गोषवारा
मानवी वाहतक
ू ववरोधी उपाययोजनाांवरील चचाा ही अनेकदा ‘वेश्याव्यवसाय म्हणजे महहलाांवरील हहांसा व
गल
ु ामीचे स्वरूप’ असण्याववषयीच्या वादवववादाांमळ
ु े झाकोळली जाते; शिवाय बालकाांवरील लैंगगक
अत्याचाराांिी जोडल्यामळ
ु े ती अगधक डागाळली जाते. मानवी वाहतक
ू व लैंगगक काम याांचे एकत्रीकरण होण्यास
मानवी वाहतक
ू ववरोधी उपाययोजना सवाागधक जबाबदार आहे त, ज्यामध्ये ‘लैंगगक काम म्हणजेच हहांसा’ अिी
सरसकट सांकल्पना वापरली जाते आणण लैंगगक कामगाराांच्या व वाहतक
ू झालेल्या व्यकतीांच्या मानवी हककाांची
पायमल्ली दल
ु क्षा ितच राहते. यामळ
ु े मानवी-वाहतक
ू -ववरोधी सांघटना एकीकडे व लैंगगक कामगाराांच्या
हककाांकररता काम करणाऱ्या सांघटना दस
ु रीकडे अिी दफ
ु ळी ननमााण झाली आहे . या दफ
ु ळीमळ
ु े लैंगगक काम
करणाऱ्या व्यकतीांचे हकक सांरक्षित करणाऱ्या धोरणाांऐवजी लैंगगक काम नष्ट करण्याचा परु स्कार करणारी
धोरणेच ननमााण केली जात आहे त. तसेच अिा प्रकारच्या मानवी-वाहतक
ू -ववरोधी माांडणीमध्ये लाखो
स्थलाांतररत महहलाांच्या अनभ
ु वाांना िन्
ू य ककां मत हदली जाते वते रद्दबातल ठरतात. नैनतकता आणण सांस्कृती
याांवरील सांकुगचत चचाांमळ
ु े सरु क्षित स्थलाांतर व उपजीववका ननवडण्याचा हकक या बाबी डावलल्या जातात.

सदर सांिोधनातन
ू लैंगगक कामाांतील धाडीांमध्ये धरपकड केल्या गेलेल्या, सोडवणक
ू केलेल्या व त्यातन
ू
पन
े या महहलाांचे अनभ
ु वाशसत केल्या गेलल्
ु वववश्व समोर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे . महहलाांची लैंगगक
कामाांकररता केली जाणारी वाहतक
ू थाांबववण्याकररता वापरल्या जाणाऱ्या रणनीती ववषयीची साांख्ययक माहहती
व त्यासोबत महहलाांचे प्रत्यि अनभ
ु व हे आम्ही तपासन
ू पहहले. हे सांिोधन कायदे व धोरणाांचा लैंगगक
कामगाराांच्या आयष्ु यावर होणारा पररणाम उलगडून दाखवते. धाडीांमध्ये “सोडवणूक” केल्या गेलेल्या, ववववध
कालमयाादेकररता “पन
ु वाशसत” झालेल्या व आता पन्
ु हा लैंगगक कामात शिरलेल्या महहलाांच्या अनभ
ु वाांवर
आम्ही हे सांिोधन केंहित केले आहे . ही गत
ुां ागत
ुां ीचे अनभ
ु वकथने मानवी वाहतक
ू व लैंगगक कामात राहण्याचा
ननणाय याांच्यातील सहसांबध
ां कसा अरे षीय आहे हे दाखवन
ू दे त.े

पार्शववभम
ू ी
भारताने अनेक प्रमख
ु आांतरराष्रीय करार व जाहीरनाम्याांचा अांगीकार केला असन
ू त्याांच्या अांमलबजावणी
ववषयक अहवाल वेळोवेळी सादर केले आहे त. अलीकडच्या काही वषाांमध्ये लैंगगक कामगार व चळवळीतील
कायाकते, करार सशमत्याांना पाठवल्या जाणाऱ्या अहवालाांच्या ननशमाती

