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सेतू संवादाचा
पZरसंवाद वृWांत
२५ मे २०१९, राष्ट्र सेवा दल संकुल
LGBTIQ (लेिस्बयन, गे, बाय-सेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, इं टरसेक्स, िक्वअर) या नावावे ओळखली जाणारी समिलंगी आिण िविभन्निलंगी
समुदायांची चळवळ ही व्यापक समाज पिरवतर्नाच्या चळवळीचा एक अिवभाज्य भाग आहे. ही चळवळदेखील ‘वह सुबह कभी तो
आयेगी….’ म्हणत शोषणिवरिहत व समतािधिष्ठत समाजाचे स्वप्न पाहते. म्हणूनच पिरवतर्नाच्या िविवध चळवळी आिण LGBTIQ
यांच्यातील अंतर कमी होण्याची गरज आहे. या गरजेचे चचेर्त आिण चचेर्चे कृतीत रूपांतर होत महाराष्ट्रात ‘सेतू संवादाचा’ हा एक नवा
प्रयत्न आकार घेतो आहे. त्याचा पिहला पिरसंवाद िदनांक २५ मे २०१९ रोजी पुण्यातील राष्ट्र सेवा दल संकुल सभागृहात झाला. या
कायर्क्रमाची पाश्वर्भूमी आिण िदवसभरात िविवध िवषयांवर झालेल्या मांडण्या, चचार् यांचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे.
पा^_भूमी
वंिचत समुहांच्या प्रश्नांसाठी, लोकशाहीच्या बळकटीसाठी िविवध सामािजक आं दोलने होत आहेत. ही आं दोलने जशी स्वतंत्रपणे
िविशष्ट समुदायांच्या मुद्दय
् ांवर सक्रीय असतात, तशीच ती कधी कधी एकित्रतपणेही होतात. सामािजक अन्यायािवरोधात सामूिहक
आवाज उठवण्याची गरज भासते तेव्हा सवर् आं दोलने, त्यातील कायर्कतेर् एकित्रतपणे, हातात हात घालून लढतात. या एकित्रत
येण्याच्या अनुभवामध्ये आिण तयार झालेल्या मैत्रीमध्ये आपली पिरवतर्नवादी चळवळ सवर्समावेशक करण्याची बीजे दडलेली
असतात. त्यांचा शोध घेऊन ती फुलवण्याची व वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी परस्परांच्या कामांिवषयीची अनिभज्ञता दूर झाली
पािहजे आिण आपल्या लढ्यांमधील समान सूत्रे शोधली पािहजेत. उदाहरणाथर्, स्त्रीवादी कायर्कतेर् आिण LGBTIQ समुहांच्या
प्रश्नांसाठी लढणारे कायर्कतेर् या दोघांचा लढा अंितमत: िपतृसत्ताक व्यवस्थेिवरुद्ध आहे. परंतु या दोन्ही चळवळीतील कायर्कतेर् केवळ
कायर्क्रमांपुरतेच एकत्र येताना िदसतात. मानवािधकारांसाठी सक्रीय असलेल्या कायर्कत्यार्ंना प्राणी हक्कासाठी लढणार्या कायर्कत्यार्ंचे
काम मािहती नसते, तर जातीअंतासाठी काम करणार्यांनी बालहक्कांसाठी चाललेल्या कामाशी जोडू न घेतलेले नसते. लोकशाहीचा
अवकाश आकुंिचत होत असलेल्या या काळात अशी अिलप्तता आपल्या प्रत्येकाच्याच कामासाठी धोकादायक आहे. म्हणूनच िविवध
सामािजक चळवळी व पुरोगामी कायर्कतेर् यांच्यातील नाते अिधक घट्ट व्हायला हवे आहे.
याच िवचाराने मागील दीड-दोन मिहने िविवध चळवळीत सक्रीय असलेले राज्यातल्या िविवध िठकाणचे काही कायर्कतेर् एकत्र आले.
पुण्यामध्ये त्यांच्या तीन बैठका झाल्या आिण त्यातून िविवध चळवळींची आपापसात देवाणघेवाण व्हायला हवी यासाठी काय करायचे
याची आखणी झाली. त्याची सुरुवात ‘सेतू संवादाचा’ या २५ मे २०१९ ला आयोिजत एकिदवसीय पिरसंवादाने झाली. (पिरिशष्ट १ ‘सेतू संवादाचा’ - संवादक गट आिण सहभागी कायर्कत्यार्ंची नावे)
भूEमका
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागिरकाला समान अिधकार बहाल केले आहेत. समानता, सन्मानाने जगण्याचा हक्क, समाजवाद,
धमर्िनरपेक्षता, सामािजक न्याय, लोकशाही आिण अिभव्यक्ती स्वातंत्र्य हे घटनात्मक अिधकार समान असले तरी प्रत्येक नागिरकाला
त्याचा समान उपभोग घेता येत नाही. घटनात्मक अिधकारांपासून वंिचत असलेल्या जनसमूहांपैकी एक समूह म्हणजे समिलंगी आिण
िविभन्निलंगी व्यक्तीसमूह. स्त्री व पुरुष या दोनच िलंगांची ओळख समाजमान्य असल्याने त्यापिलकडे स्वत:ची ओळख असलेल्या व ती
घेऊन जगण्याचे स्वातंत्र्य मागणार्या व्यक्तींना समाज स्वीकारायला तयार नसतो.
समाजाचे हे पूवर्ग्रह काही प्रमाणात सामािजक चळवळींमध्येही प्रितिबंिबत होताना िदसतात. उदाहरणाथर्, लैंिगकतेचं उदाहरण पािहलं
तर पुरोगामी चळवळींमध्ये लैंिगकतेबद्दल, िवशेषतः LGBTIQ िवषयांबाबत अिधक खुली चचार् होताना िदसत नाही. त्याचप्रमाणे
LGBTIQ व्यक्तींची ओळख केवळ लैंिगकतेच्या चौकटीत पािहली जाऊ नये असं या समूहातल्या अनेक व्यक्तींना वाटते. समिलंगी,
िविभन्निलंगी, अन्य िलंगी िकंवा पुरुष-स्त्री अशा द्वैतांच्या (binaries) चौकटी मध्ये न बसणार्या िकंवा बसू इिच्छत नसणार्या व्यक्तींना
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चळवळींमध्ये 'कायर्कतार्' म्हणून सहज स्वीकारले जात नाही अथवा त्यांनी चालवलेल्या चळवळींमध्ये इतर चळवळीत सक्रीय असलेले
पुरोगामी कायर्कतेर् सहसा सहभागी होत नाहीत. ही दरी सांधण्याच्या भूिमकेने ‘सेतू संवादाचा’ प्रयत्न जन्माला आलेला आहे.
पZरसंवादाचे उaेश
• लैंिगकता/जेंडर, वय, शरीराची रचना, जात, धमर्, वगर् इत्यादीमुळे असलेलं वैिवध्य हे िवषमतेला कारणीभूत ठरू नये
• माणुसकीचा सेतू परस्पर संवादाच्या माध्यमातून भक्कम केला जावा. समलैंिगक समुदायाच्या संदभार्त ग्रामीण, िनमशहरी पातळीवर
व्यापक स्वरूपाची चळवळ उभी रहावी
• या समुदायाच्या सामािजक स्वीकृतीचे मागर् रूंदावले जावेत आिण सदर प्रिक्रयेत शहरी समुदायांचा सहभाग असावा
• पिरवतर्नवादी कायर्कतार् म्हणून आपापल्या समूहाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन, 'कायर्कतार् ' म्हणून पुरोगामी चळवळींमध्ये आपली
व्यापक ओळख िनमार्ण करण्यासाठी आपल्यामध्ये संवाद घडू न यावा आिण आपले मैत्र जुळावे.
वरील उद्देशांच्या िदशेने मांडणी व चचेर्ला खुला वाव िमळावा यादृष्टीने िदवसभरातील सत्रांचे िवषय व वक्त्यांची िनवड करण्यात आली
होती. (पिरिशष्ट २ - कायर्क्रमपित्रका)
>ागत व सुbवात
कायर्क्रमाच्या उद्देशाला अनुरूप अशा दोन गीतांनी स्वागत व सुरुवात झाली. ‘बनाए सेतू समतािधष्ठीत समाज का…’ हे गीत सीमा
/लमये यांनी म्हटले आिण त्यावर जगदीश भोसले आिण सतीश सYकनाल यांनी नृत्य सादर केले. दुसरे गीत “एक से दो भले, दो से
भले चार, मंझील अपनी है दूर रस्ता करना पार” अलका पावनगडकर यांनी सादर केले.
या पिरसंवादात सांगली, जळगाव, पुण,े मुंबई अशा िविवध िठकाणांहून ७०हून अिधकजण सहभागी झाले.

