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“आ ह  २० वष झाली इथं राहतोय, पण अजूनह  आ हांला पणी आ ण संडासची सोय नाह . 
कती नेते आले आ ण गेले. कोण याह  सोयी ायच्या हंटल ंक  आ हांला सांगतात आमच्या 
वःतीला परवानगी नाह  हणनू. मग िनवडणकु च्या वेळेला आमची मतं कशी चालतात?”  
पु यामध या एका अघो षत वःतीम ये गटचचा चाल ूअसताना म हलांनी केलेला ू . 
सडंासाची सोय जवळपास उपल ध नस याने ा म हलांची मोठ  गैरसोय होत होती.  
 
अशा ूकारच्या अनेक वः या आज आप या शहरांम ये आहेत. जागितक आरो य संघटना 
आ ण यिुनसेफ ांच्या िनर णाूमाणे अलीकडच्या काळात मामीण भागात उघ यावर 
शौचाला जाणा  या लोकांची सं या कमी होत असली, तर  शहर  भागात माऽ ह  सं या वाढते 
आहे. हे लोक शहरात या वः यांम ये राहणारे क कर  वगातले लोक आहेत. पुणे शहराचा 
वचार केला तर शहराम ये आज ५०० हून अिधक वः या आहेत, आ ण शहराची साधारण 
३०% लोकसं या ा वः यांम ये राहात अस याचा अदंाज आहे. आजपयतच्या आमच्या 
अनभुवाव न ापैक  अनेक वः यांम ये ःवच्छतेच्या सोयी एक तर अपु  या आहेत, कंवा 
अ जबात अ ःत वात नाह त. पुणे शहराम ये अंदाजे १०० अशा जागा आहेत, या लोक 
उघ यावर शौचाला जा यासाठ  वापरतात. या वः या अजून घो षत झाले या नाह त, 
या ठकाणी प र ःथती अिधक कठ ण आहे. अशा वः यांम ये शासनाने पाणी आ ण 
ःवच्छतेसार या ूाथिमक सु वधा पुरवणे अपे त असले तर , अनेक ठकाणी तसे झालेले 
दसत नाह . 

 
ःवच्छतेच्या सोयी उपल ध नसणे हा यांसाठ  गंभीर ू  आहे. हा ू  केवळ यांच्या 
ूाय हसीचा नसून सरु ततेचा आहे. उघ यावर शौचाला जाणा  या कंवा सावजिनक 
ःवच्छतागहृांचा वापर करणा  या यांना वेगवेग या ूकारच्या हंसेला त ड ावं लागतं. अशा 
वेळ  यांवर बला कार हो याच्या घटनांचे ूमाणह  मोठे आहे. या ीने ःवच्छतेच्या सोयी 
पुरेशा नस याने म हलांना काय ूकारच्या अडचणी येतात, आ ण याचा यांच्यावर काय 
प रणाम होतो, हे जाणून घे यासाठ  सोपेकॉमने पुणे शहरात नकुताच एक अ यास केला. 
यावेळ  पु यात या १२ वः यांमध या यांशी गटचचा आ ण स वःतर मुलाखतींमधनू 
आ ह  संवाद साधला. ा म हलांनी यांचे जे अनुभव आ हांला सांिगतले यापैक  काह ंची 
मांडणी कर याचा ूय  ा ठकाणी केला आहे.  
 
सावजिनक ःवच्छतागहृांची अवःथा   

अ यासात या काह  वः यांम ये सावजिनक ःवच्छतागहृांची सोय उपल ध होती, पण सव 
ठकाणी म हलांनी ती पुरेशी नस याचं सांिगतलं. ःवच्छतागहृांची देखभाल केलेली नाह , 



दरवाजे तुटलेले आहेत, लाईटची सोय नाह , पाणी नाह , ःवच्छता राखलेली नाह  ासार या 
अडचणी तर हो याच, पण याचबरोबर अनेकदा या ठकाणी सरु त वाटत नस याच ंह  
म हलांचं हणण ंहोतं. “आ ह  या ठकाणी जातो, ितथे खालच्या मज यावर पु षांचे संडास 
आहेत, आ ण वरच्या मज यावर बायकांचे. याला दार एकच आहे, आ ण दसु  या मज यावर 
गच्ची अस याने कोणीह  वर चढून येतं, आ ण ितथला वॉचमन काह  बोलत नाह . काह  लोक 
ा गच्चीवर जाऊन दा  पीत बसतात. यामळेु ितकडे एक याने जायची भीती वाटते. परवा 
मी दपुारच्या वेळेला एकट  गेले, तर एक माणसू मा या मागोमाग वर आला. आत गे यावर 
तो बाहेर ज यावरच उभा आहे हे मा या ल ात आल.ं मी खूप वेळ आतच थांबून रा हले, 
आ ण तो वर िनघनू गेला त हा बाहेर येऊन पळत खाली आले.” एका त ण मलुीने ितचा 
अनभुव सांिगतला. बहुतेक म हला यावेळ  ितथे वदळ नसेल अशा वेळ  एक यान ंितथे 
जा याच ंटाळतात. आ ण ू य  हंसेचा अनभुव आलेला नसला तर  ःवच्छतागहृाच्या 
वॉचमन कडून शेरेबाजी, ितकडे जा याच्या रः यावर बसनू मलुांनी छेड काढणे, िभंतीवर 
िल हलेला अ ील मजकूर असे अनभुव म हलांना नेहमीच येत असतात.  
 
