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 भारतातील िविवध �े�ातील मिहला कम�चाया�वर घरगुती िहंसाचार कशा �कारे दु��रणाम करतो याचा 

अभूतपूव� ��ीकोन हा अहवाल ��ुत करतो. ऑ�ोबर २०१९ ते मे २०२० दर�ान संपूण� भारतातील १५ वष� िकंवा 

अिधक वयोगटातील १५,५६१ कामगारांशी संल�, �ातील ९८% मिहला आहेत, संकिलत सव��ण मािहतीवर हा 

आधा�रत आहे. या सव��णात घरगुती िहंसाचाराशी संल� कामगारां�ा अनुभवांचे अ�ेषण केले आिण अशा �कार�ा 

घरगुती िहंसाचाराचा अनुभव असणाया��ा बाबतीत , या अनुभवांचा �ां�ा कामावरील दु��रणाम, �ांचे सह-

कामगार आिण �ांना िमळाले�ा आधाराचे अिधक अ�यन कर�ात आले. भारतात काय��थळावर घरगुती 

िहंसाचारा�ा दु��रणामांचे सव�समप�क अ�ेषण करणारे हे पिहले सव��ण आहे.

 या अ�यनासाठी, घरगुती िहंसाचाराची �ा�ा �णजे कोण�ाही �कारचे शा�ररीक, ल�िगक, मौ�खक, 

सां�ृितक, अ�ा��क,भावना�क िकंवा मानिसक गैरवत�न, �ात आिथ�क िनयं�ण, दुल��, धमकी िकंवा छळणूक 

जी भूतकाळातील िकंवा वत�मानातील िव��द िकंवा समान िलंगा�ा सहभािगदारांम�े घडते, जे िववािहत असू िकंवा 

नसू शकतील, सामा� सामािजक िनयमांने बा� असतील िकंवा नसतील िकंवा एक� राहत असतील िकंवा नसतील.

  हे मूलभूत अ�यन आयटीएफ संल� ��ी, इतर भारतीय संघटना आिण िलंग-आधा�रत िहंसाचारांवर काम 

करणाया� इतर सं�थां�ारा कर�ात आले. हे अ�यन वे�न� युिन�िस�टी�ा स�टर फॉर �रसच� ॲड ए�ुकेशन 

(सीआरए�ीएड�ुसी) यांसह डोमे��क �ायोल� ॲट वक�  नेटवक�  ॲ� द इंटरनॅशनल ट� ा��ोय़� वक� स� 
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फेडरेशन(आयटीएफ) यां�ा समथ�नाने कर�ात आले.

घरगुती िहंसाचार हा काय��थळाशी संबंिधत मु�ा आहे

 वाहतूक �वसायात काय�रत ल�णीय सं�ेतील मिहलांसाठी घरगुती िहंसाचार ही एक मोठी सम�ा आहे हे 

यातील संशोधने िन:संशय ��ुत करतात.

७५% जणीनंी �ां�ा संपूण� आयु�भरात ��� िकंवा अ��� घरगुती िहंसाचारा�ा 

अनुभवांब�ल  सांिगतले.

 

४७% जणीनंी �ां�ा संपूण� आयु�भरात ��� घरगुती िहंसाचारा�ा अनुभवांब�ल सांिगतले.

२४% जणीनंी गत १२ मिह�ांत ��� घरगुती िहंसाचारा�ा अनुभवांब�ल सांिगतले.

२५% जणीनंी कामावर असणाया� �ांना मािहत असणाया� कोणालातरी घरगुती िहंसाचारास तोडं 

�ावे लागले असे संिगतले.

 हे �ितसाद िन:संशयपणे िस�द करतात की घरगुती िहंसाचार काय��थळापय�त पोहोचतो. घरगुती िहंसाचारा�ा 

अनुभवाब�ल सांगणाया� �चंड मो�ा �माणातील (९२%) कामगारांनी असे सांिगतले की �ाचा प�रणाम �ां�ा 

कामावर कोण�ा ना कोण�ा �कारे करतो हे िनि�त आहे. हे कामगार आपण िवचिलत अस�ाचे, थकलेले, 

अ��थ िकंवा आपणास इजा झा�ाचे ��पणे सांगतात. �ितसादक�ा�नी हे देखील सांिगतले की घरगुती 

िहंसाचारामुळे �ांना कामावर जा�ास उशीर होतो िकंवा �ांना कामावर पूण�त: अनुप��थतच रहावे लागते. 

