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साराांश 

प्राचीन भारतीय सांस्कृतीत स्त्रीला खूप आदराच ेस्थान वमळाले आह.े भारताचा स्त्री मुक्ती सांग्राम हा 

पाविमात्य दशेाांच्या स्त्री लढ्यापेक्षा िेगळा आह.े पाविमात्य दशेाांत ‘प्रबोधनकाळ’च्या सामावजक 

िातािरणाने वस्त्रयाांमध्ये निचैतन्य सांचारले होते.  आवण लोकक्ाांतींतगगत मवहला समाजानेही आपल्या 

सामावजक-राजकीय हक्ाांसाठी लढायला सुरुिात केली होती. भारतासह िसाहतिादी रचना असलेल्या 

समाजाांमध्ये स्त्रीमुक्तीची घटना  विविध मागागने घडली असल्याचे ददसून यतेे . 19 व्या शतकाच्या 

उत्तराधागत, राष्ट्रीय लोकशाहीचा काळ , प्रबोधनाचे प्रकटीकरण आवण याचाच पररणाम म्हणून , वपतृसत्ता, 

वनरांकुश मध्ययुगीन सरांजामशाही, दडपशाही विरुद्ध एक निीन स्त्रीमुक्ती चतेना प्रस्थावपत झाली. 19 व्या 

शतकाच्या उत्तराधागत उच्च मध्यमिगीय वशवक्षत िगागतील वस्त्रया आवण 20 व्या शतकाच्या सुरुिातीला, 

विशेषत: स्िदशेी चळिळीदरम्यान सामान्य मध्यमिगीय मवहलाांमध्ये नव्या राष्ट्रीय मुक्तीच्या चेतनेसह , 

त्याांच्यात  सामावजक हक्ाची  भािना  , वनमागण झाल्याचे ददसून येत े. 19व्या शतकाच्या शेिटच्या दोन 

दशकाांत मवहलाांच्या नेतृत्िाखाली मवहलाांच्या हक्ाच्या चळिळींनी सामावजक चळिळींचे रूप धारण 

करण्यास सुरुिात केली. पांवडताबाई, सावित्रीबाई फुले ,वभकाजी कामा, एनी बेझांट, सरोवजनी नायडू, 

राजकुमारी अमृत कौर,  विजयालक्ष्मी पांवडत, दगुागबाई दशेमुख, कमलादिेी चटोपाध्याय, अरुणा असफ 

अली, सुवचता कृपलानी,कॅप्टन लक्ष्मी सहगल आदींनी मवहलाांच्या मुक्ती कररता विविध प्रकारचे आांदोलन 

केले आवण मवहलाांकररता विविध कल्याणकारी सांस्था स्थापन केल्या. 

यावशिाय 20 व्या शतकाच्या पवहल्या दशकात स्िदशेी चळिळीतील नेत्याांच्या प्रभािापासून 

सामान्य जनतेमध्य ेनि चैतन्य वनमागण झाले.  याच  प्रभािापासून मवहला समाजही अस्पशग रावहला नाही. 

या शतकाच्या दसुऱ्या आवण वतसऱ्या दशकात वस्त्रयाांच्या सामावजक प्रबोधनाच्या क्षेत्रात येणारी एक विशेष 

घटना म्हणजे 'गाांधी' याांनी माांडलेली स्त्रीमुक्तीची सैद्धाांवतक सांकल्पना. राष्ट्रीय चळिळीतील मवहलाांच्या 

व्यापक सहभागाचा त्याांनी व्यािहाररक उपयोग करून घेतला. ते राजकीय, सामावजक जीिनात आवण 

राष्ट्रीय चळिळींमध्ये मवहलाांच्या सहभागाच्या बाजनूे होते. एकोवणसाव्या शतकातील उच्चभ्रू समाजान े

सुधारणाांच्या व्याप्तीच्या बाहरे, गाांधीजी आधुवनक भारतात पवहल्याांदाच सामान्य भारतीय स्त्रीला सामोर 
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केले .भारतातील मवहला चळिळ ही लोकशाही चळिळीचा एक महत्त्िाचा भाग आह.े गेल्या दशकात 