@Aावना
पिरसंवादाच्या आयोजक गटात सक्रीय असलेल्या स्त्रीवादी कायर्कत्यार् मYनषा गुeे यांनी पिरसंवादाची पाश्वर्भूमी व गरज मांडली. त्या
म्हणाल्या, लैंिगकतेच्याबद्दल बोलणारे आिण बोलण्याची इच्छा/तयारी नसणारे असे ढोबळमानाने दोन गट सामािजक आं दोलनामध्येही
िदसतात. या दोघांच्यामध्ये सेतू बांधण्याचा हा प्रयास आहे.
सामािजक पिरवतर्नाच्या चळवळीत चार ते पाच दशके सक्रीय असलेल्या मिनषाताईंनी लैंिगकतेच्या मुद्दय
् ावर िविवध टप्प्यांवर काय
भूिमका रािहली याचा ऐितहािसक आढावा घेतला. सामािजक आं दोलनांमध्ये अगदी सुरुवातीपासून लैंिगकतेच्या प्रश्नांबद्दल मौन
बाळगले गेल्याचे िदसते. मात्र चळवळी जसजशा िवकिसत होत गेल्या तसतसा त्यांचा वैचािरक पट अिधक व्यापक होत गेला. हा प्रवास
त्यांनी पुढीलप्रमाणे मांडला.
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१९६०-७० च्या दरम्यान सामािजक व आिथर् क प्रश्नांवर
झालेल्या जनआं दोलनांमध्ये स्त्री-पुरुष दोघेही सहभागी
होते. या आं दोलनांचा अिधक भर व्यवस्थात्मक प्रश्नांवर
आिण आिथर् क िवषमतेवर होता. लैंिगकतेच्या प्रश्नावर
वैचािरक स्वरूपाचे वाद जरूर झाले, पण ते प्रश्न
आं दोलनाच्या प्राधान्याचे बनले नाहीत. सामािजक
िवषमतेवर जशा कडाडू न चचार् होत असत तशा चचार् स्त्रीपुरुष िवषमता आिण सत्तासंबंध यािवषयी होत नसत.
त्यामुळे लैंिगकता वा कौटुंिबक िहंसाचार यासारखे मुद्दे
पिरघावर रािहले. पुरुष कायर्कत्यार्ंचे आपल्या पत्नीबरोबर,
जोडीदाराबरोबरचे वतर्न समतेचे नसेल आिण ते मुद्दे घेतले
गेले तर चळवळीत फूट पडेल, आपल्यासमोरच्या इतर
अग्रक्रमाच्या प्रश्नांवर लढण्याची शक्ती कमी होईल, अशी भावना होती.
१९७५ नंतर स्त्रीवादी चळवळ सुरू झाली. िस्त्रयांच्या पुढाकाराने स्त्रीप्रश्नावर आं दोलने उभे झाली. तसेच जनआं दोलनातील िस्त्रयाही
स्त्रीवादी चळवळीत सहभागी होऊ लागल्या. तसे या नव्या िवचारांचे वारे जनआं दोलनांपयर्ंतही पोहोचले. स्त्रीवादी चळवळीने केवळ स्त्री
प्रश्नांवर आवाज उठवला नाही, तर पुरुषसत्तेला प्रश्न िवचारायला सुरुवात केली. जेंडरची (िलंगभाव) संकल्पना, िलंगभावआधािरत
सत्तासंबंध यांची स्पष्टता आली. त्यातून स्त्रीप्रश्नांची समज अिधक व्यापक होत गेली. प्रश्न मांडण्याची भाषाही बदलली. उदाहरणाथर्,
पूवीर् ‘िवनयभंग’, ‘इव्ह िटिझंग’ असे शब्दप्रयोग वापरून अन्यायाला सौम्य स्वरूप िदले जात होते, त्याऐवजी ‘बलात्कार’, ‘लैंिगक
अत्याचार’ अशी थेट भाषा वापरात आली.
स्त्रीवादी चळवळ ही देखील एकिजनसी रािहली नाही. या चळवळीतून अनेक चळवळी उदयाला आल्या. उदाहरणाथर् आपापल्या
प्रश्नांची नव्याने व्याख्या करत स्वत:चा अवकाश िनमार्ण करत दिलत, आिदवासी, मुिस्लम िस्त्रयांच्या चळवळी आकाराला आल्या.
१९९०च्या दशकात अिस्मतेच्या मुद्दय
् ांवर ज्या चळवळी तयार झाल्या त्यातील LGBTIQ ही एक महत्त्वाची चळवळ आहे. एचआयव्ही/
एड् सच्या कायर्क्रमामुळे या िविभन्न लैंिगक ओळखींबाबत अिधक बोलले जाऊ लागले. अगदी िभन्निलंगी लैंिगक व्यवहाराबद्दल
खुलेपणाने बोलायचेही सामािजक वातावरण नव्हते, पण एचआयव्हीच्या कामामुळे याबद्दल आिण िविभन्न लैंिगक ओळखींबद्दल
बोलावे लागले. सेक्स वकर्र संघिटत झाल्या आिण त्यांचे प्रश्न समोर आले.
व्यापक अथार्ने स्त्रीवादी चळवळ ही सेक्स वकर्र आिण LGBTIQ चळवळींच्या बाजूने उभी रािहलेली आहे. असे असले तरी आजही
स्त्रीचळवळीअंतगर्त मतिभन्नताही आहेत. उदाहरणाथर्, काहींची समलैंिगकता वा िविभन्न िलंगओळखी मान्य करण्याची तयारी आहे पण
त्यािवषयी उघडपणे कशाला बोलायचे असे त्यांना वाटते. काहींची भूिमका सेक्स वकर्र या शोिषतच आहेत, त्यामुळे ‘आम्ही आमच्या
इच्छे ने धंदा करतो’ असे म्हणणार्या धंद्यातील िस्त्रयांचा आवाज ऐकायची तयारी नाही. अशा वेगवेगळ्या भूिमका असल्या तरी
LGBTIQ समूहांबाबत स्वीकाराहर्ता आहे. पुण्यात सवर्प्रथम रेनबो फ्लॅग बाकी झेंड्यांबरोबर फडकला हाही इितहास आहे. िविवध
मुद्दय
् ांवर काम करणार्या आं दोलनांनीही लैंिगकतेच्या मुद्दय
् ांवरील आपली समज रूंदावण्याची आवश्यकता आहे.
आजच्या टप्प्यावर LGBTIQ समुहांच्या चळवळींकडे पाहताना दोन अपेक्षा आहेत. या चळवळीला स्वत:च्या नजरेतून स्वत:च्या
प्रश्नांकडे बघण्यासाठी स्वत:चा स्वतंत्र (exclusive) अवकाश हवा आहे, तसेच या समुहांनी केवळ लैंिगक ओळख व अिस्मतेच्या
चळवळीत न अडकता व्यापक पिरवतर्नाच्या चळवळीशी जोडू न घेणेही आवश्यक आहे.
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सB १ - लDEगकता, /लFग आ-ण /लFगभाव (sexuality, sex and gender)
वHे - िवद्या बाळ, हिरश सदानी, िबंदूमाधव िखरे, शिमभा

