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আধু িনক ভারেত নারীর অব ান
Sarmistha Acharyya
সহকাির অধ ািপকা ও িবভাগীয়

ধান, বাংলা িবভাগ, িস ী কেলজ, িস ী, ধানবাদ, ঝাড়খ ।

Abstract
Women enjoyed freedom like men safely from the beginning of the human civilization (about
500BC). But in the next thousand year position of women gradually deteriorated. After
Independence of the India witnessed tremendous changes in the status of women in Indian
society. Indian constitution ensures fundamental right of equality of sexes. But in this period
of ‘globalization’ women have became unsafe in every step of life. We are imitating the
Western culture but we have no clear concept to mixing it with our own culture.
Today’s socio-economic condition has opened the door of liberalization, privatization. This
cause directly affects the women security. So women and girl child trafficking has very much
increased quickly from one state to another. In the same way rape, kidnapping, mental and
physical harassment of women has also growing fast.
At present, we have become modern by dress but not by healthy mind. First of all we have to
change our mentality and arrange the proper counseling for the victim, punishment for culprit
and rehabilitation for victim. Otherwise women’s right, women’s empowerment never
become successful in our society. The objective of this paper is to focus on the present
condition of women in Modern India.
Key Words: Freedom, civilization, deteriorated, Independence, Fundamental right,
globalization, imitating, liberalization, privatization, trafficking, victim, punishment,
rehabilitation, empowerment.
ভারতীয় সং ৃ িতর দু ই বা আজ কাল থেকই অেচনােক আিল ন কের িনেয়েছ। নানা জািত ধম
িনিবেশেষ িবিবেধর মােঝ ঐক ই ভারতীয় সং ৃ িতর মূ ল কথা। িক

তাই বেল অেচনা-অজানা পি মী িশ া

সং ৃ িত ভারতীয় িচ া- চতনােক জা ত কের িঠকই, তেব হঠাৎ ‘ জেগ ওঠা’ িবষয়িট বতমান যু গএকিট সংেবদশীল িবষয় বেলই আমার ধারণা। কারণ,
বু ঝেল তীের এেস তরী ডু বেবই। বতমােন আইন

হণীয়-বজনীয় দু িট িবষেয়র

ণয়ন কের নারীেক সু র া

সমান ভােব না

দােনর মত ব ল চিচত

িবষেয়র পছেন পা াত সং ৃ িতর অবদান িকছু কম নয়। ভারতীয় িশ া-সং ৃ িত তার জ ল
িশিখেয়েছ নারীেক স ান করেত। বিদক যু েগ গাগী, লাপামু া, মে য়ী তার

াপেট

থেকই

মাণ। তেব একথা অ ীকার
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করার কানও উপায় নই য সতীদাহ

থা, পদা থা, জহর ত, দবদাসী
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থা ভারেতর সই পু রােনা

সং ৃ িতেক কািলমা িল কেরেছ।
াধীনতা পরবতী ভারেতর নারী িশ া, সং ৃ িত, খলাধু লা, রাজনীি

কমে

, িব ান

ভৃ িতেত

সি য় ভােব অংশ হণ কের চেলেছ। ভারতীয় সংিবধােনর ৩৯(এ) ধারায় নারীরা পু েষর সমান কােযর জন
সমান বতেনর অিধকারী।

ধু তাই নয়, নারীজািতেক স ােনর চােখ দখার জন তােদর অসু িবধার কথা

মাথায় রেখ সংিবধােনর ৪২নং ধারা অনু যায়ী মেয়েদর মাতৃ কািলন ছু িটর সু িবধা কের দওয়া হেয়েছ। িক
বতমান Scenario টা কাথাও যন পাে

গেছ। মানু েষর চাওয়া আর পাওয়ার মেধ কাথাও সাযু জ নই।

তার ওপর িব ায়েনর কু- ভাব নারী সমােজর অি

আর িনরাপ া-- উভয়েকই আজ িবপ কের তু েলেছ।

ধু কাগেজ কলেম সমানািধকার, িনরাপ া দওয়া গেলও বা েব তা কাযকরী করা য খু ব কিঠন তার
১৯৭০ সােলর মথু রা পু িলশ থানায় ধষণ কা , ২০০৬ সােল মু সিলম কন া ইমরাণার