विविध राजकीय आवण सामावजक चळिळींमध्य े मवहलाांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घतेला आह.े 

उदाहरणाथग, दांडकारण्य, वबहार क्ाांवतकारी शेतकरी सांघषग, काश्मीर आवण ईशान्येकडील राजयाांतील 

राष्ट्रीयतेची चळिळ, आांध्र प्रदशेातील दारूबांदी चळिळ. या चळिळी भारतीय समाजातील िाढत्या 

सामावजक विरोधाभास दशगितात. मवहला चळिळीच्या विकासासाठी पररवस्थती यो्य आह.े अस ेअसल े

तरी मवहला चळिळीतील मुख्य प्रिृत्ती 'स्िायत्त मवहला चळिळी' स्तब्धतेच्या सांकटाला तोंड दते आह.े 

मवहलाांिर प्रवतगामी आवण जातीयिादी शक्तींचा िाढता प्रभाि हा त्याांच्या चचतेचा विषय आह.े 

त्याचबरोबर मवहला चळिळ पुढे नेण्यासाठी राजदकय नेतृत्िाचा  अभाि असल्याचे ददसत े . खरे तर 

आजच्या स्त्री चळिळीिर ह े िैचाररक आवण राजकीय सांकट आह.े युरोप-अमेररकेतील भाांडिलशाहीच्या 

विकासासह, कुटुांब रचनतेील बदलाांमुळे अशी भौवतक पररवस्थती वनमागण झाली आवण विरोधाभास अवधक 

तीव्र झाल,े त्यामुळे समान हक्ाांसाठी वस्त्रयाांची चळिळ उभी रावहली. प्रत्येक दशेात मवहलाांनी केलेल्या 

वनषेधाची आवण बांडाची उदाहरणे आहते. मग ते कमकुित असोत िा बलिान. परांतु मवहलाांच्या मुक्तीसाठी 

मवहलाांनी केलेल्या चळिळी भाांडिलशाहीच्या विकासानांतरच उदयास आल्या. भाांडिलशाही देशाांचा आवण 

वतसऱ्या जगातील दशेाांच्या गेल्या दोन शतकाांच्या स्त्री चळिळीचा इवतहास एक गोष्ट स्पष्टपणे दाखितो 

की, स्त्री चळिळ केिळ आर्थथक आवण राजकीय , सामावजक ,शैशवणक सांघषागचा  भाग आह.े एकोवणसाव्या 

शतकाच्या उत्तराधागत आवण विसाव्या शतकाच्या पूिागधागत, साम्राजयिादविरोधी मोवहमेचा एक भाग 

म्हणून समाजिादी आवण कामगार सांघटनाांच्या चळिळींच्या बरोबरीने त्याांच्या राजकीय हक्ाांसाठी 

वस्त्रयाांची चळिळ उदयास आली. 

प्रस्तािना 

भारतातील स्त्रीमुक्तीचा प्रश्नही भारतीय समाजाच्या क्ाांवतकारी बदलाशी पूणगपणे वनगडीत आह.े 

भारतीय मवहलाांना समाजात मूलभूत लोकशाही अवधकार वमळत नाहीत. वस्त्रयाांिरील वपतृसत्ताक 

दडपशाही आवण शोषण, वतची आर्थथक अिलांवबत्ि,  सरांजामी मूल्याांमुळे पुरुषाांच्या दबाि तांत्रामुळे स्त्री 

िगागचा  एक मोठा भाग विविध अवधकारापासून  रोखनू ठेिला आह ेआवण आपल्या अथगव्यिस्थेचा विकास 

रोखला आह,े ह े दखेील उपभोगिादी सांस्कृतीमुळे आह.े  भारतातील दलाल िृत्ती , भाांडिलदार, 

सरांजामदार आवण सत्ताधारी िगग ह े वपतृसत्ताक, जाती-आधाररत सामावजक सांबांध आवण सरांजामशाही 

विचारसरणीचे समथगक  आहते, त्यावशिाय ते अथगव्यिस्थेिर आपला अवधकार राखनू आहते . खोटा प्रचार 

