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�ा ��ीची मन��थती आपण समजून �ायलाच हवी. घडले �ात ितची काही चूक न�ती व पु�ा असे
कधीही घडणार नाही. घडू लागले तर आप�ा बाजूने उभे राहणारे, िवचार करणारे अनेक लोक आहेत, हा
िव�ास आप�ा सव� लहानथोर िम�मंडळीनंा आपण �ायला हवा. �ामुळे कुठ�ाही ��ीला होणा�या
�ासातून बाहेर पड�ास मदत होईल. कुणीतरी आप�ावर िव�ास टाकणारे आहे, आप�ा बाजूने बोलणारे
आहे, आपले ऐकून घेणारे आहे, याची �ा ��ीला पु�ा र�ा चालू लागायला मदत होते, हे मा�
ि�कालाबािधत �णावे असे स� आहे.
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ल��िगक छळ झाले�ा ��ी�ा मनात ते �संग घर क�न राहतात. �ाचे प�रणाम अनेक वष� होऊ
शकतात. �ा प�रणामांम�े काही वेळा शारी�रक �ास असतो, मानिसक-भाविनक �ास असतो.
समाजाशी असणा�या ना�ावर तसाच �तः �ा ल��िगक आरो�ावर – ल��िगक इ�ेवरही वेगवेगळा
प�रणाम होऊ शकतो.

आ�ी एका ठरािवक वयोगटात�ा (२० ते २९ ) अिववािहतांशीच बोललो. तरी �ा १२४० सहभागी ं�पैकी
(मुलगे, मुली, ट� ा� ��ी सव� ध�न) ९१७ जणांनी �ांना आयु�भराम�े कुठ�ा ना कुठ�ा ल��िगक
छळास सामोरे जावे लाग�ाचे सांिगतले.

मनापासून संमती न देता घडलेली कोणतीही ल��िगक कृती �णजे ल��िगक अ�ाचार िकंवा ल��िगक छळ
होय.

या संशोधनाम�े ल��िगक छळाची िविवध �पे समोर आली.

अपमाना�द, अ�ील प�तीने ल��िगक शेरे मारले जाणे हे २५% मुल�ांनी व ५१ % मुलीनंी
�ां�ाबाबतीत घड�ाचे नोदंवले.

नको असले�ा प�तीने ल��िगक �श� केले जाणे हे ३५% मुल�ांनी व ७६ % मुलीनंी नोदंवले.

समोरील ��ीने ल��िगक���ा �श� कर�ास भाग पाडणे हे ११% मुल�ांनी व १५% मुलीनंी नोदंवले.

असा ल��िगक छळ झाला ते�ा �ांपैकी  ८७% जण अठरा वषा��न कमी वयाचे �णजे बालवयात होते
आिण �ांचा छळ करणारे सहसा �ौढ तर होतेच, पण �ात पु�षांचे �माण कमालीचे जा� होते. छळ
करणा�यांत ८४% पु�ष व १६% ��या हो�ा. ३५% वेळा छळ करणारी ��ी घरातली िकंवा
कुटंुबातीलच होती.

मागे लागणे, पाठलाग, छेड काढली जाणे, असे अनुभव १०% मुल�ांनी तर ४०% मुलीनंी नोदंवले.

मोबाईल िकंवा इंटरनेट�ा मा�मातून ल��िगक छळ झा�ाचे ४% मुल�ांनी तर ३५% मुलीनंी सांिगतले.
५% मुलांना आिण ४% मुलीनंा जबरद�ीने पोन��ािफक सािह� पाहायला लावले गेलेले होते.



समोर�ा ��ीने मनािव�� आपले ल��िगक अवयव दाखवले गेले�ांची सं�ा ९% मुलगे तर ३२%
मुली इतकी होती.

इतकेच नाही तर मुल�ांपैकी ७% व मुली ं�पैकी ८% ट�े सहभागीवंर बळजबरीने िलंग�वेशी संबंध
ठेव�ाचा �य� केला गेलेला होता. �ातले  ७५% �ावेळी अठरा वषा��न कमी वयाचे होते. बळजबरी
करणारी ��ी ब�तेक वेळी (९२%) पु�ष तर ८% वेळेस �ी होती. २९% वेळा ही ��ी
कुटंुिबयांपैकीच एक होती.

