સામા જક યાય,

િત ( લગ) અને

તરિવભાગીયતા

સામાિજક યાય એક એવા િવચાર પર આધાિરત છે કે સમાજ ના બધાજ સદ યો ને તેની
િવિવધ સુિવધાઓ, લાભો અને તકો તેમના જીવનમાં તેમના દર જા કે તબક્કા ને લઈને ભેદ
કયાર્ િવના એક સમાન રીતે ઉપલ ધ છે . પરં ત ુ હકીકતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે લોકો
ભેદભાવનો સામનો કરે છે . ભેદભાવ એક એવી પ્રિક્રયા છે કે

ના ારા સમાજીક રીતે િનધાર્ િરત

કરે લા સમ ૂહના સ યો સાથે અલગ (ખાસ કરીને અ યાયી) રીતે વતર્વામાં આવે છે કેમકે તેઓ તે
સમ ૂહ કે સમુદાય ના સ યો છે . આ અ યાયી નીિત અને વતર્ન સમાજ ારા પેદા કરે લ દરે ક
સમ ૂહની બીજા સમ ૂહ માટે તારવેલ (ઉતરી આવેલ) મા યતાઓ અને સ ા અને િવશેષાિધકાર
માટે ના સંઘષર્ ની અિભ યિક્ત તરીકે જોવામાં આવેલ પ્રભુ વ અને દમનની પ િતઓ માંથી
ઉ ભવેલ છે . લોકો અને સં થાઓ, બીજા માટે અિભપ્રાય બાંધીને ક્યાંતો તેમના ભેદભાવ
ભરે લા કમર્થી, ભેદભાવ કરીને
પ્રભુ વવાળા સમ ૂહો, પોતે
તે ,

ના સાથે ભેદભાવ કરે છે તેન ુ ં જીવન પ્રિતબંિધત કરી દે છે .

નુ ં (ઈરાદાપ ૂવર્ક અને યથાવત િ થિત જાળવી રાખવા) દમન કરે છે

ુ ને તાબામાં લઈને પોતાના િવશેષ અિધકારો જાળવી રાખવાનો સં થાકીય અને
પ

આંતર યિક્તગત પ્રયાસ છે અને િવચારધારા છે કે
િવચારધારાઓ જ મજાત

આ પ્રયાસો ને વાજબી ઠરાવે છે .

ે ઠતા અને હીનતાની ધારણાઅને સમાજના ધોરણથી અ વીકાયર્

અથવા મતભેદો ની આસપાસ ફરે છે . પ્રિતકુળ ભેદભાવ મુખ્ય રીતે વંશ, જાતી (િલંગ), લૈંિગકતા
(sexuality), અપાહીચતા, ઉંમર, રા ટ્રીયતા, અને ધમર્, અને, દરે ક વખતે ગણવામાં નિહ પણ
આ યુ ં હોય એવો સામાિજક દર જા પર આધાિરત હોય છે .
યિક્તઓ અથવા સામાિજક સમુહો એકસાથે, ઘણાબધા અને એકબીજા સંબિં ધત એવા પ્રકાર
ના ભેદભાવો ને આધીન હોય છે . જોકે , જાતી (િલંગ) ફરક અને ભેદભાવને વધારી દે છે . ઉ.દા.
ઘણા સંદભર્માં એક રોજ મજુરી કમાતા મજુર કરતા એક યુિનવસીર્ટી ના અ યાપક નો સામાિજક
દર જો ઊંચા તરે (નબળાઈ નુ ં તર નીચે ) હશે અને એક રોજ મજુરી કરનાર મિહલાનો એક
પુ ષ મજુર કરતા સામાિજક દર જો નીચા તરે (નબળાઈ નુ ં તર ઊંચે ) હશે.
આમ જાતી (િલંગ) ની અસમાનતા બીજી અસમાનતાઓ

મ કે સામાિજક દર જો,વંશ, કા ટ

સાથે સંપકર્ માં આવે છે . આ કારણે મિહલાઓ પુરુષ ની સરખામણીમાં એક જ સામાિજક તર થી
વધારે નુકસાન નો સામનો કરે છે . વળી જાતી (િલંગ) ની િનમાર્ ણ દરે ક વંશ, દર જા અને કા ટ
GUJARAT-COPASAH WORKSHOP
ORGANIZERS: SAHAJ, ANANDI & SARATHI
25th to 28th MARCH, 2014