आवण बळाचा िापर या दहुरेी रणनीतीद्वारे ही व्यिस्था कायम ठेिण्यासाठी  यांत्रणा काम करते. त्यामुळे 

स्त्रीमुक्तीच्या नव्या रणनीतीतील पवहले आवण महत्त्िाचे काम म्हणजे बहुसांख्य मवहलाांना लोकशाही हक् 

वमळिून दणेे. त्यासाठी सत्ताधारी िगग आवण त्याांची सत्ता याांच्याविरुद्ध सांघषागची ददशा िळिणे आिश्यक 

आह.े भारतातील मार्कसगिादी लेवननिाद्ाांनी खऱ्या लोकशाही समाजाची स्थापना करण्याच्या उद्दशेाने 

सत्ताधारी िगग आवण त्याांच्या राजययांत्रणेविरुद्ध लढा ददला आह.े परांतु स्त्रीमुक्तीचे कायग त्याांना पूणग 

समजूतदारपणे करता आलेल ेनाही. 
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मखु्य शब्द -  सरांजामी मूल्य, विधिा,पुनर्थििाह, दशेद्रोही, चळिळ, समान, लोकशाहीिादी, चैतन्य, 

उत्स्फूतगपणे, समुपदशेन कें द्र े

उद्देश 

1) शोषण आवण इतराांच्या विरोधात स्त्री स्िातांत्र्याचा आिाज कोणत्या स्िरूपात व्यक्त झाला 

2) स्त्री मुक्ती चळिळीची विविध रूपे जाणून घेण े

3) विविध मवहला सांघटनाांची भूवमका जाणून घेण े

1. सरुुिातीच्या मवहला सधुारणािादी चळिळी    

एकोवणसाव्या शतकाच्या सुरुिातीच्या सुधारणािादी चळिळींचा उद्दशे कायदशेीर आवण 

सामावजक माध्यमातून वस्त्रयाांची वस्थती सुधारणे हा होता. आवण  या हालचाली पुरुषाांनी चालिल्या 

होत्या. तसेच सावित्रीबाई फुले  पांवडता रमाबाई, , याांनी  केिळ वशक्षणासाठीच प्रयत्न केले नाहीत, तर 

विधिा वििाह आवण वनराधार वस्त्रयाांना घरेही वमळिून ददली. सुरुिातीच्या समाजसुधारकाांचा 

बांगालमधील राजा राममोहन रॉय आवण ईश्वरचांद्र विद्ासागर, महाराष्ट्रातील महात्मा जयोवतबा फुल,े 

आगरकर आवण रानड,े आांध्रमधील विरासचलगम याांचा वस्त्रयाांबद्दलचा सुधारणािादी दवृष्टकोन होता. त्याांनी 

सती प्रथचे्या विरोधात, विधिा पुनर्थििाहाच्या विरोधात, बालवििाहाच्या विरोधात स्त्री वशक्षणाच्या 

बाजूने प्रचार केला. 

सनातनी ब्राह्मणाांनी या सधुारकाांचा  प्रत्येक पायरीिर विरोध केला आवण उदारमतिादी 

सुधारकाांिर चहसक अत्याचाराांचा सामावजक बवहष्कार टाकला गेला. एकोवणसाव्या शतकाच्या शेिटच्या 

दोन दशकाांत महाराष्ट्रातील  या समाजसुधारकाांिर हल्ल ेझाले. त्याांना धमगद्रोही आवण दशेद्रोही ठरविले. 

जुन्या प्रथा परांपरा चालीरीती जया वस्त्रयाांिर अन्याय  करणाऱ्या होत्या ह्या  प्रथा बदलविण्यासाठी या 

सुधारकाांनी प्रयत्न केले  त्याांचा कडाडून विरोध केला.  सुरुिातीच्या उदारमतिादी सुधारकाांना 

जातीव्यिस्था आवण चहद ू विचारसरणीच्या वपतृसत्ताक परांपराांना विरोध करण्यास सांकोच िाटत होता 

कारण ते उच्च जातीच ेआवण उच्च िगागतील होते. पररणामी, पुनरुज्जीिनिाद्ाांनी त्याांना धारेिर धरले. नि-

