পুরুষ এবং এস আর এইচ আরঃ মহিলাদের সংগ্রামদে শ্রদ্ধা জাহিদে
মমি এিদেজ ের্তৃ ে প্রস্তুর্ েিদসপ্ট মিাট
******************************************
ভূ হমো
মমি এিদেজ (Men Engage) সহিলি িদে এেটি সারা পতহিবীর সহিলি মেখাদি
পতহিবীর েশটি মেশ মিদে ছে শর্’র অহিে সেসয সংস্থা এেহির্ িদেদছি এেটিই মুখয
উদেদশয। মসটি িল পুরুষ এবং েুবেদের হলঙ্গ সমভাব সম্বদে োহেত্ব এবং অিুষঙ্গদে বহিৃর্
েরা। মমি এিদেজ সহিলদির পহরেহির্ উদেশযগুহলর মদিয এেটি িল র্ার ছেটি আঞ্চহলে ও
প্রাে পঞ্চাশটি মেদশর মিটওোেৃ দে এেহির্ েরা এবং প্রাে এেশর্ সেসয সংস্থাগুহলদে হিদে হলঙ্গ
সমভাব এবং জিসািারদের মেৌি ও প্রজিি স্বাস্থয ও অহিোর (এস আর এইচ আর) সম্বদে
এেটি সহিহলর্ প্রচাদর িামা। মমি এিদেজ জার্ীে এবং আঞ্চহলে অংশদের হিদে সারা পতহিবী
স্তদর প্রিম পেদেপ মরদখদছ ২০১৪ সাদল এেটি উদেদশয; র্া িল এস আর এইচ আর-এর সদঙ্গ
পুরুষদের েুক্ত এবং র্াদের হেদে সেদলর জিয উন্নর্ মাদির এস আর এইচ আর প্রচার েরাদিা
এবং মহিলাদের এস আর এইচ আর-এর পহরদষবাে অহভেমি এবং গ্রিে েরাদর্ পুরুষদের
সািােয েরার বযাপাদর উৎসাি মেওো। এই পেদেপ এস আর এইচ আর ও মহিলা-অহিোর
সংস্থাগুহলর সদঙ্গ মেৌিভাদব অগ্রসর এবং োেৃেরী িদব।
এই রচিাটি মিদে এই পেদেদপর মেৌহক্তের্া, িীহর্ এবং অগ্রেেযর্া সম্বদে র্িয পাওো
োদব।
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মেৌহক্তের্া
এস আর এইচ আর মহিলাদের অহবরর্ সংগ্রাম – পুরুষ এবং মহিলাদের মদিয প্রািহমে
পািৃেয িল মহিলাদের েভৃ িারদের েমর্া। প্রাচীিোদল মহিলাদের এই েমর্াদে শ্রদ্ধা েরা ির্
এবং বহু প্রাচীি সভযর্া মিদে পাওো মিুষযহিহমৃর্ বস্তু মিদে এর সােয মমদল। োই মিাে,
সভযর্ার অগ্রেহর্র এবং ক্রমবিৃমাি পুরুষর্াহিের্ার েরুি মহিলাদের মেৌির্া এবং প্রজিি
হিেিে সারা পতহিবীর সমাদজর এেই িরদের ববহশষ্ট্য িদে োাঁড়াে। মহিলাদের প্রজিি এবং
মেৌির্া সংক্রান্ত অহিোদরর সংগ্রাদমর ইহর্িাদস হবংশ শর্াব্দী এেটি গুরুত্বপূেৃ অিযাে হচহির্
েদর েখি মােৃাদরট সযাঙ্গার (Margaret Sanger) এবং মারী মটাপস (Marie Stopes)-এর মর্
অগ্রেীরা মহিলাদের েভৃ হিদরাি অিবা মেৌি র্ত হির জিয েভৃ হিদরািে গ্রিে এবং বযবিার েরার
অহিোর স্থাপদির মর্ েুঃসািহসে পেদেপ হিদেহছদলি, ো র্খি সামাহজে প্রিাহবদরািী হছল
এবং োর জিয িেদর্া র্াাঁদের োরাবাস েরদর্ও িদর্ পারর্। অদিে সংগ্রাদমর পদর মেৌির্া
এবং প্রজিি-সংক্রান্ত স্বাস্থয এবং অহিোদরর িারো “ইণ্টারিযাশািাল েিফাদরন্স অি পপুদলশি
এণ্ড মেদভলপদমণ্ট” (ICPD), োেদরা, ১৯৯৪ এবং “মফািৃ ওোর্ল্ৃ েিফাদরন্স অি উইদমি”,
মবইহজং, ১৯৯৫-এর ফলস্বরূপ োেৃিারার অহভিাদি স্থাি মপল। ের্ হবশ বছর িদর মে মহিলা
প্রজিি এবং মেৌির্া সংক্রান্ত সংগ্রাদমর োহিিী চদল আসদছ র্া এখিও মশষ িেহি, এখিও
পতহিবীর বহু মেদশ এবং সমাদজ মহিলাদের েভৃ পার্ েরার েমর্ার অহিোর, জন্মহিেিে অিবা
হিরাপদে এেটি হশশুর জদন্মর বযাপাদরও হিরাপত্তা মিই।
সারা পতহিবী জুদড় হবহভন্ন িরদের সামাহজে এবং সাস্কত হর্ে মর্ােশৃ রদেদছ মেৌির্া এবং
প্রজিিদে হিদর। বহু িদমৃ মেৌমােৃই িদে এেজদির এেমাি আেশৃ প্রজিিের্ এবং মেৌির্াের্
েশা এবং এই েশাই ঈশ্বদরর সদঙ্গ সবদিদে িহিষ্ঠভাদব মোোদোে েরার উপাে েদর মেে।
আবার অিযহেদে হেছু সমাদজ মেমি বহুহববাি-প্রিার অিুদমােি আদছ হেন্তু অিয হেছু সমাজ

-২এেজদির এোহিে হববাি অিুদমােি েদর িা। হেছু সমাদজ মেমি েুজি সমোমী মািুদষর মদিয
মেৌি সম্পেৃ িােদল র্াদের হববাদির মািযদম শুদ্ধ েদর মিওো িে, মর্মহি আবার অিয হেছু
সমাদজ এটিদে অপরাি বদল েেয েরা িে। অদিে বছর আদের েিা িে, এেই সমাজ ো
এেহেদে মেৌি সম্পেৃ দে হববাদির মািযদমই আেশৃ বদল হিদজদের জিয গ্রিে েদরদছ, মসই
সমাজই আবার র্াদের ক্রীর্োসদের মেদি র্াদের হিরুৎসাি েদরদছ। েহেও অহিোংশ সমাজই
হপর্ত র্াহিে, মেখাদি মমদেরা হববাদির পদর শ্বশুরবাহড় োে, হেছু অিসংখযে সমাজ আদছ ো
মার্ত র্াহিে, মেখাদি মছদলরা শ্বশুরবাহড় োে। হববাদির পর অবশযই সন্তাদির জন্ম িদর্ িদব
এবং মে সব মহিলারা সন্তাদির জন্ম হেদর্ পাদরিা র্াদের হিন্দা, অপবাদের সিুখীি িদর্ িে
বহু সমাদজ।
েহেও মহিলারা সন্তাদির জন্ম হেদেি হেন্তু সন্তাদির উপর অহিোর অহিোংশ মেদিই
সমাদজর হপর্ত র্াহিে মচিারার সদঙ্গ হমহলদে পুরুষদেরই িে। বহু মেদি এেজি মহিলার েটি
সন্তাি িদব র্াও মেবল পাহরবাহরে চাপ িে, িমীে এবং জার্ীে উচ্চাোঙ্ক্ষার উপরও
হিভৃ রশীল। েহেও হবহভন্ন িরদের চচৃা রদেদছ র্বুও মহিলাদের খুবই অি প্রজিিের্ এবং মেৌি
স্বািীির্া রদেদছ পতহিবীর মে মোদিা সমাদজ। সমভাবদে বুঝদর্ পারা এবং মািুদষর অহিোদরর
সাবৃদভৌমত্বই হছল হবংশ শর্াব্দীর এেটি শহক্তশালী হচন্তািারা। অহিোর সম্বদে িারো শুিুমাি
মোদিা বযহক্তহবদশষ বা জাহর্দে ির্ু ি হেছু উচ্চাোঙ্ক্ষার পি মেখােহি, উপরন্তু মবশ হেছু
পািৃেযদে মচাদখর সামদি র্ু দল িদরদছ, ো হেছু সামাহজে আেশৃ দ্বারা পহরচাহলর্ িে এবং িমৃ
ও রাদেরও সমিৃি পাে। বহু মািবাহিোদরর সংগ্রাম রাস্তাে এবং সদিলি েদে মবশ হেছু
আইহি এবং িীহর্ের্ পুিেৃঠি েরদর্ সেম িদেদছ হেন্তু এখিও আদরা অদিে রদেদছ। বহু
সম্প্রোদের মদিয সামাহজে আেশৃগুহল এখিও অটু ট রদেদছ, েহেও অদিে আইহি পুিেৃঠি িদেদছ
এবং এর মদিয অদিেগুহল মেৌির্া এবং প্রজিদির সদঙ্গ সম্পহেৃ র্। এই হবহিহিদষিেুক্ত আেদশৃর
জিয মহিলারাই সবদচদে মবহশ েহর্গ্রস্ত িি এবং র্াাঁদের অহিোর ও স্বািীির্ার পহরহি বহিৃর্
েরার জিয মে সংগ্রাম শুরু িে র্ার সূিপার্ িে হেছু মহিলা আদন্দালদির মািযদম। হেছু
মেদি মেখা োে মে প্রজিিের্ এবং মেৌির্াের্ স্বােত্বশাসিদে এেই সরলদরখাে টািা িেহি।
সংগ্রাদমর এেটি সংহেি ইহর্িাস এস আর এইচ আর – হবংশ শর্াব্দীদর্ মহিলাদের
মেৌির্া এবং প্রজিিের্ অহিোদরর সংগ্রাম িদে র্ীব্রর্ম সংগ্রামগুহলর মদিয এেটি। হবংশ
শর্াব্দীর প্রিম হেদের েদেে বছদরর সংগ্রাম মহিলাদের জন্মহিেিে অিবা েভৃ হিদরািে
বযবিাদরর বযাপাদর অহভেমদির েমর্াদে হিদরই হছল। উিহবংশ শর্াব্দীর মশষ হেে মিদে
আদমহরো েুক্তরাদে আদে মিদেই এেটি আইি হছল োর িাম েমটে (Comstock) আইি,
ো েভৃ হিদরািদের হবহক্র এবং বণ্টদির উপর হিদষিাজ্ঞা জাহর েদরহছল, োর োরে হিসাদব এই
হিদরািেদে অশ্লীল বদল হবদবচিা েদরহছল। ইংলদণ্ডর এেজি িাসৃ মােৃাদরট সযাঙ্গার, হেহি
হিদজর মাদে বহুসংখযে হশশুর জন্ম মেওোর েরুি মতর্ুযবরে েরদর্ মেদখি, আদমহরোে
মবসরোরী জন্ম হিেিে হচহেৎসালে শুরু েদরি। হেন্তু পুহলশ র্াাঁর মবসরোরী হচহেৎসালে
আক্রমে ও লুঠর্রাজ েদর এবং ওাঁর োজদে আইিহবরুদ্ধ বদল মিাষো েদর। মােৃাদরট সযাঙ্গার
ইংলদণ্ড চদল োি এবং মসখাদি মারী মটাপস িামে এেজি মেৌির্া-সম্বেীে হশোর
পিপ্রেশৃদের সদঙ্গ মেখা েদরি। মারী মটাপস লণ্ডদি প্রিমহেদের এেটি জন্মহিেিে-সম্বেীে
মবসরোরী হচহেৎসালে প্রহর্ষ্ঠা েদরি এবং এ ছাড়াও অদিে বই মলদখি োর মদিয সবদচদে
জিহপ্রে হছল মযাদরে লাভ (Married Love)। প্রাে ১৯৩০-এর েশে পেৃন্ত মােৃাদরট সযাঙ্গারদে