प्रकियेिी जोडून घेऊन त्यामध्ये

दे िातील लैंगगक कामाववषयक होणाऱ्या माांडणीमधील मानवी अगधकाराांची सांदभाचौकट अगधक बळकट
करण्याचा प्रयत्न करीत आहे त. राष्रीय व जागनतक पातळीवर मळ
ू धरू लागलेल्या हककाांववषयीच्या वैचाररक
माांडणीचा यख्ु कतवाद असा आहे की लैंगगक कामगाराांच्या हककाांचा आदर, सांरिण, पत
ा ाव समथान होण्याकरता
ू त
केले जाणारे प्रयत्न हे त्याांना नागररक म्हणन
ू राज्यघटनेने हदलेले हकक प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने केले गेले
पाहहजेत. परां त,ु लैंगगक कामगाराांचे सांकोचीकरण, दब
ा ीकरण व त्याांचे मानवी हकक ओळखण्यामध्ये भारत
ु ल
अपयिी ठरलेला आहे . भारतातील मानवी वाहतक
ू ववरोधी धोरणे, वविेषतः अनैनतक वाहतक
ू (प्रनतबांध) कायदा
१९५६(ITPA), मानवी वाहतक
ू व लैंगगक कामाचे एकत्रीकरण करतात, वाहतक
ू झालेल्या व्यकतीांचे सांरिण
करण्यास असमथा ठरतात व पयाायाने लैगगक कामगाराांवर होणाऱ्या हहांसेमध्ये वाढ होण्यास कारणीभत
ू ठरतात.

यातील ववरोधाभास असा, की जरी स्वातांत्र्यानांतरच्या दिकापासन
ू च ITPA अमलात आणला गेला असला
तरीही २०१३ पयांत कोणत्याही भारतीय कायद्यामध्ये मानवी वाहतक
ू ी अांतगात नककी कोणकोणत्या बाबीांचा
समावेि होऊ िकतो याची अचूकपणे व्यायया केली गेली नव्हती. ITPA च्या अांमलबजावणीमळ
ु े लैंगगक
कामगाराांच्या आयष्ु यावर अनेक पररणाम होतात, जसे:कामाचे गन्
ु हे गारीकरण, कुटुांबाचे व मल
ु े वाढववण्याच्या
हककाचे गन्ु हे गारीकरण, खाजगीपणाच्या हककाचे उल्लांघन, घराांमधून ककां वा अन्य हठकाणाांमधून अन्याय्यपण
ू ा
व बळजबरीने केलेले उच्चाटन व प्रौढ व्यकतीच्या सांमतीच्या अगधकाराची पायमल्ली. मानवी वाहतक
ु ीच्या
कायद्याांमधील िब्दिः तरतद
ु ी, त्याांचे प्रकरणे हाताळताना लावले गेलेले अन्वयाथा, व न्यायाधीिाांच्या
वैयख्कतक समजेनस
ु ार हदले गेलेले प्रकरणाांचे ननकाल, यातील तफावतीांचे ववश्लेषण सदर सांिोधनात केले गेले
आहे .

अभ्यास
सदर सांिोधन हे मानवी हकक कायाकते, मानवी हकक सांिोधन सांस्था व लैंगगक कामगार सांघटना याांच्यातील
भागीदारीचे फशलत होते. भारतातन
ू वेश्या अन्याय मक
ु ती पररषद (VAMP) ही लैंगगक कामगाराांची सांघटना,
सांग्राम (SANGRAM) ही सांस्था व नेदरलांड ख्स्थत Rights4change या सांस्था सांिोधनाच्या अांमलबजावणीच्या
अग्रभागी होत्या. भारतामध्ये, महाराष्रातील वेश्या अन्याय मक
ु ती पररषद, सहे ली एचआयव्ही/एड्स कायाकताा
सांघ, आधार बहुद्देिीय सांस्था, कनााटकातील उत्तर कनााटका महहला ओककूटा, केरळमधील केरला नेटवका ऑफ
सेकसवकासा, व झारखांडमधील सज
ृ न फौंडेिन या सांस्थाांची या अभ्यासात भागीदारी होती. या अभ्यासाची
उहद्दष्टे अिी:


आांतरराष्रीय मानवी हककाांचे सांदभा भारतातील लैंगगक कामगाराांना कसे लागू करता येतील हे समजून घेणे



लैंगगक कामगाराांना मानवी हककाांचे सांदभा समजून घेण्यास व माहहती सांकलन व ववश्लेषणामध्ये अथापण
ू ा
रीतीने सहभागी होण्यास साहाय्य करणे



नागररकाांना राज्यघटनेने बहाल केलेले हकक व लैंगगक कामगाराांच्या जीवनातील त्याांची प्रत्यि उपलब्धता
याांच्यातील तफावती समजून घेणे



लैंगगक कामगाराांना येणाऱ्या हहांसक व उल्लांघनात्मक अनभ
ु वाांचे सांकलन करणे



धाड व सोडवणूक तांत्राांचा लैंगगक कामगाराांच्या जीवनावर होणारा पररणाम नोंदवणे व त्याचे ववश्लेषण
करणे



वस्तीसमह
ू ातील अनभ
ु वकथानाांद्वारे , मानवी वाहतक
ू ववरोधी कायदे व धोरणे प्रौढ व सांमती असलेल्या
लैंगगक कामगाराांना किा प्रकारे लागू केले जातात याचे ववश्लेषण करणे

संशोधन
VAMP व सांग्राम याांनी सांिोधनाची सांदभाचौकट ननख्श्चत करून महाराष्र, कनााटक, केरळ व झारखांड या
अभ्यासस्थळाांतील लैंगगक कामगार सांघटनाांमधून सांिोधन चमच
ू ी ननवड केली. जून २०१५ मध्ये घेतलेल्या
“मानवी वाहतक
ू ववरोधी कायद्याांचा लैंगगक कामगाराांच्या मानवी हककाांवर होणारा पररणाम तपासणे” या
प्रशििण कायािाळे तन
ू सैद्ाांनतक बैठक ननमााण केली गेली होती. “समह
ू सांिोधन मागादशिाका” ननमााण करून
त्यामध्ये सांिोधनाच्या पद्तीांचे गठन करण्यात आले व ते समह
ू पातळीवरील सांिोधकाांना समजावण्यात आले.
या अभ्यासात, मानवी वाहतक
ू ववरोधी कायद्याांचामानवी हककाांवर होणारा पररणाम िोधण्याकररता व
तपासण्याकररता तसेच िासनव्यवस्थेच्या मानवी हककाांचे पालन करण्याच्या बाांगधलकीिी या पररणामाांची
तल
ु ना करण्याकररता व त्यातन
ू समोर आलेले ननष्कषा वापरून हककाधाररत व पररख्स्थतीजन्य परु ाव्याांच्या
आधारे धोरणात्मक बदलाांसाठी अगधक पररणामकारक समथान करण्याकररता ननमााण केलेले एक साधन-हद
राईट गाईड (The RighT Guide)चा वापर केला गेला आहे . राईट गाईड चा मराठी व हहांदीमध्ये अनव
ु ाद केला
असन
ू त्याची ननशमाती पढ
ु ील तत्वाांवर आधाररत आहे : िासनव्यवस्थेचे उत्तरदानयत्व, ज्ञान व परु ाव्याांवर
आधाररत कृती, सहभाग व चळवळीांमधील सेतब
ु ाांधणी व गटबांधन.
हा अभ्यास चार ही राज्याांमध्ये प्राथशमक स्त्रोत वापरून केला गेला, ज्यामध्ये केंहित गटचचाा (१४ गटाांमध्ये
१५६ सह्भागी), सव्हे (२४३ सहभागी) व मल
ु ाखती (२३), याांचा समावेि होता. दय्ु यम स्त्रोताांमध्ये न्यायालयीन
ननकालाांच्या छायाप्रती, कायदे व कराराांचे दस्तावेज, व भारताकडून सांयक
ु त राष्रसांघातील सशमत्याांना पाठवले
गेलेले अहवाल याांचा समावेि होता. भारतीय दां डववधाना खालील ITPA अांतगात दाखल झालेल्या प्रकरणाांच्या
ननकालाांव्यनतररकत, बाल न्याय कायदा व अन्य कायद्याांचेही ववश्लेषण करण्यात आले. माहहती
शमळववण्याकररता माहहती अगधकाराांतगात केलेल्या अजाांचाही वापर करण्यात आला.
या सांिोधनामध्ये ननरननराळ्या हठकाणाांमधून काम करणाऱ्या लैंगगक कामगाराांच्या आयष्ु यावर होणारे मानवीवाहतक
ू -ववरोधी कायद्याांचे पररणाम अभ्यासण्यात आले : ग्रामीण व िहरी, रस्त्यावरील, वेश्यागह
ृ ाांमधील,