মাণ

েরর ারা ধষণ এবং

১৭-১২-২০১৩ সােল িদ ীর চাটাড বােস ঘেট যাওয়া নারকীয় িনভয়া কাে আমরা পেয়িছ।
াধীনতা পরবতী ভারতবেষ নারীসমাজ িনেজেদর অিধকার স েক জা ত হেয়েছ। িল ৈবষম ,
কণ া ণ হত া ব , নারী

া , িশ া, িনরাপ া – সব িকছু িনেয়ই নারী সরব হেয়েছ। এে ে

সমােজর মেয়েদর শিরয়িত িনয়েমর িতন তালাক
পেয়িছ। তথািপ কানও কানও
আজও পু

ে

স ােনর অ ািধকার ল

মিহলােদর

থার িব ে

সা ার হেয় জয়ী হওয়ার

মু সিলম

মাণ আমরা

িত বষম তা থেকই যাে । পতৃ ক স ি র উপর

করা যায়। আজও নারী পেথ ঘােট সু রি ত নয়। সমােজর অনু শাসন

কাথাও যন িঠক কের িদেয়েছ সে র পর মেয়েদর রা ায় বেরােনা উিচত নয়। কানও দু ঘটনার

ীকার

হেল জবাবিদিহ মেয়েদরই করেত হয়। এর চেয় দু ভাগ আর িক বা হেত পাের। ২০১০ সােলর ৯ মাচ,
আ জািতক নারীিদবেস পালােমে
নারীর অিধকােরর

েক স

রাজ সভায় মেয়েদর জন ৩৩ শতাংশ আসন সংর েণর িবল পাশ কের

সািরত করা হয়। বলাই বা ল এখােনও বষম ।

কৃিতেত যখােন নারী ও

পু েষর অনু পাত ৫০ : ৫০ সখােন িবল পাশ কের ৩৩ শতাংশ সংর ণ দওয়া হেয়েছ।
আসেল সমাজ যভােব পাে
চলা সাধারণ মানু েষর পে

যাে , িব ান য গিতেত এেগাে

সখােন তার সে স িত র া কের

যেথ ই কিঠন। িব ায়েনর সােথ তাল িমিলেয় চলেত পারাটাই একটা

Challenge। যিদও এককথায় িব ায়েনর সং া দওয়া একটু কিঠন। িভ িভ

বি

িবষয়িটেক িভ িভ

ভােব ব াখা কেরেছন:
‘Globalization is the free movement of goods, services and people across the world.’
অথবা
‘Globalization is the extension and integration of cross border international trade,
investment and culture.’
তেব সহজ ভােব বলা যায় য, জাতীয় সীমানা পিরেয় একক জাতীয়তাবােদর পিরবেত সমি গত ভােব
জাতীয়তাবােদর িদেক অ সর হওয়াই িব ায়ন।
বতমােন দেশর আথ-সামািজক অব া এই পিরি িত তির কের িদেয়েছ। দেশর বসরকািরকরণ,
অথৈনিতক ম া, চাষবােস ভতু িক তু েল দওয়া, উ য়েনর পেথ ভাঙন, অথনীিত – সবই িব ায়েনর ও
িশ ায়েনর দরজা খু েল িদেয়েছ। যার ফেল উদারীকরণ ( Liberalization), Sex tourism বেড়ই চেলেছ।
িশ ায়েনর ফেল িবে র দরবাের
পিরচািরকা

িমেকর চািহদা বেড়েছ। িব বাজাের মিহলা ও িশ েদরেক ভাড়া কের হয়

েপ, নয় যৗনকমী িহসােব কােজ লাগােনা হে । অন িদেক উ য়নশীল

দেশর লাকজন
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অথলােভর আশায় উ ত দেশর িদেক ছু টেছ। ফেল সম
তির হে

