
ആമുഖം

    1987 ജൂലായ് 24,25,26 തീയതികളിൽ വലപ്പാട് ചേ�ർന്ന വനിതാശിബിരത്തിചേ&യും സെ)പ്തം 
ബർ 26 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ശില്പശാലയുസെടയും തുടർച്ചയായി പരിഷത്തും സ്ത്രീപ്രശ്നവും എന്ന 
ചേരഖ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.അതിസെല പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ താസെCപ്പറയുന്നവയായിരുന്നു.

(1).പരിഷത്തിസെ& വളർച്ചയിസെല പ്രധാനദൗർബല്യം വനിതകളുസെട പങ്കാളിത്തക്കുറവാണ്.(2))
മൂഹത്തിസെല സ്ത്രീയുസെട അധമപദവിയും അതിന് )ാമൂഹ്യ)ാമ്പത്തികഘടനയുമായുള്ള കാര്യകാരണബ 
ന്ധവും പരിഷത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു.പുരുഷചേമധാവിത്വം )്വകാര്യ)്വത്തിസെന ആധാരമാക്കി ഉയർന്നുവ 
ന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്.(3)മുതലാളിത്ത)ാമൂഹ്യക്രമം പCയ �ങ്ങലകസെള തകർസെത്തങ്കിലും പുതിയ കാണാ 
ച്ചങ്ങലകൾ തീർത്ത് സ്ത്രീയുസെട ചേമലുള്ള അദൃശ്യചൂഷണം/പീഡനം തുടരുന്നു.(4)ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡൽ 
അടിത്തറയിലാണ് മുതലാളിത്തം വളർന്നത്.അതുസെകാണ്ട് പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ അത് നിർവഹിച്ച 
സ്ത്രീവിചേമാ�ന ദൗത്യം ചേപാലും ഇന്ത്യയിൽ ചേപ്രാചേയാഗികമായില്ല.(5)സെപാതുഉടമസ്ഥതയിലും ജനങ്ങളു 
സെട പരസ്പര)ഹകരണത്തിലും ഊന്നുന്ന ഒരു )ാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രചേമ സ്ത്രീപുരുഷ)മത്വം കൈക
വരിക്കാൻ കCിയൂ.സ്ത്രീവിചേമാ�നത്തിനായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലവത്താകണസെമങ്കിൽ )മൂഹത്തിൽ 
അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടനാമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണസെമന്നർത്ഥം.(6)മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന )ാംസ്കാരി 
കജീർണ്ണതസെയ സെ�റുത്തുചേതാല്പിക്കുകയും ചേവണം. 

ചേരഖയൂസെട ഊന്നൽ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകഎന്നതായി
രുന്നു.സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന )വിചേശഷപ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവസെയ ആസ്പദമാക്കി പ്ര�ാര 
ണപ്രചേക്ഷാഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏസെറ്റടുക്കുകയും സെ�യ്യുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.അതിനുചേശഷം ചേലാക
സെമാട്ടുക്കും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇ&ർസെനറ്റിചേ&യും ചേ)ാഷ്യൽമീഡിയയുസെട വ്യാപനം ഗുണ
കരവും ചേദാഷകരവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കുകാരണമായിട്ടുണ്ട്.കൈ)ബർ ചേലാകം,തുറന്ന �ർച്ചകൾക്ക് ചേവദി 
യാവുകയും ജനാധിപത്യപരമായ ആശയങ്ങളുസെട കൂടിചേച്ചരലുകളുചേടയും ഇടമായിരിക്കുകയും സെ�യ്യുന്നത്ര 
തസെന്ന അളവിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുചേടയും അടിച്ചമർത്തലുകളുചേടയും ഉപാധിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 
“സെജൻഡർചേകന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ ഭിന്നചേശഷി” വരുംകാലത്തിസെ& )ാമൂഹ്യചേമഖലകസെളയും ലിംഗതുല്യ 
തചേയയും ആCത്തിൽ )്വാധീനിക്കുന്ന ഒരാശയമാണ്.യുദ്ധങ്ങൾ,പലായനങ്ങൾ,തുറക്കസെപ്പടുകയും അട 
ച്ചിടസെപ്പടുകയും സെ�യ്യുന്ന അതിർത്തികൾ,പുതിയ സെതാCിൽചേമഖലകൾ,കാ ലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, 
ചേലാകമാസെക ഉയർന്നുവരുന്ന നവനാ)ി/അതിചേദശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങസെന ലിംഗ)മത്വസെത്ത
ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏസെറയാണ്.അവസെയാസെക്ക പ്രതിഫലിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചേരഖ പുതുചേക്കണ്ടതു 
ണ്ട്.

കCിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ലിംഗ)മത്വവുമായി ബന്ധസെപ്പട്ട് നടന്ന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളസെര പ്ര)ക്തമായിരുന്നു.ലിംഗപദവീതുല്യത ഒരു പ്രശ്നവിഷയമായി മനസ്സിലാക്കുക 
യും അതിസെന ഫലപ്രദമായി അഭി)ംചേബാധന സെ�യ്യുന്നതിനുചേവണ്ടിയുള്ള ഘടനാപരമായ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര)മൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും സെ�യ്തു.രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര)ഭ )ംഘടി 
പ്പിച്ച )ഹസ്രാബ്ദ ഉച്ചചേകാടിയുസെട ഭാഗമായ )ഹസ്രാബ്ദവിക)നലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമചേത്തത് ലിംഗ 
തുല്യത ചേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക,സ്ത്രീകസെള ശാക്തീകരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു.അഞ്ചാമചേത്തത് മാതൃ ആ 
ചേരാഗ്യം സെമച്ചസെപ്പടുത്തുകസെയന്നതും.2010 ൽ യു എൻ )ംഘങ്ങളിലുള്ള വിവിധഘടകങ്ങസെള കൂട്ടിചേച്ചർ 
ത്തു് യു എൻ വിമൻ എന്ന )ംഘടന രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി.ഇതിസെ& തുടർച്ചയായി 2015 ൽ പ്രഖ്യാ 



പിച്ച സുസ്ഥിരവിക)നലക്ഷ്യങ്ങളിലും ലിംഗ)മത്വം കൂട്ടിചേച്ചർക്കസെപ്പട്ടു.ഈ ലക്ഷ്യം ചേനടുന്നതിനായി 
ഒൻപത്  ടാർഗ റ്റുകളും 14 സൂ�കങ്ങളും നിർ വ്വ�ിക്കുകയും അവ നടപ്പിലാക്കുക്കുന്നതിനു വിവിധ രാജ്യ 
ങ്ങചേളയും )ംഘടനകചേളയും കൂട്ടിചേച്ചർത്ത് വിവിധ ചേവദികളും നിർചേ�ശകതത്വങ്ങളും രൂപീകരിക്കുക 
യും സെ�യ്തു.മസെറ്റല്ലാ സുസ്ഥിരവിക)നലക്ഷ്യങ്ങളും ടണസെമങ്കിൽ ലിംഗതുല്യത കൈകവരിചേച്ച മതിയാവൂ 
എന്ന വീക്ഷണചേത്താടുകൂടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര)ഭ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.ഇതിസെ& ഭാഗ 
മായി ചേലാകമാസെകയുണ്ടായ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ �ിലത് താസെCസെക്കാടുക്കുന്നു.