लॉजमध्ये काम करणाऱ्या लैंगगक कामगार, तसेच “छुप्या” लैंगगक कामगार ज्या उघडपणे व्यवसाय करीत
नाहीत.सांिोधनातील सहभागीांची ननवड या ननकषाांनस
ु ार केली गेली. ख्जथे लैंगगक कामगाराांच्या सांघटना
कृतीिील आहे त अिा भागाांची सांिोधनाकररता ननवड केली गेली ज्यायोगे सांिोधन काळानांतरही त्यातील
ननष्कषाांचा वापर त्या आपल्या समथानात्मक मोहहमाांची धोरणे ठरववण्याकररता करू िकतील. प्राथशमक

ननष्कषाांची ग्राह्यता सांिोधनकत्याा व भागीदार सांघटनाांच्या सदस्याांमध्ये झालेल्या बैठकीत माांडणी करून
ठरववण्यात आली. बैठकीतीलसच
ू ना व शिफारिीांवर चचाा करून त्याांचा समावेि सांिोधनामध्ये करण्यात आला.
२००५ ते २०१७ या कालावधीमध्ये धरपकड करण्यात आलेल्या कोल्हापरू , जळगाव, पण
ु े व साांगली या
महाराष्रातील ४ िहराांमधील २४३ महहलाांकडून मल
ु ाखती, गटचचाा, गह
ृ भेटी व सरु िागह
ृ ाांतील भेटीांच्या
माध्यमातन
ू माहहती सांकशलत केली गेली.

सांिोधनाचा पढ
े या महहलाांचा मागोवा घेऊन,
ु ील टप्पा, सरु िागह
ू सोडलेल्या/सट
ु का झालेल्या/पळून गेलल्
ृ ातन
स्वेच्छे ने लैंगगक कामात असलेल्या महहला, धाडीांमध्ये “सोडवणूक” करण्यात आलेल्या, ववववध कालावधीांमध्ये

पन
ु वासन केले गेलेल्या महहला व सरु िागह
ु का झाल्यानांतर त्याांनी केलेली उपजीववकेची ननवड,
ृ ाांमधून सट
यासांबध
ां ीच्या त्याांच्या अनभ
ु वावर केंहित होता.

लैंगगक कामगाराांच्या सांघटना, वेश्यागह
ू ख्स्थत सांस्थाांनी
ृ ाांमध्ये काम करणाऱ्या स्वयांसेवी सांस्था व समह

धाडीांववषयक माहहती गोळा करून त्यात धरपकड झालेल्या महहलाांचा माग काढला. पण्
ु यामध्ये, समह
ू ख्स्थत
सांिोधकाांनी धाडीांमध्ये पकडल्या गेलेल्या व सरु िागह
ू बाहे र पडलेल्या महहलाांिी चचाा केली. सरु िागह
ृ ाांतन
ृ ात
दाखल केलेल्या महहलाांचा सध्याचा ठावहठकाणा िोधण्याकररता त्याांनी माहहतीच्या अगधकाराांतगात अजादेखील
दाखल केले व या महहलाांच्या सरु िागह
ू ख्स्थत सांिोधकाांनीत्या त्या भागातील
ृ ात जाऊन भेटी घेतल्या.समह
धाडीांमध्ये पकडण्यात आलेल्या महहलाांिी केंहित गटचचाा व वैयख्कतक मल
ु ाखतीांद्वारे सांवाद साधला.