-৩খুবই লাঞ্ছিার সিুখীি িদর্ িে ের্হেি িা আদমহরো েুক্তরাদের এেটি মামলাে {One
Package 86F. 2d 737 (2d Cir 1934)} জাহটস অোটাস িযাণ্ড (Justice Augustus Hand) রাে মেি
মে েভৃ হিদরািে মোদিারেম িীহর্হবেহিৃ র্ অিবা অশালীি বস্তু িে ো হবহক্র েরা োদব িা
অিবা োক্তাররা বণ্টি েরদর্ পারদবি িা। োই মিাে, রাে আইি অিুোেী হববাহির্
মহিলাদের েভৃ হিদরািে বযবিাদরর উপর আদমহরোর বহু রাদে হিদষিাজ্ঞা জাহর রইল। ১৯৬৫
সাদল সংহবিাদির সংরহের্ মহিলাদের মোপিীের্ার অহিোর আইদির অিীদি আদমহরোর সুপ্রীম
মোটৃ েুোন্তোরী এেটি মামলাে (Griswold vs. Connecticut) রাে মেি মে মহিলারা েভৃ হিদরািে
বযবিার েরদর্ পারদবি এবং আদেোর েমটে আইি Connecticut রাদের জিয বাহর্ল েদর
মেি। েমটে আইি সারা মেদশ সম্পূেৃভাদব বাহর্ল িে ১৯৮৩ সাদল। এই আইিগুহলদে সবৃোই
র্াাঁদের সংগ্রাদমর মািযদম চযাদলঞ্জ জাহিদে এদসদছি মােৃাদরট সযাঙ্গার, এমা মোর্ল্মযাি (Emma
Goldman) এবং মমরী মেদিদটর (Mary Dennet) মর্ মহিলারা।
মহিলাদের েভৃ পাদর্র অহিোর আদরা এেটি হবষে, মেখাদি আজ অবহি বহু মেদশ
েভৃ পার্ পহরদষবা অনিহর্ে হিসাদব েেয েরা িে এবং বহু মেশ হেছু হবদশষ মেদি েভৃ পাদর্র
অিুমহর্ মেে। ইংরাজী-ভাষী মেশগুহলদর্ েভৃ পার্দে এেটি গুরুর্র অপরাি হিসাদব েেয েরা
ির্ ১৯ শর্দের আইি অিুোেী, েহেও িািারেম পদ্ধহর্দর্ েভৃ পার্ িটাদিা ির্। আদমহরোর
েমটে আইি মোদিারেম েভৃ পার্-সংক্রান্ত র্িয প্রস্তুর্ এবং বণ্টি হিহষদ্ধ েরল এবং ১৯১০
সাদলর মদিয অদমহরোর সব রাদে েভৃ পার্ হিবারে আইি জাহর িল। অিযহেদে ফ্রাদন্স মলখেরা
অদিে মবহশ মসাচ্চারভাদব েভৃ পার্ হিদে আদলাচিা েরদর্ি এবং র্াাঁরা অপ্রদোজিীে েভৃ িারদের
হবদশষজ্ঞদের িাদর্ হিরাপদে সমাহি িটাদিার বযাপাদর আগ্রিী হছদলি। ইংলণ্ড এবং আদমহরোে
মহিলারা হবদশষজ্ঞদের সািােয মিদে বহঞ্চর্ িদে েভৃ পাদর্র জিয হেছু স্থূল পদ্ধহর্ অবলম্বি
েরদর্ি মেগুহল হছল অর্যন্ত হবপজ্জিে। েভৃ হিদরািে-সংক্রান্ত আইদির সরলীেরদের জিয
আদন্দালদির পদরই শুরু িে েভৃ পার্-সংক্রান্ত আইদির সরলীেরদের আদন্দালি। মটলা ব্রাউি
(Stella Browne) এেজি হবখযার্ ইংরাজ িারীবােী হেহি প্রিমহেদের আদন্দালিোরীদের মদিয
এেজি হছদলি এবং হেহি হবশেভাদব মহিলাদের েভৃ পাদর্র অহিোর হিদে আদলাচিা েদরদছি
১৯২০-র েশদে। অিযািয িামী িারীবােীরাও েুক্ত িি এবং খুব শীঘ্রই এেটি এবরশাি ল
হরফমৃ এদসাহসদেশাি (Abortion Law Reform Association) বর্হর িে ১৯৩৬ সাদল। ১৯৩৮
সাদল Rex vs. Bourne মামলাে এেটি ১৪ বছদরর িহষৃর্া মমদের েভৃ পার্ েরার জিয োক্তার
আদলে মবািৃদে মোষী সাবযস্ত েরা িেহি। হেন্তু হব্রদটদি আইহি পহরবর্ৃ ি এল ১৯৬৭-মর্ েখি
েভৃ পার্ পহরদষবা NHS Act-এর এি এইচ এদসর মািযদম হবিা অিৃবযদে েরা সম্ভব িল।
আদমহরোে েভৃ পাদর্র হবরুদদ্ধ সংগ্রাম আরও িিীভূ র্ িে ১৯৬০-এর েশদে েখি অদিেগুহল
েল বর্হর িে েভৃ পার্ সম্বদে মর্ামর্দে চালিা েরার জিয। এই েলগুহল এেহির্ িে এেই
ছদির র্লাে, মেটির িাম িযাশািাল এবরশাি রাইটস এেশাি লীে (National Abortion
Rights Action League – NARAL)। এদের সহক্রের্াে প্রহর্টি রাে েভৃ পার্দে অপরাি বদল
েেয েরা বে েরল এবং এেটি েুোন্তোরী মামলাে (Roc vs. Wade) সুপ্রীম মোটৃ-এর
রাে মবর িল মে Texas Statute ো িল েভৃ পার্দে হিবারে েরার মচষ্ট্া, র্া আইিসঙ্গর্ িে
োরে এটি মািুদষর মোপিীের্ার অহিোরদে লঙ্ঘি েরদছ।
েভৃ পার্ এবং েভৃ হিদরাি পতহিবীর হবহভন্ন প্রাদন্ত রাদের এবং িমীে সংস্থাগুহলর েড়া
হিেিোিীি হছল। হবদশষ েদর মে সব মেদশ েঠিি মরামাি েযািহলে প্রভাব, মেমি লযাটিি

-৪আদমহরো এবং মেখাদি েঠিি ইসলাম িদমৃর প্রভাব, র্ারা মহিলাদের এইসব অহিোর মিদে
বহঞ্চর্ েদর রাখর্। ১৯৬৮ সাদল মর্দিরাদে অিুহষ্ঠর্ মািহবে অহিোদরর উপর আন্তজৃাহর্ে
সদিলদি প্রজিি-সংক্রান্ত অহিোদরর িারোর সূিপার্ িে েম্পহর্দের পহরবার পহরেিিা েরার
অহিোর মেওোর মািযদম। অবশয বুখাদরদট (Bucharest) ১৯৭৪ সাদল পতহিবীর জিসংখযা
সদিলদি পহরবার পহরেিিার হবরুদদ্ধ এেটি খুব শহক্তশালী প্রহর্বাে িদেহছল আলহজহরো
(Algeria), আদজৃহণ্টিা (Argentina) এবং মিালী হস (Holy See) মেশগুহল মিদে। এই
িারাটির পুিরাবতহত্ত িদর্ িাদে হবহভন্ন আন্তজৃাহর্ে জিসংখযা-সংক্রান্ত সদিলদি; মেবল হেছু
চহরি বেদল োে। োই মিাে, এই জিসংখযা-সংক্রান্ত সদিলিগুহল দ্রুর্ জিসংখযা বতহদ্ধর জিয
সারা পতহিবীর উদদ্বে জাহেদে র্ু লদর্ সেম িে, হবদশষ েদর এহশোর মেশগুহলদর্ োর েরুি
‘পহরবার পহরেিিা’ প্রহর্হষ্ঠর্ িে, ো হছল এেটি মুখয উন্নহর্সূচে হবষদে হদ্বপাহেে এবং
বহুপাহেে সািােযর উপর হিভৃ রশীল। হেন্তু বহু বতিৎ পহরবার পহরেিিা বহু মেদশ, ভারর্বদষৃর
মর্, মশদষ অর্যন্ত েমিশীল িদে োে এবং মহিলারাই র্াদের মূল লেয িদে োাঁড়াে। বহু মেদশ
এই পহরেিিাগুহল মবসরোরী সংস্থাগুহলর মািযদম োেৃেরী িে এবং মে সংস্থাগুহল মেদশ এবং
আন্তজৃাহর্ে স্তদর পহরবার পহরেিিা হিদে োজ েদর, র্াদের সদঙ্গ মহিলা সংস্থাদের, োরা
মহিলাদের প্রজিিের্ অহিোর হিদে আদন্দালি েদর, হবদভে িটাে।
পতহিবীদজাড়া মহিলা সংগ্রাম বড় আোর িারে েদর UN দ্বারা আদোহজর্ প্রিম সারা
পতহিবীর মহিলা সদিলি ো মমহিদো হসটিদর্ (Mexico City) ১৯৭৫ সাদল অিুহষ্ঠর্ িে। এই
সদিলদি হবহভন্ন মেশ মিদে, মেখাদি মহিলা সংগ্রাম শুরু িদেদছ, মহিলাদের অহিোর হিদে
অিযেিরর্ ছািীরা এবং রাজনিহর্ে আদন্দালিোরীরা এদস এেহির্ িদেদছি। প্রজিিের্
অহিোদরর িারো এবং র্িয ও পহরদষবার বযবিার আবারও আদলাহচর্ িে এবং প্রজিিের্
স্বাস্থয পহরদষবার অভাবদে মহিলাদের মািহবে অহিোর োবীর েমর্ার সদঙ্গ মোে েরা িে।
পরবর্ী বছরগুহলদর্ বহু আন্তজৃাহর্ে সভাসদিলি মেমি মমহিদো পপুদলশাি েিফাদরন্স
(Mexico Population Conference), ১৯৮৪, মসফ মাোরহুে েিফাদরন্স (Safe Motherhood
Conference), িাইদরাহব (Nairobi), ১৯৮৪ এবং সভা মেমি ইউ এি হেদেে অফ উইদমি
(UN Decade of Women), ো িাইদরাহব েিফাদরন্স, ১৯৮৫-মর্ এদস মশষ িে। এই
সভাগুহল মহিলাদের অহিোদরর োবীদে আন্তজৃাহর্ে স্তদর মপৌাঁদছ মেে এবং মহিলাদের প্রজিিের্
স্বাস্থয পহরদষবা গ্রিদের অভাব ও মহিলাদের প্রজিিের্ অহিোর োবী েরার অভাব এই
হেেগুহলদর্ েতহষ্ট্ আেষৃে েদর। পতহিবীর হবহভন্ন মেদশ আঞ্চহলে এবং মেদশর স্তদর মহিলাদের
অহিোর এবং স্বাস্থয-সম্বেীে অহিোর সদচর্ি সংস্থা েদড় উঠবার ফদল এই সংগ্রাম আরও
িিীভূ র্ িে। এইগুহলর মদিয মেদভলহপং অলটারদিটিভস উইি উইদমি ফর এ হিউ ইরা
(DAWN or Developing Alternatives with women for a new era), উইদমন্স মলাবাল
মিটওোেৃ ফর হরদপ্রাোেটিভ রাইটস (WGNRR or Women’s Global Network for
Reproductive Rights), লযাটিি আদমহরোি েযাহরহবোি উইদমি মিলি মিটওোেৃ (LACWHN
or Latin American Caribbean Women Health Network) ইর্যাহে সংস্থাগুহল উদেখদোেয।
মহিলা সংগ্রাদমর আন্তজৃাহর্ে স্তদর মপৌাঁছাদিার েরুি অদিে বড় সাহরর মেৌির্া-সংক্রান্ত এবং
প্রজিি-সংক্রান্ত স্বাস্থযর হবষেগুহল র্াহলোভু ক্ত িে, মেমি বলপূবৃে জিসংখযা হিেিে, মার্ার
স্বাস্থয, মহিলা মেৌিাদঙ্গর হবেত হর্সািি/দেদট মেওো, অিবেদস হববাি এবং েভৃ িারে, মেৌি
অর্যাচার এবং মেৌি পহরচে ইর্যাহে। এই সংস্থাগুহলর সহিহলর্ উেযদমর ফদলই অসংখয মহিলা