उघ यावर जाणा  या म हलांच्या अडचणी  

अथात या म हलांना सावजिनक ःवच्छतागहृाची सोयह  उपल ध नाह , यांची पर ःथती 
अिधक बकट आहे. ा म हलांना रोज श य तेव या आडोशाची जागा शोधनू काढणे, कमीत 
कमी वदळ असेल अशा वेळ  आपले वधी उरकणे, सतत आजूबाजूला कोणी आहे का ाकडे 
ल  ठेवणे अशी कसरत करावी लागते. एका म हलेने ती उघ यावर शौचाला गेलेली असताना 
शेजार  राहणा  या एका पु षाने ितच्यावर जबरदःती कर याचा ूय  के याचा अनभुव 
आ हांला सांिगतला. “एक दवस जावं लागलं हणून मी दपुारच्या वेळेला एकट च गेले होते. 
तो चालत मा या बाजूला येताना दसला, हणनू मी उठून उभी रा हले. मला वाटल ंतो पुढे 
िनघनू जाईल, पण तो सरळ मा या अगंावर आला. मी खाली दगडावर पडले आ ण मला 
खरचटलं. मी मदतीसाठ  आरडाओरडा केला. नेमक  आमच्या वःतीतली आणखी एक बाई 
यावेळेला ितकडे आली होती. ितला बघनू याने मला सोडून दलं आ ण तो िनघनू गेला.” 
ितने ा ूसगंानतंर पोिलसात तबार कर याचा ूय  केला, पण अपे ेूमाणेच यातून पुढे 
काह  िनंप न झालं नाह . 
 
अशा ू य  हंसेच्या यित र  ह  इतर वेगवेग या ूकारच्या हंसेचा सामना म हलांना 
नेहमीच करावा लागतो. “हे असं नेहमीच होत असतं. गड  माणसं मु ाम बायकांच्या जागेकडे 
चालत येतात. बायकांना बघत बसतात. काह -बाह  बोलतात. आ ण बायकांकडे पाहून 
घाणेर या हालचाली करतात. (हःतमैथनु)” “सु ट च्या दवसांम ये त ण मलंु वःतीत या 
टाक वर चढून बसतात, आ ण खालच्या बाजूला बायका जातात यांना बघत बसतात.” 
“एकदा आमच्या वःतीत येऊन एक माणूस मोबाईल फोनम ये बसले या बायकांचे फोटो 



काढत होता.” “एकदा मी एकट  गेलेले असताना, एक माणूस अचानक आला, आ ण याने 
माझा हात धरला. मी धडपड क न तो सोडवून घेतला आ ण धावत परत आले.”  
 
बायकांना यावी लागणार  खबरदार   
अशा ूकारच्या घटना टाळ यासाठ  मग ा म हला, वेगवेग या ूकारचे उपाय करतात. एकट 
जा याऐवजी कोणाला तर  सोबत घेऊन जातात. आप या सोबत दगड कंवा ितखट ठेवतात. 
श य असेल तर कामाच्या ठकाणी सडंासचा वापर करतात. पण सग यात मह वाच ं हणजे 
दवसा उजेड  जायला लाग ूनये ासाठ  यांना ःवतःच्या शर राला तशी सवय लावावी लागते. 
याचबरोबर वरचेवर जायला लागू नये ासाठ  कमी जेवतात, आ ण पाणीह  कमी पतात. 

 
शार रक आ ण मानिसक ओढाताण  

अपु  या सोयी आ ण यामळेु के या जाणा  या अशा ूकारच्या तडजोड , ामुळे अथातच 
आरो यावर याचा अिन  प रणाम होतो. ा म हलांम ये पोटाचे वकार, मतुखडा, युर न 
इ फे शन ासार या आजारांचं ूमाण मोठ होतं. तसेच बाळंतपणात यांचे अिधक हाल 
होतात. “माझ ंसासर-माहेर दो ह  ाच वःतीत, यामळेु दवाखा यातून घर  आलं क  
सडंासची काह च सोय नाह . ितकडं लांब पलीकडच्या वःतीत चालत जायच.ं दसुरं करणार 
काय?” 
 