अनतिय सांवेदनिीलतेने माहहती सांकशलत करण्यात आली कारण यातील अनेक महहलाांनी न्यायालयामध्ये
ककां वा सोडवणूक करणाऱ्या सांस्थाांसमोर सट
ु कापव
ू ा अट म्हणून लैंगगक कामातन
ू बाहे र पडण्याचीलेखी िपथपत्रे
हदली होती. त्याांच्याववषयी गोपनीयता राखण्याची काळजी घेतली गेली व काही सहभागीांची खरी ओळख गप्ु त
ठे वण्यात आली.

ननष्कषव
काही कळीच्या प्रश्नाांची उत्तरे शमळावी म्हणून आवश्यक असलेला परु ावा गोळा करण्याकररता हा अभ्यास केला
गेला. जर महहला बळजबरीने लैंगगक कामात ढकलल्या जात असतील तर सट
ु का झाल्यानांतर त्या पन्
ु हा त्याच
कामात का येतात? जर अन्य कोणतीही कौिल्ये नाहीत म्हणून त्या या कामात येत असतील तर अन्य प्रकारे
उपजीववका शमळववण्याची कौिल्ये शिकववल्यानांतर दे खील त्या या कामात का येतात? जर पररख्स्थतीसमोर
नाईलाज असल्याने त्या या कामात येत असतील तर ती पररख्स्थती सध
ु ारल्यावर दे खील त्या या कामात परत
का येतात? जर त्या फसववल्या गेल्याने ककां वा दष्ु ट प्रवत्ृ तीच्या लोकाांच्या लबाडीमळ
ु े ककां वा ववश्वासघातामळ
ु े या
कामात आणल्या गेल्या असतील तर “नवीन” आयष्ु य जगण्याची सांधी हदल्यानांतर दे खील त्या या कामात परत
का येतात? जर त्या अन्य पयााय नसल्यामळ
ु े या कामात आल्या असतील तर त्या त्याच कामात परत येण्याच्या
पयाायाची “ननवड” का करतात?
सांिोधनातील ननष्कषाांचा गोषवारा खालीलप्रमाणे :
नैनिकिाखोर व बेिाल कायदे


या समस्येच्या मळ
ु ािी ‘अनैनतक मानवी वाहतक
ू (प्रनतबांध) कायदा’ ITPA हा कायदाच आहे , ज्याच्या
नावातच महहलाांची ‘अनैनतकता’ व ‘वाहतक
ू ’ या सांकल्पनाांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे , ज्याचा प्रत्यिात
लैंगगक कामगार ववरोधी दृष्टीकोनातन
ू अन्वयाथा लावला जातो.



भारतीय उच्च न्यायालये व सवोच्च न्यायालयाांतील २०१० – २०१७ या कालावधीतील प्रकरणाांच्या
ववश्लेषणातन
ू दाखल झालेल्या प्रकरणाांच्या सांययेत वाढ झालेली आढळते, ज्यातन
ू लैंगगक काम नष्ट
करण्याचा परु स्कार करणाऱ्या सांघटनाांनी आपल्या रणनीती मध्ये कायदे िीर प्रकियेचा आधार घेण्याचा
अवलांब केला असण्याची िकयता हदसन
ू येत.े



न्यायालयाांचे आदे ि, ननकाल, अन्वयाथा लावण्याची पद्त, यासह एकांदरीतच कायदे िीर यांत्रणाांच्या
कामकाजामध्ये लैंगगक कामाववषयी नैनतक नापसांतीच्या छटा हदसन
ू येतात, ज्यामळ
ु े सज्ञान महहलाांचे
बालकीकरण करून त्या आपल्या कुटुांबाच्या छायेतच सरु क्षित राहू िकतील असे मानले जाते, लैंगगक

कामगाराांच्या शमळकतीवर पोट भरणे बेकायदे िीर ठरवन
ू उपजीववका शमळववणाऱ्याांचे गन्ु हे गारीकरण केले
जाते, व लैंगगक कामगाराांची उपजीववकाच नव्हे , तर वेश्यागह
ू दे णारे दलाल
ृ चालक ककां वा गगऱ्हाईक शमळवन
याांचेही गन्
ु हे गारीकरण करून त्याांचे सरु िा जाळे देखील काढून घेतले जाते.