(1)കCിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനുള്ളിൽ 131 രാജ്യങ്ങളിലായി ലിംഗ)മത്വസെത്ത ചേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു 
ന്ന 274 നിയമ/സെറഗുചേലറ്ററി പുതുക്കലുകൾ ഉണ്ടായി.(2)2000 നും 2017 നും ഇടയിലായി മാതൃമരണനിര 
ക്കിൽ 38% കുറവുണ്ടായി.എന്നാലും ഇചേപ്പാCസെത്ത  ഒരു ലക്ഷത്തിന് 211 മരണങ്ങൾ എന്ന നിരക്ക്  ഇനി
യും കുറചേ�ണ്ടതുണ്ട്.(3)ചേലാകസെമാട്ടാസെക കൂടുതൽ സെപൺകുട്ടികൾ )് കൂളുകളിചേലക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി.
(4)മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം വിക)ിത രാജ്യങ്ങളിലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാ)ചേമഖലയിൽ ലിംഗതുല്യത 
കൈകവരിക്കസെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.(5)ലിംഗ)മത്വത്തിനായി ബജറ്റ് വിഹിതം കസെണ്ടത്താൻ നൂറിലധികം രാജ്യ 
ങ്ങൾ നടപടി )്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.(6).സെതചേക്ക ഏഷ്യയിൽ 2000 മുതൽ സെപൺകുട്ടികളുസെട കൈശശവവിവാ 
ഹത്തിനുള്ള )ാധ്യത 40 % ൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിസെല അവസ്ഥ

സുസ്ഥിരവിക)നലക്ഷ്യങ്ങൾ അളക്കുന്നതിന് നിതി അചേയാഗ്,2019-2020 ൽ എ)്.ഡി.ജി 
ഇന്ത്യ ഇൻഡക്സ് 2.0 എന്ന റിചേപ്പാർട്ട് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി.ആസ്പിര&്(0-49 ന് ഇടയിൽ ചേസ്കാർ) 
സെപർചേഫാർമർ(50-64 ന് ഇടയിൽ ചേസ്കാർ) ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ (65-99 ന് ഇടയിൽ ചേസ്കാർ) അച്ചീവർ 
(ചേസ്കാർ 100) എന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളായാണ് വിക)നലക്ഷ്യങ്ങസെള ഈ റിചേപ്പാർട്ടിൽ തരം തിരിച്ചി 
ട്ടുള്ളത്.ഇതുപ്രകാരം ഹിമാ�ൽപ്രചേദശ്,ജമ്മു & കശ്മീർ,ലഡാക്ക്,ചേകരളം എന്നിവയാണ് ലിംഗ)മത്വ 
ത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ )ംസ്ഥാനങ്ങൾ.മസെറ്റല്ലായിടത്തും അത് ആസ്പിര&് ചേസ്കാർ എന്ന 
ഏറ്റവും താസെCയുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ്.മസെറ്റല്ലാ സുസ്ഥിരവിക)നലക്ഷ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം സെ�യ്യു 
ചേമ്പാൾ “പൂജ്യംവിശപ്പ്“ എന്ന രണ്ടാം സുസ്ഥിരലക്ഷ്യത്തിനു സെതാട്ടുമുകളിലായി സെവറും 42 ചേസ്കാർ മാത്ര 
മാണ് ലിംഗ)മത്വത്തിനുള്ളത്.സെമച്ചസെപ്പട്ട സ്ഥാനമുള്ള)ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേപാലും നൂറിൽ 52 ആണ് 
ശരാശരി ചേസ്കാർ.

പ്രധാനമായും 7 തലങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലിംഗ)മത്വം എന്ന സുസ്ഥിരവിക)ന ലക്ഷ്യ 
സെത്ത )ർക്കാർ തലത്തിൽ അഭി)ംചേബാധന സെ�യ്യുന്നത്. 

(1)ലിംഗാധിഷ്ഠിതവിചേവ�നസെത്ത അഭി)ംചേബാധന സെ�യ്യുക(2)ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുസെട ലിംഗാ 
ധിഷ്ഠിത തിരസെഞ്ഞടുപ്പും ജനനാനന്തര വിചേവ�നവും ഇല്ലാതാക്കുക.(3)പ്രത്യുൽപാദനആചേരാഗ്യത്തിചേല 
ക്കും ചേക്ഷമത്തിചേലക്കുമുള്ള പ്രാപ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക.(4))ാമൂഹിക)ംരക്ഷണവും )ാമ്പത്തികശാക്തീ 
കരണവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.(5)വനിതാ)ംരംഭകത്വവും )ാമ്പത്തികചേനതൃത്വവും ചേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക 
(6))ാചേങ്കതികവിദ്യയിലൂസെട ശാക്തീകരണം(7)രാഷ്ട്രീയപങ്കാളിത്തം,പ്രാതിനിധ്യം,ചേനതൃത്വം എന്നിവ 
യിൽ കൂടുതൽ ലിംഗ)മത്വം സെകാണ്ടുവരിക .
 ഇവ സെപാതുവായി ചേനാക്കിയാൽ ലിംഗ)മത്വത്തിനു ചേവണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിസെല പ്രവർത്തന 
ങ്ങൾ ചേവണ്ടത്ര ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് കാണാം.ആചേഗാളവത്കരണത്തിസെ& ഭാഗമായി വന്ന ചേകാർപ്പചേററ്റു 
മൂലധനത്തിസെ& നീരാളിപ്പിടുത്തം ഇന്ത്യയിസെല ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
)ാമ്പത്തികം,സെതാCിൽ,ആചേരാഗ്യം,പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങി )മസ്തചേമഖലകളിലും ലിംഗപരമായ അ)മ 



ത്വം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.ഉദാഹരണമായി,(1)സെതാCിൽ രംഗത്ത് സെതാCിൽ ഉടമസ്ഥത അദൃശ്യമാവുകയും ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടസെലടുക്കുകയും സെ�യ്യുചേമ്പാൾ )ംഘടിത സെതാCിലാളിവർഗ്ഗം ഉന്മൂല 
നം സെ�യ്യസെപ്പടുന്നു.വ്യക്തിചേകന്ദ്രീകൃത മത്സര)്വഭാവത്തിചേലക്ക് എല്ലാവചേരയും എത്തിക്കുന്നതിനാൽ 
സെതാCിലാളികളുസെട കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതാകുന്നു.(2)വിദ്യാഭ്യാ)രംഗത്ത് ഉയർന്നനിലവാരം പുലർത്തിയാലും 
വ്യതിരിക്തമായ സെതാCിൽചേമഖലകളിൽ ഏർസെപ്പടുന്നതിൽ കുടുംബസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മാമൂൽ)ങ്കല്പങ്ങൾ 
സ്ത്രീകൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.(3)ജാതി-മത�ിന്തകൾ ചേകരളസെത്ത ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തിചേലക്ക് 
തിരിച്ചുനടത്തിക്കുകയാണ്.ഇത് പുരുഷസെനാCിസെകയുള്ള എല്ലാവിഭാഗങ്ങചേളയും അധമപദവിയിചേലക്ക് 
സെകാസെണ്ടത്തിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാ)ത്തിലൂസെടയും )ാമൂഹ്യപരിഷ് കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂസെടയും രാഷ്ട്രീയ 
ചേബാധത്തിലൂസെടയും ഫ്യൂഡൽ)ങ്കല്പങ്ങസെള നിരാകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി )മൂഹം ചേനടിസെയടുത്തിരു 
ന്നു.പിഴുസെതറിഞ്ഞ ഫ്യൂഡൽ)ങ്കല്പങ്ങസെള മഹത്വവത്ക്കരിക്കുന്ന )ചേ±ശങ്ങൾ )മൂഹത്തിൽ വീണ്ടും 
പ്രബലമാവുകയാണ്.ഇത് ലിംഗ)മത്വത്തിനായുള്ള ഇടസെപടലുകസെള പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു .

ചേകരളം –വ്യത്യസ്ത ചേമഖലകൾ
1 .സെതാCിൽ
സെതാCിൽ പങ്കാളിത്തം

ചേകരളത്തിസെല സ്ത്രീകളുസെട സെതാCിൽപങ്കാളിത്തനിരക്ക് വളസെര താഴ്ന്നതാസെണന്ന് ജന)ംഖ്യാക്ക 
ണക്കുകളും,നാഷണൽ )ാമ്പിൾ )ർചേവയും കാണിക്കുന്നു.2017-18 ൽ 16.4% ആയിരുന്നത് 2018-19 ൽ 
20.4% ആയി ഉയർന്നു.പചേക്ഷ ചേകാവിഡിസെനത്തുടർന്ന് സെതാCിൽലഭ്യത കുറഞ്ഞതിസെ& ഫലമായി 
2020-21 ൽ അത് 16.1% ചേലക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു.അചേത)മയം ചേജാലി അചേന്വഷിക്കുന്നവരിൽ 63.6% വും 
സ്ത്രീകളാണുതാനും.