উ ত দশ িলেত একিট িম

িঠকই, িক পাশাপািশ উ য়নশীল দেশর জনসংখ ার চােপ

ও পেরা

েম িচ টা পাে
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সং ৃ িতর আবহ
যাে । এর

ত

ভাব পেড়েছ নারী জািতর সু র ার উপর।
কৃিষ িনভর প ীেকি ক জীবেনর পরম শাি

আজ আর নই।

মবধমান বািণিজ ক িবভীিষকার

হাতছািনেত পু েষর পাশাপািশ মেয়রাও শহরমুখী হেয়েছ বা বৃহ র অেথ িবেদশমু খী হেয়েছ। সে ে
িনরাপ ার

থেকই যাে । Rajender Kaur তাঁর ‘Globalization and the Indian woman: Hype

and Reality

ে বেলেছন -

‘Globalization is a policy which benefits only rich section of
অনু ত দশ িল থেক মেয়রা সহেজই পাচার হেয় যাে

societies’

উ ত দশ িলেত। পিরবারেক

লতা দবার

েলাভন, ভােলা বাস ােনর লাভ দিখেয়, ভােলা বতন বা ভােলা কােজর লাভ দিখেয় এই সব মেয়েদর
দু

চে র অধীেন নওয়া অপরাধীেদর পে

পাচার হেয় যাে

খু বই সহজ কাজ। এই ভােব এক রাজ

থেক অন

রােজ

শত শত মেয়। এে ে তািমলনাড়ু, মাদু রাই, গায়া, িকষাণগ , পাটনা, িবহার, মু িশদাবাদ,

২৪ পরগনা (পি মব ), উ র

েদশ থেক মেয়রা পাচার হেয় যাে

থাইল া , দি ণ আি কা, দি ণ

কািরয়া, দু বাই, বাহিরণ, ওমান, ি েটন, িফিলিপনেস। সখােন যৗনকমী িহসােব তােদরেক ব বহার করা হে ।
The Ministry of Woman and Child Development – এর Report অনু যায়ী ২০১৫ সােল ১৫৪৪৮
জন মিহলা এবং ২০১৬ সােল ১৯২২৩ জন মিহলা এই পাচার চে র িশকার হয়। এর মেধ পি
থেকই

বিশ সংখ ক মিহলা পাচার হেয়েছ।

বাধশি র অভাব–এই সম

বে র

া রতার অভাব, িন মােনর িশ া, অ ানতা, সাধারণ

মেয়েদর িবপেদর পিরমাণেক বািড়েয় িদেয়েছ। যােদর আয় দাির সীমার িনেচ

সই সব পিরবােরর মেয়রাই বিশ দু চে র িশকার হে ।
এছাড়াও অ া কর পািরবািরক পিরেবশ, পিরবােরর ভাঙন, ববািহক অশাি , শািররীক ও যৗন
িনযাতন,
বষম ,

াগ সবন, পিরবােরর অত ািধক চাপ, বড় পিরবােরর বা ােদর সিঠক যে র অভাব, পিরবাের িল
ামীর

ারা িনযাতন,

ামীর ি তীয়/তৃ তীয় িববাহ বিহভূ ত স ক

ভৃ িত এবং িশ

ও নারী

Trafficking – এর কারণ। CSWB(Central Social Welfare Board, Government of India) - র
িরেপাট অনু যায়ী দখা যাে

য, এই সব িনগৃ িহতা মিহলার বিশরভাগই িডেভাসী, অিববািহত, িববাহ িবি

া

বা িবধবা।
Thomas Reutors Foundation এর সমী ায় জানা যাে
প মতম অসু রি ত দশ। এখােন জািত-ধম-বণ-িনিবেশেষ
মেয়েদর। সখােন

েম

িত

ত াখ ান, Acid আ মণ, দির

ভারতবষ হল মিহলােদর বসবােসর জন
িণেতই িহংসা ক ঘটনার িশকার হেত হয়
পিরবাের লু িকেয় বাল িববাহ দান, পণ থা,

