సంగ్రహం
య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చర్యల పై జర్ుగుతున్న చర్చలు, తర్ుచూ వ్యభిచార్ాం, మహిళల పై జర్ుగుతున్న హిాంస,
బరనిసత్ాాల పై జర్ుగుతున్న వాదో పవాదాలత్ో మర్ుగున్పడిపో తున్ానయి; పిలలలపై జర్ుగుతున్న ల ైాంగిక దో పడ
ి ీక
సాంబాంధిాంచిన్ అభిపాాయ లత్ో ఇది మరిాంత సాంకల ష్టాంగా తయ ర్వ్ుత్ోాంది. య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చొర్వ్లు చాల వ్ర్కూ

టరాఫికాంగ్, సక్స్ వ్ర్క్ ల మీద సాంకల ష్టతక కార్ణాం అవ్ుతున్ానయి. దీనివ్లల అకరమర్వాణాక గురన్
ై వ్యకుులు, సక్స్
వ్ర్్ర్ల హకు్ల్నన కాలరాయడానిన చరిచాంచకుాండా, ఈపరిసి తి, అసలు సక్స్ వ్ర్క్ న్ే ఒక ‘హిాంస’గా చూసే
అభిపాాయ నిక దారితీసోు ాంది.

ఇది య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ సాంసి లు ఒక పక్క, సక్స్ వ్ర్్ర్క్ హకు్ల సాంసి లు మరోపక్క విడిపో యిేల వాటి మధ్య

చీల్నకక దారితీసిాంది. అాంత్ేకాక, ఈ చీల్నక, సక్స్ వ్ర్క్ లో వ్ుాండే మహిళల హకు్లు కాపాడాానిక బదులు, అసలు సక్స్
వ్ర్క్ న్ే ర్ూపుమ పాలని వాదిాంచే వ్యయహాలక దారితీసిాంది. య ాంటి-టరాఫికాంగ్ ఉదో ోదలు, లక్షల ది మాంది మహిళా

వ్లసదార్ుల వ్యధాగాథలని త్ోసిరాజాంటున్ానయి. న్తి
ై కత, సాంస్ృతుల విష్య లపై సాంకుచితమైన్ అభిపాాయ లు,
పాచారాల వ్లల , సుర్క్షిత వ్లస, జీవ్న్ాధారానిన ఎాందుకున్ే హకు్లు ఎపుుడూ దెబబతిాంటున్ానయి.

సక్స్ వ్ర్క్ లో వ్ుాంటూ, రయిడ్ క గురై, ర్క్షిాంపబడి, పున్రావాసాం తీసుకున్న మహిళల అన్ుభవాలని వల్నక

తీసుకువ్చేచ పాయతనమే ఈ పాసు ుత పరిశోధ్న్. సక్స్ వ్ర్క్ లోక మహిళల అకరమర్వాణాత్ో పో రాడేాందుకు,
అన్ుసరిసు ున్న రయిడ్, రసూ్ూ, రీహాబిల్నటేష్న్ వ్యయహాల గురిాంచిన్ పరిమ ణాతమక సమ చార్ాంత్ో, మేాం మహిళల
అన్ుభవ్గాధ్లనికూడా పరిశీల్నసాుాం. సక్స్ వ్ర్్ర్ల జీవిత్ాలపై చటరటలు, విధాన్ాలు చూపిసు ున్న పాభరవాలని ఈ

అధ్యయన్ాం వలల డిసు ుాంది. రయిడ్్ లో ‘ర్క్షిాంపబడి’, వివిధ్ కాలపరిమితులపాటు ‘పున్రావాసాం’ప ాంది, ఇపుుడు
తిరిగి సక్స్ వ్ర్క్ లోకే వ్చేచసిన్ మహిళల అన్ుభవాలపై ఈ పరిశోధ్న్ పాధాన్ాంగా దృష్ిటసారిసు ుాంది . వీరి సాంకల ష్టమైన్
అన్ుభవాల సార్ాం, అకరమర్వాణా, సక్స్ వ్ర్క్ లో కొన్సాగడాలమధ్య ఏకోన్ుమఖాంగా వ్ుాండని సాంబాంధానిన
చూపిసు ాయి.
సందర్భం
చాల పాధాన్ మ న్వ్ హకు్ల ఒపుాందాలు, కూటములోల భరర్తదేశాంకూడా భరగసాామి, వాటి అమలు సిితిని

పరిమితకాల విరామ లోల అది త్ెల్నయజేసు ుాండాల్న. ఇటీవ్ల సాంవ్త్రాలోల, సక్స్ వ్ర్క్ పరిథల
ి ోపల, మ న్వ్హకు్లని

అమలుచేసే చటరానిన మరిాంత బలోపేతాం చేసేాందుకు, ఆ ఒపుాంద మాండలులక నివేదిాంచే పది తుల్నన సక్స్ వ్ర్్ర్క్,

ఉదయమకార్ులు చేపటేటర్ు. రాజ్యాంగాం పౌర్ులక పాసాదిాంచిన్ హకు్లోల భరగాంగా సక్స్ వ్ర్్ర్ల మ న్వ్ హకు్లని
పాచార్ాంచేస,ి న్ర్వేరిచ, ర్క్షిాంచి, గౌర్విాంచేాందుకు కృష్ిచే చర్యలు చేపటట డాం గురిాంచి జ్తీయ, అాంతరాాతీయ సాియిలో

వలల డవ్ుతున్న హకు్ల ఉదో ోదన్లు వాదిసు ున్ానయి. అయిత్ే, సక్స్ వ్ర్్ర్ల మ న్వ్హకు్లని, వార్ు దాడులక

గుర్యిేయ పామ దాలని, వారిని ఉపాాంతాం చేసే వైఖర్ులని మ తాాం గురిుాంచడాంలో భరర్తదేశాం విఫలమైాంది. భరర్తదేశాంలో
య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ విధాన్ాలు, ముఖయాంగా ఇమ్మమర్ల్ టరాఫిక్స చటట ాం, 1056 (ఐటిపఎ
ి ), టరాఫికాంగ్ ని, సక్స్ వ్ర్క్ ని
ఒకేల చూసూ
ు , అకరమాంగా ర్వాణా అయిన్వారిక ర్క్షణ కల్నుాంచడాంలో విఫలమవ్ుత్ోాంది, ఫల్నతాంగా అది సక్స్ వ్ర్్ర్ల
పై జర్ుగుతున్న హిాంస మరిాంత పర్గడానిక దో హదాం చేసు ో ాంది.