സ്ത്രീകളുസെട സെതാCിൽപങ്കാളിത്തനിരക്ക് ജന)ംഖ്യാനുപാതികമായിചേട്ടാ വിദ്യാഭ്യാ)നിലവാ 
രത്തിന് ആനുപാതികമായിചേട്ടാ ഉയരാത്തതിസെ& കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന അചേന്വഷണത്തിന് 
പരിഷത്ത് നടത്തിയ 'ചേകരള സ്ത്രീ എങ്ങിസെന ജീവിക്കുന്നു എങ്ങിസെന �ിന്തിക്കുന്നു'എന്ന പഠനം �ില 
ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിനകത്ത് നിർവഹിചേക്കണ്ട ചുമതലകൾക്ക് തടസ്സം 
സൃഷ്ടിക്കാത്ത സെതാCിലുകൾ മാത്രസെമ )്വീകരിക്കാൻ കCിയുന്നുള്ളു.കുടുംബത്തിസെല പ്രതികൂലാവസ്ഥ 
അവരുസെട തീരുമാനമായി മാറുകയാണ് (57.6%).വിവാഹം,ഗർഭധാരണം,കുടുംബാംഗങ്ങളിലാരുസെടസെയ 
ങ്കിലും ചേരാഗം എന്നിവ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സെതാCിൽ ഉചേപക്ഷിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുന്നു 
(60.4%).സെതാCിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു )ംസ്ഥാനമാണ് ചേകരളം.വിചേശഷിച്ച് അഭ്യസ്തവിദ്യരുസെട 
സെതാCിലില്ലായ്മ.15 വയസ്സിനും 29 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ പുരുഷന്മാരുസെട സെതാCിലില്ലായ്മ
23.3% ആസെണങ്കിൽ സ്ത്രീകളുചേടത് 55.4% ആണ്.15 -59 പ്രായമുള്ളവരിൽ ഇത് യഥാക്രമം 5.8 ഉം 19.1 ഉം
ആണ്.
കൂലിയിലും ചേ)വന വ്യവസ്ഥയിലും നിലനില്ക്കുന്ന വിചേവ�നങ്ങൾ

1976 ൽ തുല്യചേജാലിക്ക് തുല്യചേവതനം എന്ന നിയമം അംഗീകരിച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.പചേക്ഷ 
)ർക്കാർ/സെപാതുചേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രചേമ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായുള്ളൂ.അ)ംഘടിതചേമഖല 
യിൽ ഇന്നും സ്ത്രീസെത്താCിലാളികൾക്ക് തുല്യചേവതനം ലഭിക്കുന്നില്ല.സെതാCിൽ ചേ)നയുസെട 90% വും സെതാ 
Cിസെലടുക്കുന്ന അ)ംഘടിതചേമഖലയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ 63.5%വും നഗരങ്ങളിൽ 36.5%വും സ്ത്രീകളാണ് 
(NSSO68th round).



    )ർക്കാർ )ർവീ)ിൽ തസെന്ന ഏറ്റവും ചേവതനം കുറഞ്ഞ ചേജാലികസെളല്ലാം സെ�യ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. 
അങ്കണവാടിവർക്കർ,സെഹൽപ്പർ,ആശാവർക്കർ,പാലിചേയറ്റീവ് സെകയർ നC് )് മുതലായ തസ്തികകൾ 
ഉദാഹരണം.
    സെതാCിലാളികൾ മുഴുവനുചേമാ,)ിംഹഭാഗചേമാ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ചേമഖലകളിൽ അധ്വാനം ലഘൂകരി 
ക്കാചേനാ )ൗകര്യപ്രദമാക്കാചേനാ ചേവണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപചേയാഗിക്കുന്നതിൽ സെതാCിലുടമ 
കൈവമന)്യം കാണിക്കുന്നതായി കാണാം.സെ�മ്മീൻനുള്ളൽ,കൈകത്തറി,കയർ,കശുവണ്ടിചേമഖലകൾ 
ഉദാഹരണമാണ്.
സെതാCിലിടങ്ങളിസെല അതിക്രമങ്ങൾ  ,   കൈലംഗിക പീഢനങ്ങൾ  

1997 ൽ സുപ്രീംചേകാടതിയുസെട സുപ്രധാനവിധിയിലൂസെടയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെതാCിലിടങ്ങളിസെല 
കൈലംഗികാതിക്രമം തടയാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടായത്.2013-ൽ ഇതിനായുള്ള നിയമനിർമ്മണവും നടന്നു.
ച്ചിരുന്നു.എങ്കിലും സെതാCിലിടങ്ങളിസെല കൈലംഗികാതിക്രമങ്ങൾ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു.സ്ത്രീകളും ട്രാൻ)് 
സെജൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ സെപട്ടവരും ഈ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരകളാണ്.

പത്തിൽ കൂടുതൽ സെതാCിലാളികളുള്ളഎല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൈലംഗികപീഡനപരാതി )്വീ 
കരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര)മിതികളുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിയമം അനുശാ)ിക്കുന്നു.പചേക്ഷ )ർക്കാരാ 
ഫീസുകളിൽ ചേപാലും അവ ചേവണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.)്വകാര്യചേമഖലയിസെല കാര്യം പറയാ
നുമില്ല.പരാതി നല്കുന്ന സ്ത്രീയുസെട ചേജാലി നഷ്ടസെപ്പടുന്ന )ാഹ�ര്യവും അവർ സെതാCിലിടത്തിലും )മൂഹ 
ത്തിലും ഒറ്റസെപ്പടുന്ന )ാഹ�ര്യവും നിലനില്ക്കുന്നു.കുടുംബത്തിസെ& പിന്തുണയിസെല്ലങ്കിൽ പരാതി നല്കാൻ 
ചേപാലും സ്ത്രീകൾക്ക് കCിയാറില്ല.ഇതിസെനസെയാസെക്ക അതിജീവിച്ച് പരാതി നല്കിയാൽ പലചേപ്പാഴും കുറ്റ 
വാളി ശിക്ഷിക്കസെപ്പടുന്നില്ല എന്നതും സ്ത്രീകളുസെട സെതാCിൽ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കുന്നതിസെല ഒരു പ്രധാന 
ഘടകമാണ്.
വീട്ടിനുള്ളിസെല കാണാപ്പണിയും ഇരട്ട അധ്വാനവും

കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് ചേവതനമുള്ള സെതാCിൽ )്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇരട്ട അധ്വാനം സെ�ചേയ്യണ്ടിവ
രുന്നു.ചേവതനം വളസെര കുറഞ്ഞ വീട്ടുചേജാലി,അലക്ക് തുടങ്ങിയവയിലാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ഏർസെപ്പടു
ന്നത്.വരുമാനം കുറഞ്ഞ സെതാCിലുകളിസെല സ്ത്രീചേകന്ദ്രീകരണചേത്താസെടാപ്പം വരുമാനത്തിസെല കടുത്ത അ 
ന്തരവും നിലനിക്കുന്നു.)ാമൂഹ്യ)ാമ്പത്തികവ്യത്യാ)ങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ദിവ)ത്തിൽ ഏC് 
മണിക്കൂർ ഗാർഹികാധ്വാനത്തിൽ ഏർസെപ്പടുന്നു.സ്ത്രീകളുസെട ആർജിതവരുമാനം കുടുംബവരുമാനത്തിസെ&
14.1 %ആയിരിക്കുചേമ്പാൾ തസെന്ന അവർ സെ�യ്യുന്ന ഗാർഹികാധ്വാനത്തിന് സെതാCിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുസെട 
നിരക്കിൽ ചേവതനം കണക്കാക്കിയചേപ്പാൾ അത് കുടുംബവരുമാനത്തിസെ& 36.1 %ആയി വർദ്ധിച്ചു.
2.  )ംസ്കാരം  .  