पुनरुज्जीिनिाद्ाांनी स्ितःला मजबूत सांस्थाांमध्य ेसांघरटत केले. उदाहरणाथग, दयानांद सरस्िती याांचा आयग 

समाज (1875), वििेकानांदाांची रामकृष्ण वमशन (1897) आवण काही प्रमाणात अॅनी बेझांटची मद्रास चहद ू

असोवसएशन (1904). जरी त्याांनी चहद ूसुधारकाांना विरोध केला, तरीही काही सधुारणाांना या लोकाांनी 

समथगन ददले. उदाहरणाथग, पुनरुज्जीिनिाद्ाांनी बाल विधिेच्या पुनर्थििाहाचे समथगन केले. 

1927 मध्ये राष्ट्रीय स्तरािरील मवहला सांघटना "ऑल इांवडया िुमेन्स कॉन्फरन्स" च्या रूपान े

एकावत्मक स्िरूपात उदयास आली. ब्राम्हण  समाज, आयग नारी समाज इत्यादी पूिीच्या प्रादवेशक 

सांस्थाांपेक्षा ते िेगळे होते. त ेचालिण्यासाठी वस्त्रया स्ित: पुढे आल्या, नेतृत्ि स्िीकारले  आवण मवहलाांच्या 

हक्ाांसाठी अवधक क्ाांवतकारी िृत्ती दाखिली. चहद ूपसगनल लॉ ला पूणगपणे सुधारण्याची मागणी त्याांनी केली. 
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स्िातांत्र्य सांग्रामाच्या सुरूिातीस, गाांधींनी पुरुषाांना सािगजवनक रठकाणी आांदोलन करण्यास आवण राजकीय 

सांघटना तयार करण्यास पे्रररत केले तर मवहलाांना घरात राहून खादी कातण्यास प्रोत्सावहत केले गेले. 

सुरुिातीला रस्त्यािर येणा-या मवहलाांबद्दल गाांधींनी सांकोच दाखिला. मवहलाांच्या सततच्या प्रयत्नाांच े

फवलत म्हणून त्याांनी दशेभक्तीपर गीते गात प्रभातफेरी काढायला सुरुिात केली आवण विदशेी कपड ेआवण 

विदशेी दारू विकणाऱ्या  दकुानाच्या समोर आांदोलने केली . गाांधींच्या नतेृत्िाखालील राष्ट्रीय चळिळ 

वस्त्रयाांना सािगजवनक जीिनात आणण्यात यशस्िी ठरली, परांतु त्यापैकी बहुताांश उच्चिगीय ककिा 

मध्यमिगीय चहद ू मवहला होत्या. बाकी समाजािरही त्याचा पररणाम झाला झाला , भारतीय चहद ू

समाजातील वस्त्रयाांच्या वस्थतीत प्रत्यक्ष बदल थोडाफार बदल घडिून आला.   जयोवतबा फुल े याांची 

महाराष्ट्रातील चळिळ, पेररयार याांची तावमळनाडूतील चळिळ, आांबेडकराांची दवलत चळिळ ब्राह्मणिाद 

आवण जावतव्यिस्थेची सांपूणग रचना तसेच वपतृसत्ताक व्यिस्थेला आव्हान दणे्यात यशस्िी ठरली. सन 1849 

मध्ये सनातनी ब्राह्मणाांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता फुले याांनी अस्पृश्य महार आवण माांग जातीतील 

मुलींसाठी शाळा सुरू केली. फुले याांच्या सत्यशोधक समाजाच्या सांस्थेच्या सदस्याांनी आपल्या मुला-मुलींना 

वशक्षण दणे्याची शपथ घेणे बांधनकारक केल.े फुले याांनी चहद ूब्राह्मण विधिाांच्या मुलाांसाठी घरे बाांधली. 

त्याांनी स्ित: अशाच एका मुलाला दत्तक घेतल े आवण विधिाांिर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात पूणे येथे 

न्हाव्याांचा सांपही केला. स्त्रीच्या वबघडलेल्या अिस्थेिर फुले याांनी अवतशय भािवनक कायग  केले. 

