
 
 
 
 

नॅशनल नेटवक ऑफ से स वकस (एनएनएसड यू,) “ वे या यवसाय करणा या यि त मानवी त कर  
ला वरोध करणा या म ये सव थम आहेत .” 
  
आजचा दवस मानवी त कर  वरोधी जाग तक दवस हणून  युनायटेड नेश स ने घो षत केला आहे. 
, नॅशनल नेटवक ऑफ से स वकस (NNSW) मानवी त कर  या भयंकर गु हा समा त कर यास  
आमची बां धलक  समजतो . आमच ेअसे ठाम  हणण ेआहे क  वे या यवसाय करणा या यि तन  
ची  संघटन ह च  म हला आ ण मुलांमधील  वे या यवसाय म ये  होणार  त कर  रोख यासाठ , 

ओळख आ ण नवारणासाठ  समुदाया या पातळीवर सवात भावी आ ण  थम तसादक आहेत . 

या धोरणास  वे या यवसाय करणा या यि तन मानवी त कर व ध लढा दे या या कायात 
भागीदार बनवले गेले आहेत, तेच धोरण कायदा व सु यव थे या ट कोनापे ा अ धक भावी 
अस याचे दसून आले आहे . 

 पूण द ण आ शया े ांम ये मानवी त कर  आ ण वे या यवसाय यातील असले या सं मा 
मुळे आ ण काय या या भाषेम ये तसेच सामािजक ह त ेप काय माम ये वे या यवसाय 
याचा अथ फायदा मळणारे काम अशी या या झा याने या सं मात म ये भरच पडलेल  
आहे. या कारणाने थलातंर करणार  ी जर वे या यवसाय करत असले तर तला असंघ टत 
कामगारांसाठ  असलेल  कुठल ह  सामािजक सुर ा योजना मळू शकत नाह . ब याचदा या 
य तींकडे नाग रक वाचे कुठलेह  पुरावे व कागदप े उपल ध नसतात शवाय यांना ब  याचदा 
मानवी त कर  चे बळी समजले जाते याचा प रणाम यांचे याय मळव याचे ह कह  
डावलले जा याम ये होतो.वे या यवसाय करणा या य तींना कामगार न समजता मानवी 
त कर चा बळी समजला गे यामुळे यांचे कामगार अस याचे अ धकार कामाची जागा सुर त 
असणे तसेच हसं ेपासून बचाव  या सव ह कांपासून ते वं चत राहतात. 

 

 अनै तक यापार तबंधक कायदा या यातील बचाव( सटुका ) छापा टाकणे/धड घालणे  
आ ण पुनवसन हे धोरण अयश वी हो याची खपू उदाहरणे आहेत. हा कायदा वे या यवसाय 
करणा या य तींना बाबतीत अ तशय आंधळेपणाने वापरला जातो. भारतातील सव च 
यायालया वारे ह  याबाबत प टता दल  असूनह  ह च वपर त प रि थती दसते. सव च 
यायालयाने नाग रकांना उपजी वकेचे साधन नवडणे व उपजी वके या साधनांशी संबं धत 

अस याचे वातं य दलेले आहे. हे वातं य वे या यवसाय करणा या य तीसंाठ  खूप 
मह वाचे आहे.  खरं तर याच या येनुसार वे या यवसाय करणा या य ती वे या यवसायात 

काम करत असतात वे या यवसाय करत असतात. मानवी त कर  तबंधक काय या 



मधून  वे छेने काम करणा या ौढ य तींना वगळणे अ याव यक आहे जेणेक न यांना 
काम करताना सुर ा मळणे श य होईल . 

 

मानवी त कर  कंवा वठे बगार  याची तुलना कंवा ग लत वे छेने वे या यवसाय करणा  या 
ौढ य तींशी क  नये.युनायटेड नेशन या वशषे त नधी मा रया गा सया या मानवी 

त कर  बाबत असे हणतात क ,"शासनाने आ ण शासनाने यां या काय याम ये अशी 
तजवीज क  नये क  जेणेक न मानवी त कर या बळी असले या य तींना कुठ याह  

