ब�यापकै� �दसतात परंत ु�यांना 
संघटनेम�ये फारसे �थान �मळत नाह�.  �यांना उमेदवार� �दल� जात नाह�.  आ�थ�क मदत केल� जात नाह�. 
यो�य माग�दश�न �दले जात नाह�.  म�ंी �हणनू �नय�ुती झाल� तर� �करकोळ खाती �यां�याकड े�दल� जातात. 
राजक�य प� हे लोकशाह� �यव�थेचे भ�कम आधार आहेत परंत ुतचे म�हलांना �याय दे�यास फारसे उ�सकु 
नसलेले �दसतात. 

�नवडणकु प�धती 
एक ��त�नधी मतदारसंघांऐवजी बहु��त�नधी मतदारसंघांची प�धत अवलबं�यास �हणजेच एका 
मतदारसघंातनू दोन �कंवा तीन ��त�नधींची �नवड के�यास म�हलांना अ�धक ��त�नधी�व �मळू शकत.े  परंत ु
त ेइतर काह� कारणांसाठ� ��य�ात आणणे अवघड आहे.  �फनलंड, ड�ेमाक� , �वीडन सार�या छो�या, �ीमतं, 
आ�ण बहुसं�य उ�च�श��त लोक राहत असले�या  देशांम�ये त ेसहज श�य आहे. 

��टाचार आ�ण राजकारणाचे  ग�ुहेगार�करण 
राजकारण हा अ�लकड�या काळात अ�यंत ख�च�क �यवसाय झाला आहे.   �नवडणकु आयोगाने कडक �नयम 
क�नह� प�रि�थतीम�ये फारसा बदल झालेला नाह�.  �यां�या कड ेपसैा आ�ण स�ा आहे, �हणजे �नवडून 
ये�याची �मता आहे �यां�याकडचे राजक�य प�ांच जा�त �माणात ओढा असतो.  राजक�य प�ा�या रोज�या 
कामकाजासाठ� स�ुधा �चडं पसैा लागतो.   तो �मळव�यासाठ� सव� उपल�ध मागा�चा अवलंब केला जातो. 
�यामळेु राजकारणात मो�या �माणात ��टाचार स�ु झाला आहे.  ��टाचाराचे �यवि�थत �नयमन आ�ण 
सं�थीकरण केले जात.े  प�धती ठरवनू �द�या जातात, पायडं ेपाडले जातात, पया�यी �यव�था उ�या के�या 
जातात.  भारतात पंत�धान आ�ण म�ुयमं�यांवरह� ��टाचाराचे आरोप कर�यात आले आहेत.  �याव�न या 
��नाचे गांभीय� आ�ण ती�ता ल�ात येईल.  पशैा �शवाय गुंड�गर�लाह� मह�व �ा�त झाले आहे.  राजकार�यांचे 
�था�नक गंुडांपासनू आतंररा���य मा�फया टो�यांपय�त सबंधं आहेत असा आरोप ब�याच वेळा केला जातो. 
बरेच गु�हेगार �कंवा गु�हेगार� �व�ृीचे लोक राजकारणात आले आहेत.  काह� अपवाद सोड�यास म�हलांना या 
�यव�थेचे भाग होणे �कंवा या �यव�थेशी जळुवनू घेणे �कंवा या �यव�थेचा सामना करणे अ�तशय कठ�ण 
वाटत.े 

�शासनाचा ��ट�कोन 
�शासनाचा ��ट�कोन पारंपा�रक आहे.  तो बदलणेह� खपू कठ�ण आहे.  अथा�त इथेह� स�मानीय अपवाद 
आहेतच.  परंत ुत ेसोड�यास �शासनाचा साधारणतः म�हलांना सहकाय� कर�याचा ��ट�कोन नसतो.  �याला 
कंटाळून काह� म�हला राजकारण सोडून दे�याची �कंवा सहभाग कमी कर�याची श�यता असत.े 
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सामािजक आ�ण आ�थ�क अडथळे 

�तहेर� जबाबदार� 
कुटंुब, नोकर�-�यवसाय आ�ण राजकारण अशी �तहेर� जबाबदार� म�हलांवर येऊन पडत.े  याला पया�य काह�च 
नाह�.  घर� �कंवा कामा�या �ठकाणी कोणीह� फारशी तडजोड करायला तयार होत नाह�.  �वशषेतः गर�ब आ�ण 
�ामीण ि��यांचा  हा ��न मोठा आहे.  पाणी भरणे, लाकूडफाटा गोळा करणे, गरेु चारणे, मलुांचा सभंाळ अशा 
वेळखाऊ कामांमळेु �यांना राजक�य सहभागासाठ� वेळ देणे श�य होत नाह�.  �ामीण भागातील ब�याच ि��या 
असघंट�त �े�ात काम कर�त अस�यामळेु �यांचे ��न अ�धक जट�ल आहेत.  शहर� म�हलांनाह� काह� 
�माणात या सम�यांना सामोरे जावे लागतचे.  �यामळेु राजकारण �यां�यासाठ� शवेटचा �वषय ठरतो. 