तावमळनाडूमध्ये, पेररयार आणखी पुढे गेले. त्याांनी मांगळसूत्राचा त्याग करण्याबाबत साांवगतले, 

मवहला आवण पुरुषाांचा गणिेश समान असािा, मुलींना मुलाांची नािे द्ािीत, पुरुषाांनी  घरातील कामात 

मदत करािी आवण मुलाांची काळजी घेण्याची समान जबाबदारी घ्यािी असे सुचिले. फुले आवण पेररयार 

या दोघाांनी ब्राह्मण पुरोवहत आवण पारांपाररक चालीरीती स्िीकारण्यास नकार दऊेन जावतव्यिस्थचे्या 

विरूध बांड  केला. त्याांनी  वििाहाचा एक प्रकार सुचिला जयामध्ये स्त्री आवण पुरुष याांना समान अवधकार 

होते. त्याांची विचारधारा लोकशाहीिादी होती. सुरुिातीच्या सुधारणा चळिळींच्या उदारमतिादी 

स्त्रीिादी धोरणातून ती िाढली. त्याांचा दषृ्टीकोन ऐवतहावसक भौवतकिादी नसल्यामुळे, त्याांना सरांजामशाही 

अथगव्यिस्थेत मवहला अत्याचार आवण जातीय अत्याचाराचे मूळ सापडले नाही तर चहद ू धमग आवण 

सांस्कृतीत सापडले. काही समाजशास्त्रज्ाांनी या प्रिृत्तीला सामावजक स्त्रीिादी प्रिृत्ती म्हटले आह.े तेलांगणा 

आवण तेभागा चळिळीत मवहला प्रत्यक्षात सशस्त्र कारिायाांमध्ये सामील होत्या. तेभागा आांदोलनाच्या 

शेिटच्या टप्प्यात दकसान सभेच्या कायगकत्याांना भूवमगत व्हािे लागले आवण पुरुषाांना गाि सोडून पळािे 

लागल,े त्यािेळी मवहलाांनीच पुढाकार घेतला होता. आपल्या गािाांचे आवण शेताांच ेरक्षण करण्यासाठी चहद,ू 

मुवस्लम, दवलत आवण आददिासी मवहलाां पुढे आल्या. तेलांगणामध्ये वह मवहला सशस्त्र दलाच्या सदस्य 

बनल्या. 

2. समकालीन चळिळ 

1960 च्या उत्तराधागत आवण 70 च्या दशकाच्या सुरुिातीला भारताला हादरिून सोडणाऱ्या  

सामावजक-राजकीय चळिळींमधून समकालीन मवहला चळिळ उभ्या  रावहल्या. दषु्काळ, महागाई, िाढता 



IJAAR   Vol.9 Issue-3               ISSN – 2347-7075 
 

डॉ. सोमा पी. गोंडाण े 

 
144 

 

भ्रष्टाचार, वनिडणुकीच्या राजकारणातील अवस्थरता आवण तीव्र होत जाणारे सामावजक विरोधाभास 

याांमुळे उत्स्फूतग बांडखोरी आवण सांघषग वनमागण झाले.  मवहलाांसह मोठ्या सांख्येने विद्ाथी आवण तरुणाांना 

आकर्थषत केले. या क्ाांवतकारी उठािाने वस्त्रयाांना पारांपाररक सीमा तोडून राजकीय कायागत सामील 

होण्याची पे्ररणा ददली. जयप्रकाश नारायण याांच्या पे्ररणेने, विद्ाथी चळिळीन े मोठ्या सांख्यनेे मुलींना 

एकत्र केले जयाांनी धैयागने सामावजक अडचणींचा सामना केला. महागाईविरोधातील आांदोलनाांनी प्रथमच 

शहरी मवहलाांना सदक्य करून रस्त्यािर आणले. महाराष्ट्रातील प्रदीघग दषु्काळात हजारो शेतकरी वस्त्रया 

दषु्काळ वनिारणाच्या कामात गुांतल्या आवण समान ितेन आवण कामासाठी आांदोलने केली. पाविमात्य 

जगाच्या स्त्री मुक्ती चळिळींमुळे शहरी सुवशवक्षत वस्त्रयाांमध्ये एक निीन चैतन्य वनमागण झाले. या 

चळिळीच्या दबािामुळे सांयुक्त राष्ट्र सांघाला ७० चे दशक आांतरराष्ट्रीय मवहला दशक म्हणून साजरे कराि े

लागले. यामुळे जगभरातील मवहलाांच्या ददुगशेकड ेलक्ष िधेले गेले. 