कायदा अांमलबजावणी यांत्रणा लैंगगक कामगाराांच्या ववरोधातच झुकलेल्या असतात व अनेकदा हहांसा,
अटक, दां ड व वपळवणूकीचे समथान करण्याकररता पोशलसदे खील कायद्याचाच आधार घेतात आणण
कायदाव्यवस्थेकडून तर कोणतीच आिा बाळगता येत नाही.
धाडी व तयांचे पररणाम



धाडी घालताना पोशलसाांचे बेताल वतान, लैंगगक कामगाराांच्या,
इमारतीमध्ये राहणाऱ्या इतराांच्या हककाांचा अनादर, हे ननत्याचे होते



तसेच वेश्यागह
ृ मानल्या गेलेल्या

धाडीच्या सांपण
ू ा प्रकियेमध्ये सोडवणूक करण्यात येणाऱ्या सांभाव्य बळीला अत्यांत बेपवााईने वागववले जाते.
धाडीमध्ये अपमान, िाख्ब्दक व िारीररक अत्याचाराांचा वापर ननत्याचा असतो



प्रसारमाध्यमाांचा गैरवापर व खाजगीपणाचे उल्लांघन, महहलाांचे खच्चीकरण करण्याकररता व धाडीांववषयी
सनसनाटी बातम्या परु ववण्याकरीता पोलीस व प्रसारमाध्यमाांचे सांगनमत



धाडीांपासन
ू ककां वा पोशलसाांच्या त्रासापासन
ू सरु िा शमळावी याकररता पोशलसाांची लैंगगक बळजबरी व लैंगगक
कामगाराांकडून पैसा उकळणे



ननरोध बाळगणाऱ्या लैंगगक कामगाराांना अटक करण्याकररता कायद्याांचा बेताल वापर केल्याने
एचआयव्हीच्या प्रनतबांधात्मक कामावर ववपरीत पररणाम होतो, तसेच पकडलेल्या लैंगगक कामगाराांची
बळजबरीने एचआयव्ही चाचणी करणे बेकायदे िीर असते व चाचणीचा ननकाल जाहीर करणेदेखील
बेकायदे िीर असते



पोलीस ज्या स्वैर पद्तीने लैंगगक कामगाराांवर हहांसा करतात ते पाहून सामान्य जनतेला दे खील तसेच
करण्याची मभ
ु ा शमळते



पोशलसाांचे अत्याचार सावात्रत्रक असतात, अटकेत असताना कधी बळजबरीने कामे करून घेण्यात तर कधी
िारीररक छळ करण्यात



लैंगगक कामगाराांची पद्तिीरपणे मानहानी करण्याचे काम न्यायालयात दे खील सरू
ु च राहते. प्रत्यि
कायदे िीर प्रकिया सरु
ु होण्याआधीच अटकेत असलेल्या महहलाांना गन्
ु हे गाराप्रमाणे वागववले जाते व
त्याकररता कोणाकडेही दाद मागण्याची सोय नसते. अनेकदा खोटे प्रकरण असले तरीही त्याांना त्याांच्या
‘गन्
ु ह्याची कबल
ु ी’ दे ण्यास भाग पाडले जाते.