-৫সংস্থা মোেোি েদরি হবহভন্ন সদিলদি, মেমি, ইণ্টারিযাশিাল েিফাদরন্স অি হিউমযাি
রাইটস, হভদেিা, ১৯৯৩, ইণ্টারিযাশিাল েিফাদরন্স অি পপুদলশি এণ্ড মেদভলপদমণ্ট, োেদরা,
১৯৯৪ এবং মফািৃ ওোর্ল্ৃ েিফাদরন্স অি উইদমি, মবইহজং, ১৯৯৫। বর্ৃ মাদি মহিলাদের
অহিোর মািবাহিোর এবং প্রজিিের্ ও মেৌিস্বাস্থয এবং অহিোর এই বযাপাদর মে আন্তজৃাহর্ে
ঐেয মেখা হেদেদছ র্া হেন্তু এই েুটি েুোন্তোরী আন্তজৃাহর্ে সদিলদির ফলস্বরূপ। র্িাহপ
প্রহর্দোহের্া চলদছ এবং গুরুত্বপূেৃ চযাদলঞ্জ মেখা হেদেদছ “এই অপ্রাসহঙ্গে োেৃিারার োেৃেরী
োেৃিারা এবং পহরেিিাে পহরবর্ৃ ি বািাপ্রাি িে – সারা পতহিবীর অিৃনিহর্ে পদ্ধহর্ এবং
িমীে ও সাংস্কত হর্ে শহক্ত দ্বারা োর এেদি েমর্া মে মোদিা মহিলা সংস্থা ো েরদর্ পাদর
র্ার মিদে অদিে মবহশ”। এই উহক্ত িািাভাদব এেটি েস্তািার মর্ি ো পুরুষ এবং বালদের
উপর হলঙ্গসমভাব হিদে মে োজ চলদছ র্া র্ু দল মিদব এবং োেৃেরী েরদব েহে র্ারা
হিদজদের সহর্যই মহিলাদের সংগ্রাদমর, ো এেটি শর্াব্দীর অহিোংশ সমে িদর চলদছ, র্ার
অংশ ভাদব।
৩।

‘এস আর এইচ আর’-এ পুরুষরা
এই সব সংগ্রাদম পুরুষদের জহড়র্ িওো এবং অংশগ্রিে েরা খুবই প্রাহন্তে। বরঞ্চ মহিলাদের
মেৌির্া এবং প্রজিি সবই পুরুষর্াহিে আেশৃ দ্বারা হিেহির্ সমাদজর সব স্তদর এবং পুরুষদের শহক্ত ও
হিেিদের মািযদম অংশগ্রিদের প্রেন্ন ইহঙ্গর্ রদেদছ। অর্এব এেজি িারী েখি হববাি েরদব অিবা
েজি সন্তাদির জন্ম মেদব এই বযাপারগুহল পতহিবীর বহু জােোে মহিলাদের হিেিদে মিই। পতহিবীর বহু মেদশ
মহিলাদের এেটি অপ্রদোজিীে েভৃ িারদের মেদি েভৃ পার্ েরার অিুমহর্ মেওো িেিা। এই হিেিে
আরও েতঢ় েদর পহরবাদরর বহু পুরুষ এবং হেছু মেদি সমাজও। বহু পুরুষ মহিলাদের উপর
মেৌি অর্যাচাদরর জিয োেী এবং মেউ মেউ র্াদের হিদজদের পহরবাদরর মদিযও মহিলা এবং
অিবেসী মমদেদের উপর মেৌি অর্যাচাদরর জিয োেী িাদে। চর্ু হেৃ দে হবস্তত র্ হলঙ্গ ববষময দ্বারা
পুরুষদের লাভ িে এবং খুবই অিসংখযে পুরুষ এই অসম সুহবিাগুহল, ো পুরুষরা বর্ৃ মাি
হলঙ্গ ববষমযর জিয মভাে েদরি, র্াদে চযাদলঞ্জ জাহিদেদছি।
পুরুষ, এস আর এইচ আর এবং রাে - এস আর এইচ আর-এর ইহর্িাদস েহেও
মহিলারাই প্রিাি হবষে এবং প্রহর্হিহি, পুরুষদের প্রাহন্তে আেমি মেৌির্া এবং প্রজিি-সংক্রান্ত
হবষদে হেছু হবদশষ উদদ্বে মিদে উহির্ িেঃ
১)
অহর্হরক্ত জিসংখযা – পতহিবীর উত্তরাঞ্চদলর োদছ অহর্হরক্ত জিসংখযা হবদশষ েদর
পতহিবীর েহেোঞ্চদল িল প্রিাি উদদ্বদের হবষে। প্রিমহেদে পুরুষরা পহরবার পহরেিিার প্রিাি
মদেল িাো সদেও মহিলাদের জিয িািাহবি পদ্ধহর্ িাোর ফদল মহিলাদের হেদেই েতহষ্ট্ পদড়।
২)
মরাে ছড়াদিা হবদশষ েদর এইচ আই হভ এবং এইেস – মহিলাদের অহর্হরক্ত সম্ভাবিা
িাো এবং পুরুষদের মদিয এোহিে মেৌিসঙ্গী িাো পুরুষদের মেৌি আচরে সূক্ষ্ম পরীোিীি
িে হবদশষ েদর পতহিবীর েহেোঞ্চদলর পুরুষদের।
৩)
অর্যাচার, হবদশষ েদর মেৌি অর্যাচার – মহিলাদের উপর পুরুষদের অর্যাচার, োর
মদিয বববাহিে এবং হববাদির বাইদরর অর্যাচারও িরা িে, এখি উদদ্বদের হবষে িদে
োাঁহড়দেদছ।
৪)
সমোহমর্া – সমোমী পুরুষদের ঐহর্িাহসে োদল েলহির্ েরা ির্, হেন্তু বর্ৃ মাদি
বহু মেদশ র্ারা সূক্ষ্ম পরীোিীি িে।