  या संशोधनां�ारे हे देखील उघड झाले की घरगुती िहंसाचाराचा थेट अनुभव करणाया� ��ीपंय�तच याचे 

दु��रणाम थांब� नाहीत. घरगुती िहंसाचाराचा अनुभव घेणाया� कोणाबरोबर तरी काम करणाया� सहकाया��ा 

बाबतीत, अनेक जण �ा प�र��थती�ा संबंधी तणावात होते , �ातील एक तृितयांश जणांना आप�ा कामाचा भार 

वाढत अस�ाचे जाणवले आिण ३०% ट�े जणांना �त:स नुकसान पोहोचत आहे िकंवा धमकाव�ात येत आहे 

असे वाटले.

 �ांचे काम िकंवा �ां�ा काय��थळापय�त या घरगुती िहंसाचारा�ा अनुभवांचे  पडसाद कशा �कारे 

पोहोचतात हे सु�दा हे संशोधन उघड करते. सुरि�त काय��थळाची खा�ी क�न घे�ाची इ�ा असणाया� िनयो�ांपुढे 

हे संशोधन एक आ�ान ठेवते.

७२% जणीनंी कामावर असतांना िशवराळ फोन कॉ� िकंवा टे� संदेश येत अस�ाचे सांिगतले.

२२% ट�े जणीनंी, िशवराळ/गैरफायदा घेणारी ��ी ���पणे �ां�ा काय��थळावर ये�ाचे 

सांिगतले.

४२% जणीनी �ांना िशिवगाळ करणाया�/गैरफायदा घेणाया� ��ी�ाच काय��थळावर काम करत 

अस�ाचे  सांिगतले.

 घरगुती िहंसाचार अनुभवले�ा दोन तृितयांशपे�ा अिधक ��ीनंी, कामावर असणाया� कोणाशी तरी या 

ब�ल चचा� के�ाचे सांिगतले. �ितसादक�ा�पैकी ध�ादायक सं�ेतील ब�सं� जणीनंी उघड केले की �ांनी 

भेदभाव अनुभवला आहे िकंवा �ांना भोगा�ा लागणाया� घरगुती िहंसाचारा�ा अनुभवांब�ल �ांनी सांिगतले तर �ा 

इतर �कारचा िहंसाचार िकंवा छळणुकीचे भ� बनतील असे �ांना वाटते. घरगुती िहंसाचारा�ा अनुभवांमुळे जवळ 
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जवळ एक चतुथा�श (२३%) �ितसादक�ा�ना �ां�ा नोकया� गमवा�ा लाग�ाचे �ांनी सांिगतले.

घरगुती िहंसाचारा�ा �ां�ा अनुभवांव�ल चचा� के�ानंतर �ां�ा िनयो�ांकडून भेदभाव िकंवा नकारा�क वा 

िवप�रत अनुभव आ�ाचे ७७ % जणीनंी सांिगतले. 

 ७०% ट�े जणीनंी सांिगतले की �ांचा घरगुती िहंसाचाराचा अनुभव �ांना काय��थळावरील इतर �कारचा 

िहंसाचार िकंवा छळणूक यां�ा साठी �ांना अिधक असुरि�त बनवतो. 

 सव��णास िमळालेले �ितसाद हे दाखवतात की ब�तांश �ितसादकत� (७३.८%) हे मानतात की 

काय��थळावरील सवेतन सु�ी, �िश�ण व िश�ण आिण घरगुती िहंसाचारािव��द सुरि�तता धोरणे या सारखे उपाय, 

कामगारां�ा काय�जीवनावरील घरगुती िहंसाचाराचे दु��रणाम कमी क� शकतात. तथािप, िहंसाचार �ितबंध आिण 

सुरि�त काय��थळ, व यांना समथ�न देणारे िवधीिनयम आिण धोरणे या दो�ीतील िवसंगती ही संशोधने ठळक 

करतात,�ा नुसार घरगुती िहंसाचारास तोडं �ा�ा लागणाया� ७०% जणीनंा रजा (अवेतन देखील) नाकार�ात 

आली होती.