ഓചേരാ )മൂഹത്തിലും മനുഷ്യരുസെട ജീവിത)മീപനസെത്ത )്വാധീനിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ,വിശ്വാ
)ങ്ങൾ,സെപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.അതവരുസെട )ാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുചേടയും ജീവി 
തരീതിയുചേടയും )്വഭാവസെത്ത നിർണയിക്കുന്ന ഘടകം കൂടിയാണ്.ഒരു പ്രചേദശത്തിസെ& )ംസ്കാരസെമന്ന് 
ചേപരിട്ടുവിളിക്കുന്ന ഈ )വിചേശഷ)ാഹ�ര്യം എല്ലാവരുചേടയും ജീവിതത്തിൽ ഇടസെപട്ടുസെകാണ്ട് സ്ത്രീ, 
പുരുഷൻ,ട്രാൻ)്സെജൻഡർ എന്നിവർസെക്കല്ലാം വ്യത്യസ്തചേറാളുകൾ,ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ,)്വഭാവ)വി 
ചേശഷതകൾ എന്നിവസെയാസെക്ക രൂപസെപ്പടുത്തുന്നു.ഇത്തരത്തിൽ )ാമൂഹികവും )ാംസ്കാരികവുമായ ഇട 
സെപടലുകളിലൂസെട മനുഷ്യശിശുവിസെ& വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിൽ ലിംഗപദവീ)്വത്വചേബാധവും വിക)ിച്ചുവരു 
ന്നുണ്ട്.വ്യത്യസ്തചേശഷികൾ,സെപരുമാറ്റരീതികൾ,അവകാശങ്ങൾ,പ്രതീക്ഷകൾ,ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, 



ചേറാളുകൾ എന്നിവ ഉൾചേ�ർന്ന ആണത്തവും സെപണ്ണത്തവും സൃഷ്ടിസെച്ചടുക്കുന്നു.സെജൻഡർ )്വത്വരൂപീക 
രണത്തിചേലക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ )ാമൂഹ്യവും )ാംസ്ക്കാരികവും �രിത്രപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ വളസെര 
പ്രധാനമാണ്.അതുസെകാണ്ടുതസെന്ന വ്യത്യസ്തപ്രചേദശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത)ാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളിലുസെമാസെക്ക 
ലിംഗാവചേബാധം നിരന്തരമായി മാറിസെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർ എന്ന സെപാതുവായ വിഭാഗത്തിനപ്പുറം ജാതി,മതം,വംശം,)ാമ്പത്തികനിലവാരം തുട 
ങ്ങിയവസെയാസെക്ക )ാമൂഹ്യപദവിയുസെട വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.ഇചേതാസെടാപ്പം സ്ത്രീ,പുരു 
ഷൻ,ട്രാൻ)്സെജൻഡർ തുടങ്ങിയ ലിംഗാവചേബാധപരമായ ചേവർതിരിവുകളും നിലനിൽക്കുന്നു.ഏറ്റവും 
)്വാഭാവികസെമന്ന് കരുതസെപ്പടുന്ന )ാമൂഹ്യവൽക്കരണപ്രക്രിയകൾ വCി ഇതുറപ്പിസെച്ചടുക്കാനും കCിയു 
ന്നു.കുടുംബം,മതം തുടങ്ങിയ )ാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും വിവിധ മാധ്യമരൂപങ്ങളും സെപാതുഇടങ്ങളുസെമല്ലാം  
ഓചേരാ വ്യക്തിചേയയും )മൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യചേബാധവും ജീവിത)മീപനങ്ങളും ഉള്ളവരായി നിര
ന്തരമായി പരിശീലിപ്പിസെച്ചടുക്കുകയാണ്.അതുസെകാണ്ട് തസെന്ന സെജൻഡർ തുല്യതയിചേലക്കുള്ള ഓചേരാ 
പ്രവർത്തനവും അതത് )മൂഹത്തിസെല )ാംസ്ക്കാരികവും �രിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലസെത്ത വിലയിരു 
ത്തിസെക്കാണ്ട് രൂപസെപ്പടുത്തിസെയടുചേക്കണ്ടതുണ്ട്.
)ദാ�ാര ചേബാധവും )ംസ്കാരവും

ഒരു പ്രചേദശസെത്ത മനുഷ്യരുസെട ജീവിതരീതികസെള വ്യത്യസ്ത ജാതിമതവിശ്വാ)ങ്ങൾ,ആ�ാര 
ങ്ങൾ എന്നിവസെയാസെക്ക )്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.അത്തരത്തിൽ ഓചേരാ വിഭാഗവും )വിചേശഷമായ ജീവിത
രീതികൾ പിന്തുടരുചേമ്പാഴും തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതരീതികൾ പിന്തുടരുന്നവചേരാട് പാര 
സ്പര്യവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തുന്നു.ഒപ്പം പരസ്പര)ഹായവും ചേÓഹപൂർണമായ ഇടസെപടലുകളും 
പങ്കുവ�ലുകളും നടക്കുന്നു.അതുസെകാണ്ട് തസെന്ന കൈവവിധ്യമാർന്ന ജീവിത)മീപനങ്ങസെളാന്നും  സെകട്ടു 
റപ്പുള്ള )മൂഹത്തിന് തടസ്സമാവുന്നില്ല,മാനവികതാചേബാധസെത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല.എന്നാൽ )മീപ 
കാലത്ത് ചേകരള)മൂഹത്തിലും )ദാ�ാര)ംരക്ഷണം എന്ന ചേപരിലുള്ള  മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ സെപരു 
മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.മതപരമായ വിശ്വാ)ങ്ങചേളാ ജാതീയമായ ചേവർതിരിവുകചേളാ,പ്രബ 
ലമായ )ാമൂഹ്യധാരണകചേളാ മനുഷ്യരുസെട )്വതന്ത്രജീവിതത്തിന് )ാധാരണഗതിയിൽ തടസ്സമസെല്ല 
ങ്കിലും )ദാ�ാര)ംരക്ഷണത്തിസെ& വക്താക്കൾ ഇതിസെ&സെയാസെക്ക ചേപരിൽ പലയിടത്തും യുവാക്കചേള 
യും സ്ത്രീകചേളയുസെമാസെക്ക ആക്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.മതതീവ്രവാദ)മീപനങ്ങൾ ഇതിന് ശക്തിപകരുകയും സെ� 
യ്യുന്നു.ഇചേതാസെടാപ്പം ചേകരളത്തിൽ )ംഭവിക്കുന്നിസെല്ലന്ന്  കരുതിയിരുന്ന ദുരഭിമാനസെക്കാലകളും നടക്കു 
ന്നു.വ്യത്യസ്തമതവിശ്വാ)ികൾക്കും വ്യത്യസ്തജാതിയിൽ ജനിച്ചവർക്കുസെമല്ലാം അഭിമാനപൂർവ്വം വിവാ 
ഹിതരാവാനും ഒന്നിച്ചുജീവിക്കാനും പറ്റുന്ന )ാമൂഹ്യ)ാഹ�ര്യം ഇവിസെടയുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ 
ജാതി,മതം,)ാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയവസെയാസെക്ക ചേമൽകൈക്ക ചേനടുന്ന അവസ്ഥ ചേകരള)മൂഹത്തിലും 
തിരിച്ചുവരികയാണ് . 
ലിംഗപദവിയും ആചേരാഗ്യവും

ഏസെതാരു വ്യക്തിക്കും ജാതിമതവർഗ്ഗലിംഗചേഭദസെമചേന്യ ആചേരാഗ്യചേത്താസെട ജീവിക്കാനുള്ളഅവ
കാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നു.ആചേരാഗ്യം എന്നാൽ ചേരാഗങ്ങലില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല. )ാമൂ 
ഹ്യവും ശാരീരികവും മാന)ികവുമായ സുസ്ഥിതിയാണ്.എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്ന )ാമൂഹ്യഘടന, 
വ്യവസ്ഥിതികൾ,ആ�ാര)ം)് കാരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതും ലിംഗചേഭദസെമചേന്യ ആചേരാഗ്യചേത്താസെട ജീവി 
ക്കുന്നതിന് വിഘാതമാകുന്നു.ഇത് കൂടുതൽ ചേദാഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകസെളയും ട്രാൻ)്  സെജൻ 



ഡർവ്യക്തികസെളയുമാണ്.ആയതിനാൽ ഇത്തരം അ)മത്വങ്ങൾസെക്കതിരായി )മത്വത്തിനുചേവണ്ടി 
യുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.