পািরবািরক িহংসা, পু িড়েয় বধূ হত া – কান িকছু ই বাদ যায় না।
১৯৭৭ সােলর সমী া অনু যায়ী ৫০০০ জন মিহলা পণ থার জন পািরবািরক িহংসার বিল হন। এই
ধরেণর পািরবািরক িহংসা িন মধ িব

পিরবাের বিশ হয়। এই িহংসা ব

কের মেয়েদর িনরাপ া

দােনর

জন Domestic Violence Act 2005 পাশ হয়, যা ২০০৬ এর ২৬ অে াবর থেক কাযকরী হয়।
পািরবািরক িহংসা ছাড়াও কন া ণ হত া, অপহরণ, ধষণ তা আেছই, পাশাপািশ মিহলােদর কমে ে
পু ষ সহকমীর ারা হন া হেত হয়। এই হন া ব
হয়। এত কেরও অপরাধ ব

আকছাড়

করার জন ও ২০১৩ সােল িডেস র মােস আইন পাশ

করা স ব হয়িন। ১৯৯৬ সােল ১৯িট শহেরর মেধ ৪০ শতাংশ ধষণকা

িদ ীেতই ঘেটেছ। ৩৪৬০০িট নামভু

ধষণকাে র মেধ মধ েদশ শীেষ, তার পরই িদ ী।
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দ সারিণর পিরসংখ ান েলােত এক নজর চাখ রাখেলই বতমান পিরি িতটা উেঠ আসেব:

Crime against Women
Crime Incidence
Crime Head

Total

Crime Rate

Percentage Variation

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014- 2015

2015-2016

3,39,457

3,29,243

3,38,954

56.6

54.2

55.2

-3.0%

2.9%

Crime

Against
Women

S.No

Crime Head

Total

1.

Cruelty by husband or his

Cases

Major State/UT during 2016

Reported
relatives
2.

1,10,378

Assault on women with
intent

to

outrage

her

West Bengal

Rajasthan

Uttar Pradesh

(19,302)

(13,811)

(11,156)

Maharashtra

Uttar Pradesh

Madhya

84,746

(11,396)

(11,335)

Pradesh

Uttar Pradesh

Maharashtra

Bihar

(12,994)

(6,170)

(5,496)

Madhya

Uttar Pradesh

Maharashtra

Pradesh

(4,816)

(4,189)

modesty

(8,717)

3.

Kidnapping & Abduction

64,519

4.

Rape

38,947

(4,882)

Violent Crimes
Crime Head

Crime Incidence
2014

Crime Rate

2015

2016

2014

Percentage Variation
2015

2016

2014-2015

20152016

Murder

33,981

32,127

30,450

2.7

2.6

2.4

-5.5%

-5.2%

Kidnapping & Abduction

77,237

82,999

88,008

6.2

6.6

6.9

7.5%

6.0%

Total Violent Crimes

4,33,349

4,25,922

4,29,29

34.8

33.8

33.7

-1.7%

o.8%

9

Crimes against Children
Crime Head

Total

Crime

Crime Incidence

Against

Crime Rate

Percentage Variation

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014-2015

2015-2016

89,423

94,172

1,06,958

20.1

21.1

24.0

5.3%

13.6%

Children

Crime Head

Total Cases

Major State/UT during 2016

Reported
Kidnapping & Abduction

54,723

Uttar Pradesh

Maharashtra

Madhya

(9,657)

(7,956)

Pradesh
(6,016)

Protection of Children from Sexual
Offences Act, 2012

36,022

Uttar Pradesh

Maharashtra

Madhya

(4,954)

(4,815)

Pradesh
(4,717))
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Juveniles in Conflict with Law
Crime Incidence

Percentage Variation

Crime Head

Crime Incidence

2014

2015

2016

2014-2015

2015-2016

38,455

33,433

35,849

-13.1%

7.2%

(IPC+SLL)

S.

Crime Head

Total Cases

No
1.
2.