• सामािजक िवरोध पत्करून स्वत:ची लैंिगक ओळख जाहीर करणार्यांच्या पािठशी उभारायला पािहजे
ज्येष्ठ स्त्रीवादी कायर्कत्यार् आिण लेखक Eवfाताई बाळ यांनी सेतू संवादाचा या प्रयोगाचे स्वागत केले. त्या म्हणाल्या सवार्ंना
माणसासारखे जगता यायला पािहजे. माणूसपण म्हणजे िवचार करणं आिण माणुसकी म्हणजे संवेदनशीलता, या दोन्हींसह प्रत्येकाला
जगता आले पािहजे यासाठी आपण हातात हात घालून आपला लढा व्यापक करायला हवा.
िस्त्रयांच्या चळवळीचा मागोवा घेत त्या म्हणाल्या, स्त्री चळवळ जसजशी वाढत गेली तसतसा ितचा वैचािरक िवकासही होत गेला.
सुरुवातीच्या काळात हुंड्यािवरोधी लढणारी, शारीिरक िहंसाचारािवरुद्ध लढणारी चळवळ हा चेहरे ा होता. त्यानंतर न िदसणार्या
िहंसाचाराचेही मुद्दहे ी उचलले. आरोग्य, िशक्षण यासारख्या जगण्यासाठीच्या मूलभूत सेवासुिवधा न िमळणे, त्यापासून वंिचत राहणे
हेदेखील िहंसाचाराच्या कक्षेत आले. वेश्याव्यवसायातील िस्त्रयांचे प्रश्नही स्त्रीचळवळीचा भाग मानले गेले. दिलत िस्त्रयांचे ितहेरी
शोषण होते, त्यामुळे स्त्रीचळवळीत असण्याबबरोबरच त्यांच्या प्रश्नांना आणखीही आयाम आहेत हे समजत गेले. हाच प्रवास आज
LGBTIQ समुहांपयर्ंत येऊन पोहोचला आहे, ही नक्कीच स्वागताहर् गोष्ट आहे.
सुरुवातीला मीदेखील LGBTIQ समुहांच्या प्रश्नांबद्दल अनिभज्ञ होते. पुण्यात लेिस्बयन िस्त्रयांच्या गटाचा एक कायर्क्रम झाला, त्यात
मी मनोगते ऐकली, काही मुलींचे पालकही या कायर्क्रमात होते, या सवर् अनुभवातून माझी िवचारप्रिक्रया सुरू झाली व समज वाढली.
वेगळी लैंिगक ओळख घेऊन जगणे, आपली ओळख प्रकट करणे ही आजही खूप अवघड गोष्ट आहे. म्हणूनच पुढे येणार्यांचे आपण
स्वागत व अिभनंदन केले पािहजे, असे सांगून िवद्याताईंनी ओिडशामधील दत्ती चांद या अॅथलेटचा अनुभव सांिगतला. ितने अिलकडेच
आपण समिलंगी असल्याचे जाहीर केले. ‘मला हवे तसे जगण्याचा मला अिधकार आहे,’ या भूिमकेने ितने स्वत:ची ओळख जाहीर
करण्याचे धाडस केले. याबद्दल ितचे अिभनंदन करून ितला पाठींबा द्यावा, असा प्रस्ताव िवद्याताईंनी मांडला.
• जेंडर िनरपेक्ष पद्धतीने एकमेकांना समजून घेण्याची गरज आहे
मावा (मेन अगेन्स्ट सेक्शुअल व्हायलन्स अँड अॅब्युझ) गटाचे संस्थापक आिण स्त्रीवादी भूिमकेतून पुरुषांसोबत काम करणार्या हरीश
सदानी यांनी समाजातील िलंगभावाचे राजकारण काय आहे आिण ते कसे बदलले पािहजे यावर भाष्य केले. सामािजक चळवळींनी
स्वतंत्रपणे आपापल्या स्वतंत्र अवकाशात काम न करता इतरांशी जोडू ण घेण्याची गरज त्यांनी मांडली.
आपल्या समाजात स्त्री व पुरुष या दोन िलंगांनाच मान्यता आहे आिण या दोन साच्यात बसेल अशा प्रकारचा िलंगभाव समाजाकडू न
घडवला जातो. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा िलंगभाव स्वत: ठरवता आला पािहजे, या अपेक्षेपासून अजून आपण खूप दूर आहोत. जगात
अजेर्ंिटना हा एकमेव देश आहे िजथे Right to self-determination of one’s own gender ला कायदेशीर मान्यता आहे. त्या िदशेने
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जाण्यासाठी आपली जेंडर ओळख काय आहे हे तपासण्याचा अवकाश हवा, प्रत्येक जेंडरने दुसर्या जेंडरकडे िनरपेक्षपणे / तटस्थपणे
पािहले पािहजे आिण इतर ओळखींशी त्यांचा परपस्परसंबंध कसा आहे हे समजून घ्यायला हवे.
अशा प्रकारे जेंडर िनरपेक्ष समज िवकिसत होण्यासाठी ‘मावा’ ने िफल्म फेस्टीव्हलच्या माध्यमातून अवकाश तयार केला आहे. ‘समभाव’
या शीषर्काचा हा फेस्टीव्हल समावेशक स्वरूपाचा आहे. यामध्ये सवर् जेंडर ओळखींच्या िफल्मचा समावेश असतो. या िफल्म बघून
त्यावर चचार् होते. त्यातून आपल्या ओळखीबद्दल न लाजता, न िभता मांडता येणे, मनात साचलेल्या गोष्टी बोलायला जागा िमळते.
इतरांबद्दलचे गैरसमज दूर होतात.
• LGBTIQ समुदायांनी आपली ओळख जाहीर केली पािहजे
समपिथक ट्रस्टचे संस्थापक, समलैंिगकतेच्या मुद्दय
ू ाधव jखरे हेही पिरसंवादाच्या
् ांवर सातत्याने लेखन व काम करणारे कायर्कतेर् iबFदम
आयोजक गटात सक्रीय आहेत. मुख्य प्रवाहातील चळवळीला आपल्याबद्दल जे प्रश्न आहेत ते दूर करण्याची जबाबदारीही LGBTIQ
समुहांनी घ्यायला हवी, असे त्यांचे मत आहे.
ते म्हणाले, भारतात मनोिचिकत्साशास्त्र (सायिकअॅट्री) आिण कायदा या दोन्हींचे आव्हान LGBTIQ समुहांसमोर होते. समिलंगी असणे
वा वेगळी लैंिगक ओळख असणे ही िवकृती आहे आिण ती उपचाराने बरी होते, ही मानसोपचारतज्ज्ञांची भूिमका होती. ज्यािवरुद्ध प्रदीघर्
लढा िदला गेला आिण त्यानंतर सोसायटीने लेखी स्वरूपात ही िवकृती नसल्याचे मान्य केले. मेिडकल िस्टग्मा दूर झाला. तसेच
समिलंगी संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणारे भारतीय दंड संिहतेचे कलम ३७७ सवोर्च्च न्यायालयाने २०१८ च्या िनकालाने रद्दबातल केले,
ज्यामुळे गुन्हग
े ारीकरणाचे आव्हान दूर झाले. अथार्त हे दोन्ही बदल अजूनही कागदोपत्री असून ते प्रत्यक्षात उतरवणे हे पुढचे मोठे आव्हान
आहे.
त्याकिरता LGBTIQ समूहांनी काही बदल जाणीवपूवर्क केले पािहजे. आपण आपली लैंिगकता लपवण्याची गरज नाही. जसे धमर् ही
खाजगी बाब आहे, तसेच लैंिगक ओळख हीदेखील खाजगी बाब आहे. पण त्याआधारे आपण आपले अिधकार मागतो तेव्हा आपली
आयडेंिटटी जाहीर करणे गरजेचेच आहे. उदाहरणाथर्, जर समिलंगी िववाहाचा अिधकार पािहजे, ही मागणी असेल तर आयडेंटीटी छु पी
ठे वून या अिधकाराचा लढा लढता येणार नाही.
• पुरोगामी कायर्कत्यार्ंनी लैंिगकतेच्या मुद्दय
् ांवर मोकळे पणाने बोलायला हवे
पिरसंवादाच्या आयोजक गटातील आणखी एक सक्रीय सदस्य शEमभा या जळगावच्या असून सामािजक चळवळींमध्ये कायर्रत आहेत.
तृतीयपंथी म्हणून आपले अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, केवळ ८ मिहन्यांपूवीर् मी िहजडा म्हणून माझी ओळख जाहीर केली. पण
आपण वेगळे आहोत याची जाणीव मला १४ व्या वषीर्च झाली होती. त्या वेगळे पणाचा मी अथर् शोधला पण तो जाहीर सांगण्याची
िहंमत मला आजवर िमळाली नव्हती.
सामािजक चळवळीत १२ वषार्ंहून अिधक काळ काम केलेल्या शिमभाला ितथेही लैंिगकतेबाबतच्या चचेर्चा अभाव जाणवला. या
चळवळीत केवळ स्त्री व पुरुष या दोन िलंगांबद्दल चचार् होते. यापिलकडे लैंिगक ओळखी आहेत याची जाणीवही नाही. पुरोगामी
चळवळीकडू न अिधक समजेची व संवादाची अपेक्षा आहे. त्यांनी समाजाच्या साच्यात अडकता कामा नये. आम्हाला केवळ सहानुभूती
नको आहे, तर माणूस म्हणून ओळख हवी आहे. िसम्पथी नको एं पथी हवी आहे.
चळवळीतील कायर्कत्यार्ंमध्ये जाणीव िनमार्ण करायला आपणच पुढाकार घेतला पािहजे, असे मला आतून वाटते आिण त्यातून सेतू
साधून संवादाची प्रिक्रया सुरू व्हावी. पुरोगामी चळवळीतील कायर्कतेर् समतेच्या वरच्या पायरीवर उभे आहात, त्यांनी हात देऊन
आम्हाला वर येण्यास मदत करायला हवी, ही अपेक्षा आहे.
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सB २ - EवEवध सामा/जक चळवळी
वHे: तेजस्वी सेवेकरी, सहेली, िकरण व सुधीर, संग्राम, व्हॅ म्प, मुस्कान आिण सीमा िलमये, प्राणी हक्क चळवळीतील कायर्कत्यार्