ఇాందుకు అసాంబదధ ాంగా, సాాతాంతాూాం వ్చిచన్ తర్వాత దశకాంలోన్ే ఐటిపిఎ శాసన్ాం చేసన్
ి పుటిక,ీ అసలు టరాఫికాంగ్
అాంటే ఖచిచతాంగా ఏమిటో మ తాాం 2013కు ముాందు భరర్త చటరటలోల వేటల
ి ోన్ూకూడా వివ్ర్ాంగా నిర్ాచిాంచలేదు. దీాంత్ో,

వాసు వానిక ఐటిపఎ
ి అమలులో సక్స్ వ్ర్్ర్ల జీవిత్ాలపై పాభరవ్ాం చూపిాంచిాంది: అది ఆ పనిని న్ేర్పయరితాం చేసిాంది;

కుటుాంబరనిన, పిలలల్నన పాంచే హకు్ని న్ేర్పయరితాం చేసిాంది; గోపయత్ా హకు్ని కాలరాసిాంది; ఇాంటి న్ుాంచి లేదా వేరే ఏ
ఇతర్ సి లాం న్ుాంచి వారిని అన్ాయయాంగా లేదా బలవ్ాంతాంగా ఖ ళీచేయిాంచి, త్ొలగిాంచేల చేసిాంది. ఇాందుకు

వారి

వ్యోజన్ుల అన్ుమతి లేకుాండా చేసిాంది. టరాఫికాంగ్ క సాంబాంధిాంచి చటట ాం త్ాలూకు సూూరిుక, ఇాందుకు సాంబాంధిాంచిన్

కేసులోల దానిక భరష్యాంచెపిు, న్ాయయమూర్ుులు నిర్ణయ లు తీసుకుని, వాటిని అమలు చేసు ున్న తీర్ుక, మధ్య
అాంతరానిన ఈ అధ్యయన్ాం విశలలష్ిాంచిాంది.
అధ్యయనం
భరర్తదేశాంలో య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ విధాన్ాలు, ముఖయాంగా ఇమ్మమర్ల్ టరాఫిక్స (పివ
ా న్ష న్) చటట ాం, 1956 (ఐటిపఎ
ి ),

టరాఫికాంగ్ ని సక్స్ వ్ర్క్ ని ఒకే రీతిగా చూసోు ాంది, అకరమ ర్వాణాకు గురన్
ై వ్యకుులని ర్క్షిాంచడాంలో విఫలమ,ై ఫల్నతాంగా
సక్స్ వ్ర్్ర్ల పై జర్ుగుతున్న హిాంస పర్గడానిక దారితీసిాంది.

భరర్తదేశాంలో మ న్వ్హకు్ల కార్యకర్ు లు, మ న్వ్ హకు్ల పరిశోధ్క సాంసి లు, సక్స్ వ్ర్్ర్క కల కటవ్ ల మధ్య
భరగసాామయ ఫల్నతమే ఈ పరిశోధ్న్ సాధ్యమైాంది. భరర్తదేశానిక చెాందిన్ సక్స్ వ్ర్్ర్క కల కటవ్ వేశాా అన్ాయయ్ ముకు
పరిష్త్ (విఎఎాంపి), ఎన్జిఒ సాంగారమ్, న్దరాలాండ్్ క చెాందిన్ రట్స
ై ్ ఫర్క ఛేాంచ్ వారి సాంయుకు కృష్ి ఇది. భరర్త దేశాంలో

అధ్యయన్ భరగసాాములు - వేశాయ అన్ాయయ్ ముకు పరిష్త్, సహేల్న హెచ్ఐవి/ఎయిడ్్ కార్ు కరాు సాంఘ్, ఆధార్క
బహుదేశీయ సాంసి , మహారాష్ట ;ర ఉతు ర్ కరానటక మహిళా ఒకు్టట , కరానటక; కేర్ళ న్టార్క్ ఆఫ్ సక్స్ వ్ర్్ర్క్, కేర్ళ,
శీరజన్ ఫౌాండేష్న్, జ్ర్ఖాండ్. ఈ అధ్యయన్ాం త్ాలూకు లక్షయయలు:
•
•
•
•
•
•

అాంతరాాతీయ మ న్వ్హకు్ల ఫేాాంవ్ర్క్ ని భరర్తదేశాంలో సక్స్ వ్ర్్ర్క్ కు ఎల వ్రిుాంపజేసు ున్ానరో అర్ి ాం
చేసుకోవ్డాం

మ న్వ్ హకు్ల ఫేాాంవ్ర్క్ ని సక్స్ వ్ర్్ర్ుల అర్ి ాం చేసుకున్ేల చేయడాం, డాటర సకర్ణ, విశలలష్ణా కరమాంలో
అర్ివ్ాంతాంగా పాలగొన్డాం.

పౌర్ులక పాకటిాంచిన్ హకు్లు, సక్స్ వ్ర్్ర్ల జీవిత్ాలక వాటిని వ్రిుాంపజేయడాం మధ్య వ్ున్న వ్యత్ాయసానిన
గురిుాంచడాం

సక్స్ వ్ర్్ర్ుల ఎదురొ్ాంటున్న హిాంస, ఉలల ాంఘన్ల అన్ుభవాలని కోరడీకరిాంచడాం

రయిడ్్, రసూ్ూ చొర్వ్ల చర్యలు సక్స్ వ్ర్్ర్ల జీవిత్ాలని ఏ ర్కాంగా పాభరవితాం చేసు ున్ానయో విశలలష్ిాంచి
డాకుయమాంట్స చేయడాం

వ్యోజన్ అాంగీకార్ాంత్ో వ్ున్న సక్స్ వ్ర్్ర్ల విష్యాంలో య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చటరటలు, విధాన్ాలు ఎల
వ్రిుాంపజేసు ున్ానరో కమూయనిటీ న్రేటవ్
ి ్ దాారా విశలలష్ిాంచడాం.