ആചേരാഗ്യം,ആചേരാഗ്യശീലങ്ങൾ എന്നിവ�് ലിംഗപദവിയുമായി ബന്ധസെപ്പട്ടവ തസെന്നയാണ്. 
വിവിധ സെജൻഡർവിഭാഗങ്ങളിൽ ചേരാഗംവരുന്നതിനുള്ള )ാധ്യത,ചേരാഗം വന്നാൽ �ികിത്സചേതടുന്നതി 
നുള്ള അവ)രം,)മൂഹം ചേരാഗചേത്താട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിധം എന്നിവസെയസെയാസെക്ക സ്ത്രീയും പുരുഷനും 
തമ്മിലുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാ)ങ്ങളും അവയ്ക്കുപുറസെമ )മൂഹം കൽപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന സെജൻഡർ
ചേറാളുകളും സെജൻഡർമാനദണ്ഡങ്ങളും )്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

�ില ഉദാരഹണങ്ങൾ ചേനാക്കാം.സെപണ്ണായാൽ വളസെര കുറച്ച് ഊർജം മതിസെയന്ന വികലധാര 
ണയിൽ ബാല്യം മുതൽ ചേപാഷകാഹാരം നിചേഷധിക്കസെപ്പടുന്നവരാണ് സെപൺകുട്ടികൾ.ഇതിനുപുറസെമ 
യാണ് ആർത്തവവുമായി ബന്ധസെപ്പട്ട അബദ്ധധാരണകളും അചേതാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഭക്ഷണനിയന്ത്രണ 
ങ്ങളും.ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തു തസെന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ചേപാഷകക്കുറവിസെ& പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ദീർഘ 
കാലചേത്തക്ക് നിലനിൽക്കാനും )ാധ്യതയുണ്ട്.ജീവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാ)ങ്ങൾ മൂലം �ില ചേരാഗങ്ങ
ൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.കൈതചേറായ്ഡ് ഗ്രന്ഥി)ംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ,�ിലതരം
)ന്ധിവാതം എന്നിവസെയാസെക്ക ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.എന്നാൽ പലചേപ്പാഴും ചേരാഗങ്ങസെള ആൺചേരാഗ 
ങ്ങൾ,സെപൺചേരാഗങ്ങൾ' എന്നിങ്ങസെന തരംതിരിക്കുന്നത് ചേരാഗനിർണയം കൈവകുന്നതിനും തൽഫലമാ
യി ശരിയായ �ികിത്സ കൈവകാൻ ഇടയാക്കുന്നതായും പഠനങ്ങളുണ്ട്.ഇതിനുത്തചേമാദാഹരണങ്ങളാണ്
സ്തീകളിസെല ഹൃദയാഘാതവും പുരുഷന്മാരിസെല അസ്ഥിചേതയ്മാനവും.ഓചേരാ ലിംഗവിഭാഗത്തിലും സെതാCി 
ലിടങ്ങളുമായി ബന്ധസെപ്പട്ട ആചേരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങളുമുണ്ട്.സ്ത്രീകളുസെട ചേജാലികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാ�കം, 
അടുക്കള തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധസെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ അചേതാടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ് നങ്ങളായ 
തീസെപ്പാള്ളലുകൾ,മറ്റ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവയും കൂടാസെത ചേജാലിക്കിടയിസെല നില്പ്,ഇരിപ്പ്,നടപ്പ് രീതി 
കൾ കാരണം വരുന്ന പുറംചേവദന,കഴുത്തുചേവദന തുടങ്ങിയ പ്രശ് നങ്ങളും അനുഭവിക്കാനിടവരുന്നു. 
സെതാCിൽ സെ�യ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിലല്ല പലചേപ്പാഴും സെതാCിലിടങ്ങൾ/സെതാCിലു 
പകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നത്.വീട്ടുചേജാലികൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം 
സെ�യ്യാൻ അവ)രം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അമിതവണ്ണം ഉൾസെപ്പസെടയുള്ള ജീവിതകൈശലീചേരാഗങ്ങളും 
വർദ്ധിക്കുന്നു.കCിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാസെത സെപാതുരംഗത്തും 
മറ്റു സെതാCിൽ ചേമഖലകളിലും കടന്നുവന്നിട്ടുസെണ്ടന്നത് ആശാവഹം തസെന്നയാണ്.എങ്കിൽചേപ്പാലും പാ� 
കം,കുട്ടികൾ,വൃദ്ധർ,ചേരാഗികൾ തുടങ്ങിയവരുസെട )ംരക്ഷണം സ്ത്രീകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായി കാണുന്ന )ാമൂ
ഹ്യമനസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല.ഇത് മതിയായ ഉറക്കം കിട്ടാസെതവരിക,ചേപാഷകാഹാരക്കുറവ് തുട 
ങ്ങിയ ശാരീരികപ്രശ് നങ്ങൾക്ക് പുറസെമ മാന)ികാചേരാഗ്യസെത്തയും )ാരമായി ബാധിക്കുന്നു. )മയക്കു 
റവിനു പുറസെമ നമ്മുസെട സെപാതുകളിസ്ഥലങ്ങളും വ്യായാമസ്ഥലങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. ഇത്ത 
രത്തിൽ പുരുഷചേനക്കാൾ ഉയർന്ന ജീവിതകൈദർഘ്യമുസെണ്ടങ്കിലും ചേരാഗാതുരതചേയാടുകൂടി അധികകാലം
ജീവിക്കുന്നവരായി സ്ത്രീകൾ മാറുന്നു.)മാനമായ )മ്മർ�ങ്ങൾ സെജൻഡർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുരുഷനും 
നൽകുന്നുണ്ട്.പുരുഷൻ ആയിരിക്കണം കുടുംബത്തിസെല പ്രധാന 'സെÝഡ് വിന്നർ'എന്ന സെപാതുചേബാധം, 
കൂടുതൽ റി)് കുള്ളതും അപകടം പിടിച്ചതുമായ പ്രവർത്തികൾ സെ�യ്യാനുള്ള പ്രവണത പുരുഷത്വത്തി 
സെ& ലക്ഷണമാണ് എന്ന ധാരണ,ഇസെതാസെക്ക പുരുഷന്മാരിലും നിരവധി ശാരീരികമാന)ിക പ്രശ് ന 
ങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്.



ജീവശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള )വിചേശഷതകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആചേരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങളുണ്ട്. 
ആർത്തവം,ഗർഭധാരണം,പ്ര)വം,ആർത്തവവിരാമം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധസെപ്പട്ട ശാരീരികമാന 
)ിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾസെക്കാന്നും ചേവണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല.ആർത്തവ)ംബന്ധിയായ ബുദ്ധിമുട്ടു 
കൾ കുടുംബത്തിനകത്തു �ർച്ച സെ�യ്യാൻ ചേപാലും പലർക്കും വിമുഖതയാണ്.പ്രീ സെമൻസ്ട്രൽ )ിൻ 
ചേàാം,ചേപാസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിസെപ്രഷൻ ,ആർത്തവ വിരാമചേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശാരീരികമാന)ികവിഷ 
മതകൾ എന്നിവസെയക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ �ർച്ചകൾ ഉയർന്നുവരിക തസെന്ന ചേവണം.അതുചേപാസെല സെപാതു)മൂ
ഹം �ർച്ച സെ�യ്യാചേനാ അഭി)ംചേബാധന സെ�യ്യാചേനാ മടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുസെട കൈലംഗികതയും
കൈലംഗികപ്രശ് നങ്ങളും.)്വന്തം ശരീരസെത്തക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കൈലംഗിക 
വിദ്യാഭ്യാ)ം ആൺസെപൺ ചേഭദസെമചേന്യ ലഭിചേക്കണ്ടതുണ്ട്.