• सामािजक कायर्कत्यार्ंच्या मनातील सेक्स वकर्रिवषयीच्या गैरसमजुती दूर व्हायला पािहजेत
पिरसंवाद आयोजक गटातील सक्रीय सदस्य तेज>ी सेवेकरी यांनी सहेली संस्थेचे आिण सेक्स वकर्र चळवळीचे म्हणणे मांडले.
एचआयव्ही कायर्क्रमामुळे सेक्स वकर्र समुदायाकडे लक्ष गेल,े या मिहला संघिटत होऊन कामाची सुरुवात झाली. पण धंद्याच्या
पिलकडेही स्त्री म्हणून, नागिरक म्हणून या मिहलांचे अनेकिवध प्रश्न आहेत जे सुटायला हवेत हे या मिहलांचे म्हणणे आहे.
सक्तीची सुटका करून पुनवर्सन लादणे हीदेखील मोठी समस्या आहे. असे प्रयत्न िकती िनष्फळ ठरतात हे यासंदभार्त झालेल्या एका
अभ्यासातून िदसून आले आहे. महाराष्ट्रात तीन वषेर् सुटका केलेल्या केसेसचे ट्रॅकींग करून हा अभ्यास केला, ज्यामध्ये जवळपास ८०%
पुन्हा व्यवसायात आल्याचे िदसून आले. पुनवर्सनासाठी म्हणून संस्थेत ठे वणे, ितथे कौशल्ये िशकवणे, या गोष्टी फसव्या असल्याचे
यातून िदसून येत.े
भारतात सेक्स वकर् करणे हा गुन्हा नाही, तरी धंदा करणार्यांना पोिलसांकडू न वेळोवेळी सतावले जाते. बॉम्बे पोिलस अॅक्ट १९५६ मधील
साॅिलिसटींगचे कलम वापरून अनेकींना अडकवले जात आहे. हे गुन्हग
े ारीकरण त्विरत थांबवाबे यासाठी आमचा लढा चालू आहे.
सेक्स वकर्रबद्दल सवर्साधारण समाजात ज्या गैरसमजुती आहेत, तशाच त्या सामािजक कायर्कत्यार्ंमध्येही आहेत. वेश्याव्यवसायात
असलेल्या सगळ्याजणी जबरदस्तीने, ट्रॅफीकींगमुळे येतात हा मुख्य गैरसमज आहे. काही मिहला स्वत:च्या इच्छे ने येतात आिण राहतात.
ही गुंतागुंत समजून घेण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे सेक्स वकर्र मिहलांना काय वाटते हे समजून घेतले पािहजे.
• सेक्स वकर् आिण ट्रॅफीकींग यांची गल्लत होऊ नये
हाच मुद्दा पुढे नेत सेक्स वकर्र संघटना (NNSW / VAMP) आिण संग्राम यांच्यासोबत काम करणार्या Yकरण यांनी म्हटले की सेक्स
वकर्कडे नैितकतेच्या चौकटीतून पाहू नये. दोन प्रौढ व्यक्ती परस्परसंमतीने शारीिरक संबंध ठे वतात हे मान्य करण्याएवढी आपली
वैचािरक समज व्यापक आहे. मग सेक्स वकर्मध्येही असेच घडते. केवळ त्यात पैशांचा व्यवहार आला म्हणून धंद्याला अनैितक म्हणणे
चुकीचे आहे. या कमाईवरच आमचे कुटु ंब चालते.
ट्रॅिफकींग िकंवा अवैध मानवी वाहतूक अनेक कारणांसाठी होते. केवळ धंद्यासाठी होते असे मानून त्यामुळे ट्रॅफीकींग व सेक्स वकर् यांची
गल्लत करणे चुकीचे आहे. स्वेच्छेने धंदा करणार्या मिहला ट्रॅफीकींच्या िवरोधात आहेत. त्यांच्या मदतीने वस्तीतील ट्रॅफींकींगला आळा
घालता येतो. म्हणून त्यांच्यावर धाडी टाकून त्यांनाच लक्ष्य करण्याच्याऐवजी त्यांना अँटी-ट्रॅफीकींगच्या कामात सहभागी करून घ्यायला
हवे अशी आमची मागणी आहे.
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धंद्यातून जबरदस्तीने सोडवणे अयोग्य आहे. अशा प्रकारे ‘सोडवलेल्या’ मिहलांना सुधारगृहात टाकले जाते. पुढे त्यांचे काय होते हे
पािहले जात नाही. त्यामुळे सक्तीची सुटका नको, तर सेक्स वकर् गुन्हग
े ारी मुक्त करा अशी आमची मागणी आहे. याखेरीज २०११ चे
सेक्स वकर्र बील आमच्यावर थोपवलेले असून त्यातही सुधारणा होण्याची गरज आहे. आमच्या या मागण्यांसाठी आम्हाला सामािजक
बदलाचे काम करणार्या सवार्ंच्या सहकायार्ची गरज आहे.
• ट्रान्स व्यक्तींच्या आत्मसन्मानाच्या लढ्याला सामािजक चळवळीची साथ पािहजे
वेगवेगळ्या लैंिगक ओळखी असलेल्यांना संघिटत करण्याचे काम सांगलीची मुसकान संस्था करते. या संस्थेतले सुधीर यांनी सांिगतले
सन २००२ केवळ ७ जणांपासून आम्ही कामाची सुरुवात केली, आज जवळपास २००० जण संस्थेशी जोडले गेले आहेत. स्त्री-पुरुष या
रूढ चौकटीबाहेरच्या आम्ही व्यक्ती असल्याने आम्हाला दडपले जाते. ट्रान्स व्यक्तींना समाजात मान्यता िमळावी यासाठी आम्ही एकेका
व्यक्तीपयर्ंत पोहोचून आमची चळवळ उभारली आहे.
संस्था म्हणून काम करतानाही आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सुरुवातीला आम्हाला ऑफीस िमळाले नाही, ज्या
िठकाणी जागा िमळाली, ितथे लोकांनी दगड मारून हुसकावून लावले. अशा थेट िवरोधाचा सामना करूनदेखील आम्ही आमच्या
समुदायाला एकित्रत केले. प्रसारमाध्यमातून ट्रान्स समुदायाबद्दलच्या एकांगी बातम्या येतात. आमच्या समुदायातील काही व्यक्तींचे
वागणेही चुकते, पण तेवढेच दाखवले जाते. तसे वागण्यास ती व्यक्ती का उद्युक्त झाली हे दाखवले जात नाही. असे न करता आम्ही
करत असलेले चांगले काम लोकांसमोर आणण्याचे काम िमिडयाने केले पािहजे. तरच माणूस म्हणून आत्मसन्मानाने जगण्याच्या
आमच्या प्रयत्नांना सामािजक पाठबळ िमळे ल. आम्हाला व्यापक चळवळीचे सहकायर् आिण पाठबळ हवे आहे. संवादाचे असे प्रयत्न
स्वागताहर् आहेत, पण यामध्ये सातत्य राहायला हवे.
• माणसांप्रमाणेच प्राण्यांची हक्कांची जाणीव ठे वावी
प्राणी हक्कांसाठी काम करणार्या सीमा /लमये यांनी म्हटले मुक्या जनावरांची मानिसकता माणसाने समजून घ्यायला हवी. रस्त्यांवर
बेवारस िफरणार्या प्राण्यांना वैयिक्तक पातळीवर मदत करण्याचे काम अनेकजण करत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र या
प्राण्यांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही, ही खंत त्यांनी मांडली. येणार्या िनधीचा गैरवापर
होतो, पकडू न नेलेल्या प्राण्यांना अत्यंत घाण अवस्थेत ठे वले जाते, या गोष्टी थांबल्या पािहजेत. प्राण्यांना क्रूर वागणूक देण्यािवरुद्ध
कायदा आहे, त्याचे काटेकोर पालन झाले पािहजे. माणसांमध्ये समानता प्रस्थािपत करण्यासाठी काम करणार्या कायर्कत्यार्ंनी
प्राण्यांप्रतीही संवेदनशील असले पािहजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
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सB ३ - Identities / अLMता
वHे: अच्युत बोरगावकर, तथािप, हसीना खान, बेबाक कलेक्टीव्ह, गौरी भोपटकर, भटके िवमुक्त समाज

