
से� आिण जोखमीचें जोखड
 मै�ेयी   0  August 17, 2019 11:03 am

समथ�क बनणे

https://marathi.thewire.in/author/maitreyi
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk
https://marathi.thewire.in/
https://www.facebook.com/TheWireMarathi
https://twitter.com/TheWireMarathi
https://www.youtube.com/c/TheWireNews?sub_confirmation=1
https://thewire.in/support


Share this:

ल��िगक संबंधांसार�ा िवषयाकडे सहजपणे, वै�ािनक �ि�कोनातून, नैितकतेचा बाऊ न करता पाहता येत
नस�ाने दबाव वाढतो आिण जोखमीही वाढतात.

‘युथ  इन ट� ा��झशन’ हे संशोधन आज�ा समाजाचे लहानखुरे िच� �णून पािहले तर एकीकडे
से�िवषयी�ा दबले�ा क�ना, अपराधी भाव, नैितकता, यो�-अयो� काय यांना ही त�ण मंडळी
बळी पडत आहेत तर दुसरीकडे �ातून िनमा�ण होणा�या आरो�िवषयक जोखमीकडे, शा�ीय
त�ांकडे �ांचे दुल��च होते आहे. संशोधनादर�ान �ा  दो�ी बाबी एकमेकीशंी थेट �माणात
जोडले�ा आहेत हे जाणवत होते.

‘जोखीम’ (risk) या श�ाचा इथला अथ� आप�ा शारी�रक व भाविनक आरो�ासाठी हािनकारक ठ�
शकणारी कृती. ती टाळायची आहे अथवा नाही याचा मािहतीपूण�, सारासार, चौफेर िवचार कर�ाची
संधीच �तः ला न देता कृती करणे, �णजे जोखीम घेणे.

पर�रसंमतीने ल��िगक संबंध ठेवणे, ही जरी अ�ंत वैय��क गो� असली, तरीदेखील समाजाला
�ाब�ल काय वाटते याला आप�ासार�ा समाजात फार मह� िदले जाते. यात कुटंुब हा मह�ाचा
भाग असतो.

घर�ां�ा परवानगी�ा अंगणातच आप�ा आयु�ाचा खेळ मांडायची क�ना त�ण िपढीवर लादली
तर �ांना आप�ा मनाला एकतर मुरड घालावी लागणार िकंवा चोरी छुपे आप�ाला हवे ते करावे
लागणार. वर पु�ा घर�ांना अंधारात ठेवतोय याब�लचा अपराधी भाव, आपण ‘चुकीचे’ वागतोय की
काय आिण सापडलो, तर काय होईल याब�लची भीती मनात सतत भ�न राहाणार.

या सग�ा नादात काही अनाव�क आिण शारीर दु��रणामांची जोखीम �ीकार�ाची श�ता
वाढून बसते.

एकिवसावे शतक आले, तं��ान पुढे गेले, मािहती िमळव�ाची साधने हातात आली. तरीही अनेक
सामािजक दंतकथा, िमथके व गैरसमजुती मनामनांम�े �ंजी घालतच असतात. �ांचा बागुलबुवा खोटा
आहे हे कळूनही आप�ाला भीती घालतच असतो. उदाहरणच �ायचे तर ‘िववाहापूव� गरोदर राहणे
�णजे जोखीम’ िकंवा ‘िववाहानंतर गरोदर न राहणे �णजे जोखीम’ ही क�ना!
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वा�वतः  ल�ानंतर मूल �ायलाच हवे िकंवा ल� झाले नाही �णजे मूल �ायलाच नको असा काही
िनयम नाही, तो ��ेक ��ीचा वैय��क िनण�य आहे. ना�ामधून अप�ाची जबाबदारी �ायची
असेल िकंवा नसेल तर ती एक खाजगी बाब आहे. अथा�त अप�ा�ा संगोपनाची जबाबदारी ही काही
साधी गो� नाही. �ात�ा जबाबदा�या आिण कौश�ांची आठवण मा� �ाने-�ाने ठेवायला हवी हे
आलेच.

आजकाल होणा� या बाळाचे पालक आ�ी �े�ंट आहोत असा श�्�योग करतात. ती दोघा पालकांची
जबाबदारी आहे हे �ा वा�ातून �� होते. ते चांगलेच आहे तरीही गभा�रपणाचा िनण�य घेतला गेलाच
तर �ाचे थेट प�रणाम हे गरोदर �ी�ा शरीर-मनावर होत असतात, �णून मूल हवे की नको हा �ा
�ीचाच  िनण�य असायला हवा. ितला िववेकी िनण�य घे�ासाठी इतर लोकांनी मदतीस असावे.