పరిశోధ్న
విఎఎాంపి, సాంగారమ్ లు ఫేాాంవ్ర్క్ ని అభివ్ృదిధచేస,ి అధ్యయన్ సట
ై ల ు కూడా వ్ున్న జ్ర్ఖాండ్, కరానటక, కేర్ళ,

మహారాష్ట ల
ర ల ో సక్స్ వ్ర్్ర్క సల కటవ్ న్ుాంచి పరిశోధ్క బృాందానిన ఎాంపి చేసిాంది. 2015 జూన్ లో నిర్ాహిాంచిన్ 'సక్స్

వ్ర్్ర్ల త్ాలూకు మ న్వ్ హకు్లపై య ాంటి-టరాఫికాంగ్ చటరటల పాభరవానిన అాంచన్ా వేయడాం' అన్ే శిక్షణా వ్ర్క్షాప్
దాారా సిదధ ాాంతపర్మన్
ై ఫేాాంవ్ర్క్ ని నిరేేశిాంచిాంది. నిర్ాహిాంచాల్న్న్ విధాన్ కరమ నిక సాంబాంధిాంచిన్ అాంశాలత్ో
'కమూయనిటీ రిసర్కచ గైడ్' ని ర్ూప ాందిాంచి, సహ పరిశోధ్కులక అాందజేసిాంది.

ఈ అధ్యయన్ానిక రట్స
ై గడ్
ై (RighT Guide)ని అన్ుసరిాంచడాం జరిదిాంది, య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చటరటలు, విధాన్ాల
త్ాలూకు మ న్వ్ హకు్ల పాభరవాలని పరిశోధిాంచేాందుకు, వీటిని పాభుతాాం వాగాేన్ాం చేసన్
ి మ న్వ్హకు్లక

అన్ుసాంధానిాంచేాందుకు, దీని ఫల్నత్ాలని హకు్ల ఆధారిత, నిదర్శన్ాల ఆధారిత విధాన్ాల సాంస్ర్ణలకోసాం మరిాంత

సమర్ి వ్ాంతాంగా పనిచేసేాందుకు వీలుకల్నుాంచే సాధ్న్ాం ఇది. ఈ రట్స
ై గడ్
ై ని - హిాందీ, మరాఠీ భరష్లోలక అన్ువ్దిాంచడాం
జరిగిాంది - రాజయాం జవాబుదారీతన్ాం, విష్యపరిజా ్న్ాం/నిదర్శన్ాల ఆధార్ాంగా చర్యలు; పాలగొన్డాం, పో రాటరల మధ్య
వార్థులు నిరిమాంచి, భరగసాామ యలని ఏర్ుచడాం అన్ే సూత్ాాల ఆధార్ాంగా దీనిన ర్ూప ాందిాంచడాం జరిగిాంది.

మొతు ాం న్ాలుగు రాషాటరలోలన్ూ, ఫో కస్ గూ
ర ప్ చర్చలు (14 ఎఫ్జిడిలల ో 156 మాంది పాలగొన్ానర్ు), సరేా (243 మాంది
పాలగొన్ానర్ు), ఇాంటర్ూాూలు (23) త్ోసహా పాాధ్మిక వ్న్ర్ుల న్
ై
వాటిని ఉపయోగిాంచి ఈ అధ్యయన్ానిన

నిర్ాహిాంచడాం జరిగిాంది. దిాతీయ శలణ
ర ి వ్న్ర్ులోల, న్ాయయపర్మైన్, చటట పర్మన్
ై చర్చలు, ఒపుాందాల డాకుయమాంటు
ల ,

ఐకయరాజయసమితిక భరర్తదేశాం అాందజేసన్
ి నివేదక
ి లు కూడా వ్ున్ానయి. భరర్తీయ శిక్షయసమృతి (ఐపిసి), బరలన్ాయయ
చటట ాం కరాంద ఐటిపఎ
ి తీర్ుులత్ోపాటు, ఇతర్ చటరటలనికూడా విశలలష్ిాంచడాం జరిగిాంది. సమ చార్ాం సేకరిాంచడానిక రైట్స టు
ఇన్ూర్మమేష్న్ దర్ఖ సుుదార్ులనికూడా వినియోగిాంచుకోవ్డాం జరిగిాంది.

ఈ అధ్యయన్ానిక రట్స
ై గడ్
ై (RighT Guide)ని అన్ుసరిాంచడాం జరిదిాంది, య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చటరటలు, విధాన్ాల
త్ాలూకు మ న్వ్ హకు్ల పాభరవాలని పరిశోధిాంచేాందుకు, వీటిని పాభుతాాం వాగాేన్ాం చేసన్
ి మ న్వ్హకు్లక

అన్ుసాంధానిాంచేాందుకు, దీని ఫల్నత్ాలని హకు్ల ఆధారిత, నిదర్శన్ాల ఆధారిత విధాన్ాల సాంస్ర్ణలకోసాం మరిాంత
సమర్ి వ్ాంతాంగా పనిచేసేాందుకు వీలుకల్నుాంచే సాధ్న్ాం ఇది.

వివిధ్ పరిసి తులోల పనిచేసు ున్న సక్స్ వ్ర్్ర్ల పై య ాంటీ-టరాఫికాంగ్ చటరటల పాభరవానిన ఈ పరిశోధ్న్ అధ్యయన్ాం
చేసిాంది: అాంటే, గారమీణ, పటట ణ; వీధ్ులు, వ్యభిచార్గృహాలు, ల డిాలులత్ోపాటు బహిర్ాంగాంగా సక్స్ చేపటట ని,

'మర్ుగున్వ్ుాండే' సక్స్ వ్ర్్ర్ల త్ో సహా అాందరినీ పరిగణలోక తీసుకుాంది. ఇాందులో పాలగొన్నవారిని, ఈ విభరగాలక

సాంబాంధిాంచి గురిుాంచడాం జరిగిాంది. ఈ పరిశోధ్న్ని, సక్స్ వ్ర్్ర్క్ కల కటవ్ చుర్ుగాొ పనిచేసు ున్న సి ల లోల నిర్ాహిాంచార్ు,
ఇల చేయడాం వ్లల ఈ పరిశోధ్న్ా కాల నిక మిాంచి, వార్ు దీనిదాారా వ్యయహాలోల గురిుాంచిన్ విష్య లని, పాచార్ాం చేసే

వీలు వ్ుాంటుాంది. పాాథమికాంగా గురిుాంచిన్ విష్య లని పరిశోధ్కులు, పేరాంటిాంగ్ కల కటవ్ త్ాలూకు సభుయలత్ో జరిగన్
ి
వాల్నడేష్న్ సమ వేశాంలో సమరిుాంచడాం జరిగిాంది.