• अिस्मतेचे भान हवे, पण लढे केवळ अिस्मता-केंद्री नसावेत
तथािप संस्थेच्या अ5ुत बोरगावकर यांनी आपल्या कामाचे अनुभव मांडले आिण िविवध लैंिगक ओळखी व अिस्मतांभोवती उभ्या
राहणार्या चळवळीसमोर कोणकोणती आव्हाने आहेत हेही मांडले.
सेतू संवादाचा उभारताना आपल्या या कामाचा राजकीय िवचार काय आहे हे स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी म्हटले. आपला
मुद्दा अिधक स्पष्ट करताना अच्युतने पुरुषांसोबतच्या कामाचा आपला अनुभव सांिगतला. स्त्री हक्काच्या चळवळीत पुरुषांनी यावे
यासाठी आम्ही काम केले. यातून पुरुषांचा घरकामात सहभाग वाढला, िशव्या देणे कमी झाले, मुलांच्या संगोपनातात सहभाग वाढला.
हे सकारात्मक बदल घडले. याबरोबरीनेच पुरुषसत्तेिवषयीची समजही बदलली पािहजे होती, पण तसे झाले नाही. या कामात काही
पेचाचे मुद्दहे ी अनुभवाला आले. उदाहरणाथर्, पुरुषांच्या अिस्मता जात, धमर्, िलंग, वगार्शी घट्टपणे िनगिडत आहेत आिण त्या बदलणे
जरूरीचे असले तरी त्या पातळीपयर्ंत आपण पोहोचू शकलो नाही असे आम्हाला जाणवले. प्रितगामी, धमार्ंध शक्तींबद्दलची त्यांची
जवळीक, ‘मदर्’ पणाशी िनगिडत आक्रमक, िहंसक आिण स्त्रीला व समोरच्या माणसाला कमी लेखणार्या संकल्पना दूर करणे, बदलणे
आवश्यक आहे, पण तसे झाले नाही.
काहींनी आम्हाला सांिगतले की आता आम्ही घरीही भांडत नाही आिण कामाच्या िठकाणीही भांडत नाही. तेव्हा वाटले कामाच्या
िठकाणी पुरुषांनी िकंवा कोणीही त्यांच्या अिधकारांची पायमल्ली होत असेल तर भांडलेच पािहजे. पुरुषांच्या मनातील अन्यायाची चीड
घालवणे (पेिसफाय करणे) हा आमचा हेतू नव्हता. एकंदरीतच व्यवस्थेला प्रश्न िवचारायचे नाहीत, ही आपली सामािजक धारणा आहे,
ती आपल्याला सामािजक बदलाच्या कामातून साधली पािहजे ही अपेक्षा असते, पण ती साधली जात नसल्याचे आम्हाला जाणवले.
कोणत्याही समूहाला स्वत:ची जागा तयार करण्यासाठी अिस्मतेचे भान असावे लागते. पण आपले लढे जर केवळ याच अिस्मतांभोवती
िफरत रािहले तर ते कुंिठत होतात. अिस्मतांची प्रतीके तयार होतात आिण त्यातून चांगली उदाहरणे िनमार्ण झाली तरी व्यवस्थेत
पिरवतर्न होत नाही. उदाहरणाथर्, पिहली मिहला अध्यक्ष, पिहली तृतीयपंथी प्राध्यापक, पिहला कृष्णवणीर्य अध्यक्ष इत्यादी गोष्टी,
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म्हणजे आजवर जे अिधकार ज्या समूहाला िमळाले नाहीत ते िमळायला लागणे हे बदलाची चाहूल म्हणून पािहले जाते. पण अशा
प्रितकात्मक बदलातून व्यवस्थात्मक बदल साधले जातातच असे नाही. त्यामुळे आपले लढे केवळ अिस्मता-केंद्री असता कामा नयेत.
• देशाचे नागिरक म्हणून भटके िवमुक्तांची ओळख स्थािपत झालेली नाही
इकोनेट या संस्थेमाफर्त भटके िवमुक्त समाजासोबत काम करणार्या गौरी भोपटकर यांनी म्हटले की भटकेिवमुक्त समाजाचे खूप प्रश्न
असले तरी त्यांचा लढा अजून खूप प्राथिमक स्तरावर आहे. िस्त्रया, दिलत यासारखे समाजात दुय्यम स्थान असलेले िविवध घटक
आहेत. पण त्यांनी आपल्या लढाया लढू न स्वत:ची ओळख िनमार्ण केली, हक्क प्रस्थािपत केले आहेत. अशा लढ्यापासून भटकेिवमुक्त
समाज अजून खूप दूर आहे. त्यांच्यामध्ये जागृती होण्याची आिण इतर समाजानेही त्यांचे माणूसपण स्वीकारण्याची िनतांत गरज आहे.
भटकेिवमुक्त समाज एकिजनसी नाही, िविवध जातींचा समुदाय आहे. प्रत्येक जाती स्वत:ची अिस्मता आहे. त्यांच्यात परस्परसंवादाचा
अभाव आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान नसल्याने प्रत्येकजण आपापल्या समाजाला धरून राहतो. त्यांची जात हीच त्यांची
ओळख आहे व त्यामुळे तो जातीच्या रूढ िरतीिरवाजांमध्ये अिधक गुरफटतो. म्हणूनच या समाजात जात पंचायतीचे प्राबल्य आहे आिण
िस्त्रयांभोवतीची चौकट अिधक घट्ट आहे. या सवार्िवषयी त्यांच्याशी संवाद करण्याची, जाणीवजागृतीची गरज आहे. तसा वावही आहे,
कारण अन्य प्रस्थािपत समाजापेक्षा हा समाज अिधक खुला आहे. स्त्री-पुरुषांमध्ये मोकळे पणा आहे. त्यांनी स्वत:ला माणूस म्हणून,
नागिरक म्हणून बघायला पािहजे आिण जातीिनहाय अिस्मतेपिलकडे गेले पािहजे. म्हणूनच त्यांच्याशी संवाद करण्यासाठी िविवध
चळवळींनी पुढाकार घ्यायला हवा.
• फाशीवादी सरकारिवरोधात राजकीय लढाई करण्याची गरज
ज्येष्ठ स्त्रीवादी कायर्कत्यार् आिण बेबाक कलेक्टीव्ह संस्थापक हसीना यांनी म्हटले की मुसलमान समाजाच्या नागिरकत्वापासून ते
सुरक्षेपयर्ंत अनेक समस्या आहेत. देशातील दुसर्या क्रमाकांची लोकसंख्या असूनही मुिस्लम समाजाला त्यांचे नागिरकत्वाचे अिधकार
िमळत नाहीत. राज्यकत्यार्ंनी हेतूत: पसरवेल्या मुिस्लमद्वेषामुळे हा समाज असुरिक्षत आहे. त्यामुळे मुिस्लम िस्त्रयांशी बोलताना
समुदायाची िपतृसत्ता आिण व्यापक समाजाकडू न अल्पसंख्य वागणूक, फॅिसस्ट वृत्ती या दोन्हीचाही पिरणाम मुिस्लम मिहलांच्या
जीवनावर होतो याचे भान आम्हाला ठे वावे लागते. आजच्या पिरिस्थतीत मुिस्लम मिहलांची आमची चळवळ बॅकफूटवर आलेली
असताना लैंिगकता आिण स्वत:च्या शरीरावर स्वत:चा हक्क यासारख्या संकल्पना त्यांच्याशी बोलणे खूप अवघड जाते.
सरकारच्या ितहेरी तलाक िवरोधी कायद्याला आमचा िवरोध आहे कारण िस्त्रयांच्या हक्कांच्या िवचाराने हा कायदा केलेला नाही.
कायद्याच्या दृष्टीने मुिस्लम मिहला या तलाकपीिडत आहेत, तर समुदायाच्या दृष्टीने मुिस्लम मिहला या त्यांच्या सन्मानाचे प्रतीक आहेत.
ितहेरी तलाकचे गुन्हग
े ारीकरण होता कामा नये. त्यामुळे मुिस्लम पुरुषांना थेट लक्ष्य केले जाईल ही भीती मिहलांमध्ये आहे. वंिचत
बहुजन आघाडीसारखे पयार्यी राजकारण करणारे राजकीय प्रयोगही ओवेसींसारख्या मुिस्लम मिहलांप्रती अत्यंत प्रितगामी भूिमका
असणार्यांशी आघाडी करतात त्यामुळे आमचा राजकीय अवकाश आणखीनच संकुिचत झाल्याचे जाणवते. आज फाशीवादी
सरकारिवरोधात राजकीय लढाई करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सवर् सामािजक चळवळींनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
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सB ४ - कला
वHे: अनुभव बवेर्, मैत्रेयी, धमर्िकतीर् सुमंत, वैभव अबनावे