 घरगुती िहंसाचारास तोडं देत असले�ा कामगारांना, कंप�ा, संघटना आिण सरकार, सवा�त उ�म �कारे 

कशा �कारे समथ�न क� शकेल या ब�ल िचंतन कर�ास िवचार�ात आले ते�ा �ितसादकत� �णाले की कंप�ांनी 

सवेतन रजा िदली पािहजे (७८.५%), वुमे� ॲड�ोकेट �ो�ॅ� सारखे सहकारी समथ�न काय��म संघटनांनी उपल� 

केले पािहजेत (७२.८%) आिण घरगुती िहंसाचारास आळा घाल�ासाठी व �ांची दखल घे�ासाठी सरकारने िनयम 

लागू केले पािहजेत(८७.२%). 

एक सामूिहक आ�ान या ना�ाने घरगुती िहंसाचाराचे िनमू�लन

 िविवध �कारचा भारतीय कामगार आिण �ांचे काय��थळ यांवर घरगुती िहंसाचाराचा दु��रणाम याची दखल 

या संशोधना�ारे घेतली आहे परंतु ही केवळ पिहली पायरी आहे. घरगुती िहंसाचाराचा कामावर होणाया� दु��रणामांची 

दखल घे�ासाठी सरकार, िनयो�े, संघटना आिण समाज सं�थांनी �ितबंधक �थां ��थािपत करणे अिनवाय� आहे. 

घरगुती िहंसाचाराचे िनमू�लन करणे ही सामूिहक जबाबदारी आहे.

 घरगुती िहंसाचाया��ा ल�ात काय��थळाचे मह�, �ूझीलंड, ऑ�� ेिलया आिण द िफिलपाइ� सारखी 

जगातील सरकारे आता ओळखू लागली आहेत व घरगुती गैरफाय�ां�ा �करणांत अित�र� िनयु�ी अिधकार 

देणारी रा�ीय संिवधाने संमत क� लागली आहेत. अशा �कारचे िनयम भारत सरकारने  �भावीपणे लागू करणे गरजेचे �
आहे असे ८७% �ितसादक�ा�नी �� केले आहे असे या अहवालातील संशोधने दश�वतात. 

 हे अ�ंत मह�ाचे आहे की भारत सरकारने कायदा सुधारणे�ा िदशेने काम केले पािहजे �ात �ोटे�न 

ऑफ वुमेन �ॉम डोमे��क �ॉयल� ॲ�(पी ड�ु डी �ी ए) २००५ आिण से��ुअल हरॅसम�ट ऑफ वुमेन ॲट 

वक� �ेस (ि��े�शन, �ॉिहिबशन ॲ� �रड� ेसल) ॲ�(एसएचड�ुपी)२०१३ समािव� आहेत. घरगुती िहंसाचार ही 

काय��थळावरील सम�ा आहे हे मा� करणे, क��े�शन सी १९० व रेकम�डेशन २०६ म�े सुधारणा/दु��ी करणे 

आिण कोिवद-१९ �ितसाद धोरणांत घरगुती िहंसाचार आधार समािव� करणे ही देखील पुढील सकारा�क पाऊले 

होऊ शकतील जी सव�सामा� जनतेस िन:संदेह सूिचत करेल की घरगुती िहंसाचार हा खाजगी मामला नसून याचे 

दु��रणाम काय��थळ व संपूण� समाजावर होतात.

 सुरि�त काय��थळ ही िनयो�ाची जबाबदारी आहे हे िनयो�ांनी �ीकारणे अ�ंत मह�ाचे 

आहे.कामगारांना घरी िहंसाचारास तोडं �ावे लागते ते�ा �ाचे दु��रणाम काय��थळावर जाणवतात. काय��थळावर 

होणाया� घरगुती िहंसाचारा�ा दु��रणामांची ती�ता कमी कर�ाची जबाबदारी िनयो�ांनी आप�ा खां�ावर घेतली 

पािहजे. यात सव� िनयो�े-�व�थापक, पय�वे�क आिण कामगार यांचे �िश�ण समािव� असले पािहजे- �ात 

काय��थळावरील घरगुती िहंसाचाराब�ल, तसेच यांत बळी पडणाया�चे संर�ण व �ांना आधार व िविश� िनयम आिण 
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संसाधने समािव� असली पािहजेत जी यश�ी िनयो�ा-अिधि�त उप�मांवर आधा�रत असली पािहजेत. 