ఇన్ుుటల ని, సూచన్లని చరిచాంచడాం జరిగిాంది, ఈ సాందర్ోాంగా

గురిుాంచిన్ విష్య లని పరిశోధ్న్లో చేర్చడాం జరిగిాంది.

2005 న్ుాంచి 2017 మధ్య మహారాష్ట ల
ర ోని కొలా పయర్క, జలొ వ్, పయన్, సాంగల్న అన్ే న్ాలుగు పటట ణాలోల రయిడ్ క గురన్
ై

243 మాంది మహిళల న్ుాంచి ఇాంటర్ూాూలు, గూ
ల , ఇళళని, రసూ్ూ హ ాం లని సాందరిశాంచడాం దాారా
ర ప్ డిస్ష్న్ు
సమ చార్ాం సేకరిాంచడాం జరిగిాంది.

దిదే ుబరటు గృహాల న్ుాంచి వ్దిల్నపటిటన్/వ్ుడుదల చేసన్
ి లేదా తపిుాంచుకుని వ్చిచన్ మహిళలని గురిుాంచి వారిత్ో,

రయిడ్ లో పటుటపబడి, ర్కర్కాల కాలపరిమితులపాటు పున్రావాసాం అన్ుభవిాంచిన్టువ్ాంటి, సాాంత నిర్ణయాంత్ో సక్స్

వ్ర్క్ లో వ్ున్న మహిళలు, అల విడుదల ైన్ తర్వాత ఇష్ట పయర్ాకాంగా తిరిగి అదే వ్ృతిు ని ఎాందుకున్న మహిళల
అన్ుభవాలే కేాందాాంగా, తర్వాత దశ పరిశోధ్న్ నిర్ాహిాంచడాం జరిగిాంది.

వ్యభిచార్ గృహాల మీద పనిచేసు ున్న కల కటవ్్, సిబిఒలు, ఎన్ జిఒలు రయిడ్్ గురిాంచి, వాటిలో పటుటబడిన్
మహిళలన్ు అన్ుసరిాంచి వారి దాారా డాటర సేకరిాంచడాం జరిగిాంది. పయణేలో, కమూయనిటీ పరిశోధ్కులు, రయిడల క

గురన్
ై , రసూ్ూ హ ాం ల న్ుాంచి విడుదల న్
ై వ్యకుులత్ో మ టరలడేర్ు. రసూ్ూ హ ాంలోల వ్ున్న వారి సిితిగతులు
త్ెలుసుకోడానిక వాళళళ రట్స
ై టు ఇన్ూరేమష్న్ పిటష్
ీ ల ుకూడా దాఖలు చేసేర్ు. అక్డక మహిళలత్ో మ టరలడాానిక వాటిని

సాందరిశాంచేర్ు. ఆ పాాాంతాంలో రయిడ్ లో పటుటబడిన్ మహిళలత్ో గూ
ర ప్ చర్చలు, వ్యకు గత ఇాంటర్ూాూలనికూడా
కమూయనిటీ పరిశోధ్కులు నిర్ాహిాంచేర్ు.

ఇాంటర్ూాూలోల మ టరలడిన్ చాల మాంది మహిళలు, తమని విడుదల చేసిన్టట యిత్ే ఇక సక్స్ వ్ర్క్ క సాసిు చెబుత్ామని

ముాందసుు హామీగా కోర్ుటకు అఫిడవిటల ని లేదా రసూ్ూ ఎన్ జిఒలకు హామీపత్ాాలని రాతపయర్ాకాంగా, సాంతకాం చేసి
ఇచిచన్ాందుకువ్లల ఆయ సమ చారానిన సునినతాంగా పరిగణిాంచి నియమ లని పాటిాంచడాం జరిగిాంది.
పాటిాంచడాం, కొాంతమాంది గురిుాంపుని మ స్్ చేయడాం కూడా జరిగిాంది.

గోపయతని

గురిుాంచిన్ విష్య లు

ఈ అధ్యయన్ాం కీలకమైన్ పాశనలక సమ ధాన్ాలకోసాం నిదర్శన్ాలని శోధిాంచే కరమాం: ఒకవేళ మహిళ బలవ్ాంతాంగా

సక్స్ వ్ర్క్ లోక దిగివ్ుాంటే, తర్వాత వాళళళ సాచఛాందాంగా తిరిగి సక్స్ వ్ర్క్ కే ఎాందుకు రావాలన్ుకుాంటున్ానర్ు? వేరే
ఏ ఇతర్ పని, ఉదో యగాం చేయడానిక తగిన్ న్ప
ై ుణాయలు అర్ాతలు లేకపో వ్డాం వ్లల సక్స్ వ్ర్క్ లోక దిగన్
ి టట యిత్ే,

సాంపాదిాంచుకోడానిక తగిన్ అల టి మలకువ్లు, న్ప
ై ుణాయలత్ో శిక్షణ ఇచిచన్ తర్వాత కూడా వాళళళ తిరిగి అదే
వ్ృతిు లోక ఎాందుకు దిగుతున్ానర్ు? 'పరిసి తుల వ్తిు డి మూలాంగా' వాళళళ సక్స్ వ్ర్క్ లోక పావేశిాంచిన్టట యిత్ే, ఆ
పరిసి తులు మ రిపో యి, మర్ుగన్
ై తర్వాత కూడా వాళళళ తిరిగి ఎాందుకు అదే వ్ృతిు లోక పావేశిసుున్ానర్ు?