याम�े वरती उ�ेख�ा�माणे मािहतीपूण�, सारासार, चौफेर िवचार अपेि�त आहे.

…आिण गरोदर राहायचे नसताना, शरीरास गरोदरपण, गभ�पाताचा �वास करायला लावणे, ही
न�ीच  जोखमीची कृती आहे. गरोदरपण राह�ाआधीच ते टाळ�ासाठीचे माग� सहजपणे उपल�
आहेत.

मा� �ांचा वेळेवारी उपयोग करणे घडत नाही, असे या संशोधनाम�े आढळले.

ल��िगक आरो�ाचा िवषय केवळ ल��िगक कृतीपुरता मया�िदत नाही, �ामुळे या संशोधनाम�े आ�ी
ल��िगक���ा सि�य असले�ाच न�े, तर ना�ाम�े असून ल��िगक���ा सि�य नसले�ा िकंवा
ना�ाम�े कधीच नसले�ा अ�ा सव�च ��ीशंी बोललो.

या अ�ासाम�े  सहभागी  झाले�ांपैकी (१२४०)  एकूण  ४२% मुलामुलीनंी ल��िगक संबंध केलेले होते.
या ४२% पैकी २४% मंडळीनंी क�ोमसार�ा साधनाचा वापर अिनयिमतपणे केलेला होता. �ां�ातले
बरेच जण (६०%) िवड� ॉवल आिण सेफ िपरीयड या फस�ा प�तीवंरच िनभ�र रािहले होते. (िवड� ॉवल
�णजे ल��िगक संबंध ठेवत असता वीय� बाहेर ये�ापूव� िश� बाहेर काढणे, जेणेक�न वीय� योनीमागा�त
जाणार नाही व सेफ िपरीयड �णजे �ीचे अंडबीज प� होऊन बीजनिलकेत ये�ाचा काळ सोडून
इतर वेळी संबंध करणे.) गरोदरपण टाळ�ा�ा या खा�ीशीर प�ती  नाहीत. तसेच संबंधांतून
पसरणा�या आजारांपासून संर�ण तर �ात नाहीच नाही .



गभ�िनरोधनाचे कुठलेच साधन न वापरता योिनमागा��ारे िलंग�वेशी संबंध आले, तर गभ� रा� नये
यासाठी �ानंतर�ा ७२ तासांम�े इमज��ी कॉंट� ासेि�� िपल घेता येऊ शकते. िजला गभा�रपण नको
अशा �ीला ती घे�ाचा स�ा ज�र  िदला जावा. ही गोळी औषधां�ा दुकानात उपल� असते. मा�
ती रोज घे�ाची गोळी नाही, हे देखील सांगायलाच हवे. ती केवळ इमज��ीसाठी आहे. या अ�ासातील
ल��िगक संबंध केलेले असणारांपैकी  सुमारे ३३% लोकांनी इमज��ी कॉ�� ासेि�� गोळीचा वापर �तः
िकंवा  जोडीदाराने के�ाचे  घेत�ाचे सांिगतले. �ात�ा काहीनंी एका मिह�ात दोन िकंवा �ा�न
जा� वेळा या गो�ा घेत�ा हो�ा. सं�ेरके असलेली औषधे वारंवार घे�ाचे शरीरावर दु��रणाम
हो�ाची जोखीमही याम�े आहे.

गभ�धारणा झा�ास व  ती नको अस�ास वै�कीय साहा�ाने २० आठव�ांपय�त गभ�पात करवता
येतो. आम�ा अ�ासात एकूण २३ सहभागीनंी �ांना अथवा �ां�ा जोडीदारांस गरोदरपण रािह�ाचे
सांिगतले.  सव� २३ जणीनंी गभ�पाताचा िनण�य घेतला होता.

गभ�पात क�न घेताना तो त� ��ीमंाफ� त, �� व सुरि�त�र�ाच केला पािहजे, अ�था �ी�ा
जीवाला �ातून  धोका उ��  होऊ शकतो. तसेच वारंवार गभ�पात करणेही बाई�ा शरीरासाठी
िनि�तच चांगले नाही �ामुळे  हा काही संततीिनयमनाचा माग� नाही.

