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নারী অিধকার : দাবী ও বা�বতা 

গতকালই েতা বলা হেয়েছ : (েতামার নােম কত না অপরাধ সংঘিটত 
হেয়েছ েহ �াধীনতা।!) আর তা বযাপক র�পাত ও অ�পােতর পর, যা 
ফরাসী িব�বীরা িগজরা ও রাজতেের িববেু যুেুর নােম জােয়জ 
কেরিছল। যার মধয িদেয় আধুিনক গগতািেক  াা  িততা হেয়িছল। 
িব� তখন  তয্ কেরিছল িব�বীেদর েরাগান (�াধীনতা, সমতা ও 
�াতৃ�) আর বা�বতার ভূিমেত তােদর আচরেগর মেধয কত ফারাক। 

তারা এসব পিরচালনা কেরিছল তােদর  িতপে্র ওপর।  

আজ একই বাকয পুনরায় খাটােনা যায় মানবািধকােরর ে্ে্। আর 
িনি�রধায় বলা যায় : (হায় তথাকিথত মানবািধকার! কত অপরাধই না 
হালাল করা হেলা েতামার নােম!) এই চটকদার েরাগােনর আড়ােল 
পা�াতয জগত একিট সুপিরকি�ত ৈচি�ক আ�াসন চািলেয় যাে�। 

পরম যে� যার পিরক�না  নয়গ করা হেয়েছ সামািজক ও চািরি্ক 
ে্ে্ মানিবক মূলযেবাধ াংস এবং িব�ায়ন ও ে�াবাল িভেলেজর 
(সারা িব� এক �াম) নােম পি�মা সং�ৃিতর িববু সং�ৃিত িনমূরেলর 
লে্য। িবষা� পি�মা মূলযেবাধ চািপেয় িদেতই নারী অিধকার, িশশ 
অিধকার ও নানা নােম এ যুেুর সূ্পাত ঘটােনা হয়।   

ধমর িনরেপ্ পি�মা নারী সংগসনগেলা িবে�র ওপর তােদর ৈবধ 
পিরক�নাগেলা চািপেয় েদবার লে্য জািতসংেঘর আড়াল �হগ 
কেরিছেলা এবং এর পা�ােত নারী অিধকার স�েকর আ�জরািতক 
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স�দােয়র গব� আদায় করেত স্ম হেয়িছেলা। নারী সং�া�  থম 
আ�জরািতক সে�লন অনুিতত হয় ১৯৭৫ সােল েমি�েকােত। ি�তীয় 
সে�লন ১৯৮০ সােল েকােপনেহেগেন, তৃতীয় সে�লন ১৯৮৫ সােল 
নাইেরািবেত এবং চতুথর সে�লন ১৯৯৫ সােল েবইিজংেয় অনুিতত হয়। 
এছাড়া আরও িকছু সে�লন হয় েযসব পেরা্ভােব িছল নারী অিধকার 
সং�া�। েযমন ১৯৯৪ সােল কায়েরায় অনুেতয় জনসংখযা ও  উয়ন 
সে�লন।  

পি�মা সংগসনগেলা জািতসংেঘর মাধযেম সামািজক, সাং�ৃিতক ও 
অথর্নিতকসহ জীবেনর নানা পযরােয় পি�মা মূলযেবােধর পিরক�নায় 
বাধয করার েচচা চািলেয়েছ। িবে�র  িতিট রাে�র জনয বাধযতামূলক 
একিট আ�জরািতক চুি� েবর করার  য়াস েপেয়েছ। যােত নারীর 
অিধকারগেলা সুিনিদরচ কের িদেয় জািতগেলার �কীয় েচতনা ও 
ৈবিশেচযর েয েদয়াল বা অ�রায় রেয়েছ তা িনমূরল করা যায়। এসব 
েচচারই সারসংে্প িসিও তথা নারীর  িত সকল  কার ৈবষময 
িবেলাপ সনদ।   