అన్ాయపర్ులని న్మిమ వారి మ్మసాంవ్లల , పాలోభరల వ్లల వాళళళ ఈ వ్ృతిు లోక పావేశిాంచిన్టట యిత్ే, 'కొతు ' జీవితాం

పాార్ాంభిాంచేాందుకు అవ్కాశాం లభిాంచిన్ తర్వాతకూడా వాళళళ ఎాందుకు తిరిగి అదే వ్ృతిు లోక పావశి
ే సుున్ానర్ు? జీవితాంలో

వేరే అవ్కాశాలు లేకపో వ్డాం వ్లల ఇాందులోక పావశి
ే ాంచార్న్ుకున్ానకూడా, తిరిగి మళీళ ఈ వ్ృతిు లోకే ఎాందుకు
వ్సుున్ానర్ు?

ఈ కరాందన్ ప ాందుపరిచిన్వి పరిశోధ్న్లో గమనిాంచిన్ విష్య ల సాంగరహాం:
ఈ య వ్త్ రయిడ్ విధాన్కరమాం, ర్క్షిాంచామన్ుకుాంటున్న బరధితులక ఎన్లేని అగౌర్వ్ాంగా సాగుత్ోాంది. పరాభవ్ాంగా,
మౌఖికాంగా దురాోష్లు, భౌతిక అకరమ లు ఈ రయిడ్్ లో నితయకృతయాంగా మ రిపో యిేయి.
నీతిపావ్చక, ఏకపక్ష చటరటలు
•

ఈ సమసయకు అసలు వేదిక చటట ాం, ఇమమర్ల్ టరాఫిక్స పివ
ా న్ష న్ చటట ాం (ఐటిపిఎ) అసలు దీని పేర్ులోన్ే,

మహిళలకు సాంబాంధిాంచిన్ 'అన్ైతికత', 'టరాఫిక్స' అన్ేవాటిని ఏకాం చేసు ో ాంది, పైగా, అమలు చేసేపుుడు దీని
•

వాయఖ యన్ాం సక్స్ వ్ర్్ర్క వ్యతిరేక వైఖరిత్ో వ్ుాంటోాంది.

భరర్తీయ హెక
ై ోర్ుటలు, సుపరాకోర్ుటలోల 2010-17ల మధ్య న్డిచిన్ న్ాయయపర్మైన్ కేసులని విశలలష్ిాంచి చూసేు , ఈ
కేసుల సాంఖయలో పర్ుగుదలని, సక్స్ వ్ర్క్ ని నిష్ేధిాంచాలన్ే ల బీలు బలాంగా పనిచేసు ున్ానయని, వీటివన్ుక

•

వారి వ్యయహాం ఇదేన్ని అర్ి ాం అవ్ుతుాంది.

న్ాయయసాిన్ాల వివ్ర్ణలు, నిర్ాచన్ాలు, ఉతు ర్ుాలు, తీర్ుులత్ో సహా న్ాయయ యాంత్ాాాంతాం పనితీర్ు సక్స్
వ్ర్క్ ని న్ైతిక కోణాం న్ుాంచి తూలన్ాడా ాం లేదా నిరాకరిాంచడాం, వారి కుటుాంబరల అధీన్ాంలోవ్ున్నపుుడు
మ తామే వ్యోజన్ సుర్క్షితాంగా వ్ుాంటరర్ని భరవ్న్త్ో మహిళలని చిన్నచూపు చూడా ాంగాన్ే వ్ుాంటున్ానయి;
'సక్స్ వ్ర్్ర్క త్ాలూకు జీవ్న్ ఆదాయ నిన', సాంపాదిసు ున్నవారిని న్ేర్పయరితాం చేయడాం, చటట వ్యతిరేకాం

చేయడాం; తదాారా వారి జీవ్న్ఆధారానిన పాభరవితాం చేయడమేకాక, వ్యభిచార్గృహాల నిరాాహకులు,
•

ఖ త్ాదార్ులని త్ెచచే 'థర్కా పారీటలు' వ్ాంటివారినికూడా ఇవి న్ేపయరిత వ్యకుులని చేసు ున్ానయి.

చటరటనిన అమలు చేసే యాంత్ాాాంగాలు సక్స్ వ్ర్్ర్ల పటల తీవ్ాాంగా వ్ుాంటున్ానయి, వీరిపై హిాంసని, జైళళలో
పటట డానిన, జరిమ న్ాలు, దాండగలని సమరిిాంచడానిక తర్ుచూ పో లీసులు చటరటనిన ఉపయోగిసు ుాంటరర్ు,
ఇల ాంటపుుడు న్ాయయ వ్యవ్సి పదే గా వీరిక అాండగా వ్ుాండదు.

రయిడ్్, ఆ తర్వాత వ్యవ్హార్ాం
•

రయిడ్్ నిర్ాహిాంచే సమయాంలో పో లీసుల ఏకపక్ష వైఖరి, సక్స్ వ్ర్్ర్ల హకు్ల పటల ఏమ తాాం గౌర్వ్ాం
లేకపో వ్డాం, బిల్నా ాంగ్్ లో నివ్శిసుున్నవార్ాందర్ూ వ్యభిచార్గృహాలవారేన్న్ే సాధార్ణ పావ్ర్ు న్ వ్ుాంటుాంది.

•

ఈ య వ్త్ రయిడ్ విధాన్కరమాం, ర్క్షిాంచామన్ుకుాంటున్న బరధితులక ఎన్లేని అగౌర్వ్ాంగా సాగుత్ోాంది.
పరాభవ్ాంగా, మౌఖికాంగా దురాోష్లు, భౌతిక అకరమ లు ఈ రయిడ్్ లో నితయకృతయాంగా మ రిపో యిేయి.

•

మీడియ ని దురిానియోగాం చేయడాం, గోపయత్ా హకు్ని ఉలల ాంఘిాంచడాం సర్ారాధార్ణాం అయిపో యిేయి.
రయిడ్ కథలని సాంచలన్ాతమకాం చేయడాం కోసాం, కావాలన్ే మహిళలని అగౌర్వ్పర్చడాం కోసాం పో లీసులు,

•
•

మీడియ కల్నసి పనిచేయడాం కూడా జర్ుగుత్ోాంది.