३% मुलगे आिण ३% मुली यां�ाबाबत जबरद�ीने िलंग�वेशी संबंध ठेवले गेले होते. यासाठी धमकी,
आिमषे िकंवा बळाचा/स�ेचा वापर केला गेलेला होता. (एकूण सहभागी ं�पैकी ३७ जणांनी हे नोदंवले.)
यापैकी ३० जण �ावेळी अठरा वषा��न लहान वयाचे होते.

बळजबरी करणा�या ��ी मो�ा �माणात – ९५% वेळेला –  पु�ष तर  ५% वेळेस �ी होती.
सामा�पणे तीनात एक या �माणात, ही ��ी कुटंुिबयांपैकीच होती. ब�तेक सव� ल��िगक छळा�ा
घटनांम�े छळ करणारी ��ी सहभागीपे�ा वयाने मोठी होती.

या सग�ा आकडेवा�या नुस�ा आकडेवा� या नाहीत. �ात सामािजक प�र��थतीचे, स�ाक� �ाचे
�ितिबंब पडलेले आहे. आपण �ा समाजात जगलो, वाढलो आिण वावरतो आहोत, �ाच समाजाचे हे
अ�ंत िबभ� �प आहे. �ावर आपली �िति�या काय, आपण या ��ाशी दोन हात कसे करणार हा 
मह�ाचा �� आहे.

या ��ाची आणखी एक बाजू अशी आहे, की यांतील ब�तेक सव� लोकांनी आपला ल��िगक छळ झाला,
ते�ा कुणाला �ाब�ल सांिगतलेले न�ते आिण ब�तेकांनी असेही �टले, की ते आ�ा देखील
पिह�ांदाच याब�ल कोणाशी तरी बोलत होते. �ांनी कधीच याब�ल कोणा�ाही समोर वा�ता
केलेली न�ती.

‘रॉंग’ नंबर वर भेटलेली ��ी ओळख वाढवून घरी आली आिण आपण शाळेत जा�ा�ा वयाचे
असताना शारी�रक जवळीक वाढवून बळजबरी  केली आिण �ामुळे आपण इतके िथजून गेलो की
कशालाच िवरोध करता आला नाही, हा �संग असो, की घरातील काका, मामांनी बळजबरी के�ावर,
आईला �ाब�ल कळ�ावर ितने आप�ालाच रागाव�ाची घटना असो.



राजकारणी आजोबा आपले िलंग ध�न झोपायला सांगत अस�ाची गो� असो िकंवा एखा�ा पाट�म�े
दा��ा नशेत असताना िम�ानेच बळजबरी क�न, �ाचा ��डीओ काढ�ाचा �संग असो.

कधी धािम�क िशकवणीसाठी गेलेलो असताना ितथ�ा धम�गु�ंनी ल��िगक �श� के�ाची घटना, तर
कधी खु� आईविडलांनी आप�ावर नजर ठेव�ासाठी झोप�ा�ा खोलीम�े कॅमेरा लावून ठेव�ाची
घटना असो.

एकंदरीने आप�ाला समजून घेतील, असे इथे कोणीही नाही आिण आप�ा �ासाला इथे काहीही
िकंमत िमळ�ासारखी नाही, िकंब�ना कदािचत ही आपलीच काहीतरी चूक असावी, असे अनेकांना
वाटलेले होते.

तुमची यात काहीच चूक न�ती, असे आ�ी �ट�ावर देखील, ‘पण मीच काही िवरोध केला नाही,
क�च शकले नाही.’

‘कोणाला सांगणार? �ाने माझीच नाच�ी झाली असती.’  “कसे सांगायचे? �ाने काय होणार?’

हे �� अ�ापही समोर होते.

आप�ाकडे ब�याचदा ल��िगकतेब�लच बोलणेच होत नस�ाने, ल��िगक शोषण झा�ास �ािवषयी कसे
बोलावे, हे ना बालकाला कळते ना �ौढांना.

संशोधनाम�े हे �संग सांिगत�ावर अनेक जणांनी खूप हलके, मोकळे वाट�ाचे सांिगतले. आपली
यात काहीही चूक नाही – न�ती;  हे समज�ावर रा�ीची शांत झोप लागेल असे सांिगतले. पण सांगत
असतानाही काहीजणांना हे सव� बोल�ाचा �ासही झाला, �ा जु�ा आठवणी वर आ�ा, मुलाखती�ा
िदवशी घराम�े पाऊल टाकता आले नाही.