�नर�रता 
जगातील सवा�त जा�त �नर�र ि��या भारतात आहेत.  २००१ �या जनगणनेनसुार २४ ट�के प�ुष तर ४६ 
ट�के ि��या �नर�र हो�या.  अनसु�ूचत जाती आ�ण जमातींम�ये हे �माण अन�ुमे ७६ आ�ण ८१ ट�के इतके 
�हणजेच अ�धक वाईट आहे.  �यामळेु ि��यांना यो�य �माणात मा�हती �मळत नाह�.  �या मा�हतीसाठ� 
प�ुषांवर अवलंबनू राहतात.  �यामळेु �यांचा आ�म�व�वास कमकुवत होतो.   २००१ आ�ण २०११ �या 
जनगणनेमधील �ामीण आ�ण शहर� ��ी आ�ण प�ुषांब�दलची ह� आकडवेार� पहाः- 

 

औपचा�रक आ�ण �यावसा�यक ��श�णाचा अभाव 
अ�लकड ेराजकारण हा पणू�वेळ �वशषे�ांचा �यवसाय झाला आहे.  राजकारणात यश�वी हो�यासाठ� �कमान 
मा�हती आ�ण कौश�ये �ा�त करणे आव�यक बनले आहे.  परंत ुया �कारचे ��श�ण सहज उपल�ध होत 
नाह�.  �यामळेु ि��या मागे पडतात. 

मान�सक आ�ण सां�कृ�तक अडथळे 
भारतासह�त अनेक देशांम�ये आजह� ि��यांनी केवळ चलू आ�ण मलू या गो�ट�ंकड ेल� �यावे.  �यांनी इतर 
कोण�याह� बाबीम�ये ल� घाल ूनये अशा संक�पना �ढ आहेत.  �यामळेुच ि��यांना राजकारणात 
पड�यासाठ� आव�यक तो आ�म�व�वास �ा�त होत नाह�.  प�ुष �धान �यव�थेमळेु अनभुव �व�व मळुातच 
मया�द�त आ�ण मनात पाप-प�ुया�या संक�पना ठासनू भरले�या �यामळेु ि��या राजकारणाला ‘वाईट’, 
‘घाणेरड’े ठरवतात. 

प�रि�थती सधुार�याचे उपाय 
वर उ�ले�खले�या सव� अडथ�यांवर मात क�नह� राजकारणात सहभागी होणा�या, सखोल �ान �मळवनू 
आपल� आ�ण देशाची �गती करणा�या अनेक म�हला भारतात आजह� काय�रत आहेत.  भारतात परंपरेने 
ि��यांना �कती ह�न दजा�ची वागणकू �मळत ेहे ल�ात घेऊन ि��यां�या या �गती कड ेपा�हले पा�हजे. 
मायावती, सषुमा �वराज, जयल�लता, ममता बॅनज�, वृदंा करात, रेणकुा चौधर�, उमा भारती, अ�ंबका सोनी, 
�नम�ला �सतारामन ह� सव� प�ांमधील काह� उ�लेख�नय नावे. 

संदभ� 
1) https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/19/see-where-women

-outnumber-men-around-the-world-and-why/   - जाग�तक लोकस�ंये�वषयीची संय�ुत 
रा��ांनी �दलेल� मा�हती. 
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2) https://www.theguardian.com/society/2014/jul/01/lessons-rwanda-female-run-institutio
ns-mps - रवांडा मधील म�हलांची बहुस�ंया असले�या कायदेमडंळा�वषयी लडंन�या द� गाड�यन 
मधील लेख  

3) http://www.letsmove.gov/ - अमे�रकन रा��ा�य� ओबामा यां�या प�नी �मचेल ओबामा यांनी 
मलुां�या आरो�यवध�नासाठ� चालवलेला काय��म. 

��न 
1) भारतातील म�हलांचा राजकारणातील सहभाग कसा वाढत गेला �याची स�व�तर चचा� करा. 
2) आकडवेार��या सहा�याने म�हलां�या राजक�य सहभागाचे �व�लेषण करा. 
3) म�हलां�या राजकारणातील अ�य�प सहभागाची कारणे कोणती आहेत ? 
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