-৬এই চারটি েমৃপদ্ধহর্-সংক্রান্ত উদদ্বে ছাড়াও এেটি পঞ্চম এলাো রদেদছ োর মবহশর
ভাে এেজি মািুদষর হিজস্ব অভযাদসর সদঙ্গ সম্পহেৃ র্।
৫)
মেৌি স্বাস্থয – মেৌি হক্রো সম্পােদির উপর হবদশষ িজর হেদে এেহেদে মেমি এইচ
আই হভ, এইেস, এস টি আই ইর্যাহে পুরুষদের মেৌি স্বাদস্থযর প্রহর্ উৎসাি বাহড়দেদছ, মর্মহি
অদিে মেদশর পুরুষরা হিদজদের মেৌি স্বাস্থয এবং মেৌি হক্রো সম্পােদির প্রহর্ অদিে আদে
মিদেই অহর্হরক্ত উহদ্বগ্ন হছদলি। েহেে এহশোর পুরুষদের মদিয শুক্ররদসর বযাপাদর েুহিন্তার
প্রামাহেে র্িয রদেদছ এবং মাটারদবশি সম্পহেৃ র্ হেছু েিেিা সম্ভবর্ঃ সব সমাদজই প্রচহলর্।
বর্ৃ মাদি এেটি ওষুি ‘হসদেিাহফল সাইদেট’ অিবা ‘ভাদেেরা’র অহর্হরক্ত হবক্রে মেৌি হক্রো
সম্পােি সম্পহেৃ র্ উদদ্বদের শুিু এেটি হিেশৃি। র্িাহপ এই বযাপাদর হবদশষ মোিও উপেুক্ত
পহরদষবা মিই।
অন্তহিৃহির্ মে ছহবটি হিেৃর্ িে (হবদশষ েদর েহেদের এেটি েহরদ্র মািুদষর) র্া িল
এেটি প্রচণ্ড োহেত্বজ্ঞািিীি জন্মোর্া, মে এেটি মেৌিাোঙ্ক্ষী লম্পট এবং মাদঝ মাদঝ মস
সমোমীদের মর্িও আচরে েদর। অবশয এটিই এেমাি হবষে এবং স্পষ্ট্ উচ্চাহরর্ পন্থা িে
োদর্ পুরুষরা প্রজিিের্ এবং মেৌির্া মূলে স্বাস্থয-সংক্রান্ত োদেৃ হবহভন্ন সমে েুক্ত মিদেদছ।
পুরুদষর সদঙ্গ এস আর এইচ আর-এর অর্যন্ত িহিষ্ঠ সাোদর্র মদিয এেটি িল ‘ভযাদসেটহম’
(vasectomy) অিবা পুরুষদের হিবীজেরে বযবস্থার মািযদম। আদমহরোে এেটি সংস্থা, োর
িাম ‘এিদজিোর মিলি’ (Engender Health), ১৯৩৭ সাদল োজ শুরু েদরহছল আদমহরোর
হিবীজেরে সতহষ্ট্োরী সংি হিসাদব, োদের মূল উদেশয হছল জাহর্ের্ মোষ্ঠীর উন্নহর্ সািি
সুপ্রজিি উপাে দ্বারা প্রািহমে ভাদব পুরুষদের হিবীজেরদের মািযদম, োরে মহিলাদের বেযাত্ব
সতহষ্ট্র সিজ উপাে র্খি জািা হছল িা। এদেদি বলা েরোর মে সুপ্রজিি উপাদে পুরুষদের
হিবীজেরে (দবহশর ভাে ইহুেী, োোবর এবং োদলা মািুষদের উপর) খুব বতিৎ আোদর
িাজী জামৃািী এবং ইউদরাদপর অিযািয মেদশ এবং আদমহরোে শুরু েরা িদেহছল। ভারর্বষৃ
১৯৫১ সাদল পতহিবীর মে সবৃপ্রিম পহরবার পহরেিিার োেৃক্রম শুরু েদরহছল র্া প্রিমহেদে
হিবীজেরদের উপর মজার হেদেহছল এবং ো খুব িহিষ্ঠভাদব ‘মেশেঠি’ পদ্ধহর্র সদঙ্গ জহড়র্
হছল ও মছাট মছাট পহরবারগুহলদে জার্ীে উচ্চাোঙ্ক্ষার আেশৃ হিসাদব েেয েরা ির্। েখি
মািবাহিোদরর িারো মে মূল িীহর্ অিৃাৎ ‘সব মািুষ সমাি অহিোর হিদে জন্মাে’ হদ্বর্ীে
হবশ্বেুদদ্ধর পর প্রচার লাভ েদর, সুপ্রজিদির চচৃা র্খি অখযাহর্ লাভ েদর। র্িাহপ এেটি
ির্ু ি বদ্ধ সংস্কার বাড়দর্ িাদে ো িল অহর্প্রজর্ার ভীহর্ এবং জিসংখযা হিেিদের মেন্দ্র
র্খি িে পতহিবীর েহেোঞ্চদলর মেশগুহল, হবদশষ েদর ভারর্বষৃ। সত্তর েশদের প্রিম হেদে
বতিৎ হিবীজেরে হশহবর শুরু িে ভারর্বদষৃ এবং পুরুষদের বেযাত্বেরে েমৃপন্থার অহভেমি
হিসাদব উচ্চর্ম শীদষৃ মপৌাঁছে ‘ইমারদজহন্স’র (Emergency) সমে, েখি আঠাদরা মাদসর মদিয
(১৯৭৫-১৯৭৭) প্রাে ১২ লে হিবীজেরে অদরাপচার েরা িদেহছল, র্ার মদিয প্রােই রাস্তা
মিদে মলােদে উঠিদে হিদে োওো ির্। র্িাহপ শুিুমাি ভারর্বষৃই হিবীজেরে পদ্ধহর্দে
জিসংখযা হিেিদের পন্থা হিসাদব বযবিার েদরহি। এখাদি বলা প্রদোজি মে ‘এবেহমিাল হমহি
লযাপাদরাটমী’ এবং ‘লযাপাদরাদস্কাহপে টিউবএদটামী’ ১৯৮০-র েশদে সিদজই েরা মের্ হেন্তু
র্ার আদে পতহিবীর হবহভন্ন মেদশ সমস্ত েমিমূলে বেযাত্বেরে েমৃপন্থা প্রািহমেভাদব হিবীজেরে
অদরাপচাদরর উপদরই হিভৃ রশীল হছল এবং মসই োরদে পুরুষদেরও র্াদের মেৌি এবং প্রজিিের্
স্বাস্থয এবং অহিোদরর উপর রাদের হিেিে এবং েমিমূলে বেযাত্বেরে-সংক্রান্ত এেটি
অপ্রীহর্ের ইহর্িাস রদেদছ।

-৭পরবর্ীোদল পুরুষদের এস আর এইচ আর-এর েমৃসূচীদর্ হিেুক্ত েরার বহু প্রদচষ্ট্া
িদেদছ এবং এর মদিয অদিেগুহল মচষ্ট্া েদরদছ পুরুষদের মেৌি এবং প্রজিিের্ স্বাস্থয-সংক্রান্ত
হসদ্ধান্ত মিওোর বযাপাদর র্াদের দ্বাররেী ভূ হমোর উপর হিভৃ র েরদর্, পুরুষর্াহিে হিেিে
অিবা হপর্ত সুলভ মািহসের্া পুিরাে বলবৎ েরদর্। সেয এেটি অদিে সূক্ষ্ম পরীোর মািযদম
সামাহজে ক্রদমাচ্চ মশ্রেীহবভাদে হলঙ্গ-ভূ হমো, োর দ্বারা পুরুষদের এেটি হলঙ্গ-অপেপার্
পহরোঠাদমাে এস আর এইচ আর-এ হিেুক্ত েরা োে, র্া বর্হর িদেদছ।
[পরবর্ী পতষ্ঠাে মেখুি]

-৮বি ১) পুরুষদের মেৌি এবং প্রজিিের্ স্বাদস্থয অন্তভুৃ ক্ত েরার বযাপাদর অহভেমি
অহভেমি
মহিলাদের জিয সাদবহে
পহরবার পহরেিিা




মির্ু এবং িারে
েভৃ হিদরািদের বযবিার বহিৃর্
েরা এবং েভৃ িারেদে হ্রাস েরা
পারেহশৃর্ার েতহষ্ট্ভহঙ্গ মিদে
পুরুষদের এই োদজ হিেুক্ত েরার
প্রদোজি মিই

েমৃসূচীের্ সংদশ্লষ
 মার্ার এবং
সন্তাদির স্বাদস্থযর
প্রসদঙ্গ মহিলাদের
েভৃ হিদরািে হবহল
েরা

জিসংখযা এবং উন্নেদির উপর োেদরা (Cairo) ইণ্টারিযাশািাল েিফাদরন্স, ১৯৯৪
মদেল হিসাদব পুরুষ
 পুরুষদের প্রজিিের্
 প্রজিিের্ স্বাস্থয সম্পেীে
স্বাদস্থযর চাহিো সম্বদে
পহরদষবা মহিলাদের মর্ি
আদলাচিা েরুি।
সমািভাদব পুরুষদেরও
হেি।
 পুরুষ স্বাস্থযেমী হিেুক্ত
েরুি।
স্বামী হিসাদব পুরুষ
 মহিলাদের স্বাস্থয
 মহিলাদের স্বাস্থয সম্পহেৃ র্
সম্পহেৃ র্ হবষদে
োদজ পুরুষদের হিেুক্ত
পুরুষদের প্রিাি ভূ হমো
েরুি। মেমি স্বামীদের
গ্রিে েরদর্ িদব।
র্াদের রীদের আসন্ন প্রসব
সমদের হবপে-সদির্
সম্বদে সদচর্ি েরুি
হেভাদব োিবািদির বযবস্থা
েরদর্ িদব, মহিলাদের
স্বাদস্থযর জিয পহরবার
পহরেিিা ইর্যাহে মশখাি।
উন্নহর্র উদেদশয
পহরবর্ৃ দির প্রহর্হিহি
হিসাদব পুরুষ





হলঙ্গ সমর্া সম্বদে প্রচার
েরুি োর দ্বারা পুরুষ
এবং মহিলাদের স্বাদস্থযর
উন্নহর্সািি িদব এবং
অসমর্ার অবসাি িটদব।
অসমর্া সম্বদে বক্তবয
রাখার সমে পুরুষদের
পূেৃ অংশগ্রিে এবং
সিদোহের্ার প্রদোজি





প্রদোজিমর্ েখি মেখাদি
পহরদষবা মেওো িদব
র্ার েমৃপন্থার
োঠাদমাের্ পহরবর্ৃ ি
িদব।
পুরুষদের উপর
মেৌিসঙ্গী, হপর্া এবং
সম্প্রোদের সেসয হিসাদব
অদিে বতিৎ োেৃভার
িােদব।

-৯পুরুষ, ‘এস আর এইচ আর’ এবং সমাজ – এেহেদে মেমি পুরুষদের েমৃপন্থা খাহিেটা
অস্বাভাহবে এবং রাদের সদঙ্গ ‘এস আর এইচ আর’ হবষদে পুরুষদের সিুখীি িওো খুবই
সমসযাপূেৃ, মর্মহি অিযহেদে সমাজ পুরুষদের এবং র্াদের প্রজিিের্ এবং মেৌি সািদসর ের
বাহড়দেদছ এবং এইগুহল সবই মবহশর ভাে সমাদজই পুরুষদের আসল চহরি। েমর্া, হিেিে,
েুেৃমর্া, বহু মহিলাদে সন্তুষ্ট্ েরার েমর্া, জন্ম মেওোর েমর্া, এইগুহলদে োময পুরুষালী
লেে হিসাদব বহু েত হষ্ট্দর্ িরা িে। অদিে েত হষ্ট্দর্ এই লেেগুহল হবদশষ অিুষ্ঠাদির মািযদম
লেেীে েরা িে েখি এেজি বালে মিদে প্রািবেস্ক পুরুদষ রূপান্তহরর্ িে। আজদের হেদি
এমি অদিে সামাহজেভাদব আোহঙ্ক্ষর্ পুরুষালী লেে মেখাদি পুরুদষর হলঙ্গের্ েমর্া
মহিলাদের উপদর পদরােভাদব প্রোহশর্ িে বা অদিেসমে হলঙ্গ প্রদভেোরী আচরদের সদঙ্গ
সংেুক্ত েরা িে ো হিংসাত্মে এবং এেটি আবর্ৃ চক্র বর্হর েদর েখি হলঙ্গ সমর্া েতহষ্ট্দোে
মিদে হবচার েরা িে। এই সম্পেৃ অিৃাৎ আেশৃ পুরুষত্ব এবং মহিলাদের মেৌির্া এবং
প্রজিিের্ স্বাদস্থযর উপর সামাহজে হিেিে হবহভন্ন েত হষ্ট্র মেদি হভন্ন হেন্তু ফল অহিোংশ
মেদিই এে। িরা োে েহেে এহশো মেখাদি ১.৭ লে মোটি মলাে (পতহিবীর জিসংখযার ১/৪
ভাে) বাস েদর, মসখাদি মেখা োে মে পুরুষালী হিেমগুহল ওর্দপ্রার্ভাদব প্রজিিের্ এবং
মেৌি স্বাস্থয সংক্রান্ত হবশ্বাস, রীহর্ এবং আচরদের সদঙ্গ জহড়র্। এই অঞ্চদল অদিে এস আর
এইচ আর সংস্থা রদেদছ এবং আমরা েহে র্াদের মদিয েদেেটিদে পরীো েহর এই সম্পেৃ গুহল
পহরষ্কার িে মেমি িীদচ বেৃিা েরা িলঃ
বালযহববাি – এটি এেটি পতহিবীর উদদ্বদের হবষে িদে োাঁহড়দেদছ এবং েহেে এহশো ও
উপসািারা অঞ্চলদে পতহিবীর উষ্ণ এলাো বদল িরা িে। ইহর্িাস খুজ
াঁ দল মেখা োে মে
বালযহববাি সম্বদে উদদ্বে ১৩০ বছদরর অহিে আদে মিদে আরম্ভ িে এবং প্রিম হেদের
আইিগুহল ৮০ বছদরর আদের মিদে হবহিবদ্ধ েরা িে। এই উপমিাদেদশর অহিোংশ অঞ্চদল
হববাি এেটি সাম্প্রোহেে এবং পাহরবাহরে হবষে মেখাদি সংহশ্লষ্ট্ বযহক্তদের স্বািীির্া খুব েমই
িাদে। এটি খুব িহিষ্ঠভাদব সামাহজে মশ্রেী এবং জাদর্র সদঙ্গ েুক্ত, পুরুদষর সিাি ও মেৃাো
এবং ো মেৌির্াের্ হবশুদ্ধর্া ও মেৌমাদেৃর সদঙ্গ েুক্ত। েিযাসন্তািদের মেৌির্াের্ পহরপূেৃর্া
সম্বদে উদদ্বে রদেদছ এবং হপর্ারা র্াদের েিযাদের বালযহববাি হেদে সামাহজে োহেত্ব পালি
েরদছি। মেখা োে মে েিযাদের হববাি অদিে সমে বেঃসহের পূদবৃই িে এবং মসদেদি
র্াদের মেৌির্াের্ হবপদের মিদে বাাঁহচদে রাখা িে ের্হেি িা মস বেঃসহে প্রাি িদে এবং
অদিেসমে এেটি আিুষহঙ্গে হবোে অিুষ্ঠাি সম্পন্ন েরা িে েখি মস সর্যই র্ার পহর্েতদি
োিা েদর। হববাি িওো অদিে সমদেই পুিদের পদে সিাদির হচি িে এবং বহুদেদি এটি
বালে মিদে পুরুদষ পোপৃে েরার সামাহজে রীহর্ হিসাদব েেয িে।
শীঘ্র েভৃ িারে – এটিদে শীঘ্র হববাদির অিুহসদ্ধান্ত হিসাদব মদি িদর্ পাদর হেন্তু
িওোর সদঙ্গ সদঙ্গই প্রাে মহিলাদের উপর সামাহজে হিপীড়ি অিবা চাপ
েভৃ িারদের েমর্া প্রমাে েরার জিয (এবং পুরুষদের উপর র্াদের মহিলাদের
েমর্া মেটি র্াদের শহক্ত এবং সম্পােি েরার েমর্ার পহরচােে)। েহেও
সমদের সাদি ক্রমাের্ই বাড়দছ উচ্চ সামাহজে র্িা অিৃনিহর্ে মশ্রেীদর্ হেন্তু
জদন্মর আদে েভৃ হিদরািদের বযবিার চূ ড়ান্তভাদব েম।