सोडवणक
ू : अधधक चांगल्या आयष्ु याचे ममथक


लैंगगक कामातन
ू ‘सोडवणूक’ केलेल्या महहलाांना अनेकदा सरु िागह
ृ ाांमध्ये लैंगगक सेवा दे ण्याची जबरदस्ती
केली जाते व अिा प्रकारे त्या ‘पन
ु वासनाच्या बळी’ ठरतात



झपाट्याने वाढणाऱ्या कॉपोरे ट अथाव्यवस्थेमध्ये ‘कौिल्य ववकास’ ननरुपयोगी ठरतो कारण पापड, लोणची
बनववणे, शिवणकाम करणे ही कौिल्ये आगथाकदृष्ट्या िाश्वत ठरत नाहीत



न्यायालयीन कामकाजाची पद्त लैंगगक कामगाराांच्या पण
ा णे ववरोधात जाते, व त्याांना स्वतःची सट
ू प
ु का
करून घेण्याकररता मोठ्या रकमा चढ्या व्याजदराने कजााऊ घ्याव्या लागतात



सट
ु का झाल्यानांतर लैंगगक कामगाराांच्या डोकयावर कजााचा मोठा डोंगर साठतो कारण अटक झालेल्या
कालावधीत त्याांचे उत्पन्न बड
ु ालेले असते. त्यामळ
ु े अनेकदा त्याांना वेठत्रबगारी पद्तीने ककां वा अन्य
िोषणात्मकपद्तीने काम करावे लागते. महहलाांची िोषणापासन
ू सट
ु का करण्याकररता ननमााण केलेल्या
व्यवस्थेमधील हा ववरोधाभास आहे .



सट
ा णे वेश्यागह
ु केनांतर लैंगगक कामगार अगधक दब
ु ळ्या बनतात व पण
ू प
ृ चालकाांच्या ताब्यात जातात
ज्याांनी पढ
ु ील धाडी रोखण्याकररता पोशलसाांना मोठ्या रकमा चारलेल्या असतात. त्याांचे येणेजाणे व
ननयशमत आरोग्य चाचणी करणे दे खील ननयांत्रत्रत होते.

सांघटनाांद्वारे अवैध मानवी वाहतक
ु ीचा सामना करणे


लैंगगक कामगाराांच्या सांघटनाांनी महहला व मल
ु ीांची लैंगगक कामात होणारी वाहतक
ू रोखण्याकररता
पररणामकारक रणनीती आखली आहे .

धाडीांमध्ये धरपकड झालेल्या व नांतर सट
ु का झालेल्या महहलाांची लैंगगक कामात परत येण्याची टककेवारी
अनतिय मोठी असलेली आढळली. परतणाऱ्याांमध्ये पव
ू ी वाहतक
ू होऊन लैंगगक कामात आलेल्या तसेच
स्वेच्छे ने लैंगगक कामात आलेल्या, अिा दोन्ही प्रकाराांचा समावेि होता. धाडी व सट
ु केनांतर पन्
ु हा लैंगगक
कामात येणाऱ्याांनी स्वतःकररता मोठा धोका पत्करला होता, कारण आपण लैंगगक काम सोडून दे ऊ अिी लेखी
िपथपत्रे त्याांनी सही करून हदलेली होती.

ही आकडेवारी आपल्याला काय साांगते आणण यामागील महहलाांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची आपली तयारी आहे
का?
१. धाडीच्या वेळी ०.८२% महिला (२४३पैकी २) अज्ञान िोतया तर बाकी सवा सज्ञान होत्या
२. ७९% (२४३ पैकी १९३) महहलाांनी साांगगतले की धाडीच्या वेळी त्या लैंधगक काम स्वेच्छे ने करीि िोतया व
‘सट
ु का’ करून घेण्याची त्याांना इच्छा नव्हती
३. वाििक
ै ी ३६% (३६ पैकी १३)महहला सध्या लैंगगक काम करीत होत्या व तयांना िेच सरु
ू झालेल्यांपक
ु
ठे वायचे आिे असे त्याांनी साांगगतले
४. सट
ु का झालेल्या ७७% (२१८ पैकी १६८) महहला लैंधगक कामामध्ये परि आल्या

शेवट: प्रमुख मुद्दे
धाडी घालणाऱ्या ककां वा प्रवत्ृ त करणाऱ्या पोलीस, स्वयांसेवी सांस्था ककां वा इतराांना धाडीमध्ये सापडणाऱ्या
व्यकतीांच्या जीवनाच्या गत
ांु ागत
ांु ीच्या आलेखाववषयी बहुतेकदा कोणतीही सांवेदनिीलता नसते. ‘बळी