Major State/UT during 2016

Reported
Theft

7,717

Rape

1,903

Maharashtra

Tamil Nadu

Uttar Pradesh

(1,673)

(667)

(611)

Madhya

Maharashtra

Rajasthan

Pradesh

(258)

(159)

Bihar

Maharashtra

Rajasthan

(79)

(38)

(19)

Tamil Nadu

Chhattisgarh

Maharashtra

(209)

(6)

(5)

(442)
3.
4.

Arms Act,1959

228

Juvenile Justice (Care &

224

Protection of Children) Act,
2000

[সূ : Crime in India 2016, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs]
তেব নারী সু র ার

ে

নারীর ভূ িমকাও অ ীকার করার উপায় নই। অত

ল াজনক একিট ঘটনা রিঙন

জগেতর হাতছািন, অথলােভর আশায়, খু ব কম সমেয় রাতারািত ধনী হেয় উঠার লালসায় এক
িনেজেদর

ায় পণ কের তু েলেছ। তার ওপর Net দু িনয়ার হাতছািন নারী সু র ােক

দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ। Facebook, WhatsApp, Skype
অিধকাংশই

িণর নারী

িচে র মু েখামু িখ

ভৃ িতেত Chatting এর মাধ েম

মেয়েদর

েমর ফাঁেদ পা িদেয় অ কােরর পেথ পা বাড়াে । মূল েবাধ, উিচত-অনু িচত বাধ, সংযম লাজ-

ল ার সীমা ছািড়েয় এক
িনেজরাই িনেজেদর ন

ছিব

িণর মেয়রা

িমেকর সােথ িনেজেদর ঘিন

িমেকর হােত তু েল িদে । যার ফল

মেয়রা অিধকাংশ সময়ই আ হত ার পথ বেছ িনে । নারী সু র ার

মু হূেতর ছিব তু েল রাখেছ বা

প Blackmail এর িশকার হেয়
ে এে ে একে ণীর মেয়রাই দায়ী

এ কথা অ ীকার করার কান জায়গা নই।
বতমান ভারেতর নারী ও িশ

কউই সু রি ত নয়। মিহলােদর সু েযাগ সু িবধা

দােনর সােথ সােথ

িনরাপ ারও যথাযথ ব ব া আজও হয়িন। সরকােরর নীিত েলার যথাযথ বা বািয়ত না হওয়ায় এই ভাঙন
মেয়েদর িবপেদর মু েখ ঠেল িদে । সামািজক বষম ও বজন, বিহ ােরর িশকার হে

আিদবাসী সমােজর

মিহলা বা িরিফউিজ ক াে র আ য়রত মিহলারা।
এই Traffecking একজন নারীর জীবন থেক িছিনেয় নয় পিরবার, সস ােন বঁেচ থাকার
অিধকার, আ মযাদােবাধ, িনরাপ া,
আ া

, ব ি স া, শরীর, সেবাপির িঠকানা। িনেজর অিন া সে ও HIV

হেয় অকােল ঢেল পড়েত হয় মৃ তু র মু েখ।

ধু তাই নয়, যৗন ব বসা ছাড়াও পিরবােরর অস লতার

সু েযােগ দালালরা দির পিরবােরর মেয়েদর দেশ-িবেদেশ পািঠেয় িদে

দাস করার জন ।

আসেল পাষােক আধু িনক হেলই মানিসকতায় আধু িনক হওয়া যায় না। আমােদর বতমান
ভু লেত বেসেছ িনজ

সং ৃ িত, িশ া,

জ

িচেবাধেক। তাই অিধকাংশ সমেয়ই শালীনতার সীমা ল ন কের
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চেলেছ। তাই ভারতবেষ ঘেট যাওয়া
েয়াজন কেঠার আইন

ণয়ন, পু ন

72

িতিনয়ত িহংসােক কম কের নারী সু র ােক িনি ত করেত সবাে
ািরকরণ, কাউি িলং অপরাধীেদর শাি

দান,

িতেরাধ পু নবাসন

(Rehabilitation) সেবাপির মানিসকতার পিরবতন। না হেল Women’s empowerment, womens
right - এর মত শ

েলা বইেয়র পাতােতই সংরি ত হেয় থেক যােব, যথাযথ বা বািয়ত হেব না কান

িদনই।
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