ചേരാഗം വന്നാൽ അതിചേനാട് )മൂഹം പ്രതികരിക്കുന്ന വിധവും വ്യത്യസ്തമാണ്.സ്ത്രീകൾക്കാസെണ
ങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമചേമാ )ംരക്ഷണചേമാ ലഭിക്കാറില്ല.�ില )വിചേശഷചേരാഗങ്ങചേളാടനുബ 
ന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റിഗ്മ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്.സ്ത്രീ നിശബ്ദയായി )ഹിക്കാൻ വിധിക്കസെപ്പട്ട 
വളാസെണന്നാണ് സെപാതുചേബാധം.അതുചേപാസെല പുരുഷനാസെണങ്കിൽ ദുർബലത കാണിക്കരുത്,വിഷമങ്ങ 
ൾ/പ്രയാ)ങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദൗർബല്യമാണ് എസെന്നാസെക്ക കരുതുന്നത് �ിലചേപ്പാസെളങ്കിലും പുരു
ഷന്മാസെരയും ചേദാഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.പുരുഷനാസെണങ്കിൽ പുകവലി മറ്റ് ലഹരികളുസെട ഉപചേയാഗം 
എന്നിവയിചേലക്ക് കടക്കുന്നത് )ാധാരണമാണ് എന്ന �ിന്തയും നിലവിലുണ്ട്.ഇതും വിവിധ ചേരാഗങ്ങ 
ളിചേലക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഓചേരാ ലിംഗവിഭാഗസെത്തയും ബാധിക്കുന്ന ആചേരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങസെള ശാസ്ത്ര)മൂഹം വിലയിരുത്തു
ന്നതും വിചേവ�നപരമായാണ്.പലചേപ്പാഴും ചേരാഗ)ംബന്ധിയായ പഠനങ്ങളിലും മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങ 
ളിസെലാന്നുംലിംഗപദവിചേയാ ലിംഗവ്യത്യാ)ചേമാ ഒരു ഘടകമാകാറില്ല.കചേനഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
സെഹൽത്ത് റിചേ)ർച്ച് പുറത്തുവിട്ട ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം 44% ക്ലിനിക്കൽപഠനങ്ങൾ,81% ബചേയാ സെമഡി
ക്കൽ പഠനങ്ങൾ ഇവയിസെലാന്നും തസെന്ന ലിംഗം അസെല്ലങ്കിൽ സെജൻഡർഘടകം പരിഗണിക്കസെപ്പടുന്നി 
ല്ല.സ്ത്രീകസെള അസെല്ലങ്കിൽ ട്രാൻ)് ആളുകസെള മാത്രം/കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങസെളക്കുറിച്ചുള്ള 
പഠനങ്ങൾക്കും വളസെര താഴ്ന്ന പരിഗണന മാത്രചേമ ലഭിക്കാറുള്ളൂ.

ആചേരാഗ്യ)ംവിധാനങ്ങൾ ചേതടുന്നിതനുള്ള അവ)രം ആചേരാഗ്യരക്ഷക്കുള്ള )ംവിധാനങ്ങൾ 
പ്രാപ്യമാവുന്നതിനു നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളും ട്രാൻ)് വ്യക്തികളും ചേനരിടുന്നത്.)ാമ്പ 
ത്തിക പരാശ്രയത്വമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.എന്നാൽ )്വന്തമായി വരുമാനമുള്ളചേപ്പാൾചേപ്പാലും പുരുഷാ
ധിപത്യ)്വഭാവമുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ )്വന്തം ആചേരാഗ്യം ഒരു പരിഗണനയായി എടുക്കാൻ 
സ്ത്രീകൾക്ക് കCിയാറില്ല.അതിചേനാസെടാപ്പം പലചേപ്പാഴും ആചേരാഗ്യ)ംവിധാനസെത്ത ആശ്രയിക്കാൻ കCി 
യാത്തവിധം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിചേവ�നപരമായ നടപടിക& ചേനരിടുകയും സെ�യ്യുന്നു 
ണ്ട്.ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ട്രാൻ)് മനുഷ്യസെരയാണ്.ഇത് അവസെര ആചേരാഗ്യ)ംവിധാ 
നങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു.ഇചേതാട് ചേ�ർത്ത് പറചേയണ്ടതാണ് സെമഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാ)ം സെജൻഡർ 
സെ)ൻ)ിറ്റീവ് ആചേക്കണ്ടതിൻസെറ ആവശ്യകത.സെമഡിക്കൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സെജൻഡർ ഓഡിറ്റന് 
വിചേധയമാചേക്കണ്ടതുണ്ട്.ലിംഗപദവിയും ആചേരാഗ്യവും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രചേത്യകം പരാമർശിക്കസെപ്പ
ടണം.എല്ലാചേരാഗങ്ങൾക്കും ബചേയാസെമഡിക്കൽ തലത്തിന് പുറസെമ ലിംഗപദവി  ഉൾപ്പസെടയുള്ള ഘടക 
ങ്ങൾ ഉൾസെപ്പടുന്ന )ാമൂഹ്യതലം കൂടിയുസെണ്ടന്ന് ഓചേരാ കൈവദ്യവിദ്യാർത്ഥിയും മനസ്സിലാക്കുന്ന തര 
ത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ രൂപസെപ്പടുത്തണം.ട്രാൻ)് സെജൻഡർ വ്യക്തികസെള )മൂഹം ഒറ്റസെപ്പടുത്തു 



ന്നത് മൂലം അവരിൽ മാന)ികാചേരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ,ലഹരി വസ്തുക്കളുസെട ഉപചേയാഗം,സെതാCിലില്ലായ്മമൂലം 
കൈലംഗികവൃത്തിയിൽ എത്തിചേച്ചരുന്നവരിൽ എയ് ഡ് )്  ഉൾപ്പസെടയുള്ള കൈലംഗികചേരാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി 
യ ആചേരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ നമ്മുസെട ആചേരാഗ്യ)ംവിധാനങ്ങളുസെട 
വിചേവ�നപൂർണമായ സെപരുമാറ്റം കാരണം ട്രാൻ)് വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായപരി�രണം പലചേപ്പാഴും 
ലഭിക്കാറില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്.ട്രാൻ)് ജൻഡർ ഉൾപ്പസെടയുള്ള LGBTQI വിഭാഗങ്ങളുസെട ആചേരാഗ്യ 
വും ആചേരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കരിക്കുലത്തിൻസെറ ഭാഗമാചേകണ്ടതുണ്ട്.അതുകൂടാസെത ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ 
സെ�യ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞ �ിലവിൽ സെ�യ്യാനുള്ള )ൗകര്യങ്ങൾ സെപാതു 
ചേമഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചേവണം.ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിചേധയമാകുന്ന ആളുകളുസെട കൃത്യമായ തുടർ 
�ികിത്സയും ഉറപ്പ് വരുചേത്തുകയും ചേവണം.ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും മറ്റും )മ്മതപത്രത്തിൽ പുരുഷനായ കൂട്ടിരു 
പ്പുകാരസെ& കസെയ്യാപ്പ് തസെന്ന ചേവണസെമന്ന തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ ആചേരാഗ്യ)ംവിധാനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ഒCിവാചേക്കണ്ടകുണ്ട്.അതുചേപാസെല തസെന്ന കുടുംബിനികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപചേയാഗസെപ്പടുത്താൻ 
കCിയാത്ത രീതിയിലാണ് പല സെപാതുആചേരാഗ്യചേ)വനങ്ങളുസെടയും )മയക്രമം.ഇത് അവസെര )്വകാ 
ര്യക്ലിനിക്കുകസെളയും വ്യാജകൈവദ്യന്മാസെരയുസെമാസെക്ക )മീപിക്കാൻ ചേപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.തങ്ങളുസെട ശരീരഭാഗ 
ങ്ങൾ ആചേരാഗ്യപ്രവർത്തകരുസെട മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വിമുഖത കാൻ)ർ ഉൾസെപ്പസെട പല 
ചേരാഗങ്ങളും കൈവകി മാത്രം കണ്ടുപടിക്കസെപ്പടാൻ ഇടയാക്കു ന്നു. ഇവസെയല്ലാം ആചേരാഗ്യവുമായി ബന്ധ 
സെപ്പട്ട ലിംഗപദവീപരമായ �ില അനീതികളാണ്.
ലിംഗപദവിയുംആചേരാഗ്യനയങ്ങളും