ల ైాంగిక బల త్ా్రాలు, సక్స్ వ్ర్్ర్ల న్ుాంచి మ మూళళళ అన్ేవి పో లీసులు రయిడ్్ చేయకుాండా వ్ుాండేాందుకు
బీమ గా లేదా పో లీసులు తపుుగా పావ్రిుాంచకుాండా వ్ుాండేాందుకు బీమ గా తయ ర్యిేయయి.

గర్ోనిరోధ్క త్ొడుగులు తమత్ో తీసుకువళళళ సక్స్ వ్ర్్ర్ల పై చటరటనిన ఏకపక్షాంగా అమలు చేస,ి వారిని
నిర్బాంధ్ాం లోక తీసుకువ్డాం వ్లల హెచ్ఐవి నిరోధ్క చర్యలపై తీవ్ా పాభరవానిన చూపుత్ోాంది. అల

నిర్ోాంధ్ాంలోక తీసుకున్న తర్వాత వారిక బలవ్ాంతాంగా పరీక్షలు నిర్ాహిాంచడాం, హెచ్ఐవి సిితిని పాయ ర్ాం
చేయడాం కూడా చటట వ్యతిరేకమే.
•

పో లీసులు సక్స్ వ్ర్్ర్ల పటల ఏమ తాాం భయాం లేకుాండా హిాంసని పాయోగిాంచడాం అన్ేది సమ జాంలో మిగత్ా
వార్ుకూడా వారిత్ో అల గే పావ్రిుాంచేాందుకు దారితీసోు ాంది.

•
•

పో లీసులు దురాగత్ాలు సాధార్ణమైపో యిేయి, కొనిన కేసులోల అయిత్ే, పో లీసు కష్ట డల
ీ ో వ్ున్నవారిత్ో
బలవ్ాంతాంగా చారికీ చేయిాంచుకోడాం లేదా టరర్చర్క పటట డాం వ్ాంటివి కూడా జర్ుగుతున్ానయి.

కోర్ుటలక హాజరన్
ై పుుడు, సక్స్ వ్ర్్ర్ల ని ఒక పదధ తిపాకార్ాం అమవానిసాుర్ు. అక్డ ఇాంకా న్ాయయ పాకయ
ర
పాార్ాంభాం కాకుాండాన్ే, నిర్ోాంధిాంచిన్ మహిళలని న్ేర్సుులుగా పరిగణిసు ూ, వారి హకు్లని పయరిుగా
కాలరాసుుాంటరర్ు.
చెపుి సుుాంటరర్ు.

కేసులు

అబదాధల ైన్పుటికీ

వార్ు

తమ

'తపుుని

ఒపుుకుాంటరని'

బలవ్ాంతాంగా

రసూ్ూ : మర్ుగన్
ై జీవితపు భామ
•
•

సక్స్ వ్ర్క్ న్ుాంచి 'కాపాడి' తీసుకువ్చిచన్ మహిళలత్ో ఆ పున్రావాస గృహాలోల బలవ్ాంతాంగా ల ైాంగిక సేవ్లు
చేయిసుున్ానర్ు. దాాంత్ో అవి "పున్రావాస బరధిత కేాందాాలు"గా మ రిపో తున్ానయి.

సతార్ అభివ్ృదిధ అన్ే కారొురేట్స ఆరిికర్ాంగాం అమలవ్ుతున్న న్ేపథయాంలో, అసలు "సి్ల్ డెవ్లపమాంట్స"

అన్ేదానిక పాయోజన్ాం లేకుాండా పో యిాంది. కుటుటపని లేదా అపుడాలు తయ రీ, పచచళళ తయ రీ ల ాంటి
•

న్ైపుణాయలు ఆరిికాంగా భర్ణీయమైన్వికాకుాండా పో తున్ానయి.

న్ాయయసాిన్ాల త్ాలూకు విధాన్కరమ విష్య లు సక్స్ వ్ర్్ర్ల క వ్యతిరేకాంగా నిలుసుున్ానయి., వీటి న్ుాంచి

వారినివార్ు బయటపడేసుకోడానిక వార్ు అతి వ్డీా రేటలక పదే మొత్ాులు ఎక్డెక్డో అపుుత్ెచుచకోవాల్న్
•

వ్సోు ాంది.

జైలు న్ుాంచి విడుదలయిేయసరిక, సక్స్ వ్ర్్ర్ుల, ఖైదులో వ్ున్నకాలాంలో జీవ్న్ాధార్ాం కోలోువ్డాం, పదే ఎతు
ు న్

అపుులపాలవ్డాం జర్ుగుత్ోాంది. ఇాంక దీాంత్ో వార్ు అపుుడు కటుటబరనిసలవ్డాం లేదా ఇతర్ దో పడ
ి ీ విధాన్ాలోల
చికు్కుపో తున్ానర్ు. దో పడ
ి ీ పరడన్ల న్ుాంచి మహిళలని ర్క్షిాంచడానిక చేపటిటన్ ఈ కరమ లు అాందుకు
•

విర్ుదధ ాంగా తయ ర్వ్ుతున్ానయి.

ఇల విడుదల ైన్ తర్వాత, సక్స్ వ్ర్్ర్ుల మరినిన దాడులకు అన్ువ్ుగా, వ్యభిచార్ గృహాల యజమ న్ుల

గుపిుటోలక వళ్ళళపో త్ార్ు, ఎాందుకాంటే, మరినిన రయిడ్్ జర్కు్ాండా, ఆ యజమ న్ులు పో లీసులక భరరీ
మొత్ాులు చెల్నలసు ుాంటరర్ు. ఎక్డికన్
ై ా వళ్ళళరావ్డాం, కరమాంతపుకుాండా ఆరోగయ తనిఖీలక హాజర్ుకావ్డాంకూడా
మ నివేయ ల్న్ వ్సుుాంది.

టరాఫికాంగ్ త్ో కల కటవ్్ దాారా పో రాడా ాం
•

సక్స్ వ్ర్క్ లోక బరల్నకలు, మహిళల అకరమ ర్వాణాత్ో పో రాడాానిక సక్స్ వ్ర్క్ కల కటవ్్ సమర్ి వ్ాంతమన్
ై
వ్యయహాలని ర్చిాంచుకున్ానయి.