વગેરે ના પ્રમાણે અલગ હોય છે . આપણે જાતી (િલંગ) ના વ ચેના સંબધ
ં ોને અલગ પાડી ને
નિહ જોઈ શકીયે. આમ લા યંિકત જૂથ ના લોકો ની વા ય ને લગતી અસમાનતાઓ અને
નાબળાયીઓ ને સંબોધવા માટે ઘણી સામાિજક ઓળખ ના આંતરિવભાગ (intersection)
ને અને આ કેવીરીતે પર પર એકબીજાને વારં વાર મજબુત કરીને ચોક્કસ જાતની
નબળાઈઓ માં પિરણમે છે તે સમજવાની જ ર છે
તરિવભાગીયતા (intersectionlity)

ંુ છે ?

- આંતરિવભાગીયતા ના અનુસાર જાતી (િલંગ), દર જો, અને વંશ ના સામાજીક િવભાગ
પર પર એકબીજાને બદલે છે અને મજબુત કરે છે .
-સામાજીક વગ ના િહતમાં જાતી (િલંગ), વંશ, ધમર્, જોડાણ,લૈ ગીકતા વગેરે નો છે .
- આ અિભગમ 'ઓળખના પાસાંઓ વ ચે ના સંબધ
ં ો' કે
ના ફાયદા અને ગેરફાયદઓ તરફ દોરે છે કે

ને ભેગા કરીએ તો જુદા પ્રકાર

એક બીજાને સંયો

છે અને અિવભા ય છે

(Pru Goward 2002). ઉ.દા. એક મિહલા સાથે એની જાતી (િલંગ) અને એ નીચી કા ટમાંથી
આવતી હોવાની

ઓળખ ના લીધે પણ ભેદભાવ કરવામાં આવે છે . આ એના અનુભવ ને

િવશેષાિધકૃત વગ માંથી આવનાર મિહલાઓ કરતા િવિશ ટ અને અલગ બનાવે છે .

-સકારા મક પિરવતર્ન ની જાણ થાય એ માટે નબળાઈ ના િવિવધ

ોતો સમજવા માટે,

હક આધાિરત વા ય પ્ર યેનો અિભગમ આંતરિવભાગીય અિભગમનો ઉપયોગ કરે છે .
- સામાજીક ઓળખ ના િવિવધ પાસાઓ યાનમાં લેવા િસવાય આંતરિવભાગીયતા 'દમન
અને પ્રભુ વની સી ટમ અને પ િતઓ' ની અસરને પણ યાનમાં લે છે
- આમ જાણવુ ં કે મિહલા લૈંિગકવાદી સમાજમાં કેવી રીતે જીવે છે એ તેનો અનુભવ
વણર્વતી અધુરી માિહતી છે . આ ઉપરાંત એનો વંશ, દર જો, લૈ ગીકતા વગેરે અને સાથે
સાથે આ બધા પ્ર યે એના સમાજ નો અિભગમ પણ જાણવો જ રી છે .
-

ી અને પુરુષ ના વા ય ની સમ યા ને સમજવા જાતી (િલંગ) ને ઐિતહાિસક અને

સાંદિભર્ક પિરિ થિત, આિથર્ક, રાજનૈિતક અને સામાજીક પિરબળોથી અલગ કરીને જોવાથી
તે અધુરી સમજણ માં પિરણામે છે .
- આંતરિવભાગીયતા ગુણવ ા સુધારવા માટે ઉમેરેલી વ ત ુ નથી. - ઉ.દા. િલંગ અને જાિત
ને પ્રાથિમકતા આપીને

વા ય ની તપાસ કરાવી જયારે બીજા િહતકારી પિરબળો ને
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વધારાના ગણવા. - આના બદલે આંતરિવભાગીય અિભગમ િલંગ અને જાતી બીજા
ભેદભાવના પિરબળો સાથે કેવી
િક્રયા-પ્રિતિક્રયાઓ કરશે તે જોશે.
સામા જક બ હ કાર (નૈલા કબીર)
(સામાિજક બિહ કાર)

યિક્તઓ અને સમુહોને

સમાજમાં તેઓ જીવી ર ાછે તેમાં

પ ૂણર્પણે ભાગ લેવાથી થી સંપ ૂણર્પણે કે આંિશક રીતે બિહ કૃત કરવાની પ્રિક્રયા છે . તે
લોકો ને સમાજ થી જુદા કરવામાં આ યા છે તેમનો બહાર કાઢી મુકવાનો કે પાછળ છોડી
દે વાનો અનુભવ એવી રીતે ગ્રહણ કરે છે કે