या िवषयावर बोलणे सोपे न�ते.

ल��िगक छळाचा आिण �ाम�ेही मो�ा �माणावर घडणा�या बाल ल��िगक अ�ाचाराचा �ितबंध कसा
करायचा, बालकांना �ािवषयी कोणती मािहती �ायची, सुरि�त �श�-असुरि�त �श�, ओरडणे, पळून
जाणे, िवरोध करणे, िव�ासा�ा माणसाला जाऊन सांगणे, यािवषयी अनेक पालक, शाळा व सामािजक
सं�था काम करत आहेत. बाल ल��िगक अ�ाचारा�ा िव�� भारताम�े POCSO (Protection of
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Children from Sexual Offenses Act, 2012) हा कायदाही आहे. �ाचे �ान सव�सामा� लोकच
नाही, तर सामािजक �व�थांमधील लोकांपय�त पोचलेले नाही. ते पुरेशा �माणात पोचणेही गरजेचे
आहे.

काही ��ीमं�े दुस�या ��ी�ा संमतीिशवाय संबंध ठेव�ाची इ�ा हो�ाचा िकंवा
पौगंडाव�थेखालील बालकांसोबत ल��िगक कृती कर�ाची इ�ा हो�ाचा (पीडोिफिलया) मानिसक
आजार असतो. बालकांसोबत ल��िगक कृती कर�ा�ा उम�  िनमा�ण होत अस�ाने तसे क� नये, हे
कळत असूनही �ांचे �त:वर िनयं�ण राहत नाही. �ाब�लही �ांना उपचार घेता येणे श� आहे, पण
�ाब�ल बोलायची तयारी नसते.

हेच नाही तर  स�ा, िनयं�ण, राग, सूड, अ�ान यापैकी कशाही िवषयी बोल�ासाठीही आप�ा परीघ
प�रसरात जागा नसते. यामुळे शोषण होतच राहाते.

पण तु�ी आिण मी, आ�ा, या�णी �ाब�ल काय करायचे?

आप�ा पा�ा�ा, िव�ा�ा��ाबाबत, िम�- मैि�णीसंोबत ल��िगक छळ घडत असता काय करायचे?
आप�ा डो�ांदेखत काही घडत असता काय करायचे? आप�ाकडे सामािजक सं�थेत काम
करणारी ��ी �णून, पोलीस �णून िकंवा एक जबाबदार नाग�रक �णून कोणी मदत माग�ास
आले असता काय करायचे?

�ाची आप�ाला ��ता नसणे आिण आसपास�ा कुणालाही काही माहीत नसणे हीदेखील एक गंभीर
गो� आहे.

तु�ावर ल��िगक अ�ाचार झाला, कुणी तुझा गैरफायदा घे�ाचा �य� केला, तर आ�ाला सांग, हे
बालकां�ा वयानु�प श�ांम�े पालकांनी सांगायला हवे आिण फ� श�ांम�े सांगून पुरेसे नाही,
तर तु�ा भावनांचा, तु�ा नकाराचा आ�ी आदर करतो आिण तुला केलेला ��ेक �श� हा सुरि�तच
असेल याची �ाही देतो, हे कृतीतूनही बालकापय�त पोचायला हवे. पण ब�याचदा ते साधतेच असे नाही
अशावेळी, ल��िगक अ�ाचारािवषयी, दुस�या ��ीला कसे सांगायचे, यािवषयी बालकास अिजबात
मािहती नसणार, हे गृहीत ध�नच तसे काही घडते आहे का, याब�ल सतक�  रहायला हवे. �ाम�े
बालकाला नेमके काय हवे आहे याचे भान ठेवणे, खोदून-खोदून गो�ी न िवचारणे आिण  तुम�ावर
ठेवलेला िव�ास कधीही तुटू न देणे ही काळजी �ायलाच हवी.
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अशा घटनेनंतर बालकां�ा वाग�ाम�े अचानक बदल होऊ शकतो. ते मूल अचानक �ौढां�माणे वागू
शकते, वेगळेच श� बोलू लागते, आसपास�ा लोकांना  चुकी�ा प�तीने �श� क� लागते, असे
काही घडत असेल, तर असे केलेले �ाने/ितने कुठे पािहले  हे  िवचा�न घेता येईल.  आप�ापाशी
येऊन बालकाने मोकळेपणाने बोलावे इतके सुरि�त �ाला /ितला वाटावे असे �य� आप�ालाच
अगदी जाणीवपूव�क करावे लागतील. बालकांना अ�ंत आधार वाटेल, सोबत वाटेल, स�म वाटेल असे
वातावरण सव�� असणे खरेतर अ�ंत गरजेचे आहे.