র্া িে। হবদে
িাদে র্াদের
েভৃ বর্ী েরার
হববাদির বেস
প্রিম সন্তাদির

-১০হিম্নোমী মেৌি অিুপার্ – এটি ক্রমশঃ এেটি অঞ্চদলর মুখয হলঙ্গহবচােৃ হবষে হিসাদব মেখা
হেদে এবং অবশযই িহিষ্ঠভাদব হিম্নোমী পহরবাদরর আোর এবং ঊর্ধ্ৃোমী সামাহজে ও
অিৃনিহর্ে অবস্থার পহরচােে। সামাহজে অন্তঃপ্রজন্মের্ োহেদত্বর পহরদপ্রহেদর্ এেটি পুিসন্তাদির
মূলয এবং র্ার সদঙ্গ েিযাসন্তাদির ববষময অর্যন্ত হবেত র্ভাদব ঊর্ধ্ৃোমী সামাহজে েহর্ এবং
উচ্চাোঙ্ক্ষার সদঙ্গ জহড়র্।
হপর্ত ত্ব – এেজি পুরুদষর হপর্া িওো খুবই জরুহর এবং পুিসন্তাদির হপর্ত ত্ব েরা আরও মবহশ
জরুহর। মেদির্ু পহরবারগুহল অদিে মেদিই মেৌি পহরবার হিসাদব অবস্থাি েদর মসদির্ু এেজি
পুরুদষর সদঙ্গ র্ার সন্তািদের প্রােত হর্ে েূরত্ব অদিে মেদিই অহিে িাদে। অহর্হরক্ত রেেশীল
পহরবারগুহলদর্ মেদির্ু এখিও পুরুষ ও মহিলাদের পতিেভাদব িােদর্ িে মসদির্ু এেজি
পুরুদষর র্ার হশশুসন্তািদের সদঙ্গ িহিষ্ঠর্া েরাও বড় এেটা সম্ভব িে িা। পুদির সদঙ্গ
হমিহিো শুরু িে েখি মস বড় িে, োর প্রিাি উদেশয িাদে পুিদে এেজি বহলষ্ঠ পুরুদষ
পহরের্ েরা। অদিে মেদি পুরুষরা োেৃসূদি পহরবার মছদড় অিয স্থাদি োে। এইরূপ
পহরহস্থহর্দর্ এেজি পুরুদষর োছ মিদে সামাহজে প্রর্যাশা এবং র্ার প্রজিি এবং হশশুপালদি
অংশগ্রিদের সুদোেও সীহমর্ িাদে।
অবশয আবার এেই অঞ্চদল হবহভন্ন িরদের সামাহজে প্রর্যাশা এবং আচরে মেখদর্
পাওো োে হেন্তু হেছু সাবৃজিীি সামাহজে হিেম রদেদছ ো বর্ৃ মাি প্রসদঙ্গর পহরদপ্রহেদর্ এস
আর এইচ আরদে প্রভাবাহির্ েদর। এইগুহল িলঃ
 মহিলাদের সিািদে বাস্তবাহের্ েরার হবষে – হবপে এবং হিংস্রর্া মিদে রো েরা –
সামাহজেভাদব অিুদমাহের্ হভ এ েহিউ (VAW) মিদে হপউহিটিভ (Punitive) িষৃে
পেৃন্ত
 হিজস্ব এবং জিসািারদের এলাোর পািৃেয সািি – হিজস্ব এলাোদে জিসািারদের
পরীোর সামদি িা আিা োর মদিয প্রচার মািযমও পদড় এবং বািযর্ামূলে আইি জাহর
েরার সংস্থাগুহলর দ্বারা হবেযমাি আইিগুহলদে হিহিে েরা
 হেছু েত হষ্ট্দ্বারা অিুদমাহের্ হলঙ্গ ববষময সতহষ্ট্োরী অিুশীলি ো ‘এস আর এইচ আর’এর
উপর প্রভাব হবস্তার েদর
 সামাহজে ক্রদমাচ্চ মশ্রেীহবভাে বিহর্েভাদব অিুদমাহের্ িমৃ, প্রিা, সিীেৃর্া/স্বাদেহশের্ার
মািযদম
 হবশ্বােি দ্বারা প্রচু র সামাহজে অিৃনিহর্ে পহরবর্ৃ ি। এর মদিয হেছু েদলর িস্তান্তর েরা
োে এমি আে েরা আবার হেছু েদলর শহক্ত ফু হরদে োওো। েহেে এহশোর
মেশগুহলদর্ এেটি সািারে বযাপার মেখা োে। র্া িল প্রচু র মহিলাদের মলৌহেের্াপূেৃ
োেৃদেদি অংশগ্রিে
 হপর্ত র্াহিে িীহর্গুহলর পহরবর্ৃ দি বািা – বাহিযে েত হষ্ট্র বহিরাক্রমে হিসাদব মেখা োে
এবং স্বেীের্ার সদঙ্গ েুক্ত িমীে অেহবশ্বাসদে শহক্তপূেৃ েরা
এেটি অঞ্চদলর বর্ৃ মাি ‘এস আর এইচ আর’ সম্পহেৃ র্ চচৃার এবং হবেযমাি হলঙ্গ-সম্পহেৃ র্
িীহর্র মোিও পহরবর্ৃ দির প্রদচষ্ট্াদে এই সব বাস্তব সম্বদে সদচর্ি িদর্ িদব এবং বুঝদর্ িদব
ও েুহক্ত খাড়া েরদর্ িদব। পতহিবীর েহেোঞ্চদলও এই এেই িরদির অবস্থা হবেযমাি। র্দব এই

-১১হবদশষ এবং িািারূপ সামাহজে এবং েত হষ্ট্েুক্ত বাস্তবগুহল হবশেভাদব মবাঝা োেিা এবং পতহিবীর
সািারে উন্নহর্সািদির প্রদচষ্ট্ার মদিযও আিা িেিা।
এস আর এইচ অহিোদরর সংগ্রাদম পুরুষ – এেহেদে মেমি পুরুষরা মহিলাদের প্রজিি এবং
মেৌির্াের্ স্বাদস্থযর অহিোদরর সংগ্রাম সমিৃি েদরদছি, অিযহেদে এইচ আই হভ(HIV) এবং এ
আই হে এস(AIDS)-এর মেদি র্াাঁরা মে মোিও ‘এস আর এইচ আর’ হবষে আদলাচিাে
অগ্রসর িদর্ মির্ত ত্ব েদরদছি েহেও হচহেৎসা পাবার স্বাদিৃ। আদমহরোে মেখাদি এইচ আই হভ
এবং এইেস সমোমী অসুখ হিসাদব প্রিম পহরহচর্ িে, এট আপ (ACT UP) িাদম এেটি
সমোমী পুরুষদের সংস্থা এইচ আই হভ এবং এইেস-এর মেদি অহভেমি ও সুলদভ হচহেৎসা
লাদভর বযাপাদর সিাের্া েদরদছি। েহেে আহফ্রোে এেই িরদির ভূ হমো গ্রিে েদরহছদলি
হেটদমণ্ট এেশি েযামদপি [Treatment Action Campaign (TAC)] োরা েহেে আহফ্রোর
সরোরদে এহণ্ট মরদো ভাইরাল (Anti Retro Viral) হচহেৎসাদে হবশ্বজিীি েরবার জিয
সাংহবিাহিে আোলদর্ হিদে োি।
৪।