రయిడ్్ లో పటుటబడి, 'కాపాడబడి' విడుదల అయిన్ తర్వాత, వారిలో చాల ఎకు్వ్ శాతాం సక్స్ వ్ర్్ర్ుల తిరిగి సక్స్
వ్ర్క్ లోకే వ్చేచశార్ు. ఇల సక్స్ వ్ర్క్ కే తిరిగి వ్చిచన్వారిలో, అాంతకు ముాందు అకరమర్వాణా ఫల్నతాంగా ఇల

మ రిన్వార్ు, సాయాంగా నిర్ణయిాంచుకుని దీనిలోక దిగన్
ి వార్ూకూడా వ్ున్ానర్ు. రయిడ్, రసూ్ూ ల అన్ాంతర్ాం, సక్స్
వ్ర్క్ ని వ్దిల్నపడత్ామని ముాందసుు హామీలు వాాసి, సాంతకాం చేసి ఇచిచన్పుటిక,ీ పదే రిస్్ ఎదురొ్ాంటూకూడా
వాళళళ తిరిగి అదే సక్స్ వ్ర్క్ క వ్చేచశార్ు.
ఈ అాంకలు

మన్క ఏాం చెబుతున్ానయి,
ఈ గణాాంకాల వన్ుక వ్ున్న

మహిళలు చెపుే ది విన్డానిక
మన్ాం సిదధాంగా వ్ున్ానమ ?
1. రయిడ్్

నిర్ాహిాంచిన్

కాలాంలో

0.82%

(243

మిగత్ావార్ాందర్ూ వ్యోజన్ులే.

మాందిలో

ఇదే ర్ు)

మాంది

మ తామే

మన్
ై ర్ుల,

2. రయిడ్ జరిగిన్ కాలాంలో త్ాము సాచఛాందాంగాన్ే ల ైాంగిక వ్ృతిు ని ఎన్ునకున్ానమని, తమని 'కాపాడక్రేలద'ని
79% (243 మాందిలో 193 మాంది), మహిళలు చెపేుర్ు.

3. అకరమర్వాణాకు గుర,ై పాసు ుతాం సక్స్ వ్ర్క్ చేసు ున్న 36% (36 మాందిలో 13 మాంది) మాంది మహిళలు
త్ాము ఈ వ్ృతిు లోన్ే వ్ుాండదలుచకున్ానమని చెబుతున్ానర్ు.

4. విడుదల ైన్ వారిలో 77% (218 మాందిలో 168 మాంది) మహిళలు తిరిగి సక్స్ వ్ర్క్ లోకే వ్చేచశార్ు.
ముగింపు వాక్యం: ముఖ్యంశాలు
రయిడ్్ నిర్ాహిసు ున్న, వాటిక ఉతు ర్ుాలు ఇసుున్న పో లీసులు, ఎన్జిఒలు,

రయిడ్్ సాందర్ోాంగా దానిన

ఎదురొ్ాంటున్న వ్యకుుల త్ాలూకు సాంకల ష్ట సునినతత్ాాల గురిాంచి ఏమ తాాం పటిటాంచుకోడాం లేదు. ర్క్షిాంచేమని

అన్ుకుాంటున్న వారిపటల వీరి పావ్ర్ు న్, వార్ు చెపేుది విన్క్రేలదన్ే మన్సు తాాం ఈ య వ్త్ వ్యవ్సి లోన్ూ, వ్ుాంటూ

అాంతటర 'వీర్ు బరధితులు' అన్న భరవ్న్ే కొన్సాగుత్ోాంది. దీనిక విర్ుదధ ాంగా, సక్స్ వ్ర్క్ లో మైన్ర్ుల అన్న వాదన్ని ఈ
రయిడ్్ క ఒక సాకుగా, మదే తు వాదన్గా ముాందుకు తీసుకువ్సుుాంటరర్ు. కాని, ఈ పరిశోధ్న్లో త్ేల్నాందేాంటాంటే,
రయిడ్్ లో దొ రికన్ మన్
ై ర్ల శాతాం చాల తకు్వే. దీనికత్ోడు, కాపాడేాందుకుగాన్ు రయిడ్్ చేసి పటుటకుని ఖద
ై ుచేసన్
ి
తర్వాత విడుదల చేసన్
ి సక్స్ వ్ర్్ర్ల లో చాల ఎకు్వ్శాతాం మాంది మటుటకు తిరిగి అదే వ్ృతిు ని ఎాంచుకున్ానర్ు. ఇల

తిరిగి వ్చిచన్ సక్స్ వ్ర్్ర్ల లో ఇాంతకు ముాందు టరాఫికాంగ్ వ్లల దీాంటోలక వ్చిచన్వార్ు, అల గే సరాయ నిర్ణయాం వ్లల

దీాంటోలక వ్చిచన్వార్ూకూడా వ్ున్ానర్ు. రయిడ్, రసూ్ూ జరిగిన్ తర్వాత, ఇక మీదట త్ాము ఈ సక్స్ వ్ర్క్ లోక
అడుపటట మని, దానిన వ్దిల్నపడత్ామన్ే ముాందసుు హామీలు ఇచిచ, గొపు రిస్్ ని ఎదురొ్ాంటూకూడా చాల మాంది
తిరిగి ఇదే పనిలోక వ్చేచశార్ు.

ఈ అధ్యయన్ాంలో వలల డెన్
ై నిదర్శన్ాలు, ఈ రసూ్ూ, రిసట ో ర్క కార్యకరమ లు విచక్షణార్హితాంగా, హిాంసాతమకాంగా, వారి
సమూహాలక విధ్ాాంసకర్మన్
ై చొర్బరటుగా పరిణమిాంచాలని త్ేలుత్ోాంది. అాంత్ేకాక, సక్స్ వ్ర్క్ లో వ్ున్న మైన్ర్ల

సమసయని, సక్స్ వ్ర్క్ లోక బలవ్ాంతాంగా దిాంచబడిన్వారి సమసయలని పరిష్్రిాంచడాంలోకూడా నిర్ుపయోగాంగా

వ్ున్ానయనికూడా త్ేలుత్ోాంది. టరాఫికాంగ్ క గుర్వ్ుతున్న వ్యకుులు ఎదురొ్ాంటున్న దార్ుణ పరిసి తిని తరాలతర్బడి
నిర్ాహిసు ున్న పో లీస్ రయిడ్్ ఏమ తాాం పరిష్్రిాంచలేకపో తున్ానయి.