कार या नकारा मक कारवाईला कंवा कायदेशीर कारवाईला बळी पडावे लागेल याचा अ तशय 
वपर त प रणाम पी डत य ती प रि थतीवर होतो" याच बरोबर सव कार या ल गक सेवांना 
गु हा समज यात येऊ नये यांना गु हेगार करणतनू मु त केले जावे  कारण अशा कार या 
वतनाला स या गु हा समजला जात आहे" 
पुढ ल गो ट ची न द घेणेह  आव यक आहे, भारता या सव च यायालयाने जो सातवा रपोट 
बनवला होता जो वे या यवसायाशी संबं धत होता, बु ध देव करम कर व ध पि चम 
बंगाल रा य फौजदार  अपील मांक 135 2010 सालची केस , याम ये व ती पातळीवरती 
पुनवसन योजना ची सचूना कर यात आल  होती याच बरोबर शासना या सुधारगहृात 
तथाक थत मानवी त कर  पी डत म हलांना न ठेवता पयायी सु वधा उपल ध क न या यात 

,जबरद तीने वे या यवसायात आले या ि या व वतःहून वे या यवसाय कर यात 
असले या ि या यां यातील फरक प ट करावा याबाबत सूचना दे यात आ या हो या पण 
याचा कोणताह  समावेश काय यात केला गेलेला नाह . 
 

व वध आंतररा य साधनां वारे जाग तक तरावर वे या यवसाय करणा या यि त संबं धत  
धोरणावर प रणाम घडवून आण यासाठ  संयु त रा  संघाने मोठ  भू मका बजावल  आहे , यातील 
सवात अल कडील हणज े2000  साल  मानवी त कर ला तबंध करणे आ ण श ा करणे 
वशेषतः म हला आ ण मुलाबंाबत कुठ याह  कार या ल गक छळवणुक ला नषेध 
कर याबरोबरच मानवी त कर  ची या या व ता रत क न याम ये वेठ बगार  चाह  
समावेश कर यात आला होता. 
खरे तर संयु त रा  सघं वे या यवसाय करणा या य तीं या अ धकारासाठ  खूप भावीपणे 
काम क  शकते पण वे या यवसाय आ ण मानवी त कर  ची सतत ग लत केल  जात 
अस यामुळे भावीपणे या मु यांवर काम होत नाह  असे दसते.  याचबरोबर वे या यवसाय 
हा नै तकते या आ ण ताि वक पायावर ब घतले जात अस यामुळे याच ेगु हेगार करण 
थांबवणे अवघड होऊन बसले आहे.  याचबरोबर जगभरात नै तक अनै तकते या ताि वक 
चचा, गु हेगार करण नयं ण व समूळ बंद करणे या वषयावरती अनेक आतंररा य संघटना 
म ये वाद चालू आहेत याचा प रणाम य  वे या यवसाय करणा या य तींवर सात याने 
होताना दसतो. 



मानवी त कर  वरोधी कायदे देशातील तील गर बीची प रि थती, समान संधी उपल ध असणे 
तसेच वकासाची जी धोरणे आहेत या मोजप ट  वरच घेऊन बनवले पा हजे. चांगले 
राहणीमान मळव यासाठ  य ती ब याचदा थलांतर करते आ ण असुर त प रि थतीम ये 
काम करणे या य तीला भाग पडते यांची गणना कागदप  नसले या कामगारांम ये होते 
आ ण पयायाने गु हेगार करण होते.अशा प रि थती म ये असुर त असले या य तीला 
सुर ा मळ याऐवजी यांची त कर  हो याची श यता वाढ स लागते. 
या सव मु यांची यवि थत कारणमीमांसा व व लेषण होणे स यि थतीतील covid-19 या 
ादभुावाचा काळात अ यंत आव यक आहे कारण जगभरात असमानता आ ण गर बी वाढ स 

लागलेल  आहे याचे प ट पडसाद द ण ए शया े ात दसू लागले आहेत. जाग तक 
बाजारपेठ ढासळणे, राजक य इ छाश तीचा अभाव अपुरे कायदे आ ण सामािजक सुर ततेचे 
अपुरे नयोजन यामुळे प रि थती अजूनच बकट होताना दसत आहे. ग रबी म ये वाढ होणे 
यामुळे वे या यवसायात येणा या य तींचे माण वाढायची श यता आहे पण जगभरात 
मानवी त कर  संबं धत काय करणा या सवानी ह  व तुि थती ल ात घेणे आव यक आहे 
गर बी आ ण मानवी त कर  या दोन वतं  गो ट  आहेत. 
मानवी त कर  रोख या या यु धाम ये वजय ते हाच मळेल जे हा वे या यवसाय करणा या 
य तींना या चळवळीत समा व ट केले जाईल. 
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