পুরুষ এবং এস আর এইচ আর – এেটি পেৃাোহির্ েতহষ্ট্র প্রদোজিীের্া
পুরুষ এবং বালেদের এস আর এইচ আর-এর হবষেগুহলদর্ অন্তভুৃ ক্ত েরার
প্রদোজিীের্া সম্বদে আই হস হপ হে োেৃর্াহলোে মসাচ্চারভাদব জািাদিা িদেহছল হেন্তু এই
বযাপাদর হবদশষ হেছু এখি অবহি েরা িেহি। মেৌির্াের্ এবং প্রজিিের্ স্বাস্থয এবং অহিোর
সম্পদেৃ এেটি সংহেি হববরদে এই এলাোে এেটি হবেি েতহষ্ট্র প্রদোজিীের্া সম্বদে বলদর্
মেদল মহিলাদের অিুভূহর্প্রবের্া এবং মির্ত ত্বদে স্বীোর েরদর্ই িদব। এেই সদঙ্গ আমাদের
বুঝদর্ িদব মে সামাহজে রীহর্ অিুোেী পুরুষদের অন্তহিৃহির্ েমর্া এবং হিেিে রদেদছ
মহিলাদের প্রজিিের্ স্বািীির্ার েমর্ার উপর। এেজি মহিলার স্বািীির্া খবৃ িে র্ার
প্রজিিের্ স্বাস্থযর উপর প্রভাব পদড় এবং র্ার প্রজিিের্ অহিোর প্রদোে েরার েমর্াও খবৃ
িে এেই োরদে। োরেটা িল সামাহজে িীহর্ এবং সমাজ এেজি পুরুদষর োছ মিদে আশা
েদর এবং বািয েদর র্াদে র্ার মপৌরুষত্বদে প্রদোে েরদর্ এবং এর ফদল র্াদের আচরে
মহিলাদের স্বািীির্ার পদি বািা িদে োাঁড়াে। এেটি হবেি েতহষ্ট্দর্ এই বেিগুহলদে বুঝদর্ িদব
এবং এেটি পুরুষদে অিবা এেটি েলদে এই সামাহজে োবীগুহল মভদে মবহরদে আসার জিয
সািােয েরদর্ িদব। এরপর পুরুষদের ের্ৃ বয িদব র্াদের সবাইোর মর্ামর্ েতঢ়রূদপ মিাষো
েদর র্াদের হিদজদের সম্বদে এেটি সুন্দর প্রহর্মূহর্ৃ র্ু দল িরা মে এেজি প্রেেপূেৃ এবং সমেে
সঙ্গী, এেজি উহদ্বগ্ন এবং েমর্াসম্পূেৃ হপর্া, সব হেছু ভাে েদর মিে এমি ভ্রার্া এবং
সদবৃাপহর মহিলাদের সমািেমর্া বযবিার এবং উপদভাে েরার বযাপাদর এেজি োহেত্বশীল
সমিৃে এবং সািােযোেে। এহটহভট (activist), োরা েভীরভাদব হলঙ্গসমর্া হিদে উহদ্বগ্ন,
আমাদের োজই আমাদের বুহঝদে মেে মে এেটি হবেি েতহষ্ট্ এবং সমগ্র সংগ্রাদম পুরুদষর
ভূ হমো মেবলমাি সম্ভবই িে, উপরন্তু বহু পুরুষ এই সংগ্রাদমর সদঙ্গ জহড়র্ রদেদছি। ‘মমি
এিদেজ’, এেটি সারা পতহিবীর হবহভন্ন সংস্থা (োরা পুরুষ এবং বালেদের হিদে হলঙ্গসমর্ার
উপর োজ েদরি) সদিলি এেটি পেদেপ রাখদর্ চাে এই বুঝদর্ মে হেভাদব র্ারা
মহিলাদের েমর্ার লড়াইদে োাঁরা েুক্ত র্াাঁদের সদঙ্গ হবহভন্ন জােোে পুরুষ এবং বালেদের ির্ু ি
ভূ হমো হিদে এেসদঙ্গ োজ েরদর্ পাদরি।

-১২এই পেদেদপর সমগ্র উদেশয িলঃ






প্রহর্টি স্তদরর মিটওোেৃ সেসযদের মদিয মোেযর্া বর্হর েরা
মহিলাদের স্বাদস্থযর অহিোর আদন্দালি এবং অিযািয সংস্থা এবং সামাহজে আদন্দালি
োরা এস আর এইচ আর হবষদের উপর োজ েরদছ র্াদের সদঙ্গ সম্পেৃ বর্হর েরা
স্থািীে, আঞ্চহলে এবং জার্ীে স্তদর প্রচারদে সমিৃি োর উদেশয এেজি এবং অদিে
পুরুদষর মদিয সদচর্ির্া জাোদিা োদর্ র্ারা হবেযমাি হলঙ্গ ববষময সতহষ্ট্োরী সামাহজে
রীহর্দে বজৃি েদর এবং হবেি এস আর এইচ আর আচরে গ্রিে েদর
রােীে উচ্চ অহিোর সম্পন্ন বযহক্ত এবং েমৃপন্থা সতহষ্ট্োরী বযহক্তদের সদঙ্গ হিম্নজার্ীে,
জার্ীে এবং আন্তজৃাহর্ে স্তদর আদলাচিাদে সমিৃি এবং শহক্তশালী েরা োদর্ হলঙ্গ
অিুভবিশীল এস আর এইচ আর পহরদষবা সবাইদে মেওো োে

সারা পতহিবীদর্ মে েত হষ্ট্র ববহচি এবং হবহভন্ন েমৃপন্থা রদেদছ মসইগুহল মভদব েিদসপ্ট মিাদটর
পরবর্ী অংশটিদর্ হেছু প্রশস্ত িীহর্র উদেখ েরা িদেদছ ো মিটওোেৃ সেসযরা র্াদের হিজস্ব
েমৃপন্থা প্রস্তুর্ েরার সমে মদি রাখদবি এবং স্থািীে অগ্রাহিোর এবং বাস্তবদে গুরুত্ব মেদবি।
৫।

েতহষ্ট্ মিদে বাস্তদবঃ হেছু পিহিদেৃ শে িীহর্
স্থািীে বাস্তব উপলহির উপাে – সারা পতহিবীদর্ মহিলাদের প্রজিিের্ এবং মেৌি
স্বাদস্থযর উপর পুরুষদের শহক্তর বযবিার এেই িরদির এবং হবহভন্ন উপাদে িে। পতহিবীর হেছু
অংদশ এই িারোগুহল আরও শহক্তশালী িে, পুরুষ িদে জন্মাদিার হে অিৃ এই িরদির হেছু
জাহর্ের্ প্রর্যাশা মিদে। বর্ৃ মাদির বাস্তবদে বেলাদর্ মেদল আদে এদের বুঝদর্ িদব। হমহলর্
প্রর্যাশার েমর্া এবং প্রভাব হবদশষ েদর পুরুষদের উপর মবহশ পদড় এবং মসদির্ু পুরুষরা
িািা িরদির হক্রোেলাপ েদর, র্ার মদিয হিদজদের পুরুষ প্রমাে েরবার জিয হবপদের ঝুাঁ হে
মিে। এটি এেটি পহরহস্থহর্র উদদ্রে েদর মেখাদি এেজি পুরুষ হেছু আচরে েদর োর জন্ম
হবশ্বাস মিদে িেহি হেন্তু র্ারা ভাদব এদর্ র্াদের সমাদজ েের বাড়দব। এই িরদির
পহরহস্থহর্দর্ এেজদির বযবিাদরর পহরবর্ৃ ি িটাদিা হবদশষ েদর প্রজিিের্ এবং মেৌি স্বাস্থযর
মেদি খুবই েঠিি িদব আরম্ভ েরা এবং চাহলদে োওো। এেজি পুরুষদে জাহর্র মভোদভে িা
মমদি অিয জাহর্দর্ হবদে েরার েরুে হমহলর্ হসদ্ধান্ত অিুোেী মে শাহস্ত মপদর্ িে
ঐহর্িযবিিোরী সংস্থা মেমি খাপ পঞ্চাদের্ মিদে র্া ভারর্বদষৃর মর্ি মেদশ এেজি পুরুদষর
উপর হমহলর্ প্রর্যাশার েমর্াই প্রমাে েদর। এই সামাহজে িীহর্গুহল প্রােই আরও শহক্তশালী িে
হবশ্বাসপ্রোলী দ্বারা ো মহিলাদের অিীির্ারই প্রর্ীে (িীদচর গ্রাহফে দ্রষ্ট্বয)। এই হচন্তািারা
অিবা হবশ্বাসপ্রোলী িা বুদঝ হলঙ্গসমর্া এবং হবচাদরর আশা েরদল মহিলা ও পুরুদষর সম্পেৃ
হভহত্তের্ভাদব ও হচরস্থােীভাদব বেল েরা োদবিা।

-১৩হচি ১) হলঙ্গ – এেটি সুসম্বদ্ধ সামাহজে ক্রদমাচ্চ মশ্রেীহবভাে হিসাদব
হলঙ্গ ভূ হমো – পহরবাদরর মদিয এবং সম্প্রোদের মদিয ------------------ হলঙ্গ হিহমৃর্ সম্পেৃ
|
 স্বামী এবং রীর মদিয
|
 ভাই এবং মবাদির মদিয
|
 হপর্া-মার্া এবং পুি এবং েিযা
|
|
 সংস্থাদির উপর অহভেমি এবং হিেিদের পািৃেয
|
 পাহরবাহরে আহিৃে সংস্থাি
সামাহজে িীহর্
 সাম্প্রোহেে সংস্থাি
|
 রাজনিহর্ে সংস্থাি
|
|
|
|
এেজি পুরুষ বলদর্ হে মবাঝাে – সম্প্রোদের প্রর্যাশা
|
অিুদমােদির মািযদম সমিৃি/পুিরাে বলবৎ েরা -----------------------

পতহিবীর েহেদে অদিেগুহল মেশ উপহিদবশ পরবর্ী মেশ োর ফদল িেদর্া র্াদের উপহিদবশ
সমেোর সামাহজে সংদশাহির্ আইি রদেদছ অিবা ির্ু ি সামাহজে ও রাজিীহর্ে সমর্াবােী
আইহি োঠাদমা রদেদছ ো আন্তজৃাহর্ে সমিৃি ও সিদোহের্াে বর্হর িদেদছ। মহিলাদের আইি
এবং সামাহজে সমিৃি সংক্রান্ত র্িযসোি েুহক্তেুক্ত িদব। বহু মেদি িেদর্া আইি এবং
হিেমিীহর্ আদছ ো মহিলাদের প্রজিিের্ ও স্বাস্থয পহরদষবাে অহভেমিদে সমিৃি েদর হেন্তু
হমহলর্ অিীিা অিবা পহরদষবা োিোরী বযহক্তদের অসমিৃি অিবা বািযর্ামূলেভাদব আইি
প্রদোে েরার প্রহর্হিহিরা এমি বযবস্থা েদর মে আইিটি অহিোংশদেদি অোেৃেরী িদে িাদে।
ভারর্বদষৃ অজস্র হিেমিীহর্ বর্হর িদেদছ হেন্তু অহিোংশ মেদিই মসগুহলর এেই পহরেহর্ িদেদছ
মেমি বালযহববাি, পে, েভৃ পাদর্র হবরুদদ্ধ আইি। স্থািীে হপর্ত র্াহিে পুরুষেে র্াাঁদের পুদরাদিা
িারোই বজাে রাদখি ো এই িরদির ভাদলা সামাহজে উন্নহর্সািদির পিদে র্ধ্ংস েদর। অবশয
প্রাচীি ঐহর্িযপূেৃ সমাজগুহলও অহবরর্ পহরবর্ৃ দির জিয মিযস্থর্া েরদছ এবং হেছু হপর্ত র্াহিে
হভহত্তের্ হিেিে রাখা সদেও মহিলাদের জিয এবং মহিলাদের হিজস্ব হেছু উচ্চাোঙ্ক্ষাদেও স্থাি
মেওোর মচষ্ট্া েরদছ। বর্ৃ মাদির সারা হবদশ্বর িব-উোর অিৃনিহর্ে বযবস্থাই এই িরদির
সামাহজে মিযস্থর্ার সুদোে েদর মেে। অর্এব আমরা ভারর্বদষৃ মেখদর্ পাহে মে মহিলারা
বাজাদর খরচ েরার জিয অিৃনিহর্ে স্বািীির্া পাদেি হেন্তু হববাদির মেদি পহরবাদরর হসদ্ধান্তই
মমদি চলা িে, বরপে প্রিাও চলদছ এবং পুিসন্তাদির প্রািািযও ছহড়দে পদড়দছ। অিযহেদে
মহিলারা অদিে মবহশ সচল িদেদছ এবং অিবেসী মহিলা এবং পুরুষদের হববাদির পূদবৃ মেৌি
সম্পদেৃ হলি িওোর সংখযাও খুব মবহশ। হেন্তু জন্মহিদরাদির োহেত্ব মহিলার উপরই িাদে