��ी बालकवयातली असो की नसो, �तः सोबत झालेला छळ  नोदंवणा�या ��ीस कधीही दोष देता
कामा नये.

समाजाम�े मो�ा �माणावर ‘���ीम �ेिमंग’ �णजे बळी गेले�ा ��ीसच दोष देणे घडते.

‘ही लहानशी गो� आहे, �ाचा बाऊ कशाला करायचा?’ ‘तुला वाटतं सव�जण तु�ाकडेच पहातात.’
अशा गो�ी तु�ा बाबतीतच कशा घडतात?’ ‘तुझे कपडे असे असतात �णून हे तु�ाबाबत घडते,  ‘तू
आधी का सांिगतलं नाहीस’, ‘इत�ा उिशरा बाहेर कशाला जायचं’, ‘गद�त हे होणारच’, ‘एवढा �ास
होत असेल तर दुसरं काही करावं’, ‘इत�ा िदवसांनी तेच उक�न कशाला काढले’ इ�ादी अनेक
���ीम �ेिमंगची उदाहरणे आहेत. ‘असे अनेकच लोक वागतात’, ‘नेहमीच असे घडते’, असे
कुठलेही कारण िकंवा सबब ल��िगक छळाचे कारण �णून सांगणे यो� नाही. छळाला बळी पडले�ा
��ीचा आवाज तर या गो�ी बंद करतातच व �ािशवाय तीस अिधक असहा�देखील करतात.
��ीचा िकमान आदर आिण ह� डावलणा�याच या घटना आहेत.

�ा ��ीची मन��थती आपण समजून �ायलाच हवी. घडले �ात ितची काही चूक न�ती व पु�ा
असे कधीही घडणार नाही. घडू लागले तर आप�ा बाजूने उभे राहणारे, िवचार करणारे अनेक लोक
आहेत, हा िव�ास आप�ा सव� लहानथोर िम�मंडळीनंा आपण �ायला हवा. �ामुळे कुठ�ाही
��ीला होणा�या �ासातून बाहेर पड�ास मदत होईल.

�ा ��ीसमोर �ा घटनेची सारखी-सारखी चचा� न करणे, पालकांनी शांत व समंजस राहणे गरजेचे
आहे. �ातही �ा ��ी�ा बोल�ा-रड�ा�ा-भावनांना ग� करत रा�न, सव� सुकाणू �तः �ा
हातात घेत�ासारखेही वागू नये. �ातून �ास झाले�ा ��ीला मदत िमळेल याची, आप�ा भावनांचा
आदर केला जातो आहे, याची खा�ी वाटतेच असे नाही.



काही घटना संपूण�पणे का�ापांढ�या रंगात नसतात. �ात�ा िम�छटा समंजसपणे समजून
घे�ाऐवजी पटकन दोषारोप करणे, संबंिधतांस चुकीचे िकंवा बरोबर ठरवून मोकळे होणे, सूड, राग,
�ेष, दया, अपराधीपणा यां�ा अंमलाखाली िनण�य घेणे, हे तर कधीही यो� ठरणार नाही. �ामुळे अशा
घटनां�ा बाबतीत शांतपणे, िववेकाने व िवचारपूव�क िनण�य �ायला हवा. आज�ा सामािजक वा
कायदे�व�था सव� सुरळीत आहेत असे नाही, परंतु �ांतील �खंडारे बुजवायची असतील तर �ांचे �ान
असणे व �ां�ा जोडीने काम करणे हे आव�क आहे.