സ്ത്രീകളുസെട ആചേരാഗ്യസുരക്ഷ�ായുള്ള നയങ്ങളും പദ്ധതികളും പലചേപ്പാഴും പ്രത്യുൽപാദനചേശഷി
നിലനിൽക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുസെട മാത്രം ആചേരാഗ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിചേലക്ക് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്. 
അതായത് സ്ത്രീത്വസെമന്നാൽ മാതൃത്വത്തിലൂസെട മാത്രചേമ പൂർണമാകുന്നുള്ളു,അസെല്ലങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ഗർ
ഭധാരണവും പ്ര)വവും ശിശു)ംരക്ഷണവുമാണ് സ്ത്രീയുസെട പ്രധാനജന്മലക്ഷ്യസെമന്ന തരത്തിൽ സ്ത്രീ-
കുഞ്ഞ് എന്ന ദ്വ±ത്തിലൂന്നിയുള്ളതാണ് മിക്ക ആചേരാഗ്യപദ്ധതികളും.ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സെകാണ്ട് 
ഗുണമിസെല്ലന്നല്ല.എന്നാൽ സ്ത്രീയുസെട പൂർണമായ ആചേരാഗ്യസെമന്ന ലക്ഷ്യം തCയസെപ്പടുന്നു.മാത്രമല്ല 
പ്രത്യൂൽപ്പാദനപരമായ പ്രായത്തിലല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ,അവിവാഹിതർ,വിധവകൾ,ആർത്തവ വിരാമം 
വന്ന സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുസെട ആചേരാഗ്യത്തിന് ഒരു മുൻഗണന ലഭിക്കാസെത 
ചേപാകുന്നു. ഇതിചേനാട് ചേ�ർത്ത് പറയാവുന്ന മസെറ്റാരു കാര്യമാണ് വിവാഹചേശഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാ 
കുക എന്നതാണ് )്വാഭാവികസെമന്നുംകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത് വലിയ പ്രശ് നമാസെണന്ന �ിന്താഗതി 
യും. 'ഇതുവസെര വിചേശഷമായിചേല്ല' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വൻകിട വന്ധ്യതാ�ികിത്സ ക്ലിനിക്കുകളുസെട പര)്യ 
പ്പലകകൾ ഇതിസെ& ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.വന്ധ്യതാ�ികിത്സ വൻലാഭം സെകായ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറിയി
രിക്കുന്നു.എന്നാൽ )മൂഹത്തിൽ വന്ധ്യത കൂടിവരുന്നുചേണ്ടാ,ഉസെണ്ടങ്കിൽ എന്താണ് കാരണങ്ങൾതുടങ്ങി
യ അചേന്വഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുമില്ല.

കൃത്യമായ ആർത്തവ ശു�ിത്വ)ംവിധാനങ്ങചേളാ വൃത്തിയുള്ള സെപാതുശൗ�ാലയങ്ങചേളാ ഇല്ലാ 
ത്തതിനാൽ സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ വന്ധ്യത�് കാരണമാകാസെമന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട്.വന്ധ്യ 
താ�ികിത്സ ക്ലിനിക്കുകൾ ഭൂരിഭാഗവും )്വകാര്യചേമഖലയിലായതിനാൽത്തസെന്ന വലിയ )ാമ്പത്തിക 
ബാധ്യത വരുത്തുന്നതുമാണ്.അതിനാൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഇത്തരം �ികിത്സകൾ അപ്രാപ്യമാ 
വുന്നു.)്വകാര്യവന്ധ്യതാക്ലിനിക്കുക്കളിൽ )ർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർസെപ്പടുത്തുകയും അത്തരം 
�ികിത്സകൾ സെപാതുചേമഖലയിൽ കൂടുതലായി സെകാണ്ടുവരികയും ചേവണം.അചേതാസെടാപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ 



ചേവസെണ്ടന്നുവയ്ക്കുന്നവസെര വിചേവ�നചേത്താസെടകാണുന്ന മചേനാഭാവത്തിനും മാറ്റം വരണം. വന്ധ്യതാ�ികി 
ത്സകൾ കൂടുതൽ മാന)ികശാരീരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്.�ില �ികിത്സകൾ
25% മുതൽ 30% വസെര വിജയ)ാധ്യതയുള്ളവ മാത്രമാസെണന്ന വസ്തുത നിലനിൽസെക്ക �ികിത്സ വിജയി 
ച്ചിസെല്ലങ്കിലും കുറ്റം ആചേരാപിക്കസെപ്പടുന്നത് സ്ത്രീയിലായിരിക്കും.അസെല്ലങ്കിൽ സ്ത്രീ )്വയം കുറ്റസെപ്പടുത്തുന്ന 
മാന)ികാവസ്ഥയിചേലക്ക് )മൂഹം അവസെര തള്ളിവിടുന്നു.നിയന്ത്രണം സെകാണ്ടുവചേരണ്ട മസെറ്റാരു ചേമഖ 
ലയാണ് ലിംഗമാറ്റശസ്ത്രക്രിയകൾ.കൃത്യമായ ചേപ്രാചേട്ടാചേകാൾ അനു)രിച്ചുള്ള �ികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതി 
നും തുടർ�ികിത്സയും പരി�രണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രത്യുൽപാദമാണ് സ്ത്രീകളുസെട പ്രധാന ലക്ഷ്യസെമന്ന് കരുതിയുള്ള നയങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും 
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.അതിസെലാന്ന് കുടുംബാസൂത്രണരംഗമാണ്.സ്ത്രീകൾക്ക് )്വന്തം ശരീരത്തിചേന്മൽ 
നിയന്ത്രണം സെകാണ്ടുവരാനും എചേപ്പാൾ ഗർഭിണിയാകണസെമന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിനും കൈലംഗിക 
ചേരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചേനടുന്നതിനുസെമാസെക്കയായി രൂപകൽപ്പന സെ�യ്യസെപ്പചേടണ്ടിയിരുന്ന ആ പരി 
പാടി ഫലത്തിൽ ജന)ംഖ്യാവർധനവിസെനാരു പ്രതിവിധി എന്ന രീതിയിലാണ് നടപ്പാക്കസെപ്പട്ടത്. 
സ്ഥിരമായ ഗർഭനിചേരാധനമാർഗമായ ട്യൂബക്ടമിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദമ്പതികൾ )്വീകരിക്കുന്ന 
ഗർഭനിചേരാധന മാർഗസെമന്ന് വിവിധ )ർചേവകൾ കാണിക്കുന്നു.പുരുഷവന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയകൾ 
അപൂർവമാസെണന്നത് വിവ്�നത്തിസെ& ലക്ഷണമാണ്.ഗർഭനിചേരാധനമാർഗങ്ങൾക്ക് ചേവണ്ടിയുള്ള പരീ 
ക്ഷണങ്ങൾ സെപാതുവിൽ സ്ത്രീകസെള ലക്ഷ്യം സെവച്ചുള്ളവയാണ്.കുടുംബാസൂത്രണത്തിസെ& ഭാരം മുഴുവൻ 
സ്ത്രീക്ക് ചേമൽ എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു.എന്നാൽ കൃത്യമായ നിയമവ്യവസ്ഥയിചേന്മൽ ഗർഭഛിദ്രം അനുവദ
നീയമായ ഒരു രാജ്യത്ത് അതിനുള്ള )ൗകര്യങ്ങൾ നിചേഷധിക്കസെപ്പടുന്ന അവസ്ഥ കൂടി സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. 
മതപരവും )ം)് കാരപരവുമായ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഇതിനുപുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതിക്രമങ്ങൾ  /  പീഡനങ്ങൾ  :   )ാദാരണയായി അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധസെപ്പട്ട് കൂടുതൽ ജീവ 
ഹാനിയും മറ്റ് പ്രശ് നങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത് പുരുഷൻമാർക്കാണ്.എന്നാൽ )്വന്തം പങ്കാളിയിൽനിന്ന് 
കൂടുതൽ ശാരീരിക മാന)ിക പീഡനങ്ങൾ ചേനരിചേടണ്ടിവരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്.ഇത് രണ്ടുംതസെന്ന 
ചേടാക് )ിക് മാ)് കുലിനിറ്റിയുസെട ഫലമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാ)ം  .  

വിദ്യാഭ്യാ)രംഗത്ത് ലിംഗപദവിതുല്യത കൈകവരിക്കുക പ്രധാനമാണ്.വിചേവ�നസെത്ത )ാധൂക
രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനയൂണിറ്റാണ് കുടുംബം.)മൂഹത്തിസെല ലിംഗപദവീബന്ധങ്ങളിസെല അ)മത്വം കുടും 
ബത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും.ഈ അ)മത്വം കുട്ടികളുസെടയും അധ്യാപകരുചേടയും മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
വാർപ്പ് മാതൃകകൾ ഉടച്ച് വാർക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ്.വിദ്യാഭ്യാ)പ്രക്രിയയിലൂസെട ഇത് നടക്ക 
ണം.രാഷ്ട്രീയഇച്ഛാശക്തിയും )മൂഹപങ്കാളിത്തവും ഇതിനാവശ്യമാണ്.