-১৪(প্রােশই শীঘ্র োেৃেরী জন্মহিদরািদের প্রদোজি িে) এবং মছদল এবং মমদে উভদের মেদিই
হববাি পহরবাদরর হসদ্ধান্ত এবং বযবস্থা অিুোেীই িে।
মহিলাদের সংগ্রাদমর সদঙ্গ অহভন্নর্া – সমাদজর মদিয মিদে হলঙ্গনবষময েূর েরার জিয
মে ির্ু ি িস্তদেদপর প্রদোজি র্াদে খুাঁদজ বার েরদর্ িদল সঠিে এলাো মেখাদি সামাহজে বেল
এবং িস্তদেপ প্রদোজি র্াদে হচহির্ েরা েরোর। এম হে হজ (MDG) এবং এস হে হজ
(SDG) পদ্ধহর্গুহলর দ্বারা আন্তজৃাহর্ে স্তদর উন্নহর্সািদির প্রর্যাশা ও মচষ্ট্ার ফদল বহু মেদশ
উন্নহর্র মেি বর্হর িদেদছ। আন্তজৃাহর্ে উন্নহর্র সংেঠি (International Development
Organizations – INGOs) এবং হেছু মেদি মেশীে উন্নহর্র সংেঠি(Indigenous
Development Organizations – NGOs)-গুহলদে সরোরদে এই উন্নহর্সূচে পহরেিিাগুহলদে
বাস্তবাহের্ েরার জিয সািাদেযর মির্ু অিৃ এবং োহেত্ব মেওো িে। প্রজিিের্ স্বাদস্থযর হবষে
মেমি জন্মহিদরািদের বযবিার এবং মার্ার স্বাস্থয এইগুহল এই েমৃসূহচর মদিয পদড়। অপরহেদে
এই এেই মেশগুহলদর্ মেশীে মহিলা সংস্থাগুহল, মািবাহিোর সংস্থাগুহল এবং সামাহজে
আদন্দালিগুহল অদিে সমেই অহিে স্বািীির্া, েভৃ পাদর্র অহিোর এবং এল হজ হব টি
(LGBT) অহিোর ইর্যাহে হবষদে হলি িদে োি হবদশষ েদর মেখাদি এইগুহল আইিহসদ্ধ িে।
এেটি সংস্থা েখি মহিলা এবং পুরুদষর সামাহজে সম্পদেৃ র মমৌহলে পহরবর্ৃ দির (হবদশষ েদর
প্রজিি এবং মেৌির্াসংক্রান্ত) মচষ্ট্া েদর র্খি র্াদের মদি রাখদর্ িদব মে হেভাদব েুটি এেই
িরদির মলােদের এেেদলর োেৃেলাপ অিযেলদে প্রভাবাহির্ েদর হবদশষ েদর স্বািীি সামাহজে
আদন্দালি এবং মহিলা অহিোর সংস্থাগুহল।
আদরেটি উদদ্বদের হবষে মেটি হবহভন্ন জােোে এবং হবহভন্ন সমে মহিলা সংস্থারা র্ু দল
িদরদছ র্া িল োরা অিৃসািােয েদরি র্াদের অসম বযবিার অিৃাৎ পুরুষদের মোিও হবষদে
র্ারা োি েরদর্ মবহশ আগ্রিী িি হেন্তু র্ারা অদিে মবহশ প্রদোজিীে মহিলাদের অহিোর
এবং েমর্াহবষেে োদজ হেদর্ উৎসািী িি িা। এস আর এইচ আর-এর মেদি হেছু হবষে
আদছ োদর্ রাদের মোদিা আগ্রি িাদে িা, োর ফদল রাে এবং মবসরোরী োিসংস্থার োছ
মিদে খুব েমই আহিৃে সািােয আদস। এস আর এইচ আর পুরুষদের ভূ হমো হবষে হিদে মে
োজ েদর র্ার উহচর্ অিযািয সংস্থা োরা এেই হবষদে োজ েদর র্াদের সদঙ্গ সম্পেৃ েদড়
মর্ালা হবদশষ েদর োরা রাে-মদিািীর্ এলাোে োজ েদর। এস আর এইচ আর-এর মেদি
উন্নহর্সািি সম্ভব িদেদছ মহিলা এবং মহিলা সংস্থাগুহলর মািযদম োরা প্রচহলর্ প্রিা এবং আইহি
হবহিহিদষিদে চযাদলঞ্জ জাহিদেদছ এবং পুরুষদের হিদে োদজর মেদি খুব সাবিাদি েরদর্ িদব
োদর্ এই সংস্থাগুহল হবহেন্ন অিবা প্রর্যাখযার্ িা মবাি েদর। বাস্তদব মমি এিদেজ সিেমীরা
র্াদের োদজর পহরেিিা েরা, মসটি োেৃেরী েরা এবং পুিরীেে েরার বযাপাদর মহিলা
স্বািীির্া সংগ্রাদম সহক্রে অংশগ্রিেোরী মহিলাদের মেি অন্তভুৃ ক্ত েদরি। এেটি প্রদোজিীে হবষে
মদি রাখদর্ িদব োদর্ আমাদের োজদে েখদিাই পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের সদঙ্গ, পুরুষদের
জিয অিবা মহিলাদের জিয (এস আর এইচ আর হবষে) িা মদি িে, মসই অঞ্চদলর
মহিলাদের সংগ্রামদে মেি ভু দল িা োওো িে।
পুরুষদের হক্রোেদমৃর বযাখযা – এেহেদে আমরা মেমি সাম্প্রোহেে স্তদর এস আর এইচ আরএর উপর আমাদের োজ পহরেিিা এবং োেৃেরী েরহছ অিবা হমহলর্ভাদব প্রচার েরহছ
অিযহেদে মর্মহি পুরুষদের দ্বারা মহিলাদের উপর হিেৃার্ি এবং রাে দ্বারা মহিলাদের েমর্া

-১৫খবৃ েরার িটিাও িটদর্ িােদব। মমি এিদেজ মিটওোদেৃ র োজ িদব এই িটিাগুহলদে জািার
ও মবাঝার মচষ্ট্া েরা এবং মহিলাদের আদন্দালদির প্রহর্হক্রোর সদঙ্গ সাহমল িওো।
পুরুষদের হবদশষ সুহবিার প্রহর্হবম্ব এবং পহরবর্ৃ দির েমৃপন্থা – হলঙ্গ ববষমযদে েূর েরার সূদি পুরুষ
এবং বালেদের উপর মে োজ েরা িদেদছ র্াদর্ মেখা মেদছ মে পুরুষদের দ্বারা সমাদলাচিা
এই োদজর এেটি অহর্ প্রদোজিীে অঙ্গ। মে পদ্ধহর্দর্ই োজ েরা মিাে িা মেি পুরুষদের
হিদজদের জীবদি মহিলাদের সদঙ্গ সম্পেৃ হিদে আদলাচিার অবোশ িােদব। এই সমাদলাচিার
দ্বারা পুরুষ এবং বালদের পদে ক্রদমাচ্চ মশ্রেীহবভাদের মর্ি সামাহজে সম্পেৃ , র্াদের হিজস্ব
অবস্থাি এবং হবদশষ সুহবিা মবাঝা সিজ িদব। এই হবদশষ সুহবিা এেটি হলঙ্গ সমর্া এবং
সামাহজে িযােহবচাদরর পটভূ হমোর বুঝদর্ পারা হিজস্ব পহরবর্ৃ দির মেদি এেটি শহক্তশালী
মপ্ররো। ভারর্বদষৃ সািারের্ঃ মহিলা এবং পুরুষদের পতিে অবস্থাদির ফদল এেজি পুরুষ র্ার
জীবদি মহিলাদের সদঙ্গ এই পহরবর্ৃ ি খুব েভীরভাদব উপলহি েদর। এই পহরবর্ৃ ি হিজস্ব
সম্পদেৃ র হবহভন্ন মেদি িদর্ পাদর মেমি মেৌি সম্পেৃ , সন্তািপালদি অিবা সাংসাহরে োদজ
অংশগ্রিে েরা অিবা মহিলাদের হিজস্ব শখ মমটাবার জিয েতদির বাইদর োবার স্বািীির্াদে
সমিৃি েরা। র্াই এই পহরেিিাগুহল মেবল জন্মহিদরািে বযবিাদরর মর্ এেটি েু দ্র এস আর
এইচ আর েদমৃর মদিয সীমাবদ্ধ িা মিদে আরও বতিৎ হলঙ্গ ববষময সংক্রান্ত সামাহজে িীহর্, ো
মহিলাদের সামাহজে এবং প্রজিিের্ স্বািীির্াদে খবৃ েদর, র্াই হিদে োজ েদর। এর সদঙ্গ
অবশযই এেজিদে হপর্ত ত্ব সম্বদে সদচর্ি িদর্ িদব। মহিলাদের হিরাপত্তা এবং হবহভন্ন িরদির
হিপীড়ি মিদে সুরো িদে এেটি প্রািহমে িারো ো পুরুষদের উৎসাি আেষৃে েরদব। হেন্তু
এটি বুঝদর্ িদব মে এই িারোর গ্রিেদোেয পুরুষর্ি এবং মপৌরুষদত্বর সদঙ্গ মেি মোিও
হবদরাি িা িাদে।
মে মেশগুহল এখিও উন্নহর্র পদি মসই মেশগুহলদর্ বহু প্রাচীি ঐহর্িযবািী সাদবহে
সম্প্রোে এখদিা ির্ু ি উোর আিুহিের্ার সদঙ্গ েভীর সংগ্রাদম হলি। মহিলাদের উপর মিদে
হিেিদের েমর্া মছদড় মেওো এমিই এেটি মেি মেখাদি এই িরদির সমাজ খুবই সাবিাির্া
অবলম্বি েদর এবং এই প্রচাদরর এটিই উদেশয। পতহিবীর বহু অংদশ মে মমৌলবাে ক্রমশঃ বহিৃর্
িদে র্ার মপছদি োরে এেটিই র্া িল হপর্ত র্াহিের্া এবং মপৌরুষত্ব ির্ু ি ‘হবদেশী’
িারোগুহলর দ্বারা আসন্ন হবপদের লেে মেদখ ভীর্ মবাি েরদছি। বহু সাদবহে সমাদজ েিােি
সমিৃি ছাড়া জিসািারদের জিয িীহর্ ও পহরেিিার পহরবর্ৃ ি অদিেসমে োেৃেরী িেিা।
অর্এব বর্ৃ মাি উদেযাদের এেটি প্রদোজিীে অংশ িল ওই হবদশষ এলাোর পদে এেটি প্রাসহঙ্গে
িটিা অিবা হলঙ্গ সম্পদেৃ র মদিয পহরবর্ৃ ি আিার েুহক্ত ো বহু পুরুদষর োছ মিদে সমিৃি
পাে। ‘পাপ’ এবং ‘মবআইহি’ এই েুটি শব্দ ো হলঙ্গ হিবৃাচি সম্পহেৃ র্ শব্দ োর ফদল িারী
হলঙ্গ অিুপার্ েদম োে মোদিা ভাদবই ফলপ্রসূ িেহি বরং এদে অপদরর সতজিোরী েমর্া খবৃ
েদরদছ। প্রিম মেদি এটি এেই বিহর্ে োঠাদমা বযবিার েদরদছ মেখাদি অিযািয ববষমযপূেৃ
অভযাসগুহলর সমিৃদি েুহক্ত মেখাদিা িদেদছ হেন্তু আসদল এটি বযিৃ িদেদছ োরে েভৃ পার্দে
‘পাপ’ হিসাদব মেখাদিা িদেদছ ো মহিলাদের েভৃ পাদর্র মেদি হিরাপে অহভেমিদে বািা
হেদেদছ। হদ্বর্ীে মেদি বযিৃর্ার োরে িল সমস্ত আইি ো মহিলাদের সামাহজে অবস্থাদির
উন্নহর্র জিয েঠির্ িদেদছ মসগুহলদে গুরুত্ব মেওো িেহি, োরে র্ারা সম্প্রোদের প্রর্যাশার
হেদে িজর মেেহি, োর ফদল মোদিাটিদেই ঠিেভাদব োেৃেরী েরা িেহি।