आणीबाणीनांतरच्या लोकशाही हक्ाांसाठी आांदोलकानी मवहलाांच्या प्रश्नाांना मोठा आधार ददला. 

विविध ग्रामीण लढ्याांमुळे मवहलाांच्या हक्ाांच े प्रश्न वनमागण झाले. भोजपूरच्या जमीनदाराांच्या विरुद्ध 

शेतकरी सांघषागत जमीनदाराांकडून शेतकरी मवहलाांिर होणाऱ्या बलात्काराचा मुद्दा उपवस्थत झाला. 

बोधगया सांघषागमुळे मवहलचे्या नािािर जवमनीच्या नोंदणीचा प्रश्न वनमागण झाला होता. जमीनदाराांच्या 

विरोधात आांदोलन करणाऱ्या आददिासी मवहलाांनी दारूच्या विरोधात आांदोलन केले. अशा प्रकारे 

खेड्यापाड्यात आवण शहराांमध्ये मवहलाांशी सांबांवधत समस्या समोर आल्या. मथुरा-बलात्कार प्रकरणािरील 

न्यायालयाच्या वनणगयाच्या विरोधात आवण विरोधात झालेल्या हालचालींमुळे मवहलाांच्या चळिळीला 

शहरी भागातही चालना वमळाली. या बलात्कारविरोधी चळिळीमुळे मोठ्या शहराांमध्ये केिळ मवहला 

सांघटनाच उभ्या रावहल्या नाहीत, तर लहान-लहान शहराांमध्येही मवहला सांघटना स्थापन झाल्या. या 

चळिळीिर प्रभाि टाकणाऱ्या मवहला जरी क्ाांवतकारी राजकीय विचाराांनी पररपूणग असल्या तरी ही 

चळिळ उत्स्फूतग होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचे नतेृत्ि करणे ककिा पुढाकार घेण ेशर्कय झाले 

नाही. 

1980 मध्ये मथुरा बलात्कार प्रकरणािर चळिळ सरुू झाली आवण बलात्कार कायद्ात सुधारणा 

करण्यात आली. सुरुिातीला ह े आांदोलन सत्तेच्या विरोधात होते. माया, त्यागी, रमीजा बी याांच्यािर 

पोवलसाांनी बलात्कार या सारख्या अनेक केसेस मवहला चळिळींनी  लोकाांच्या वनदशगनास आणून ददले. या 

सांघषागमुळे लैंवगक चहसा ही एक सामावजक समस्या बनली. बलात्कार हा  लैंवगक ककिा अनैवतकतेचा प्रश्न 

नसून स्त्रीिर बळाचा िापर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याकड ेछळिणूक म्हणून पावहले पावहजे. 1981 

पयांत, मवहलाांना वजिांत जाळल्या गेलेल्या कुटुांबाांविरुद्ध प्रचारामुळे हुांडाबळी ही एक प्रमुख समस्या बनली. 

याचा पररणाम कुटुांबातील चहसा आवण शोषणािर लक्ष कें दद्रत झाले.  मवहलाांचे मालमत्तेचे हक्, विविध  

कायद्ाांतगगत मवहलाांिर होणारे अन्याय अत्याचार यािर  टीका करण्यात आली. मवहलाांना वततकेसे जम 

बसिता आले नाही. या सांघटना मवहला चळिळी म्हणून ओळखल्या जातात जयाांना राजकीय पक्ष आवण 

पुरुषाांपासून स्ितांत्र असण्यािर जोर दणे्यात आला होता. ऑर्कटोबर 1980 मध्ये स्िायत्त मवहला 