 संघटनांनी देखील घरगुती िहंसाचाराची दखल घेत �ा�ा गांभीया�स �ाधा� िदले पािहजे. घरगुती िहंसाचार ही 

संघटनांशी संल� बाब आहे आिण या कामात मिहला संघटना ने�ांनी नेतृ� केले पािहजे. िहंसाचारापासून दूर 

जा�ासाठी, मिहलांना आिथ�क �ातं� असणे गरजेचे आहे आिण �ांना नीट आधार दे�ात आला नाही तर यातून 

बचाव झाले�ांना आपली नोकरी आिण काही वेळा तर �ांचा जीव गमाव�ाचा धोका असतो. घरगुती िहंसाचारास 

सामोरे गे�ानंतर, आपली नोकरी गेली असे एक चतुथा�श �ितसादक�ा�नी सांिगतले.मिहलांचा घरगुती 

िहंसाचारापासून बचाव कर�ासाठी आव�क असणारे, नोकरीचे संर�ण व आिथ�क �ातं� यांत संघटनांची भूिमका 

मोठी आहे.

 घरगुती िहंसाचाराचा काय��थळावरील दु��रणाम या सिहत �ा ब�ल मािहती, जाग�कता वाढवणे आिण 

घरगुती िहंसाचारास आळा घाल�ासाठी मोिहमा यांत संघटनांनी सि�यतेने भाग घेतला पािहजे हे �म�ा� आहे. 

बेधुंद पु�षीपणासभोवती व �ास पुर�ृत करणारे ��थािपत सामािजक िनयम बदल�ासाठी संघटना आिण 

सामािजक सं�थांनी �य� केले पािहजेत आिण घरगुती िहंसाचार समा� कर�ासाठी पु�ष व मिहला ट� ेड युिनयन 

ने�ांनी �त:स गुंतवून घेतले पािहजे. संघटनांनी देखील यातून बचाव क�न घेतले�ांना अि�म कृती�ारा आधार िदला 

पािहजे, �म आिण िनरथ�क पूव��थांवर ��िच�े उभी केली पािहजेत आिण िहंसाचारावर आळा घाल�ासाठी िनयो�े 

व सरकारावर पुढील पाऊले उचल�ासाठी दबाव वाढवला पािहजे. यात काय�ात सुधारणाचे समथ�न व �चार, 

पीड�ुडी�ीएम�े सुधारणा, आयएलओ क��े�शन १० म�े तडजोडीची भाषा, आिण सामूिहक वाटाघाटी व 

धोरणात रेकम�डेशन २०६ आिण सवेतन घरगुती िहंसाचार सु�ी, कामाचे लविचक तास, काय��ळावर सुरि�तता 

योजना आिण गैरफाय�ांची त�ार केली �णून बदल घेतला जाईल या िव��द आ�ासन  समािव� आहेत.

 हे सामूिहक सामािजक आ�ान आहे; असे आ�ान िजथे सकारा�क प�रवत�न घडू शकेल- जे यातून बचाव 

होणाया�साठी, िहंसा करणाया�साठी आिण िनयो�ांसाठी-हे काय��थळ आहे. िहंसाचारािव��द काय��थळाची �िति�या 

सुधार�ासाठी िवधायक, िनयो�े, संघटना आिण वकील यां�ा कडून ब�-िदश �य�ांची गरज आहे, �ांनी 

समाजातील यो� सहकाया�सोबत सहकाय� करत काम करणे आव�क आहे; बचाव झाले�ांना आधार दे�ासाठी 

आिण िहंसाचार करणाया�चे वत�न बदल�ासाठी. या सव� कामांत मिहलांना समािव� करणे अ�ंत गरजेचे आहे.
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