-১৬এই প্রচাদরর এেটি প্রদোজিীে এবং গুরুত্বপূেৃ চযাদলঞ্জ িল এেজি পুরুষ োর োদছ হলঙ্গ
সম্পহেৃ র্ এবং ‘এস আর এইচ আর’ সম্পহেৃ র্ আচরদের পহরবর্ৃ দির মূলয আদছ এবং মে
বেু দের সমহষ্ট্ বর্হর েদর র্াদের হিদে োরা হলঙ্গ সমর্া ও িীহর্র মূলয মেে। এেটি ির্ু ি
েুহক্ত খাড়া েরার প্রদোজি আদছ মেটি এেহেদে মেমি বর্ৃ মাি সম্প্রোদের প্রর্যাশার অিুরেি
েদর আবার অিযহেদে হবেযমাি হলঙ্গ সম্পদেৃ র হিেিদের লেয মহিলা এবং বাহলোদের হেদে
িুহরদে মেে। এটি খুব মবহশ েঠিি োজ িে োরে মবহশর ভাে মেদশ জিজীবদি মহিলাদের
অংশগ্রিদের মেি অিবা মহিলাদের জিয উন্নর্ স্বাস্থয পহরদষবার বযবস্থা আদে মিদেই প্রস্তুর্
আদছ। হলঙ্গ সম্পদেৃ র উন্নহর্সািদির জিয এই হমহলর্ প্রোস বযর্ীর্ এেজি পুরুদষর পদে এই
পহরবর্ৃ ি হজইদে রাখা েঠিি োরে মপৌরুষত্বদে অিবরর্ জাহেদে মর্ালা িে মেমি প্রিম
ছহবদর্ রদেদছ এবং এদে মভদে আবার ির্ু ি েদর েদড় মর্ালার প্রদোজি আদছ।
জিেদের িীহর্র পহরবর্ৃ ি এবং পহরেিিা – এটি অদিে সমে প্রেত র্পদে র্ত েমূল স্তর মিদে
আরম্ভ িে এবং আন্তজৃাহর্ে মবাঝাপড়া ও র্াদের অগ্রেহর্র উপর িজরোরী এর উপর হভহত্ত
েদরই িে। আন্তজৃাহর্ে উন্নেিদে অদিে সমদেই মেদশর উন্নেদির সদঙ্গ েুক্ত েরা িে এবং ো
হেছু আন্তজৃাহর্ে মাদির উপর হিভৃ রশীল এবং োর ফদল এেটি ির্ু ি হশি েদড় উদঠদছ
‘িজরোরী এবং মূলযহবচার’মে মেন্দ্র েদর। এেই সদঙ্গ হবহভন্ন মেশদে র্াদের উন্নেদির জিয
প্রশংসা েরা আন্তজৃাহর্ে স্তদর ‘অপাদরণ্ট েহণ্ডশাহিং’(Operant Conditioning)-এর সমাি ো
অদিে উন্নেিোরী সংস্থা বযহক্তের্ স্তদর আচরদের পহরবর্ৃ দির পন্থা হিসাদব গ্রিে েদর। হেন্তু
অদিে োরে রদেদছ ো বহু মেশদে র্াদের ইোিুোেী পহরবর্ৃ িগুহলদে োেৃেরী েরদর্ মেে
িা মেমি প্রোলীের্ েমর্া, েিােি আহিৃে সািােয, অহবশুদ্ধর্া/েূরেতহষ্ট্র অভাব এবং
শাসিহিেিের্া। ‘এস আর এইচ আর’-এর মেদি পহরবর্ৃ দির চযাদলঞ্জ অদিে মবহশ োরে বহু
মেশ আন্তজৃাহর্ে স্তদরর আোহঙ্ক্ষর্ পহরবর্ৃ দির সদঙ্গ প্রহর্দোহের্া েদর। এর উোিরে হিসাদব
বলা োে মে প্রাে পঞ্চাদশর অহিে মেশ সংরেেদে হসে(CEDAW)-মর্ গ্রিে েদরদছ এবং
আজ অবহি এর মদিয মোদিাটিদেই সরাদিা িেহি। এই সংরেদের অদিেগুহলই আটিৃেল ৫ এবং
১৬(Articles 5 and 16)-মর্ আদছ ো প্রিাের্ অিুশীলি, হববাি এবং পাহরবাহরে সম্পেৃ ,
মেৌি এবং প্রজিিের্ স্বাস্থয এবং অহিোর-সম্পহেৃ র্ হবষে হিদে োরবার েদর। েহেও এইগুহল
আন্তজৃাহর্ে মেদি মূলযিীি িে হেন্তু এেটি হবষে পহরষ্কার মে এইগুহল জিেদের হিেমিীহর্দে
উন্নীর্ েরার পদে েদিষ্ট্ িে।
মমি এিদেজ মিটওোেৃ সেসযরা উন্নীর্ হিেমিীহর্ বযবিার েরদর্ পাদরি, মসই হবদশষ
েমর্ার অহিোরী র্াাঁরা। এই হিেমিীহর্গুহল প্রজিিের্ স্বাস্থয পহরদষবাে মহিলাদের অহভেমি,
পুরুষদের জিয পহরদষবার সুহবিা োি হবদশষ েদর েভৃ হিদরাি এবং এস টি আই/এইচ আই হভ
এবং এইেস-এর মেদি মেশ এবং উপদেহশে স্তদর সুহবিা মেে। স্থািীে বাহসন্দাদের
পহরদষবাগুহলর মেদি িীহর্ের্ েমৃপন্থা খুবই জরুহর মেগুহল স্থািীে োবীগুহল এবং অদিে মেশীে
ও আন্তজৃাহর্ে োেবদ্ধর্া মমটাদর্ পাদর। অবশযই এই োবীগুহল মহিলা সংেঠিগুহলর সদঙ্গ এেদি
মমটাদর্ িদব োদর্ এইগুহল মহিলাদের পে মিদে িা িে। এর দ্বারা এদের হিদজদের হক্রোেমৃ
এবং হিেমিীহর্র হিদেৃ দশর সামঞ্জসয সম্বদে হিহির্ িওো োদব।
আঞ্চহলে েমৃপন্থাগুহলর পহরেিিা ও োেৃেরী েরার এবং সর্েৃ প্রিরার বযাপাদর সাবিাির্া
অবলম্বি – সামাহজে পহরবর্ৃ দির মেদি পুরুষদের হিদে োজ েরা এেসদঙ্গ হবপেসম্ভাবিাপূেৃ

-১৭এবং উদত্তজিাপূেৃ। সামাহজে ঐহর্িয অিুোেী পুরুষরা বহুবছর মহিলাদের উপর েমর্া এবং
হিেিে চাহলদেদছ ও অদিে সামাহজে হবদশষ সুহবিা উপদভাে েদরদছ। পুরুষরা সিদজই এইগুহল
র্যাে েরদবিা। র্দব সব মেদি সব পুরুষ র্ারা হিদজরা চাইদলও চরম আহিপর্য হবস্তার
েদরিা। এই ভাবের্ মপৌরুষত্ব পুরুষদের সামাহজে রীহর্ বজাে রাখদর্ বািয েদর। পুরুষদের
হিদে ‘এস আর এইচ আর’-এ োজ েরদল পুরুষরা হিদজদের হক্রোেলাপ সম্বদে এবং র্ার
প্রভাব োদের জীবদি পদড় অিবা োদের সদেদি লালি েরদর্ চাে, এই বযাপাদর সদচর্ি িে।
এই েমর্া এবং অহর্হরক্ত সুহবিা পাওোর ফল ো অিযদের জীবদি প্রভাব মফদল, র্া পুরুষদের
অিযািয সামাহজে সম্পেৃ গুহলদেও প্রভাবাহির্ েদর। অর্যন্ত সাদবহে সমাদজ হপর্ত র্ি এবং
মপৌরুষত্ব এদে অপরদে শহক্তশালী েদর অসংখয ক্রদমাচ্চ সামাহজে সম্পদেৃ র মািযদম। এইগুহল
জাহর্, জাহর্ের্ সামাহজে ভাে, িমীে সংখযাগুরুত্ব ইর্যাহে। হলঙ্গ সংক্রান্ত সম্পদেৃ র পরীো এবং
হলঙ্গ সমর্া সম্পদেৃ সদচর্ির্া পুরুষদের অিযািয সামাহজে িযােিীহর্র মেদি োজ েরার
উৎসাি হেদর্ পাদর। এই োজটি েহে এই হেদে অগ্রসর িে, র্ািদল এটি সর্যই পহরবর্ৃ ি
আিদর্ পারদব এবং এটির বহু েূদরর সামাহজে বেল আিার েমর্া িােদব। এেই সদঙ্গ
স্বভাবের্ মপৌরুষত্ব এবং হপর্ত র্াহিে পুরুষদের দ্বারা হিেিে সম্বদে সাবিাির্া অবলম্বি েরদর্
িদব। এমিও িদর্ পাদর মে পুরুষ এেলা অিবা েলবদ্ধভাদব মহিলাদের হির্সািদির িাদম
হপর্ত র্াহিে িারা অিুসরে েরদব এবং এেই সদঙ্গ িীদর িীদর হিদজদের েমর্া এবং মহিলাদের
হিেিে বহিৃর্ েরদব এবং সম্পূেৃভাদব এই পদ্ধহর্দে বেদল মেদব।
সমস্ত মমি এিদেজ মিটওোেৃ সভযদের এবং সিেমীদের এই উদত্তজিামূলে োজ এেসদঙ্গ
এবং অংশীোর হভহত্তদর্ েরার জিয আন্তহরে শুদভো জািাই।