सांघटनाांच्या ितीने बॉम्बे येथ ेएक पररषद आयोवजत करण्यात आली होती. 
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1982 नांतर मवहलाांना विविध क्षेत्राांत आवण जनसांघटनाांमध्ये सांघरटत करण्याची प्रदक्या स्पष्टपणे 

जाणिते. वबडी कामगार, घर काम दारणाऱ्या मवहला, झोपडपट्टीधारक आपल्या मागण्याांसाठी मोठ्या 

सांख्येने रस्त्यािर उतरले. कामगार मवहलाांची राष्ट्रीय समन्िय सवमती स्थापन करण्यात आली. जयान े

सािगजवनक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मवहलाांना एकत्र केले.  मवहलाांना कामाच्या रठकाणी येणाऱ्या समस्याांिर 

लक्ष कें दद्रत करण्यात आले. स्िायत्त मवहला चळिळीच्या प्रभािाखाली विविध राजकीय पक्षाांनी मवहला 

आघाडी स्थापन केल्या. विविध दवलत पक्षाांनी त्याांच्या राजकीय धोरणाच्या समथगनाथग मवहलाांना एकवत्रत 

करून   पुन्हा सदक्य केल्या.  मुवस्लम मवहलाांशी सांबांवधत सांरक्षण विधेयकाविरोधात मोचाग काढला. सांपूणग 

भारतात, अनेक मवहला सांघटना, स्ितांत्र आवण काही सुधारणािादी पक्ष, गािे आवण शहराांमध्ये, डाव्या 

आवण क्ाांवतकारी विचारसरणीला पाठठबा दते स्थापन करण्यात आल्या  आहते. यािेळी अनेक मवहला 

सांघटनाांनी सांकटात सापडलेल्या मवहलाांच्या मदतीसाठी सांस्था स्थापन करण्यास सरुुिात केली. हुांड्यामुळे 

मृत्यूची प्रकरणे, बलात्काराची प्रकरणे, कुटुांबातील हाणामारीची प्रकरणे आजिर कोणाच्याही लक्षात येत 

नव्हती पण आता या  सांस्थाांच्या मदतीन ेअशी प्रकरणे समोर येत आहते . सरकारी आर्थथक मदत ककिा 

परदशेी मदतीच्या साहाय्याने  ते स्िािलांबनासाठी  समुपदशेन कें द्र े वनमागण केले. वस्त्रयाांच्या सांघषाांचा 

इवतहास आवण सामावजक सांघषाांतील वस्त्रयाांची भूवमका शोधण्यात आली. 1986 पासून ग्रामीण 

मवहलाांमध्येही प्रबोधन होत आह.े शेतकरी सांघटना, मग त्या श्रीमांत शेतकऱ्याांच्या नेतृत्िाखाली असोत 

ककिा क्ाांवतकारी शक्तींनी, वस्त्रयाांचे प्रश्न उचलून धरले आवण मवहला सांघटना स्थापन केल्या. 1980 मध्य े

चाांदिा येथे शेतकरी सांघटनेच्या नेतृत्िाखाली 20,000 शेतकरी मवहलाांचे एकत्रीकरण आवण शेतकरी 

मवहला आघाडीची स्थापना ह े त्याचे द्ोतक आहते.  त्याचप्रमाणे मार्कसगिादी-लेवननिादी कम्युवनस्ट 

पक्षाच्या नेततृ्िाखाली वबहार आवण आांध्र प्रदशेातील शेतकरी आवण शेतमजरुाांच्या सांघटनाांनीही मवहला 

आघाडीची स्थापना केली. गेल्या दोन िषाांत, आददलाबाद आवण गडवचरोली वजल्ह्याांमध्ये जनयुद्धाच्या 

नेतृत्िाखाली मवहलाांना दयु्यम दजाग दणेाऱ्या पारांपाररक रूढी आवण आददिासी मवहलाांिरील पोवलसाांच्या 

दडपशाहीविरुद्ध पररषदा आयोवजत केल्या आहते. आांध्र प्रदशेातील ग्रामीण मवहलाांनी केलेली उत्स्फूतग 

दारूबांदी चळिळ ग्रामीण मवहलाांची ताकद दशगिते जया त्याांच्या सुप्तािस्थेतनू हळूहळू जागे होत आहते. 