जोखमीचे वत�न �णजे दुषणावह वत�न न�े.  दूषणे देणारे, इतरां�ा िनण�यांब�ल कुचे�ा करणारे,
इतरां�ा खाजगी गो�ी चारचौघांत सांगणारे लोक ही येथील सवा�त मोठी ‘अपायकारक’ गो� �णता
येईल. ��ेक ��ी�ा वैय��क िनण�यांचा आदर न करता, �ािवषयी सवंग चचा� करणे हे या ��ीने
त�णांची ‘जोखीम’ सवा�िधक वाढवणारे वत�न आहे.

िनयिमतपणे घे�ाची गभ�िनरोधक गोळी िकंवा िनरोध न वापरता आले�ा संबंधानंतर बहा�र
तासामधली गोळी गरोदर राहणे रोखू शकत अस�ा तरीदेखील संबंधांतून पसरणा�या आजारांपासून
कोणतेच संर�ण देऊ शकत नाहीत. �ामुळे �ा गो�ा घेणा� यांनाही  िलंगसासिग�क आजारांची
जोखीम आहेच.

या  आजारांिवषयीदेखील आप�ा समाजाम�े अनेक गैरसमजुती आहेत. ‘एका�न अिधक
��ीसंोबत संबंध ठेवणा�या िकंवा शरीरिव�य करणा�या ��ीकंडे जाणा�या ��ीनंाच  हे आजार
होतात.’ ही वा�े ऐकीव आिण अपु�या �ानातून आिण ती� पूव��हातून येतात व या आजारांना फ�
काहीच समाजगटांशी जोडणारा चुकीचा �ि�कोन िनमा�ण करतात.



एखा�ा ��ीस ल��िगक संबंधांतून पसरणारा/रे आजार आहे/त की नाही हे समज�ासाठी वै�कीय
तपास�ा करणे गरजेचे असते. हे खा�ीशीरपणे माहीत नसले�ा कोण�ाही ��ीसोबत क�ोम न
वापरता संबंध ठेव�ास �ा आजारांची जोखीम ही असतेच. मग जोडीदार एक असो वा अनेक. मग ती
��ी ओळखीची असो वा अनोळखी. हे ल�ात घेणे गरजेचे आहे.

एका�न अिधक ��ीशंी संबंध ठेवताना जर सात�ाने व यो� �कारे क�ोम वापरला तर
एचआय�ीची व ब�तेक िलंगसांसिग�क आजारांची लागण हो�ाचा धोका नसतो.

ल��िगक���ा सि�य अ�ा या ४२% त�णांपैकी  २४% मुले व २४% मुली  एचआय�ी  व 
िलंगसांसिग�क आजारां�ा  ��ीने जोखीम-गटात होती, �णजेच �ां�ा जोडीदारा/रांसमवेत �ांनी
सात�ाने क�ोम वापरलेला न�ता.

ही जोखीम �ीकारले�ांपैकी ९०% पे�ा अिधक लोकांना असुरि�त (क�ोम न वापरता केले�ा)
योनी अथवा गुदसंभोगातून एचआय�ी वा िलंगसांसिग�क आजार हो�ाची श�ता असते हे माहीत
होते, पण आप�ाला ते होऊ शकतील असे मा� वाटलेले न�ते.

एकूण सव� सहभागीमंधील ५०% पे�ा अिधक जणांनी मुखमैथुन (oral sex) केलेले होते व �ांपैकी
१०% पे�ाही कमीजणांनीच �ावेळी क�ोमचा वापर केला होता. मुखमैथुनातून पसरणा�या काही
आजारांची जोखीम असते हे माहीत असूनही �ांनी ती �ीकारली होती.

आप�ा कृतीतून आप�ाला जोखीम आहे हे माहीत असूनही �ाकडे दुल�� का करत असतील ही
त�णमंडळी?  ही धो�ाची घंटा आहे काय?

एचआय�ी तसेच संबंधातून पसरणा�या ब�याच आजारांिवषयी त�णांना मािहती असली तरी �ात काही
�ुटी हो�ा.

जात, आिथ�क वग�, राह�ाची जागा, राहणीमान, िश�ण, �वसाय, घरातील पा��भूमी अशा जराही
संबंध नसले�ा गो�ीशंी त�ण मुले-मुली एचआय�ीची जोखीम जोडत होती.

याला अथा�तच सामािजक धारणा कारणीभूत हो�ाच.