ल��िगक अ�ाचार करणारी ��ी जरी मानिसक �� नसली, तरीदेखील �तः �ा इ�ा, भावना वा
वागणुकीवर बंध न घालता आ�ामुळे, स�ा व िनयं�णा�ा भावनेतून ित�ा हातून घडणारी ती कृती
आहे. �ासाठीही मदत घेता येऊ शकते, �ायला हवी. पोलीस यं�णेसकट सवा�नीच याबाबतीत �ा
��ीस संवेदनशीलतेने मदत करणे गरजेचे आहे.

ल��िगक छळ करणारी ��ी असो वा �तः बाबत झालेली घटना –  वै�कीय मदत, समुपदेशन, थेरपी
या सग�ाची मदत घे�ाची गरज दोहोनंाही भासू शकते.

ल��िगक छळाब�ल बोलताना र�ावर होणारी छेडछाड, टक लावून बघणे, या ‘िकरकोळ’ वाटणा�या
घटनांकडे ब�याचदा दुल�� केले जाते. गु�े नोदंव�ाची �ि�या डोकेदुखीची आिण सरतेशेवटी हाती
काही लाग�ाची श�ताही कमीच, असे �णून या घटना �तः �ाही बाबतीत आपण ‘सोडून देतो’
आिण इतरां�ाही. या घटना घडतच राहाणार िकंवा �ािवषयी काही करता येणार नाही, अशी सतत
�तः ची समजूत काढत, �ा सहज डो�ाआडही के�ा जातात.

परंतु यासार�ा अनुभवांमुळे मो�ा �माणावर मन�ाप भोगावा लागतो आिण तुमची संमती, तुमची
शारी�रक-मानिसक �ाय�ता ही सहजपणे डावल�ाची बाब आहे, �ाला फारशी िकंमत नाही हेच
तुम�ापय�त अ���पणे पोचते.

अशावेळी िलंगभाव, वय दूर ठेवून कुठ�ाही ��ीने कुठ�ाही ��ीस पूण�तः  सोबत देणे आव�क
आहे.  मा� जसे ���ीम �ेिमंग क� नये तसेच र�काची भूिमकाही घेऊ नये. पु�षाने �ीचे, भावाने
बिहणीचे र�ण करणे, याला आप�ा सं�ृतीत फार मह� आहे. परंतु �ाम�े ‘मी सांगतो, असे वाग,
असे वागू  नकोस’, ही वृ�ीदेखील आपसूक येते. तीम�े मूलभूत असमानताच  वास करते.

अ�ा घटना दूरव�नही िदसणे, ओळखता येणे गरजेचे आहे. श� �ा �कारे �ा नाकारायलाही
ह�ात.



पण बाकी काहीच सुचले, ताकदीने साधले नाही तरी �ा ��ीस िकमान ती ठीक आहे का हे िवचारणे,
ती जे सांगेल ते पूण�पणे ऐकणे, �ावर पूण�पणे िव�ास ठेवणे, ितला ध�ा बसलेला असू शकतो, याची
जाणीव ठेवणे, हे तरी ��ेकास न�ीच करता येईल.

(लेखाचे छायािच� �ाितिनिधक ��पाचे)

या अ�ासाशी संबधीत वेब िसरीज सेफ जन�ज, येथे पाहता येईल

�मशः

मै�ेयी, त�ण मुलामुलीसंमवेत �ां�ा ल��िगक व मानिसक �ा�ासाठीचे काम करतात.

‘नातेसंबंध आिण ल��िगकता’, या मािलकेतील सव� लेख वाच�ासाठी मै�ेयीअसा सच� �ा, िकंवा नावावर
��क करा.

(‘�यास आरो�गट’ या सं�थे�ारे ‘युथ इन ट� ा��झशन’ संशोधना�ा अनुभवावर आधा�रत ‘ने�्स’ (Non-
judgemental, Empowering, Self-reflective, Technology-assistes Spaces) अशी मोफत
�व�था सु� केलेली आहे, जेथे त�णांना आप�ा ��ांब�ल बोलता येईल. हे बोलणे पूण�पणे गोपनीय
असेल व ने�र (संवेदनशीलपणे ऐकून घेणारी ��ी) �ांचे �� सोडव�ास मदत करेल, गरज
पड�ास �ांना एखा�ा आरो�सेवेशी जोडून देता येईल. 7775004350 हा भेटीची वेळ
ठरव�ासाठीचा संपक�  �मांक आहे.)
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