িসড ও এেস নারী অিধকারেক মানবািধকােরর মেধয অ�ভুর� কের েদয়। 
যা তােক নারী অিধকার সং�া� আ�জরািতক েঘাষগায়  প েদয়। এ 
চুি� রাজ্নিতক, অথর্নিতক ও নাগিরকসহ সব অঅেন নারী-পুবেষর 
অিধকাের পূগর সমতার দাবী জানায়। এেত �া্রকারী  িতিট রাে�র 
জনয চুি�েক আইনীভােব বাধযতামূলক িহেসেব গগয করা হয়। এসব 
রাে�র নারীর  িত ৈবষমযেক সমথরনকারী সকল  কার রানীয় আইন ও 
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িবধান বািতেলর  িত�িত �হগ কের। এবং িসডও কিমিট নােম 
আ�জরািতক কিমিট গসন করা হয়, যারা  িত কেয়ক মাস অ�র 
�া্রকারী েদেশ এর কতটুকু বা�বায়ন করা হেয়েছ তা পযরােলাচনা 
কের েদখেব। যিদও চুি�র ধারায় এমন ব�বয িছল েয একিট িসডও 
কিমিট গসন করা হেব যার ল্য হেব  িতিট েদেশর েচতনা, সভযতা ও 
সং�ৃিতর মেধয সমতািভিিক  িতিনিধ� িনি�ত করা, িক�  বা�ব 
অিভজতায় েদখা যায় এমন  িতিনিধ� েনই। বরং সদসয রাে�র 
অিধকাংশই িছল পি�মা িবে�র  িতিনিধ�কারী, যােদর েচচাই হেলা 
নারী অিধকার সং�া� িনেজেদর িচ�া-েচতনা ও অিভবিচ িবে�র 
অবিশচ জািতর ওপর চািপেয় েদয়া।  

িবেরােধর অবশয্ািবতা :  

িসডও সনদ এমন িকছু েমৗিলক িচ�া-েচতনা ও অিভবিচ িনভরর যা 
তার আদিশরক িভত গসন কের েদয়। এসব েচতনার  থমিট হেলা 
নারীেক পিরবাের অবদান রাখা �তে সৃিচ িহেসেব আখযািয়ত করা, 
েযৗথসৃিচ িহেসেব নয়। আর নারী ও পুবেষর মেধয সমতা হেব সব িদক 
েথেক। অনযকথায় এ দুই জািতর মেধয সব িদক েথেক সাদৃশয ও 
অিভউতা থাকেব। এেদর একেক অনয েথেক পৃথককারী েয েকােনা 
িফিজকযাল বা বােয়ােলািজকযাল পাথরকয েথেক িবরত থাকেত হেব। আর 
ওই সমতার পূগরতা এবং দািয়� ও অিধকাের নারী ও পুবেষর মাো 
পূগর সাযুজয ও �াতেেযর মূলযেবাধ  িততার চুি�েত কড়াকিড় িপতৃ� ও 
েপৗবেষর সেোধেনর  িতিনিধ�কারী পুবেষর িববেু সাবর্িগক 
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সংঘাত অিনবাযর কের েতােল। নারী ও পুবেষর মাো সংঘাত বলেত 
বুাায় নারীেক তার িব�াস, িশ্া ও ৈবিশচয জলাজলী িদেত বাধয করা 
এবং  িতিট পিরবাের িবশৃ�লার আগন লািগেয় েদয়া। যা ওই িভেতর 
গাঁথুিনেক ছ্খান কের েদয় যা সমাজ ও এর অি�� সুদৃঢ় রাখার 
ে্ে্ িভিি  �েরর ভূিমকা রােখ।  

চুি�েত এমন িতনিট ধারা রেয়েছ েযগেলা পি�মা দশরন েমেন িনেত 
বাধয কের। েসগেলা হেলা ধারা নং ১, ২ ও ১৬। েযমন ধারা নং ২ েত 
 িতিট েদেশর জাতীয় সংিবধান ও তার অনয আইনসমূেহ নারী-পুবেষর 
সমতা িবধান  বতরেনর  েয়াজেনর কথা বলা হেয়েছ। েতমিন নারীর 
 িত ৈবষেমযর িভিিেত দাঁড়ােনা েয েকােনা আইন, িবধান, িনয়ম ও 
আচার বািতল অথবা পরিবতরেনর জনয আইন পােশ  েয়াজনীয় বযবরা 
�হেগর িনেদরশনাও রেয়েছ। 