वनष्कषग 

स्त्रीमुक्ती चळिळीिर विविध राजकीय विचारधारा आपली मके्तदारी प्रस्थावपत करण्यात मग्न 

आहते. साम्राजयिादाची बाजू घेणारा मूलतत्त्ििाद, गाांधीिाद, सुधारणािाद आवण तथाकवथत क्ाांवतकारी 

मार्कसगिाद दडपशाहीच्या विरोधात लढल्या जाणाऱ्या मवहलाांिर छुप्या आवण उघडपणे प्रभाि टाकत 

आहते. स्त्रीिाद ही एक सुसांगत आवण समांजस विचारधारा नाही. स्त्रीिादाचे अनके अथग आहते आवण एक 

अत्याचाररत िगग म्हणून "मवहला" ची िाढती चेतना म्हणून समजले जाऊ शकते.  ज ेिेगिेगळ्या राजकीय 

विचारसरणींशी जोडले जाऊ शकते. त्यामुळे मवहला चळिळ राजकीय पक्षाांच्या सांघटनात्मक 

वनयांत्रणापासून स्ितांत्र अस ू शकते.  परांतु ती राजकीय विचारसरणीपासून स्ितांत्र असू शकत नाही. 

मवहलाांच्या प्रश्नाांिर परस्पर सहकायागला भरपूर िाि आह ेपण िैचाररक सांघषग थाांबिता येत नाही.सध्या 

मवहला चळिळीिर सुधारणािाद आवण सांसदिाद याांचे िचगस्ि आह.े जोपयांत स्त्री चळिळ त्यापासून दरू 
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होत नाही तोपयांत ती थाांबलेल्या  अिस्थेतून बाहरे पडू शकत नाही. आज भारतातील सत्ताधारी िगग 

साम्राजयिादाच्या मदतीने स्त्री चळिळ आवण वतची क्ाांवतकारी लोकशाही शक्ती सांपिण्याचा प्रयत्न  करत 

आह.े िगगसांघषागविरुद्ध चलगभेद वनमागण करून मवहला चळिळीला व्यापक क्ाांवतकारी लढ्यापासून िेगळे 

करण्याचा प्रयत्न करत आहते. सुरुिातीच्या मूलभूत स्त्रीिाद, साांस्कृवतक स्त्रीिाद, नैसर्थगक स्त्रीिाद, नि-

मार्कसगिादी स्त्रीिादाचे सिग प्रिाह आपल्या दशेाच्या विशेष पररवस्थतीनसुार मजबतू आवण साचेबद्ध केले 

पावहजेत.  भारतीय वस्त्रयाांना या सामन्ती,  औपवनिेवशक भारतातनू मुक्तीची गरज आह.े त्याांना रोजगार 

दऊे शकेल अशा अथगव्यिस्थेची गरज आह.े त्याांना वपतृसत्ताक सरांजामशाही कौटुांवबक सांबांध आवण सांस्कृती 

तोडून त्याांच्या जागी लोकशाही आणण्याची गरज आह.े वनराधार  भोगिादी सांस्कृतीपासूनही त्याांना 

स्िातांत्र्य हि े आह.े बहुसांख्य मवहलाांना पुढे येण्यासाठी आवण राजकीय जीिनात सहभागी होण्यासाठी 

सांधींची गरज आह.े त्यासाठी क्ाांवतकारी बदलाची गरज आह.े क्ाांवतकारी लढ्यात मवहलाांना आघाडीिर 

आणणे आवण स्त्रीमुक्ती नव्या लोकशाही क्ाांतीशी जोडणे ह े क्ाांवतकारी चळिळीसमोर आव्हान आह.े 

सध्याच्या मवहला चळिळीत सहभागी व्हा आवण अन्यायाच्या  विरोधात उभे करा.  केिळ कष्टकरी 

जनतचे्याच नव्ह े तर अत्याचाररत मवहलाांच्या मुक्तीसाठी आघाडीचे पथक म्हणून उभे रहा. मवहलाांना 

क्ाांतीची गरज आह ेआवण  क्ाांतीला  मवहलाांची  गरज आह.े 
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