स्रीवरील अत्याचार समूळ उच्चाटनाच्या आं तरराष्ट्रीय दिनादनदमत्त प्रदतज्ञाकडून
उपक्रम;
एकजूटीने गर्भपातादवषयी आवाज उठवण्यासाठी गरज
मंबई, २२ नोव्हेंबर २०१९: 'महिला व मुल वीं र िोणारा अत्याचार िे (VAWG) आपल् या सध्याच्या जगात ल
सववत्र पसरले ले आहण वारीं वार घडणारे असे भयावि मानवाहिकार उल् लीं घन आिे . अशा घटनाीं च्या भवताल
असणार लज्जा, लाीं च्छन, गुप्तता आहण हशक्षा यामुळे अशा घटनाीं बाबत मोठ्या प्रमाणात नोींद केल जात
नाि .’ – द युनायटे ड नेशन्स
अत्याचार िा केवळ शार ररकच नसतो त्याचा मनावर खूप खोलवर पररणाम िोत असतो. सुरहक्षत गभवपाताला
हदले ल् या नकाराच्या भोवत असले ल् या गुप्ततेमुळे अशाप्रकारचाच अत्याचार िोत असतो आहण त्याबद्दल
क्वहचतच प्रकटपणे बोलले जाते . सुरहक्षतपणे गभवपात करण्याला केल् या गेलेल् या हवरोिामुळे महिले च्या
जगण्याच्या तसेच कररअरच्या हनवड वर खूप मोठ्या प्रमाणात पररणाम िोतो. गभवपात ि आरोग्याच काळज
घेणार गोष्ट आिे आहण जागहतक आरोग्याच्या दृष्ट ने त्याला अनन्यसािारण मित्त्व आिे .
प्रहतज्ञा कॅम्पेन फॉर जेंडर इक्वॅहलट अँड सेफ अबॉशवन िे गभवपाताच्या भोवत असले ला कलीं क आहण गुप्तता
कम करण्यासाठ काम करते . गेल्या काि महिन्याीं त या सीं स्ाीं न सींयुक्तपणे एक अभ्यास (study) केला.
त्यात असे लक्षात आले क , महिलाीं च्या आरोग्यासाठ व प्रजननासींबींि च्या अहिकाराीं साठ प्रािान्याने दे ण्याच
मेहडकल अबॉशवनच औषिे (एमए) केहमस्ट् सच्या दु कानाीं त ल शेल्फवरून गत ने नाि श िोत आिे त.
भारतात गभवपातासाठ सवाां त प्रािान्याने वापरल जाणार पद्धत म्हणजे एमए आिे . वषवभरात सािारणपणे
िोणाऱ्या १५.६ हमहलयन गभवपाताीं पैक ८१ टक्के गभवपात िे एमए वापरून केले जातात. ि औषिेच उपलब्ध
नसल् यामुळे सुरहक्षत गभवपाताच्या महिलाीं च्या अहिकारापासूनच त्याीं ना वींहचत रिावे लागत आिे . हवशेष
म्हणजे आजि भारतात अींदाजे १० हियाीं चा मृत्यू असुरहक्षत गभवपातामुळे िोत असतानाि दे शात अश स्स्त
आिे .
भारतात ल महिलाीं ना लैं हगक समानता आहण सुरहक्षत गभवपाताचा अहिकार हमळावा यासाठ काम करणाऱ्या
या अहभयानाने एक असाि अिवाल (report) तयार केला, ज्यामध्ये भारतात सुरहक्षत गभवपाताचा अहिकार
उपलब्ध करून दे ण्यामध्ये ते् ल न्याय व्यवस्ेच भूहमका काय आिे याचाि अभ्यास करण्यात आला. यातून
असे हदसून आले क , गेल्या त न वषाां त गभवपात करण्यासाठ १९४ महिलाीं न सवोच्च व उच्च न्यायालयाीं त
अजव दाखल केले आिे त. सवव उच्च न्यायालयाीं मध्ये बॉम्बे िायकोटाव त सवाव हिक म्हणजे ८८ महिलाीं न
गभवपातासाठ न्यायालयात िाव घेतल् याचे लक्षात आले . या िोक्याच घींटा दे णाऱ्या अजाां च्या मोठ्या
सींख्येवरून असे हदसून ये ते क , महिलाीं न अनेकदा सुरहक्षत गभवपाताच्या त्याीं च्या अहिकारासाठ उच्च
न्यायालयाीं चे दरवाजे वाजवले . खरे तर या सींख्येवरूनच हदसून येते क , महिलाीं च्या प्रजननासींबींि च्या
अहिकाराीं बाबत मागवदशवक तत्त्वे हकींवा महिलाीं च्या बाजू ने हनकाल दे ण्याच सीं ि उच्च न्यायालयाीं ना हकत वेळा
हमळाल िोत पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाि .
गभवपाताबाबत महिलाीं ना न्याय दे ण्याच्या मुद्दयाबाबत हवशेषकरून मिाराष्टराचा हवचार केला तर ि या
राज्यानेि लैं हगक समानतेहवषय महिलाीं सोबत न्याय केले ला नाि , असे अभ्यासात हदसून आले . गैरसमजुत
आहण औषि हनयींत्रकाीं कडून केले गेलेले अहतहनयीं त्रण यामुळे मेहडकल अबॉशवनच्या गोळ्या बाजारातून
गायबच िोत आिे त. त्यामुळेच २० आठवड्ाीं हून कम काळ गभाव िारणा असले ल् या महिलाीं ना याबद्दल
माहित च नसल् याने त्या लाीं बलचक न्यायालय न प्रहिये त अडकून न्यायालयाीं कडे दाद मागत बसावे लागते .

राज्यात ल लैं हगक व प्रजननासींबींि आरोग्य अहिकाराीं च्या वापरात सुिारणा करण्याच्या दृष्ट ने िे चाीं गले
लक्षण नाि .
मदिलांवरील्अत्याचारांच्या्आं तरराष्ट्रीय्समू ळ्उच्चाटन्दिनाच्या्औदचत्याने् प्रदतज्ञा्कॅम््पे न्फॉर्
जेंडर् इक्वॅदलटी् अँड् सेफ् अबॉर्भनने् मंबईतील् फॅदमली् प्लॅ दनंग् असोदसएर्न् ऑफ् इं दडयामध्ये्
माध्यमांसाठी्एका्गोलमेज्पररषिे चे्आयोजन्केले ्िोते . या गोलमेज पररषदे त सिभाग झाले ल् याीं मध्ये
प्रहतज्ञाचे भाग दार आहण सम्यक या स्वयींसेव सींस्ेचे सींस्ापक आनींद पवार, प्रहतज्ञा कॅम्पेन अॅ डव्हायजर
ग्रुप मेंबर आहण इीं हडपेंडींट लॉयर अॅडव्होकेट अनुभा रस्तोग , प्रहतज्ञा कॅम्पेन अॅ डव्हायजर ग्रुप मेंबर आहण
फॅहमल प्लॅ हनींग असोहसएशन ऑफ इीं हडयाच्या सेिेटर जनरल डॉ. कल् पना आपटे व प्रहतज्ञा कॅम्पेन
अॅडव्हायजर ग्रुप मेंबर आहण फाउीं डेशन फॉर ररप्रॉडस्िव्ह िे ल्् सस्व्हव सेस इीं हडयाचे स ईओ व्ह . एस.
चींद्रशेखर याीं चा समावेश िोता. महिलाीं वर ल अत्याचाराीं च्या वाढत्या घटनाीं बद्दल यावेळ मुक्तपणे चचाव झाल
त्यामध्येि गभवपाताचा अहिकार नाकारण्यासारख्या अड्ळ्याीं बाबति चचाव झाल .
ररपोटव च्या पररणामाीं वर प्रकाश टाकत प्रदतज्ञा् कॅम््पे नच्या् सल् ्लागार् ग्रपच्या् सिस््य् आदि् र्ारतीय्
पररवार्दनयोजन्सदमतीच्या्मिासदचव्डॉ.्कल् ्पना्आपटे ्म्िणाले, ''िा अभ्यास गभवपात आहण एमए
औषिाीं हवषय केहमस्ट् सच जागरुकता, ज्ञान व हवचार जाणण्यासाठ करण्यात आला िोता. मिाराष्टर ात ल
४२.५ टक्के लोकाीं ना वाटते क , कॉम्ब पॅक एमए औषिाीं च उपलब्िता लैंहगक पक्षपाताश सींबींहित हलींगाच्या
हनवड साठ आिे . ि चुक च समजूत आिे क , कॉम्ब पॅक्स केवळ नऊ आठवड्ाीं च्या गभाव वस््ेसाठ आिे
आहण भ्रुणचे हलींग जाणण्यासाठ सािारणपणे वापरण्यात येणारे व परवडणारे तीं त्रज्ञान अल्टर ा सोनोग्राफ आिे ,
ज्याद्वारे १३-१४ आठवड्ाीं च्या गभाव वस््ेमध्ये हलींग जाणता येऊ शकते . या गैरसमजूत मुळे एमए औषिाीं चे
गरजेपेक्षा जास्त हवहनयमन झाले आिे आहण गभाव वस््े ला स्वत: सींपवण्याच्या सुरहक्षत, साि व परवडणा-या
पद्धत वर पररणाम झाला आिे . तसेच भारतात स्ियाीं च्या आरोग्य, कल्याण व प्रजनन सींबींहित अहिकाराीं श
तडजोड केल जात आिे .''
आजच्या जगात आहण काळात महिलाीं ना सुरहक्षतपणे गभवपात करू दे ण्यासीं बींि बींिने घालणे ि खूप मोठ
हवसींगत आिे . गभवपाताला लागले ल् या कलीं काला िुवून काढण्याचे प्रहतज्ञा कॅम्पे नचे ध्येय आिे . कायदे श र
आहण सुरहक्षत गभवपात सेवा सिजपणे हमळाव्यात यासाठ ि प्रयत्न करण्याच गरज आिे . िे िोण्यासाठ
मेहडकल टहमवनेशन ऑफ प्रे ग्नन्स अॅ िमध्ये सववसमावेशक आहण स्पष्ट अशा सुिारणा करणेि गरजेचे आिे .