વતર્માન ગરીબીનુ ં માળખુ ં ગ્રહણ કરવામાં

િન ફળ ગયુ ં છે . પિરણામે આ માળખા ારા પ્ર તાિવત થતી સમાજથી પર એવા િવ લેષણ
તે આપે છે . તે સંપ ૂણર્પણે વંિચતતા ના તર પર યાન કેિ દ્રત કરનાર ગરીબી ના િવચાર
ુ ે
િવતરણ ના મુ ા સાથે સંબિં ધત છે તેવા અસમાનતા ના િવચાર વ ચે ના સેતન

અને કે

બનવા દે છે . સામાિજક બિહ કાર ગરીબ ની વંિચતતા ના િવતરણ ની અસમાનતાઓ ને
પ્રકાશમાં લાવવામાં મદદ કરે છે .
સામાજીક બિહ કાર ના િસ ાંતમાં શ આત માં ઉપયોગી મુ ો
સમ ૂહો ને

તે સમાજના યિક્તઓ કે

મળતી તકો અને જીવન જીવવાની શક્યતાઓ અવરોધીને

ગેરફાયદાઓનો સામનો કરવો પડે છે તેને
અસમાનતાઓ ઉપરાંત - ધનવાન લોકો િવરુ

યાનમાં લેવાનુ ં છે . દર જાના આધારે થતી
ગરીબ લોકો - સમાજશા ીઓ ઓળખ ના

આધારે થતા નુકસાન પર વધારે યાન કેિ દ્રત કયુર્ં છે ,નુકસાન કે
છે ના બદલે લોકો કોણ છે તે કારણે સમાજમાં ચોક્કસ સમ ૂહ કે
નુ ં અવમ ૂ યાંકન થાય છે તે. આ ઓળખ કે
સીિમત સમ ૂહના લોકો હોઈ શકે કે

િવિવધ રીતે

લોકો શું બનવા માંગે
ેણી ના લોકો ની સં કૃિત

ને લઈને સવાલ ઉઠી ર ા છે તે જુદા અને

ઓ તેમની જુદી સાં કૃિતક પ્રથા અને જીવન જીવવાની

રીત થી પોતાની અલગ ઓળખ બનાવે છે . કા ટ ,ધમર્,કે વંશ આવી જ રીતના ઓળખ
વાળા સમ ૂહો નુ ં ઉદાહરણ છે . આખરે આ એવાપ્રકારના અસીિમત
શકે કે

ઓ કોઈ ફક્ત એક સામા ય લાક્ષણીકતા ધરાવે છે .(ઉ.દા. જાતી(િલંગ), અપહીચતા

કે HIV positive status). આવી
િસવાયકે

ેણી સાથે સંબિં ધત હોય

ેણીના લોકો ઘણી ઓછી સમાનતા ધરાવતા હોય શકે

ભેદભાવ નો તેઓ સામનો કરે છે તે. આ બે િસ ાંતો ગેરફાયદાઓ ની એક
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જુદીજ સમાજ પર યાન કેિ દ્રત કરે છે - એક સાધનો/ ોત્રો નો અભાવ (તમારા પાસે શું
છે ) અને બીજુ ં ઓળખ પર ભેદભાવ (તમે

છો). એવા ગરીબ હોવુ ં પણ શક્ય છે કે

ને

સં કૃિતક અવમ ૂ યાંકન નો સામનો નથી કય (લાયકાત ધરાવતો ગરીબ) અને એજ રીતે
ગરીબ નિહ હોવા ચાત ભેદભાવ નો સામનો કરવો પડે એ પણ શક્ય છે (મોટાભાગની
મિહલાઓ ગરીબ ન હોવા છતાં જાતી(િલંગ) આધાિરત ભેદભાવનો સામનો કરે છે .
સામાજીક બિહ કાર આ ગેરફાયદા ના સા યતા ધરાવતા િવિવધ અનુભવો પર