এসব ধারার মেধয সবেচ ্িতকর ১৬ নং ধারা। এেত িবেয় ও 
পািরবািরক স�কর সং�া� সকল িবষেয় নারীর  িত সব ধরেনর 
ৈবষময িনরসেন  েয়াজনীয় সব বযবরা িনি�ত করার সুসচ ব�বয 
রেয়েছ। িবেশষত নারী ও পুবেষর মেধয সমতার িভিিেত িববাহ 
ব�েনর ে্ে্ একই অিধকার, �ামী িনবরাচেনর ে্ে্ একই অিধকার, 
দা�তয জীবেন এবং দা�তয জীবন বািতল করেগ একই অিধকার ও 
কতরেবযর কথা বলা হেয়েছ। একই কথা বলা হেয়েছ পিরবােরর েনতৃ� 
ও কতৃর� এবং িশশেদর অিভভাক� ও লালন-পালেনর ে্ে্!  
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নারী ও পুবষেক িববাহ ব�ন, দা�তয জীবন ও িববাহ িবে�েদর 
ে্ে্ অিভউ অিধকার  দানকারী এই ধারা িববাহ ব�ন ও েমাহরানার 
ে্ে্ �ীর অিভভাবক, পিরবােরর েভতের নারীর ওপর পুবেষর কতৃর�, 
একািধক িবেয়, মুসিলম রমগীর অমুসিলম পুবষেক িবেয়র িনিষুতা, 
তালাক, তালাক ও মৃতুযর ইইত এবং স�ান  িতপালেন ইসলােমর 
িবধােনর সেঅ সাংঘিষরক। আ�েযরর িবষয় হেলা, চুি�িট এেত 
�া্রকারী েদশগেলােক এ ধারার যথাযথ  েয়ােগ িবেশষভােব সতকর 
কেরেছ! অথচ তা জািতসংেঘর নারীর  িত ৈবষময সং�া� ধারার সেঅ 
সাংঘিষরক। কারগ, তােত রা�গেলােক চুুি�র িকছু ধারায় একমত না 
হেত পারেল েসসব ধারা না মানার অিধকারও  দান করা হেয়েছ। 
এিদেক তা রাে�র সংিবধান এবং আইন ও িবচােরর ওপর সরাসির 
হ�ে্েপর শািমল। েকননা তা রা�েক তার সংিবধান ও আইনেক 
সিব�াের িসডও সমিথরত ও �ীকৃত দশরেনর সেঅ একমত হেত বাধয 
কের। এমনিক তা েস জািতর সাং�ৃিতক ৈবিশচযসমূহ, মূলযেবাধ ও 
েচতনার সেঅ সাংঘিষরক হেলও। আর তা এ িহেসেব ধমর বা জাতীয় 
সং�ৃিত নয়;  িতিট রাে�র সংিবধােনর িসডও’ই হেব আইিন িভিি।  

শি�  েয়ােগর হমিক :  

েয েকােনা রা� এ ে্ে্ আ�জরািতক  ুৃিত অনুযায়ী তার সংিবধান বা 
রানীয় িবচার বযবরায় নারীর  িত েকােনা ধরেনর ৈবষমযেক রান েদেব, 
এই ধারািট ভিবষযেত জািতসংেঘর জনয তার িববেু শি�  েয়াগ বা 
শাি� আেরােপর মত পদে্প �হেগর �ার  েউাচন করেব। এখােন 
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আ�জরািতক  ুৃিত বলেত বুাােনা হে� িসডও সনদেক। িসডও 
সনেদর দাবী, জািতসংঘ েয েকােনা রাে� রানীয় িবচার িবভােগর ওপর 
সেবরাা কতৃর� ও ্মতা রাখেব এবং রানীয় আইনেক রিগত বা রিহত 
করেত পারেব। সামি�কভােব সনদিট কিথত এমন সব ভুেলর িববেু 
যুু েঘাষগা কের েস িনেজই যােত পা েফলেত যাে�। নারী ও পুবেষর 
মেধয শতরহীন সাময  িততার েচচা করেত িগেয় এেত েবমালুম ভুেল 
যাওয়া হেয়েছ এ দুই সিার েমৗিলক পাথরকযেক। যা এেক অপর েথেক 
এেদর আলাদা কের। নারীর  িত ৈবষময িনমূরল করেত িগেয় এেত 
পুবেষর ওপর ৈবষময করেত েকােনা বাধা েনই। যারা এ কনেভনশেনর 
ধারা  �ত কেরেছন তারা এ বা�বতার  িত �ে্প কেরন িন েয 
দুিট িভউ সামািজক কতরবয ও ৈবিশচযধারী েীগীর মেধয সমতা িবধান 
করাই বরং তােদর ওপর জুলুম। জুলুম কাময হেত পাের না। কাময েতা 
 ভয় পে্র মেধয ইনসাফ ও নাযযতা।  