एफआरएचएस इं दडयाचे मख्य कायभकारी अदिकारी आदि प्रदतज्ञा कॅम््पेन फॉर जेंडर इक्वॅदलटी अँड
सेफ अबॉर्भनचे सीएजी सिस््य व्िी. एस. चंद्रर्ेखर म्िणाले क , ''एका आदशव सीं सारामध्ये हववाहित हकींवा
अहववाहित, प्रत्येक स्त्र ला गभवपाताचा अहिकार असला पाहिजे . हतच्याकडे िे मान्यताप्राप्त सुहविेमध्ये
करण्याचा अहिकार असला पाहिजे . दु दैवाने , भारतात खासकरुन ग्राम ण क्षेत्राीं मध्ये गर ब लोक हन:शुल्क व
कम खहचवक, सुरहक्षत गभव पात सेवाीं पयांत पोिोचू शकत नाि त. तर चाीं गल्या पार््ववभूम च्या अहववाहित
महिलाीं कररता दे ख ल अशा गुणवत्तापूणव सुहविाीं पयांत पोिोचणे शक्य िोत नाि , जे ्े त्याीं ना न्यायमुक्त सेवा
हमळत ल. पोिोचण्याबाबत त बोलायचे तर, ि एक मोठ समस्या आिे , ज्याचे कारण एमट प कायदा
(मेहडकल टहमवनेशन ऑफ प्रेगनन्स अॅक्ट, १९७१) द्वारे िे पररभाहषत करण्यात येते क , वैि व सुरहक्षत
गभवपात सेवा कोण पुरवू शकतो आहण कुठे पुरवू शकतो. जेव्िा एखाद्या स्त्र ला गभवपात करायचा असतो,
तेव्िा सेवा पुरवठादार ब-याचदा योग्य व अयोग्य याबाबत त स्वत:च मते ध्यानात घेतात. गभवहनरोिाच्या
अपयशामुळे गभवपात इस्च्छणा-या महिलाीं ना कायदा परवानग दे तो, पण जर कुणा अहववाहित स्त्र बाबत

असे घडले तर हतला गभवपाताच्या कायद्याीं तगवत पयाव य हदला जात नाि . िे या कायद्याला एक मोठे आव्िान
आिे .''
प्रदतज्ञा कॅम््पेन फॉर जेंडर इक्वॅदलटी अँड सेफ अबॉर्भन बाबत: अबाउट प्रहतज्ञा कॅम्पे न फॉर जेंडर
इक्वॅहलट अँड सेफ अबॉशवन िे भारतात महिलाीं च्या अहिकाराीं चे रक्षण आहण सुरहक्षत गभवपातासींबींि काळज
घेण्यासाठ कायव करणाऱ्या व्यक्त व सींस्ाीं चे नेटवकव आिे . महिलाीं चे सबल करण आहण महिलाीं ना
आरोग्यसुहविाीं चा हमळणारा अहिकार या हवषयाीं सींदभाव त राज्य आहण राष्टर य स्तरावर काम करणाऱ्या सीं स्ा,
माध्यमात ल सीं स्ा आहण सरकार सींस्ा याीं ना सल् ला दे ण्याचे काम या कॅम्पे नद्वारे केले जाते . फाउीं डेशन
फॉर ररप्रॉडस्िव्ह िे ल्् सस्व्हव सेस इीं हडयाचे एक सहचवालय असून त्यामध्ये कॅम्पे न अॅडव्हायजर ग्रुपला
वाहिले ले आठ सदस्य आिे त, जे या सींयुक्त प्रयत्नाीं ना मागवदशवन करतात व त्याीं च रणन हत आखतात. ि
कॅम्पेन पुढ ल चार ् मवर लक्ष केंहद्रत करते : अ) गभवपाताच्या सेवा दे णाऱ्या सींस्ा त सेवा दे त रािण्यासाठ
त्याीं ना पाहठीं बा दे त रािणे , ब) बाजारपेठेत मेहडकल अबॉशवन औषिे उपलब्ध िोत राित ल यासाठ प्रयत्नश ल
रािणे आहण एखाद्या फॅहसहलट हशवाय मेहडकल अबॉशवनचे औषि घेणाऱ्या महिले ला मदत करणे , क)
कायद्यात ल बाब समजून घेणे आहण त्यासीं बींि गोष्ट त
ीं लक्ष घालणे , हवशेषकरून गभवपाताच्या केसेसमि ल
न्यायशािात लक्ष घालणे , ड) या अहभयानाचा एकहत्रत आवाज बळकट करण्यासाठ व्यक्त व सींस्ाीं श
बळकट सीं बींि हनमाव ण करणे . कृपया अहिक माहित साठ www.pratigyacampaign.org ये ्े भेट द्या.