યાન

કેિ દ્રત કરતો દ્રિ ટકોણ છે . બીજા શ દોમાં એવા યિક્તઓ કે સમ ૂહો ના અનુભવો કે
લોકો ગરીબ હોવાની સાથે સાથે પોતાની અલગ ઓળખ હોવાને કારણે તેમની સમાજમાં
સમાનરીતે આિથર્ક, સામાજીક, રાજનૈિતક કામગીરી કરવાની ક્ષમતા ની ઉપેક્ષા થવાથી પણ
તેઓ ભેદભાવનો સામનો કરે છે .
સામાિજક બિહ કારનુ ં હજુ બીજુ ં એક પાંસ ુ છે કે

આિથર્ક વંિચતતા અને સામાિજક

ભેદભાવની આંતિરક પ્રિક્રયાઓમાં ઝડપાયુ ં નથી, એ છે સ્થળ સંબિં ધત ભેદભાવ
(Sapatial). કોઈક િવ તાર અંતરાલ અને

ટા પડેલા હોવાને લીધે યાના રે હવાસીઓને

માટે બોહળી રીતે સામાજીક અને આિથર્ક યવ થામાં ભાગ લેવાનુ ં મુ કેલ થત ું હોય છે કે
આ શહેરી વાતાવરણથી અલગ રે હવાથી

પણ થઈ શકે અને િહંસા,ગુનાખોરી, માદક

પદાથ પર અવલંબન અને ગંદકી પણ ઘણી વખત બિહ કૃત પ્રદે શો ના લક્ષણો છે અને
આ બધાનો

2002).

થળને લીધે થતા ભેદભાવ અને ગેરફાયદા માં ગણાવી શકાય (Beall,

સામા ક બ હ કાર અને વા ય પ રણામો
મ અપેક્ષા કરી શકાય, સામાજીક બિહ કૃત સમ ૂહની ગરીબી માં વધારો તેમની નબળી
વા ય ની િ થિતમાં પિરવિતર્ત થાય છે . ખાસ કરીને જયારે ગરીબી સંકળાય છે િવ તાર
ને લગતી પ્રિતકુળતા

મકે અંતરાળ િવ તાર, ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર અને સામાજીક સેવાઓ નો

અભાવ. માતા મ ૃ યુ દર ભારતમાં સૌથી વધારે આિદજાતી િવ તારો માં સૌથી ઊંચો છે . િશશુ
અને બાળક મ ૃ યુ દર આશરે 83 અને 126.6 દર 1000 જ મે છે . જયારે કે સામા ય
વ તીમાં તે 62 અને 83 છે . લગભગ 80% આિદવાસી બાળકો એનેિમક છે , 50% ઓ
વજન વાળા અને ફક્ત 26% જ બધી રસીઓ મેળવે છે (Xaxa..). 65% મિહલાઓ એનેિમક
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છે જયારે આ માત્ર 48% છે સામા ય વ તીમાં. સામા ય વ તી ના 28% ની સરખામણી માં
43% નુ ં પ ૂવર્ પ્રસુિત ચેક-અપ નથી થયુ.ં 17% માતાઓ ની સં થા માં પ્રસુિત થઇ છે અને
15% માં દાકતર ની સહાય મળી છે

ની માત્રા સામ ય વ તી માં 40% અને 37% છે .

સાક્ષરતા દર - ગરીબી નો િનદશ કરનાર - ગુજરાત માં (69.67%) રા ટ્રીય સરે રાશ
(65.38%) કરતાં ઊંચો છે જયારે કેરેલા(90%)

વા રા યો કરતા ઓછો છે અને સમાજના

િવભાગોમાં અસમત ુલા બતાવે છે . િનરક્ષરતા SC, ST અને
તેમાં પણ આ સમુહોની મિહલાઓ વધુ વંિચત/પછાત
આયુના વગર્માં , 58.2% SC, 65.5% ST, અને

OBC વ ચે વધારે છે અને

છે . મિહલાઓમાં 15-44 વષર્ની

51.3% of OBC મિહલાઓ િનરક્ષર છે

21.9% બીજી જાતી ની મિહલાઓ ની સરખામણીમાં.
2007-08 માં રા ટીય સરે રાશની સરખામણીમાં ગુજરાતમાં એવી મિહલાઓ નુ ં પ્રમાણ કે
મની સલામત પ્રસુિત થઇ છે એ વધારે છે . જોકે આ પ્રમાણ કે