এখােনই আেস েজ�ার (সামািজক িলেঅেভদ) -এর  সঅ, যােত সকল 
আকীদা ও আখলাকগত িনদশরন াংেসর জনয  ধান পেয়েয়র  প 
পির�হ করেত পাের। যা িনেয় িব� স�দায় গবর েবাধ কের।  িসডও 
সনেদ এ িচ�ািট ‘েকােগর পাথর’ -এর  প পির�হ কের। তাই েদখা 
যায় অনুে�দ (৫) এ বলা হেয়েছ : নারী ও পুবষ-  েতযেকর ভূিমকার 
জনয সামািজক ও সাং�ৃিতক ধরন পিরবতরন  সেঅ বলা হে�, নারীর 
জনয মাতৃ� েকােনা বােয়ালিজকযাল বা িফিজকযাল ৈবিশচ নয়। বরং এ 
ধারা মেত তা সামািজক দািয়�, েয েকােনা বযি�ই পাের দািয়�িট 
িনেজর কাঁেধ তুেল িনেত। এমনিক যিদও এ বযি� হয় পুবষ!! এ 
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ব�বযিট পুবষ েথেক নারী িকংবা নারী েথেক পুবষ হওয়ার জনয 
 েতযকেক িলঅ পিরবতরেনর সুেযাগ এেন েদয়। এেক  মানবািধকােরর 
একিট অংশ গগয কেরই এমন করা হেত পাের। সনদিট এর দরজাও 
খুেল েদয় যােক সনেদ পিরবােরর নতুন  কার বেল নামকরগ করা 
হেয়েছ। এিট গিসত হেত পাের পুবষ ও পুবষ িকংবা নারী ও নারীর 
সম�েয়। মানব ইিতহােসর  ার্কাল েথেক  চিলত িবেয়র িভিিেত 
গেড় ওসা ব�েন গিসত পিরবার বযবরােক যা  বলভােব ধা�া েদয়, েয 
িবেয়র  েইশয স�ান জউদান এবং মানব বংশধারা অবযাহত রাখা।  

সনেদর (১০) নং অনুে�েদ সুসচ বলা হেয়েছ : িশ্া হেব যুবক ও 
যুবতীেদর সমি�ত বযবরায়। এেত িশ্ার সকল পযরােয় বয় িশফট ও 
গালরস িশফট বা বেয়জ �ুল/কেলজ বা গালরস �ুল/কেলেজর িনয়ম 
েযখােনই আেছ তা িনমূরল করেত হেব। সহিশ্া িনি�ত করেত পাসয 
কািরকুলােমও পিরবতরন আনেত হেব বেল িনেদরশ েদয়া হেয়েছ। এ 
ধারািট ভিবষযত  জেউর জনয িবরাট হমিক সৃচ কের ৈব িক। 

তােদরেক নারী ও পুবেষর মেধয েয েকােনা মানিসক, শারীিরক বা 
বােয়ােলািজকযাল সব ধরেনর পাথরকয ও বাধা িনমূরেলর িথ িরেতই গেড় 
েতালা হে�। যােত আমােদর সামেন এমন এক  জেউর আিবভরাব ঘেট 
যােদর পুবষরা হেব নারীেদর সাদৃশযধারী এবং নারীর ভূিমকা 
পালনকারী আর নারীরা হেব পুবষেদর সেঅ সাদৃশযধারী এবং তােদর 
ভূিমকা ও দািয়� চচরাকারী।  
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আর (১২) নং অনুে�দিট নারী ও পুবেষর মাো পািরবািরক 
অিধকারগেলায় সমতা দাবী কের। এর মেধয রেয়েছ মীরােছর কথা যা 
ইসলামী শরীয়ার সেঅ সাংঘিষরক। েয শরীয়ায়  িরািধকার ব�ন 
বযবরােক ইসলােমর সামািজক বযবরার  কৃিতর সেঅ স�ৃ� কের 
নারীেক তার িনেজর ও পিরবােরর সব ধরেনর আিথরক দািয়� েথেক 
িন�ৃিত েদয়া হেয়েছ। আর এ েবাাা চািপেয় েদয়া হেয়েছ িববািহত 
জীবেন তার �ামীর ওপর এবং  াক িববাহ জীবেন আ�ীয়-�জনেদর 
কাঁেধর ওপর।  