बॅगेत क�ोम सापडला �णून आई/विडलांनी मारले, आप�ा आवड�ा ��ीशी फोनवर बोलताना
पािह�ाब�ल/ मेसेज पाठव�ाब�ल फोन ज� केला या व यासार�ा िकतीतरी कहा�ा या
संशोधनाम�े मुलामुलीनंी सांिगत�ा आिण िनि�तपणे तु�ीही �ा, तुम�ा आजूबाजूला ऐक�ा
असतील.

‘ल��िगकते�ा रा�सापासून आप�ा बालकांचा बचाव कर�ाची’ या िबचा�या (?) पालकांची इ�ा
असावी परंतु ���ात ते मुलामुली�ंा जीवनात�ा अिनवाय� आिण सुरस  अनुभवांना  भीतीने झाकोळत
होते व आहेत. �ां�ा जोखमी वाढवत, �ांना हतबल बनवत आहेत आिण �ा सग�ा �वहारात
आप�ाला मोकळेपणाने िवचार, संवाद वा कृती कर�ासारखे काही नाहीच अशी �ांची समजूत
क�न सोडत आहेत.

ल�ासाठीचा जोडीदार �तः  िनवडणं िकती मुलांना श� आहे, असे िवचारले असता सव�
सहभागीमंधील ४०% मुलामुलीनंा ते श� न�ते, ल� करायचं की नाही हे �तः  ठरवणं ३०%
मुलामुलीसंाठी अवघड होते, से�म�े आप�ाला काय आवडेल, हे मोकळेपणानी जोडीदाराला
सांगणे २२% मुलामुलीसंाठी अवघड होते.

एचआय�ी िकंवा िलंगसांसिग�क आजारां�ा श�तेब�ल जोडीदाराशी मोकळेपणाने बोलणे २५%
मुलामुलीसंाठी अवघड होते, तर �तः  दुकानात जाऊन क�ोम िवकत आणणे  ३३% मुलामुलीसंाठी
अवघड होते. दुकानात जाऊन गभ�िनरोधक गो�ा आणणे ३७% मुलामुलीसंाठी अवघड होते, तर

३८% मुलामुलीनंा क�ोम नसताना व से� कर�ाची इ�ा असताना �तः ला थांबवणे अश� वाटत
होते.

िवचार�मता, िनण�य�मता, कृित�मता, �ि�कोन, मािहती हे  सव� ल��िगक आरो�ाचेच भाग आहेत व

आप�ा मुलांशी ल��िगकतेसंबंधी मोकळी चचा� न करता �ांची ��� व अ���पणे मु�टदाबी
करणारे पालक �ांचे ‘भले’ िचंतत असले, तरी भले करत नाहीत. मािहती, मोकळेपणा, अवकाश व
अिभ��ीस बांधून घालणारा समाज त�णां�ा जीवनावरचे जोखमीचें जोखड िन�ळ वाढिवत आहे.

(लेखाचे छायािच� �ाितिनिधक ��पाचे)

�मशः
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जगभर पुराचे थैमान : �ोबल वािम�गचे तडाखे

(या अ�ासाशी संबधीत वेब िसरीज ‘सेफ जन�ज’, येथे पाहता येईल.)

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

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

Share this:

आमचे नेटवक�

Support The Wire

₹20 ₹200 ₹2400

T & C Privacy

     

Related

िद�ीत िवधानसभा िनवडणुका ८
फे�ुवारीला

इराणमधील २५५ भारतीयांना कोरोनाची
लागण

अमे�रकेतील अनेक रा�ांत 'लॉक-
डाउन'; �ेनम�े करोनामुळे हाहाकार

https://marathi.thewire.in/aamar-kolkata-bhag-8
https://marathi.thewire.in/jagbhar-purache-thaiman-global-warming
https://www.youtube.com/watch?v=rLllKX_r4f8
https://orcsnet.com/#/terms-of-service
https://orcsnet.com/#/privacy-policy
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk?share=twitter&nb=1
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk?share=facebook&nb=1
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk?share=google-plus-1&nb=1
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk?share=linkedin&nb=1
https://marathi.thewire.in/sex-and-burden-of-risk?share=reddit&nb=1
https://marathi.thewire.in/delhi-assembly-election-dates-announced
https://marathi.thewire.in/delhi-assembly-election-dates-announced
https://marathi.thewire.in/coronavirus-255-indians-infected-in-iran
https://marathi.thewire.in/coronavirus-255-indians-infected-in-iran
https://marathi.thewire.in/corona-ur-lock-down-spain
https://marathi.thewire.in/corona-ur-lock-down-spain