जाण्याच्या’ सांकल्पनेचा प्रचांड प्रभाव या सांपण
ू ा व्यवहारामध्ये असतो व तथाकगथत ‘सोडवणक
ू ’ केली जाणाऱ्या
व्यकतीच्या म्हणण्याकडे सांपण
ा णे कानाडोळा केला जातो. धाडीांचे समथान करण्याकररता वापरल्या जाणाऱ्या
ू प
यख्ु कतवादाच्या – अथाात अज्ञान व्यकतीलैंगगक कामात असण्याच्या – पण
ू ा ववरोधी माहहती सांिोधनात आढळून
आली ज्यात धाडीांमध्ये सापडलेल्या अज्ञान व्यकतीांची टककेवारी अत्यल्प होती. याव्यनतररकत, सांिोधनात असे
हदसन
ै ी लैंगगक कामात परत
ू आले की धाडीांमध्ये पकडलेल्या व नांतर सट
ु का झालेल्या लैंगगक कामगाराांपक
आलेल्याांची टककेवारी खप
ू मोठी आहे . परतणाऱ्याांमध्ये पव
ू ी वाहतक
ू होऊन लैंगगक कामात आलेल्या तसेच
स्वेच्छे ने लैंगगक कामात आलेल्या, अिा दोन्ही प्रकाराांचा समावेि होता. धाडी व सट
ु केनांतर पन्
ु हा लैंगगक
कामात येणाऱ्याांनी स्वतःकररता मोठा धोका पत्करला होता, कारण आपण लैंगगक काम सोडून दे ऊ अिी लेखी
िपथपत्रे त्याांनी सही करून हदलेली होती.
सांिोधनामधून शमळणाऱ्या परु ाव्यावरून हे ननदे शित होते की धाडी व पन
ु वासनाचे काया हे अत्यांत बेछुटपणे,
हहांसक पद्तीने व त्या समह
ू ाकररता अत्यांत घातक ठरे ल अिा पद्तीने केले जाते एवढे च नव्हे तर लैंगगक
कामात अज्ञान व बळजबरीने आलेल्या सज्ञानाांची समस्या सोडववण्यामध्ये दे खील ते पण
ा णे अपयिी ठरते.
ू प
पोलीस धाडीच्या अनेक वपढ्या दे खील अवैध मानवी वाहतक
ु ीचा प्रश्न सोडवू िकलेल्या नाहीत.
या अांधाऱ्या वववराच्या िेवटी एकच लक
ु लक
ु णारा प्रकाि म्हणजे सतका लैंगगक कामगाराांच्या सांघटना, ज्या
स्वतःच्या, तसेच लैंगगक कामात वाहतक
ू झालेल्या अज्ञान व सज्ञानाांच्या आयष्ु यातीलही ,हहांसा व अत्याचाराांचे
उच्चाटन करण्याकररता स्वतःला सांघटीत करीत आहेत. कोणत्याही समह
ू ामध्ये, िोषण करणाऱ्या व
सरु िेऐवजी हहांसा करणाऱ्या पोलीसाांसारयया ‘बाह्य’ यांत्रणेकडून सोडवणुकीचे काया होऊ िकते, ही सांकल्पनाच
या समस्येला अगधक गांभीर बनववते.
त्या समह
ू ातील लैंगगक कामगार ककां वा वेश्यागह
ृ चालकाांच्या सहभागाशिवाय केलेले धाड व सोडवणुकीचे

कोणतेही काया हे तेथील लैंगगक कामात जबरदस्तीने आलेल्या व्यकतीांना कोणत्याही प्रकारचे सांरिण दे ऊ िकत
नाही. कदागचत या चचेच्या केंिस्थानी असलेल्या महहलाांचे आवाज अगधक जोरदारपणे बाहे र येऊ िकले तरच
याववषयी अगधक खात्री पटू िकेल.