शार रक आजारांबरोबरच अशा घटनांमळेु म हलांना वेगवेग या ूकारचे मानिसक ताणतणाव 
जाणवतात. ू य  हंसेचा अनभुव आला असेल तर याचे मानिसक प रणाम अिधक गंभीर 
असतात आ ण अिधक काळापयत राहतात. पण या यित र  ह  कोणीतर  आप याला 
पा हल ं ा भावनेने वाटणार  लाज, कोणीतर  आप यावर ह ला करेल ा वचाराने वाटणार  
भीती, त ण मुलींची िचतंा, इतरांना सांिगतलं तर यांची ूित बया काय असेल ाची 
काळजी, अशा वेगवेग या ूकारच्या तणावाखाली ा म हला वावरत अस याच ं दसलं. “सतत 
आजबूाजूला ल  ठेवावं लागतं. कोणी येताना दसलं क  उभ ंराहायच ंआ ण मग परत 
बसायच ंअसं चाल ूअसतं.” “ वचार करा तुमच्या ओळखीच्या एखा ा गाड  माणसानं तु हांला 
अशा अवःथेत पा हल ंतर कसं वाटेल? पुढच्या वेळेला या माणसाला भेटलं क  इतक  लाज 
वाटते.” “मी मा या मलुीला चकूुन सु ा एकट जाऊ देत नाह . सतत ितच्यावर ल  ठेवून 
असते. मी आता ितला मा या ब हणीकडेच पाठवून देणार आहे. यांच्या घर  चांगली सोय 
आहे, काह  अडचण नाह .” “कधी काह  झाल ंतर  मी मी मा या नव  याला सांगत नाह . 
याने डो यात राख घालनू घेऊन, जाऊन कोणाचं डोक फोडलं, तर ते कोण िनःतरणार 
नतंर?” “अस या गो ी वःतीत इतर कोणाला सांगायची सोय नाह . तुमच्या बाबतीत अस ं
झाल ं हणजे तुमचीच काह तर  चूक असणार असं लोक समजतात.” पण याचबरोबर काह  
म हला अशाह  हो या यांनी यांच्या कुटंुबाकडून, शेजा  यांकडून, वःतीमधील इतर 
म हलांकडून यांना िमळणा  या सहका  यामळेु अशा प र ःथतीशी सामना करणं यांना कसं 



श य होतं ते सांिगतलं. “आमच्या इथ या बायकांची खूप एक  आहे. सग या एकमेक ंच्या 
मदतीला येतात. आमच्या वःतीत येऊन एखा ा माणसाने आ हांला ऽास ायचा ूय  केला, 
तर आ ह  याला सोडत नाह , ध न मारतो आ ण पोिलसात घेऊन जातो.” 
 
समारोप 

ःवच्छतेच्या सोयी नस यामळेु होणार  हंसा हा जर  सव म हलांचा ू  असला, तर  यांना 
येणारे अनभुव हे यांची जात, वग, वःतीमधील कुटंुबाचे ःथान, वय, वैवा हक दजा, ाूमाणे 
िन तच बदलत जातात. उदाहरणाथ वयःकर म हलांना जाणवणा  या अडचणी ा हंसेशी 
सबंंिधत नसून वयोमानामळेु जाणवणा  या हो या. वः यांमधील काह  म हलांनी आप या घर  
सडंास बांधनू घेतलेले होते, परंतु यासाठ  लागणारा पैसा उभ ंकरणं, तसेच तेवढ  जागा देणं 
वःती मधील सवानाच श य होऊ शकत नाह . आ ण आप याला मा हतीच आहे क  काह  
जातींच्या म हलांवर अ याचार हो याची श यता अिधक असते.  
 
ा म हलांशी बोलत असताना एक गो  आ हाला ूकषान ंजाणवली, ती हणजे ःवच्छतेच्या 
सोयी नसणं आ ण यामळेु येणा  या ा सग या अडचणी, हा यांना जग यासाठ  जो झगडा 
रोज करावा लागतो याचा एक भाग आहे. वर उ लेख केले या ूसगंाम ये, या म हलेवर 
ितच्या शेजार  राहणा  या पु षाने ह ला केला, ती म हला वधवा आहे. ितचा नवरा 
गे यापासून शेजार  राहणा  या पु षांनी ा न या ूकारे ितला ऽास दे याचा अनेकदा ूय  
केलेला होता. एका म हलेचा नवरा ितच्यावर सतत संशय घेऊन, ितच्या हंड या फर यावर 
बंधन घालून ितला मारहाण करत होता. तर एका वःती म ये यांची पूण वःतीच 
उठव यामळेु लोकांवर फुटपाथ वर राह याची वेळ आली होती. जात, वग आ ण पतसृ ाक 
यवःथा ा तीनह  रचनांम ये तळाला असणा  या ा म हलांना जाणवणा  या ताणतणावांची 
कारणं ह  अशी अनेक होती. ा तणावांम ये ःवच्छतेच्या सोयी नस याने अिधक भर पडत 
असते. ा सोयी यांना उपल ध झा या आ ण या सुर तपणे वापरता येतील अशी खाऽी 
वाटली, तर यांच्या दैनं दन आयुंयातील िनदान एक तणाव कमी होऊ शकेल. 
 
(हा लेख सोपेकॉमने (www.soppecom.org) केले या Sanitation Vulnerability: Women’s 

Stress and Struggles for violence-free sanitation ा अ यासावर आधा रत आहे.) 
 
(सदर लेख Ôिमळून सा  याजणीÕ च्या स टबर २०१४ च्या अकंाम ये छापून आलेला आहे.) 