অতপর পরবতরীেত আর কী হেব? মানবািধকােরর  িততা ও এেত 
সহেযািগতার ছ�াবরেগ িব� স�দােয়র � � ৈবিশচয ও সং�ৃিতর 
িববেু সুপিরকি�ত এ যুুেুর ে ্াপেট েয  �িট এখন সামেন আেস 
তা হেলা, এরপর আর কী হেব? এর জবােব রা�গেলা ও রানীয় 
েবসরকাির সংরাসমূেহর ইসলামী রাে�র অভয�ের কাযরকর নড়াচড়া ও 
তৎপরতা কামনা কের। যােত জািতসংেঘর ছ্ছায়ায় পিরচািলত 
আ�জরািতক চ�া�গেলার কাযরকর েমাকােবলা করেত পাের। আর 
আ�জরািতক সংগসনগেলার সনেদ যােত ৈনরাজযমূলক মূলযেবাধ  বতরন 
করেত রায়ী ধারা সংেযাজন বরদাশত না কের।   

তদুপির আগামী পবরগেলােত ইসলামী সংরা ও সংগসনগেলােক, যােদর 
অ�ভােগ থাকেব ইসলামী সে�লন সংরা (ওআইিস), আ�জরািতক 
ইসলামী  চার ও ্াগ সংরা, রােবতােয় আলেম ইসলামী এবং 
আ�জরািতক ইসলামী ্াগ সংরার অধীন আ�জরািতক ইসলামী নারী ও 
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িশশ কিমিট। এেদর  ধান দািয়� হেব ইসলামী ও সাধারগ  ভয় জােন 
পারদশরী িকছু বযি�� ৈতির করা, যারা ইসলােমর সেঅ সাংঘিষরক এবং 
ে��াচারী ধারাগেলা অবযাহত রাখার েয েকােনা  েচচা বখবার েচচা 
করেত এসব সে�লেন অংশ�হগ করেত পারেব। েযমন আ�জরািতক 
ইসলামী নারী ও িশশ কিমিট জািতসংেঘর নারী সং�া� সে�লনগেলায় 
সি�য়ভােব অংশ�হগ কেরেছ এবং তারা মুসিলম েদশগেলার  িতিনিধ 
এবং ি��ান নারী সংগসনগেলার সেঅ সম�য় কের নারী সং�া� 
আ�জরািতক েঘাষগার েবশ িকছু ৈনরাজযবাদী ধারা বািতেল কাযরকর 
 েদযাগ �হগ কেরেছ। এ জনয তারা ধনযবাদ েপেতই পাের। আশা করা 
হে� নারী ও িশশ সং�া� আগামী শীষর ৈবসকগেলােত ৈনরাজযবাদী 
পি�মা সংগসনগেলার পিরক�না নসযােত এ কিমিট এবং সমমনা 
সংগসনগেলা তােদর সি�য় ভূিমকা অ্ুষ রাখেব।  

অবযাহত পি�মা সাং�ৃিতক আ�াসন েমাকােবলার দাবী হেলা, আরব 
তথা সম� মুসিলম িবে�র সযােটলাইট চযােনলগেলা মানবতার িবেশষত 
মুসিলমেদর সমকালীন অ�যা্ায় পি�মা মূলযেবােধর হমিক স�েকর 
দশরকেদর সেচতন করা। এবং তােদরেক নারী ও িশশ অিধকােরর 
আড়ােল পি�মা নারী সংগসনগেলার িব� স�দােয়র ওপর তােদর 
িনজ� মূলযেবাধ চািপেয় েদয়ার কূটেকৗশল স�েকর িব�া� জনগগেক 
সজাগ করা।  

পি�মা সাং�ৃিতক আ�াসন েমাকােবলার আেরকিট দাবী হেলা, 
পা�ােতয নারীেদর  কৃত দুদরশার কবগ িচ্ মানুেষর সামেন  েউাচন 
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কের েদয়া। বতরমােন নারীরা েযখােন বািগিজযক িবজাপনগেলার স�া 
পেগয পিরগত হেয়েছ। নারীেদর েদহেক পূঁিজ বািনেয় বড় বড় 
েকা�ািনগেলা িবশাল মুনাফা লুেট িনে�। েযখােন  িতিনয়তই নারীরা 
সিহংসতার িশকার হে�। অথচ তারাই আবার নারী অিধকার িনেয় বড় 
বড় কথা বেল। মুসিলম েদশগেলােক তারা নারী অিধকােরর কত না  
সবক েদয়। মুসিলম জািত আপন েচতনা ও ৈবিশচয র্া করেব এমন 
েকােনা  পল্যই তারা সমেলাচনা েথেক বাদ রােখ িন। এখন সময় 
এেসেছ েখাদ পা�ােতযই নারী িনযরাতন ও তােদর ওপর সিহংসতার 
িববেু েসাাার আওয়াজ েতালার। আ�াহ আমােদর সহায় েহান। 
আমীন।  