या सत्राची सुरुवात करताना पिरसंवाद आयोजक गटातील सक्रीय सदस्य आिण अभ्यासक व कलाकार जमीर यांनी सामािजक
चळवळीशी, कायर्कत्यांशी िनकटचा संबंध आहे अशा कलाकारांचा समावेश या सत्रात असल्याचे सांिगतले. संवाद साधायचा तर
िविवध चौकटीतल्या लोकांनी एकत्र यायला पािहजे. कलाकार ही जशी चौकट आहे, तशीच सामािजक कायर्कतेर् ही देखील चौकटच
आहे. कलाकार स्वत:च्या कलािवश्वात मग्न असतात, त्यांना वास्तवाचे व वास्तव जीवनातील समस्यांचे भान नसते कारण त्यांची
आं तिरक ऊमीर् त्यापिलकडे पाहण्याची असते, असे मानले जाते. तर सामािजक कायर्कतेर् फक्त आिण फक्त वास्तवाचा िवचार करतात,
त्यामुळे त्यापिलकडे पाहण्याची क्षमता वा इच्छा ते गमावून बसतात, असे समजले जाते. सामािजक चळवळी आिण कलाभान यांचा
परस्परसंबंध कसा आहे व कसा असला पािहजे हे कलाकारांच्या नजरेतून व प्रयोगातून पुढे येईल ही अपेक्षा आहे.
पुण्यात एचआयव्ही/एड् सवर संशोधनात्मक काम करणार्या ‘प्रयास’ या संस्थेने अिलकडेच ‘सेफ जनीर्ज्’ ही िफल्म मािलका तयार केली
आहे. युवा िपढीला भेडसावणार्या लैंिगकतेच्या प्रश्नांची चचार् यामध्ये अत्यंत सहज, सोप्या पद्धतीने केली आहे. या सत्रातील चौघेही
वक्ते या िफल्मच्या िनिमर् तीशी जोडलेले होते.
• लैंिगकता ही जीवनाचा अिवभाज्य भाग आहे, मग औपचािरक िशक्षणात त्याचा समावेश का नाही
ज्या संशोधन प्रकल्पावर ही िफल्म मािलका आधािरत आहे त्यािवषयी बोलताना प्रयासच्या मैBेयीने सांिगतले की ‘youth in
transition’ या संशोधनात आम्ही २०-२९ वयोगटातील १२४० युवक-युवतींच्या मुलाखती घेतल्या. युवा वगार्ला त्यांच्या अायुष्यातील
अनेक गोष्टींबद्दल कुठे बोलायचे हे समजत नाही, कारण त्यासाठी जागा नाही हे आमच्या लक्षात आले. शालेय व महािवद्यालयीन
िशक्षणात ‘लैंिगक िशक्षण’ समािवष्ट नाही. लैंिगक िशक्षण खरे तर आयुष्याशी, जगण्याशीच संबंिधत आहे, पण औपचािरक िशक्षण
व्यवस्थेत त्याला स्थान नाही. त्यामुळे लैंिगकतेिवषयी मनात करेच गोंधळ व गैरसमज तयार होतात. या िनष्कषार्ंच्या आधारे योग्य संदेश
त्यांच्यापयर्ंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही िफल्म माध्यम वापरायचे ठरवले.
• आटर्वाले आिण एनजीओवाले ही दरी कमी केली
या िफल्म तयार करताना आटर्वाले आिण एनजीओवाले ही दरी कशी कमी केली यािवषयी अनुपम बवo म्हणाले की िफल्म हा फॉमर्
आिण त्यातून मांडायचा िवषय यादोन्हीतील जाणकारांनी एकित्रत काम केल्याने ही मािलका प्रभावी बनली आहे. बर्याचदा कलाकार व
कायर्कतेर् स्वतंत्र बेटावर असल्यासारखे अिस्तत्वात असतात आिण स्वतंत्रपणे काम करत राहतात. मात्र प्रयासच्या िफल्मसाठी आम्ही
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एकित्रत काम केले. म्हणूनच िफल्म सोप्या असाव्यात, मेनस्ट्रीमपयर्ंत पोहोचणार्या असायला पािहजेत, िवषयाची मांडणीही सखोल
हवी आिण कलात्मकताही जपली गेली पािहजे, या सवर् घटकांचा, अपेक्षांचा ताळमेळ घालता आला.
• अशक्याला शक्यतेच्या आवाक्यात आणणे हा आपल्या सवार्ंचाच प्रयत्न
नाटककार आिण लेखक धम_Yकतp सुमंत यांनी कलाकार आिण कायर्कतार् यांची नाळ कशी जुळलेली आहे हे स्पष्ट केले. अशक्य वाटेल
अशा गोष्टींची कल्पना करणे हा कलाकाराचा धमर् आहे, तर अशक्य वाटेल असे बदल प्रत्यक्षात आणणे हा कायर्कत्यार्चा धमर्. कलाकार
कदािचत अशक्यत्वाचा वेध घेण्यात जन्म घालवेल, मात्र कायर्कत्यार्ला ते अशक्य याच काळात शक्य व्हावे असे वाटत असते. या
नजरेचा फरक सोडला तर दोघांतील समान धागा म्हणजे अशक्याला शक्य करणे हाच असतो.
• समाजकारण/राजकारण हा देखील सजर्नशील व्यवहार आहे याचा िवसर पडता कामा नये
हेच सूत्र नाटककार आिण िफल्ममेकर वैभव अबनावे यांनी अिधक िवस्ताराने मांडले. डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांनी वैचािरक मक्तेदारीला
आव्हान िदले. Thought is nobody’s monopoly म्हणत त्यांनी प्रत्येकजण िवचार करू शकतो, करतो हे मांडले. त्याचप्रमाणे
सजर्नशीलता ही केवळ कलाक्षेत्राशी िनगिडत नसून प्रत्येक क्षेत्रात आहे. सजर्नशीलता म्हणजे जे िदसत नाही ते बघण्याचा प्रयत्न,
अशक्य कोटीतले शक्यतेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न. अशी सजर्नशीलता समाजकारण/राजकारणातदेखील आहे. मात्र त्याचे भान
सामािजक/राजकीय क्षेत्रांमध्ये ओसरले आहे. आपण कोणत्या अशक्य कोटीतल्या गोष्टी शक्यतेच्या कक्षेत आणू पाहात आहोत हा
प्रश्न आज कलाकारांनी त्याचप्रमाणे कायर्कत्यार्ंनी स्वत:ला िवचारायला पािहजे.
संवादाचा सेतू बांधणे हा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी आपल्याला पूल का बांधावे लागतात आिण पूल बांधल्याने काय साध्य होते याचाही
िवचार करायला हवा. जेव्हा आपण आपापल्या कप्प्यात अडकत जातो, तेव्हा पूल बांधावे लागतात. पण पूल हे केवळ साधनमात्र
आहेत. त्यावरून आपल्याला कुठे जायचे आहे, कुठे भरारी घ्यायची आहे, हेही ठरवायला हवे. आिण हा दूरवरच्या िक्षितजाचा वेध
घेण्यासाठी आपल्याला वास्तवाच्या पिलकडचे, दूरवरचे, अमूतर् बघावे लागते, िजथे सजर्नशीलता, कला कामी येते. केवळ पुलांचा
िवचार केला तर आपल्याला तत्कािलक वा मयार्िदत उत्तरे िमळतील, पण जर पूलाचा वापर करून ज्याकडे झेपावायचे त्या िक्षितजाचा
िवचार केला तर आपल्याला अिधक अथर्पूणर् उत्तरे िमळतील.
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सB ५ - आरोQ
वHे: डॉ. गंगाखेडकर, डॉ. हेमा िपसाळ, डॉ. िविनता बाळ, साधना नातू