ఈ చీకటి స ర్ాంగాం చివ్రోల మిణుకుమాంటూ కనిపిసు ున్న వలుగు ఒక్టే, తమ సాాంత జీవిత్ాలోలన్ు, ఈ సక్స్ వ్ర్క్ లోక
అకరమాంగా వ్చిచపడిన్ మన్
ై ర్ుల, మహిళలు ఎదురొ్ాంటున్న హిాంసని, దుర్న్ాయయ లని నిర్ూమల్నాంచుకోడానిక
చెైతన్యవ్ాంతుల న్
ై సక్స్ వ్ర్్ర్ుల కల కటవ్్ గా సాంఘటితమవ్ుతున్ానర్ు. ఏ సమూహాంలోన్న్
ై ా, ర్క్షిాంచడాం

అన్ే

ఆలోచన్, బయట న్ుాంచి పో లీసుల అణచివేత దాారా అమలు అయిత్ేగన్క, దాని మూల వ్ుదేేశమన్
ై ర్క్షణకు బదులు
అది హిాంసగా, సమసయని ఇాంకా పదే గా చేసేల గా మ తామే తయ ర్వ్ుతుాంది.

పాత్యే కాంగా ఒక వ్యభిచార్ గృహాం లేదా ఆ సమూహానిక చెాందిన్ సక్స్ వ్ర్్ర్ుల అయిన్ మహిళలు పాలగొని, పాతా
వ్హిాంచకుాండా జరిగే ఏ రయిడ్, రసూ్ూ వ్యయహమన్
ై ా కూడా సక్స్ వ్ర్క్ లోక బలవ్ాంతాంగా న్టట బడిన్ మహిళలక
ఎటువ్ాంటి ర్క్షణా కల్నుాంచలేదు. ఈ చర్చక కేాందాాంగా వ్ున్న మహిళల గొాంతులు ఇాంకా పదే గా వినిపిాంచగల్నగిన్న్ాడు
ఇది మరిాంత సుష్ట ాం అవ్ుతుాంది.

భరర్తదేశాంలో మ న్వ్హకు్ల కార్యకర్ు లు, మ న్వ్ హకు్ల పరిశోధ్క సాంసి లు, సక్స్ వ్ర్్ర్క కల కటవ్ ల మధ్య
భరగసాామయ ఫల్నతమే ఈ పరిశోధ్న్ సాధ్యమైాంది. భరర్తదేశానిక చెాందిన్ సక్స్ వ్ర్్ర్క కల కటవ్ వేశాా అన్ాయయ్ ముకు

పరిష్త్ (విఎఎాంపి), ఎన్జిఒ సాంగారమ్, న్దరాలాండ్్ క చెాందిన్ రైట్స్ ఫర్క ఛేాంచ్ వారి సాంయుకు సార్థయాంలో ఇది

నిర్ాహిాంచడాం జరిగిాంది. భరర్త దేశాంలో ఈ అధ్యయన్ానిక భరగసాాములు - వేశాయ అన్ాయయ్ ముకు పరిష్త్, సహేల్న
హెచ్ఐవి/ఎయిడ్్ కార్ు కరాు సాంఘ్, ఆధార్క బహుదేశీయ సాంసి , మహారాష్ట ;ర ఉతు ర్ కరానటక మహిళా ఒకు్టట ,
కరానటక; కేర్ళ న్టార్క్ ఆఫ్ సక్స్ వ్ర్్ర్క్, కేర్ళ, శీరజన్ ఫౌాండేష్న్, జ్ర్ఖాండ్.

ఈ అధ్యయన్ాం కీలకమైన్ పాశనలక సమ ధాన్ాలకోసాం నిదర్శన్ాలని శోధిాంచే కరమాం: ఒకవేళ మహిళ బలవ్ాంతాంగా

సక్స్ వ్ర్క్ లోక దిగివ్ుాంటే, తర్వాత వాళళళ సాచఛాందాంగా తిరిగి సక్స్ వ్ర్క్ కే ఎాందుకు రావాలన్ుకుాంటున్ానర్ు? వేరే
ఏ ఇతర్ పని, ఉదో యగాం చేయడానిక తగిన్ న్ప
ై ుణాయలు అర్ాతలు లేకపో వ్డాం వ్లల సక్స్ వ్ర్క్ లోక దిగన్
ి టట యిత్ే,

సాంపాదిాంచుకోడానిక తగిన్ అల టి మలకువ్లు, న్ప
ై ుణాయలత్ో శిక్షణ ఇచిచన్ తర్వాత కూడా వాళళళ తిరిగి అదే
వ్ృతిు లోక ఎాందుకు దిగుతున్ానర్ు? 'పరిసి తుల వ్తిు డి మూలాంగా' వాళళళ సక్స్ వ్ర్క్ లోక పావేశిాంచిన్టట యిత్ే, ఆ
పరిసి తులు మ రిపో యి, మర్ుగన్
ై తర్వాత కూడా వాళళళ తిరిగి ఎాందుకు అదే వ్ృతిు లోక పావేశిసుున్ానర్ు?

అన్ాయయపర్ులని న్మిమ వారి మ్మసాంవ్లల , పాలోభరల వ్లల వాళళళ ఈ వ్ృతిు లోక పావశి
ే ాంచిన్టట యిత్ే, 'కొతు ' జీవితాం

పాార్ాంభిాంచేాందుకు అవ్కాశాం లభిాంచిన్ తర్వాతకూడా వాళళళ ఎాందుకు తిరిగి అదే వ్ృతిు లోక పావశి
ే సుున్ానర్ు? జీవితాంలో
వేరే అవ్కాశాలు లేకపో వ్డాం వ్లల ఇాందులోక పావేశిాంచార్న్ుకున్ానకూడా, తిరిగి మళీళ ఈ వ్ృతిు లోకే రావాలని ఎాందుకు
ఎాంచుకుాంటున్ానర్ు?