അധ്യാപകർ,രക്ഷിതാക്കൾ,പ്രാചേദശിക ഭരണകൂടം എന്നീ ത്രിതല വിഭാഗങ്ങളുസെട ചേബാധവത് 
ക്കരണം നടചേക്കണ്ടതുണ്ട്.വിദ്യാഭ്യാ)രംഗസെത്ത നവീകരണത്തിനായി പാഠപുസ്തകങ്ങളുസെട ജൻഡർ 
ഓഡിറ്റിംഗ് അനിവാര്യമാണ്.എൽ.പി തലം മുതൽ കൈലംഗിക വിദ്യാഭ്യാ)ം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾ 
സെപ്പടുത്തണം.ഒപ്പം തുല്യതയുസെട അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അധ്യയനം പഠിതാവിസെ& അവകാശമാകണം. 
ലിംഗപദവിയുസെട ചേപരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവ)രനിചേഷധങ്ങൾ അപലപനീയമാണ്.ജൻഡർ 
ഐഡ&ിറ്റി വ്യക്തിയുസെട )്വകാര്യതയാസെണന്നും അത് മാനിക്കസെപ്പചേടണ്ടതും അംഗീകരിക്കസെപ്പചേടണ്ട 
തുമാസെണന്നും ഒന്ന് മസെറ്റാന്നിചേനക്കാൾ ചേമന്മയുള്ളതസെല്ലന്നുമുള്ള ലിംഗനീതിയുസെട രാഷ്ട്രീയം വിദ്യാഭ്യാ) 



രംഗസെത്ത )മസ്തതലങ്ങളിലും എത്തിക്കണം.അതുവCി മാത്രചേമ എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടനപരമായ 
പൗരാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു )മൂഹമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക്     ചേവണം     വനിതാനയം  .  

ജനാധിപത്യത്തിസെ& നാലാംതൂണായി മാധ്യമങ്ങസെള കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്.അതുസെകാണ്ട് പാർശ്വ 
വത്കൃതവിഭാഗങ്ങസെള മുചേന്നാട്ടു നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട്.എന്നാൽ നിലനിൽ 
ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിസെയ അതിസെ& എല്ലാ ചൂഷണ)്വഭാവചേത്താടും കൂടി നിലനിർത്തുകയാണ് മാധ്യമങ്ങ 
ൾ സെ�യ്യുന്നത്.വിചേശഷിച്ചും ലിംഗനീതി എന്ന ഭരണഘടനാമൂല്യം മാധ്യമങ്ങൾ പൂർണമായും അവഗണി
ക്കുന്നു.ജന)ംഖ്യയിൽ പകുതി വരുന്ന സ്ത്രീകളുസെട പ്രാതിനിധ്യം മാധ്യമങ്ങളിൽ തുചേലാം പരിമിതമാണ്
മാധ്യമങ്ങൾ സ്ത്രീകസെള �ിത്രീകരിക്കുന്നത് പുരുഷാധിപത്യമുതലാളിത്ത )മൂഹത്തിസെ& സെപാതുചേബാധ 
സെത്ത തൃപ്തിസെപ്പടുത്തുന്ന വാർപ്പ്മാതൃകകളായും ആചേഗാളവത്കൃതവിപണിയുസെട ഉപചേഭാഗ )ം)് കാര 
ത്തിനു ഉതകുന്നവയുമായ രീതിയിലാണ്.ഇവിസെടയാണ് മാറ്റം ആവശ്യം.ഒരു )്വതന്ത്രമാധ്യമ )ം)് കാ
രം ജനാധിപത്യത്തിൽ ആവശ്യമായത് സെകാണ്ട് ബാഹ്യമായ നിയന്ത്രണം )ാധ്യമല്ല.മാധ്യമങ്ങസെള 
ഏസെതങ്കിലും തരത്തിൽ ഭരണകൂടനിയന്ത്രണത്തിൽ സെകാണ്ടുവരുന്നത് ആശാ)്യമാവില്ല.അതുസെകാണ്ടു 
മാധ്യമങ്ങൾ )്വയം നിയന്ത്രണത്തിനായി ഒരു വനിതാനയം രൂപീകരിക്കാൻ തയാറാകണം.

മചേറ്റസെതാരു വിഷയത്തിലുസെമന്ന ചേപാസെല ഒരു കൈശലീ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുകയും ഭാഷയിലും 
പ്രചേയാഗത്തിലും പുലർചേത്തണ്ട ലിംഗനീതി )ംബന്ധിച്ച് സെപാതുതീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയും ചേവണം. 
വാർത്തകളും ഫീച്ചറുകളും തയ്യാറാക്കുചേമ്പാൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ലിംഗനീതിസെയ ഉറപ്പിക്കുന്നതരത്തി
ലാകണം അവയുസെട കാഴ്ചപ്പാട്.�രമം മുതൽ ഏതു വാർത്തയിലും ലിംഗ)മത്വം ഉണ്ടാകണം.�ിത്രങ്ങ 
ൾ സെകാടുക്കുചേമ്പാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ത്രീകളുസെട വിജയങ്ങളും ചേപാരാട്ടങ്ങളും അർഹമായ പ്രാധാ 
ന്യചേത്താസെട പ്ര)ിദ്ധീകരിക്കണം.ഏതു വിഷയത്തിനും ഉണ്ടാചേകണ്ട സ്ത്രീവീക്ഷണം )ംബന്ധിച്ച് 
വ്യക്തമായ നയം ഓചേരാ സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാകണം.

 മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിസെല സ്ത്രീകളുസെട അവകാശങ്ങൾ )ംരക്ഷിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.സ്ത്രീക 
സെള കൂടുതലായി നിയമിക്കുക,തീരുമാനസെമടുക്കുന്ന ചേവദികളിൽ സ്ത്രീകളുസെട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക 
എന്നിവ ചേബാധപൂർവം നടക്കണം.സെതാCിസെലടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വനിതാ 
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.വാഹനം,താമ)ം,പ്ര)വാവധി,സെക്രഷ് എന്നിവ നിർബന്ധ 
മായും ഉണ്ടാകണം.വിശാഖ Guideline പ്രകാരം ICC രൂപീകരിക്കുകയും ലിംഗനീതിസെയ കുറിച്ച് നിര 
ന്തരം ശില്പശാലകളും �ർച്ചകളും )ംഘടിപ്പിക്കുകയും ചേവണം.വനിതാനയം നടപ്പാക്കുന്നുസെണ്ടന്നു ഉറപ്പു 
വരുത്തുവാൻ മാചേനജ് സെമ&് )ംവിധാനം ഉണ്ടാകണം.
നവമാധ്യമങ്ങൾ 
നവമാധ്യമങ്ങൾ അഥവാ )ാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ,അവയുസെട ഉപചേയാക്താക്കൾ തസെന്ന ആവിഷ്കർത്താക്ക 
ളുമാകുന്നു എന്നതുസെകാണ്ട് വലിയ ഒരു ജനാധിപത്യചേവദിയായി വിവക്ഷിക്കസെപ്പടുന്നുണ്ട്.ഇതുൾസെപ്പസെട 
നല്ല വശങ്ങൾ ഏസെറയുസെണ്ടങ്കിലും )മൂഹത്തിസെല ദുഷ്പ്രവണതകൾ ഇവിചേടയുമുണ്ട്.സ്ത്രീവിരുദ്ധത,ദളിത് 
വിരുദ്ധത,വർഗ്ഗീയപ്ര�രണം,വ്യക്തിഹത്യ,എന്നിവസെയാസെക്കയുണ്ട്.ചേഫക് ഐഡികളുണ്ടാക്കി )്വയം 
മറഞ്ഞിരുന്ന് സ്ത്രീകസെള നിരന്തരം അധിചേക്ഷപിക്കുന്ന എത്രചേയാ )ംഭവങ്ങളുണ്ട്.)്വതന്ത്ര�ിന്തയും 
)്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ള,അഭിപ്രായം തുറന്നുപറയുന്ന സ്ത്രീകസെള പുരുഷാധിപത്യ)മൂഹം എത്ര ഭയാശ 
ങ്കചേയാസെടയാണ് കാണുന്നസെതന്ന് ഇക്കൂട്ടരുസെട ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിസെച്ചടുക്കാവുന്ന 
താണ്.ഇത് ഏതു വിചേധനവും നിയന്ത്രണവിചേധയമാചേക്കണ്ടതുണ്ട്.