• आपल्या अॅडव्होकसी कामाची धार कमी होता कामा नये
ज्येष्ठ आरोग्यतज्ज्ञ, ‘नॅशनल एड् स िरसचर् इन्स्टीट्यूट (नारी)’चे माजी संचालक आिण ICMR च्या कम्युिनकेबल अँड इन्फेिक्शअस
िडिसजेस’चे िवद्यमान प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी म्हटले की एचआयव्हीमुळे समाजात आजवर दुलर्िक्षत असलेल्या LGBTIQ
समुदायांकडे सरकारचे, सामािजक संस्थांचे लक्ष गेल.े त्यामुळे हे समुदाय
संघिटत झाले, सन्मानाने उभे रािहले, सामािजक स्टीग्मा कमी झाला,
सरकारने धोरणात्मक गोष्टीतही त्यांना सहभागी केले. हे सवर् फायदे झाले
आहेत. समुदायाच्या सहभागामुळे एचआयव्ही आटोक्यात आला. टीबी व
अन्य सांसिगर् क आजारांबाबत िजथे समुदायआधािरत काम झाले नाही, ते
आरोग्य कायर्क्रम प्रभावी झालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारलाही आता
समुदायांच्या सहभागाचे महत्त्व समजते आहे. टीबी, िहपाटायटीस, मलेिरया
इत्यादी सवर्च आजारांच्या प्रितबंधांसाठी कम्युिनटी मोिबलायझेशन करावे
अशी सूचना मी शासनापुढे मांडली असून पुढील काळात ते बदल होण्याची
शक्यता आहे. ही आपल्या समुदाय संस्थांसाठी कामाची चांगली संधी आहे.
आपले संघिटत काम थांबता कामा नये, याची काळजी प्रत्येक समुदायाने
घ्यायला हवी.
आपल्या अॅडव्होकसी कामाची धार कमी होता कामा नये ही काळजी देखील घेतली पािहजे. सरकार हुषार असते आिण तुमच्यात
िवभागणी करून तुमची शक्ती कमी करते. खरे तर समुदायांचे बरेच प्रश्न सारखेच असतात आिण तुम्ही एकत्र असलात तर तुमचा
आवाजही मोठा होतो. पण तसे होऊ नये म्हणून प्रशासकीय अडथळे िनमार्ण करण्याचे काम केले जाते. हे ओळखून आपण
परस्परांसोबत राहून आपले काम चालू ठे वले पािहजे.
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• िहंसाचार प्रितबंध व आरोग्यिवषयक गरजांचा िवशेषत्वाने िवचार व्हायला हवा
आरोग्य हक्कासाठी काम करणार्या कायर्कत्यार् डॉ. हेमा Eपसाळ यांनी आरोग्य िवषयक धोरणे, कायदे आिण उपलब्ध सेवा यांमध्ये
LGBTIQ समुहांबद्दलची संवेदनशीलता िदसत नसल्याचे म्हटले. लैंिगक अल्पसंख्य समुदायांना स्त्रीचळवळीने सोबत घेण्याचा प्रयत्न
केला आहे. ‘Our Bodies, Ourselves’ या पुस्तकाने आरोग्य आिण लैंिगकतेचा िवचार खूप समावेशकपणे मांडला. त्याची जागितक
पातळीवर खूप चचार् झाली. महाराष्ट्राच्या पातळीवर IWHM, महाराष्ट्र आरोग्य हक्क पिरषद, भारतीय िस्त्रयांची आरोग्याची सनद
यामध्ये LGBTIQ समुहाच्या मुद्दय
् ांचा िवचार झालेला आहे. परंतु धोरणात्मक पातळीवर बरेच बदल होण्याची गरज आहे. LGBTIQ
समुहातील व्यक्तींवर होणारा िहंसाचार, त्यांच्या िविशष्ट आरोग्यिवषयक गरजा यांचा िवचार व्हायला हवा आहे. िविवध कायद्यांमधील
िस्त्रयांच्या िहंसाचाराची व्याख्या आिण तरतुदींची िचिकत्सा होणे गरजेचे आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना अनेक ताणतणावांना सामोरे जावे
लागते, त्यामुळे त्यांच्यात मानिसक आजारांचे प्रमाण जास्त असून योग्य व संवेदनशील आरोग्य सेवांची गरज आहे.
• मानिसक आरोग्य सेवा देणार्यांचे पूवर्ग्रह दूर झालेले नाहीत
स्त्रीवादी मानसशास्त्रज्ञ डॉ. साधना नातू यांनी LGBTIQ समुहाच्या मानिसक आरोग्याच्या वास्तिवक गरजा आिण प्रत्यक्षात उपलब्ध
मानसोपचाराच्या सेवा यात मोठी दरी असल्याचे म्हटले. या व्यक्तींना त्यांचे वेगळे पण लहानपणापासून जाणवत असते. पण घरात,
समाजात, िशक्षणसंस्थांत सगळीकडे केवळ िभन्निलंगी स्त्री वा पुरुष असण्याला मान्यता असल्याने त्यांना बोलता येत नाही. घरच्यांच्या
लक्षात येते व ते जेव्हा मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नेतात. मात्र मानसोपचाराच्या कुठल्याही िशक्षणामध्ये LGBTIQ समुदायांचा समावेश
नाही. आजाराचे िनदान व उपचार याकरता ज्या मॅन्युअलचा वापर होतो (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders आिण International Classification of Disorders) त्यामध्ये जवळपास १९८० पयर्ंत हे समुदाय अॅबनॉमर्ल मानले गेले
आहेत. त्यांना बदलण्यासाठी कन्व्हजर्न थेरपी, शॉक देऊन नॉमर्ल बनवणे इत्यादी असा अघोरी उपचार पूवीर् केले जात असत आिण
आजही काही प्रमाणात केले जातात. संवेदनशील सायकीअॅट्रीस्ट व समुपदेशक हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत.
समलैंिगकता व िविभन्न लैंिगक ओळखींिवषयी मानसोपचारात असलेला पूवर्ग्रह ‘मानिसक आरोग्यसेवा कायदा २०१७’ ने खोडू न
काढला आहे. िविभन्न लैंिगकता असणे अॅबनॉमर्ल िकंवा मानिसक आजाराचे लक्षण नाही, आिण त्याआधारे या समुदायांशी भेदभाव
केला जाऊ नये, असे या कायद्यात म्हटले आहे. या कायद्याने LGBTIQ समुहाचे हक्क मान्य केले व त्यांना संरक्षण िदलेले असले तरी
ही भूिमका मानिसक आरोग्यसेवा देणार्यांपयर्ंत पोहोचलेली नाही.
• शास्त्रीय संशोधनाची गरज
संशोधक व स्त्रीवादी कायर्कत्यार् डॉ. EवYनता बाळ यांनी शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध व्हायला पािहजे यावर भर िदला. जेव्हा ज्ञान उपलब्ध
नसते तेव्हा अज्ञानावर आधािरत समजुती आिण अंधश्रद्धा या दोन्ही गोष्टींचा फैलाव होतो. त्यामुळे समलैंिगकता व िविभन्न लैंिगक
ओळखी या नैसिगर् क आहेत हे दशर्वणारे आिण हामोर्न्स पातळीवरून काय व कसे आडाखे बांधता येतील याचे संशोधन व्हायला हवे
आहे. सामािजक उतरंड व िवषमतेचा संशोधनाच्या िवषयांवरही प्रभाव पडतो. उदाहरणाथर्, िस्त्रयांसाठी जेवढी गभर्िनरोधके शोधली गेली
तेवढे संशोधन पुरुष गभर्िनरोधकांबाबत झाले नाही. सत्ता पुरुषांच्या हाती असल्याने गभर्िनरोधनाची जबाबदारी िस्त्रयांवरच लादली
गेली. शास्त्रीय संशोधनातील हे बायस LGBTIQ बाबत पण िदसून येतात. हा समुदाय प्रभावशाली नसल्याने या िवषयाला
संशोधनासाठी प्राधान्य िदले जात नाही.
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सB ६ - राजकSय व आTथV क सWाकारण
वHे: िदशा िपंकी शेख, दीपिनता, मुकुंद िकदर्त

• सत्तेच्या राजकारणाकडू न फार अपेक्षा ठे वणे गैर ठरेल
आम आदमी पक्षाचे कायर्कतेर् आिण पुरुष उवाच गटाचे संस्थापक मुकंु द Yकद_त यांनी त्यांच्या राजकीय कामातील िनरीक्षणे िवचाराथर्
मांडली. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा िनवडणुकीत ‘आप’ने प्रयागराज येथून भवानीनाथ वािल्मकी या िकन्नर व्यक्तीला उमेदवारी
िदली. त्या िकन्नर आखाडा प्रमुख असल्या तरी तुम्ही कोणत्या समाजातून आला आहात यानुसार याही पंथात उतरंड आहे. कुंभमेळ्यात
भवानीनाथ वािल्मकी समाजातून आलेली असल्याने ितचे स्थान उच्च जातीतून आलेल्या िकन्नर आखाडा प्रमुखापेक्षा कमी मानले जाते.
अल्पसंख्य समुदायातही पुन्हा प्रस्थािपत समाजव्यवस्थेच्या िनयमांनुसार अशी उतरंड तयार झालेली िदसते. पक्षाने जरी उमेदवारी िदली,
तरी पक्ष कायर्कत्यार्ंनी िकन्नर उमेदवार स्वीकारला नाही आिण ते ितच्या प्रचारात सहभागी झाले नाहीत.
िविवधता ही वेगवेगळ्या प्रकारची असू शकते आिण त्या िविवधतेचा वापर करून राजकारणही करता येते. मात्र याची समज सत्तेचे
राजकारण करणार्यांमध्ये िजतकी आहे िततकी सामािजक, राजकीय चळवळी करणार्यांमध्ये नाही. िनवडणुकांची गिणते खूप वेगळी
असतात व त्यात दुबर्ल माणसांना स्थान िमळणेही अवघड िदसते. याची उत्तरे उपलब्ध िसस्टीममध्येही नाहीत. लोकशाहीकरणाची
प्रिक्रया स्थािपत करण्याचा िवषय कुठल्याच पाटीर्च्या अजेंड्यावर नाही आहे. याउलट मतदाराला कसे ‘ग्राहक’ बनवले जाते याचा
अनुभव या िनवडणुकीत आला. राष्ट्रप्रेमाची कल्पना मतदार ग्राहकाला िवकली गेली आिण लोकही फसले.
• लैंिगकतेवर संस्थांनी प्रथम स्वत:चा दृष्टीकोन अिधक व्यापक करण्याची गरज आहे
सामािजक चळवळीतील कायर्कत्यार् दीपाYनता या CSR शी संबंिधत काम करतात. सीएसआरच्या दृष्टीने LGBTIQ समुदायांचा
िवषय नवा व वेगळा आहे. असे असले तरी संस्थांनी याबाबतचे प्रस्ताव त्यांना िदले पािहजेत. त्यातून कोणत्या िवषयांवर काम करायला
हवे यािवषयीचे त्यांचे प्रिशक्षणही होऊ शकेल.
संस्थांनी एक वेगळा िवषय म्हणून लैंिगकतेवर काम करू नये. ते फारच मयार्िदत स्वरूपाचे ठरते. लैंिगकता हा जर व्यक्तीच्या जीवनाचा
अिवभाज्य भाग असेल तर तो संस्थेच्या भूिमकेचा व कामाचाही अिवभाज्य भाग असला पािहजे. याबाबतचा आपला दृष्टीकोन अिधक
स्पष्ट व व्यापक करण्याची गरज अिधक आहे.