62.1% છે તેમાં DLHS

2 ના 2002-04 થી ન ધાયેલા આંકડા માં પછી થી કોઈ સુધારો થયો નથી. નીચુ ં જીવન
ધોરણ ધરાવતી મિહલાઓની સરખામણી માં ઊંચા જીવન ધોરણ ધરાવતી

ીઓમાં

સં થાકીય પ્રસુતીનુ ં પ્રમાણ વધારે છે
આજ રીતે સંપ ૂણર્ રસીકરણ કરાવેલ બાળકોની સંખ્યા ગુજરાતમાં આખા ભારત કરતા
2002-04 માં વધારે હતી તેમાં છે લા 5 વષર્ માં ફક્ત નાજીવો જ વધારો થયો છે . ST
બાળક કે

4+ ક્રમનુ ં અને નીચા ઘરગ થુ ં અને જીવન ધોરણથી છે તેન ુ ં સંપ ૂણર્ રસીકરણ

હોવાની ઓછી છે પરં ત ુ આને બાળકની જાતી (િલંગ) સાથે ના તફાવત સાથે કોઈ સંબધ
ં
હોય એવુ ં ન ધાયુ ં નથી.
એનીમા ની યાપકતા ST સૌથી ઊંચી માત્રા માં છે . (74% મિહલાઓ, 45% પુરુષો અને
82.9% બાળકો) અને અને બીજી જાતી કરતા SC અને મુિ લમો માં વધારે છે .
પાવર
પાવર નો િહ દી અને ગુજરાતી માં 'સ ા' અને 'શિક્ત' અથર્ થાય છે . પાવર એ પ્રભાિવત
કરવાની સક્ષમતા છે . આગેવાનો/નેતાઓ પાસે પાવર હોય છે અને એ આવે છે a. તકનીકી
િવષયમાં કુશળતાથી b. તેમના સમ યાનુ ં િનરાકારણ કરવાના અને લોકો સાથે યવહારુ
થવાના કૌશ યથી, c. તેમનો ઔપચાિરક પદ કે હો ો કે
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એમને સ ા આપે છે . પાવર

હોવાનો અને ઉપયોગ કરવાનો મતલબ એ છે કે માિહતી અને સંસાધનો કેટલાક લોકોની
પહ ચ માં છે

િવશેષાિધકાર બીજો પાસે નથી.

પાવર પ્રિતકારના વ પમાં પણ જોવા મળે છે . વતર્માન સ ા નાં સંબધ
ં ો ને પડકારવા કે
બદલવાની ય ૂહરચના તરીકે જાણતા કે અજાણતા પાવર ગિતશીલ/પિરવતર્નીય થઇ શકે
છે . પાવર ને જોવા/અનુભવવાના ચાર બીજી રીતો છે .
* બીજા ઉપર સ ા - શક્તીશાળી

યિક્ત ની નબળી

યિક્ત પર સ ા, બીજાઓનો

બિહ કાર કરવાની સ ા
*સ ા પર - આ થાય છે જયારે યિક્તઓ કે યિક્તઓનુ ં સમ ૂહ એજ સી ને અપનાવે છે .
તેઓ પોતાની કાયર્ કરવાના હકો અને ક્ષમતાઓ નો અનુભવ કરે છે . તેઓ સશિક્તકરણ
તરફ નો પ્રવાસ શ કરે છે .
*સ ા સાથે- આ સં થા,એકતા, અને સંયક્ુ ત પગલાઓ

ારા અ યાય ના સામે સંગિઠત

શિક્ત/સ ા નુ ં વ પ છે . ( સંગઠન અને સશિક્તકરણ)
*આંતિરક શિક્ત - આવુ ં યારે બને છે જયારે યિક્ત ને અંદરથી પોતાની સાચી ઓળખ,
આ મિવ ાસ અને જાગ ૃકતા નો અનુભવ થાય કે
ના બીજા પાંસા સંકળાયેલ હોય કે

તેની સં કૃિત, ધમર્, અને એની ઓળખ

િવચારો અને કાય ને પ્રભાિવત કરે .

'સ ા પર', 'સ ા સાથે' અને 'આંતિરક શિક્ત' એ શિક્ત/સ ા ના એવા વ પ છે કે
'સ ા ઉપર' ના પ્રભુ વનો પ્રિતકાર કરે છે .
યાં પાવર નો દુરુપયોગ થઇ શકે છે યાં તે સકારા મક અને ફળ ુપ - જ રી સ ના મક
પિરવતર્ન નો

ોત બની શકે છે
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