16

• िवशेषपणाचा िशक्का नको, सामान्य नागिरक ही ओळख हवी आहे
वंिचत बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या, किवयत्री, कायर्कतार् अशी िविवधांगी ओळख असलेल्या Yदशा EपFकS शेख यांनी त्यांचे िकन्नर
म्हणून तसेच राजकारणातील अनुभव मांडले. त्या म्हणाल्या की मला सामान्य नागिरक म्हणून ओळख व मान्यता हवी आहे, माझी लढाई
त्यासाठीची आहे. िवशेषपणाचा दजार् नको आहे. कारण मला एकटीला िवशेष बनायचे नाही आहे, माझ्या समुदायाला या समाजात
स्थान िमळायला हवे आहे.
सत्ता कुठलीही असो, घरातली, समाजातली िकंवा राजकारणातली, ती तुमच्या जात, िलंग, वगार्वरच अवलंबून राहते. मी जन्माला
मुलगा म्हणून आले, घरातला मोठा मुलगा, तेव्हा मला मोठे पणाची आिण पुरुष असण्याची ताकद आपसूक िमळते. जेव्हा मी स्त्री झाले
तेव्हा माझी सत्ता गेली, माझा पुरुष जोडीदार माझ्यावर पॉवर गाजवू लागला. िहजडा असल्याने समाजात कोणते स्थान नव्हते, ताकद तर
नव्हतीच, उलट पुरुषाला कमीपणा दाखवण्यासाठी बायल्या िकंवा िहजडा म्हणून िहणवले जाते. समाजातली ही िवषमता धोरणातही
परावितर् त होते. तृतीयपंथी म्हणून मान्यता तर िमळते. पण िलंग काय याचा उल्लेख ‘अन्य’ श्रेणीखाली करावा लागतो. सवर्साधारणपणे
जे मुख्य नाही, महत्त्वाचे नाही, ते इतर वा अन्य म्हणून गणले जाते. आज िविवध फॉमर्, ओळखपत्रे यावर माझी व माझ्यासारख्यांची
ओळख ‘अन्य’ अशीच आहे.
राजकीय पक्षाच्या कामात सहभागी झाले पण ितथली पिरिस्थतीही बाकी समाजापेक्षा वेगळी नाही. आमच्या पक्षाच्या भूिमकेला
िवरोध वा टीका करणार्या मिहला कायर्कत्यार्ंना आमच्या पक्षाचे पुरुष वाईट प्रकारे ट्रोल करतात. हे मला चुकीचे वाटते. मला पक्षाचे
प्रवक्तेपद िदले जाते, मी जबाबदारी स्वीकारून कामही सुरू करते. पण पक्षाचे कायर्कतेर् माझ्या पदाचा अिधकार मानायला तयार
नाहीत. मी िमटींग बोलावते, स्वत: वेळेत हजर राहते, पण संबंिधत लोक येतच नाहीत. पक्षाची प्रवक्ता म्हणून मला टीव्ही चॅनेलवरून
चचेर्त सहभागी होण्याचे आमंत्रण िमळते, पण मी िहजडा आहे हे समजताच अचानक त्यांचा प्रोग्राम रद्द होतो. या सवर् अनुभवावरून
आपले राजकारण हे अजूनही ठरािवक चाकोरीतच िफरत असल्याचे िदसते. आपल्याला फार खोल जावे लागणार आहे, वरवरच्या
बदलांवर समाधान मानून भागणार नाही.
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खुली चचा_
सवर् सत्रे पूणर् झाल्यावर खुली चचार् झाली. त्यात काही वक्त्यांशी प्रश्नोत्तरे झाली आिण नंतर पुढील िनयोजन झाले. यातील ठळक मुद्दे
खालीलप्रमाणे

- दोन ठराव करsाचे ठरले. िवद्याताई बाळ यांनी त्यांच्या भाषणात सुचवल्याप्रमाणे ओिडशामधील दत्ती चांद या अॅथलेटने आपली
लेिस्बयन असल्याची ओळख जाहीर केल्याबद्दल ितला पाठींबादशर्क ठराव आिण टीव्ही९ या चॅनेलने िदशा िपंकी शेख िहला िदलेले
आमंत्रण माघारी घेतल्याने त्यांच्या भेदभाव व पूवर्ग्रहाचा िनषेधदशर्क ठराव करण्याचे ठरले.
ठराव
LGBTIQ आिण पुरोगामी सामािजक चळवळी यांच्यातील अंतर दूर करण्याच्या हेतूने
आयोिजत “सेतू संवादाचा ” या २५ मे २०१९ रोजी आयोिजत पिरसंवादात सहभागी
आम्ही ६१ जण पुढील ठराव करीत आहोत:
“आपण समिलंगी असल्याचे जाहीर केल्याबद्दल दत्ती चांद या राष्ट्रीय अॅथलेटपटू चे
आम्ही अिभनंदन करत आहोत. अशा प्रकारे पुढे येण्याचे धाडस दाखवणारी ती कदािचत
पिहलीच राष्ट्रीय खेळाडू असेल. प्रत्येक व्यक्ती समान असेल (अनुच्छेद १४), ितला
अिभव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल (अनुच्छेद १९) आिण िलंगाच्या (व लैंिगकतेच्या) आधारे
होणार्या भेदभावापासून ती मुक्त असेल (अनुच्छेद १५), अशी ग्वाही भारतीय
राज्यघटनेने िदलेली आहे. सवोर्च्च न्यायालयाने भादंिव ३७७ सन २०१८ मध्ये रद्दबातल
करून समिलंगी संबंध बेकायदेशीर नसल्याचे जाहीर केले आहे.
अशा प्रकारे व्यक्तीला ितची लैंिगक ओळख ठरवण्याचा अिधकार आहे अशी हमी या
संिवधािनक मूल्यांतून आिण सवोर्च्च न्यायालयाच्या िनणर्यातून िदलेली आहे.
याबाबतीत दत्ती चांद िहला संपूणर् िनणर्यस्वातंत्र्य असून त्याच्या आड येणार्या प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्ष कृत्यांचा आम्ही िनषेध करत आहोत.”

- २०१८ च्या Transgender bill संबंधात अिधक मािहती िमळावी,
िहंदी/मराठीतून मािहती िमळाल्यावर अिधकािधक समुदायापयर्ंत ती पोहोचवता येईल, अशी चचार् झाली. िकरण आिण सुधीर
(संग्राम) यांनी प्रादेिशक भाषांतून िवधेयकाची मािहती उपलब्ध असून ती सवार्ंशी शेअर करू असे सांिगतले.

- त्याचा अिधकािधक प्रसार व्हावा व नेमके मुद्दे समुदायापयर्ंत पोहोचावेत याकिरता मािहतीपर िफल्म िक्लप बनवाव्यात अशी सूचना
आली.

- छोट्या िठकाणी / तालुका पातळीवर पोहोचण्यासाठी अशी मािहती, िफल्म यांचा उपयोग करावा.
- आपल्याकडील उपलब्ध मािहतीच्या (अहवाल, पत्रके, आकडेवारी, केस स्टडी इत्यादी) आधारे ऑनलाईन िरसोसर् तयार करावा.
याकिरता िविकिपिडयाचा वापर कसा करायचा याचे प्रिशक्षण देण्याची तयारी संबंिधत दोघांनी दशर्वली.

- ‘सेतू संवादाचा’ प्रिक्रयेची पुढील िदशा काय असावी यावर दोन प्रकारचे मतप्रवाह होते. काहींचे म्हणणे होते पुढील िनयोजन व कृती
कायर्क्रम ठरवावा. त्यामुळे प्रिक्रयेत सातत्य राहील. तर काहींच्या मते या गटाकडू न लगेचच कृतीची अपेक्षा ठे वू नये, तर खुले
िवचारमंथन करण्यासाठी, व्यक्त होण्यासाठी आिण परस्परांना आधार देण्यासाठी हा गट असावा.

- कायर्शाळा व पिरसंवाद दरवेळी वेगवेगळ्या िठकाणी घ्यावा. त्यामुळे गटाचे कामकाज केवळ पुणेकेंिद्रत राहणार नाही.
- िजल्हािनहाय जाणीवजागृतीचे कायर्क्रम घेण्याची तयारी उत्तर महाराष्ट्रातील संस्थांनी दाखवली. त्यानुसार या संस्था व समपिथक
यांच्या समन्वयाने धुळे, नंदरू बार, जळगाव यािठकाणी कायर्क्रमांचे आयोजन करता येईल.
िदवसभराचा पिरसंवाद संपला आिण त्यातून एक नवा प्रवास सुरू झाला आहे, या आशावादी व आनंदी भावनेने समारोप झाला.
***
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पZर-श\ १ - सेतू संवादक आ-ण पZरसंवादात सहभागी काय_कतo
आपले सेतू संवादक - पZरसंवादाचे आयोजक
पुण्यातील साथी: िबंदुमाधव िखरे (समापिथक ट्रस्ट), तेजस्वी सेवेकरी (सहेली संघ), जमीर बदरूिन्नसा, मनीषा गुप्ते (मासूम), अलका
पावनगडकर, जगदीश भोसले, अिनल उकरंड,े अचुत बोरगावकर, हेमलता, सुहास कोल्हेकर, गीताली िवनायक मंदािकनी,
साथीदार अिभलाष, नंिदनी जाधव (अंधश्रद्धा िनमूर्लन सिमती), िमिलंद देशमुख (अंधश्रद्धा िनमूर्लन सिमती), माधुरी आवटे (पिरवतर्न),
सारंग, अतुल चंद ू
पुण्याबाहेरचे साथी: सुनीता गांधी, शमीभा, िदशा शेख, मीरा संघिमत्रा, सुधीर (संग्राम, मुस्कान, सांगली)
२५ मे २०१९ 5ा पZरसंवादात जळगाव, सांगली, पुणे, मुंबई येथून आलेले ६१ काय_कतo सहभागी झाले.
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