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कुटुुंब आणि समाजामधील स्त्री-पुरुषाच्या भूणमकेकडे भारतीय कसे पाहतात? 

मशिलांना राजकीय पुढारी म्हणून भारतीय स्वीकारतात, पण कौटंुशिक जीवनात मात्र अनेक जण पारंपररक स्त्री-पुरुष 

भूशमकांना पसंती देतात. 

वॉण ुंग्टन, डी.सी.(मार्च 2, 2022) –अध्याक शतकापेक्षािी जास्त काळापूवी, पंतप्रधान म्हणून एका मशिलेला शनवडून 

देणाऱ्या जगातील अनेक देशांमधील भारत िा एक देश िोता आशण सध्या देशामधे्य, एका प्रमुख राष्ट्र ीय पक्षाच्या शीषकस्थ 

असलेल्या सोशनया गांधीसंि अतं्यत प्रभावशाली अशा अनेक राजकारणी मशिला आिेत. आज िहुतेक भारतीयांचे 

म्हणणे आिे की, “सामान्यपणे मशिला आशण पुरुष समानपणे चांगले राजकीय नेते िनतात,” आशण संपूणक भारतभरात 

सुमारे 30,000 प्रौढांच्या नुकत्याच झालेल्या पू्य संशोधन कें द्राच्या सवेक्षणानुसार दिामधील एकापेक्षा अशधक लोकांना 

असे वाटते की “पुरुषांपेक्षा सामान्यपणे मशिला चांगल्या राजकीय नेता िनतात.” भारतीय प्रौढांपैकी केवळ एक 

चतुथाांश लोक अशी भूशमका घेतात की “मशिलांपेक्षा सामान्यपणे पुरुष चांगले राजकीय नेते िनतात.” 

तरीिी, कौटंुशिक व्यवस्थेमधे्य, मशिलांच्या तुलनेत पुरुषांच्या भूशमका जास्त मित्त्वाच्या असल्या पाशिजेत, असे 

म्हणण्याकडे भारतीयांचा कल आिे. दिापैकी सुमारे नऊ भारतीय ह्या शवचाराशी सिमत आिेत की पत्नीने नेिमीच 

शतच्या पतीचे म्हणणे ऐकले पाशिजे; ह्यामधील सुमारे दोन तृतीयांश लोक ह्या शवचाराशी पूणकपणे सिमत आिेत. वषक 

2019ची अखेर आशण 2020 ची सुरुवात (िहुतांश कोशवड-19 च्या साथीपूवी) या दरम्यान घेतलेल्या एका 

सवेक्षणानुसार, पत्नीनंी त्यांच्या पतीचें म्हणणे नेिमी ऐकले पाशिजे ह्या मताशी आम्ही पूणकपणे सिमत आिोत, असे 

भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत भारतीय मशिला म्हणण्याची शक्यता थोडी कमीच आिे. (61% शवरुद्ध 67%) 

तरीिी, स्त्री-पुरुषांच्या घरामधील कािी भूशमकांिाित अनेक भारतीय समतावादी शवचार व्यक्त करतात. उदािरणाथक, 

62% प्रौढांचे असे म्हणणे आिे की मुलांची काळजी घेण्याची जिािदारी पुरुष आशण मशिला दोघांचीिी असली पाशिजे. 

परंतु, मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायामधे्य अजूनिी स्त्री-पुरुषांसाठी असलेल्या पारंपररक  मूल्यांचा मोठा प्रभाव 

आिेेः ढोिळमानाने, एक-तृतीयांश (34%) प्रौढांना असे वाटते की मुलांच्या संगोपनाचे काम प्रामुख्याने मशिलांनीच केले 

पाशिजे. 

त्याचप्रमाणे, अल्प िहुमत (54%) म्हणते की अथाकजकनाची जिािदारी कुटंुिातील पुरुष आशण मशिला दोघांचीिी असली 

पाशिजे, परंतु िरेच भारतीय (43%) िे प्रामुख्याने पुरुषांचे कतकव्य समजतात. आशण पुरुषांचे आशथकक के्षत्रातील शनरंतर 

मित्त्व प्रशतशिंशित करताना भारतीय प्रौढ मोठ्या प्रमाणावर म्हणतात की जेव्हा नोकऱ्यांचा पुरवठा कमी असतो, तेव्हा 

पुरुषांना नोकरी शमळण्याचे अशधकार मशिलांपेक्षा अशधक असले पाशिजेत. दिा पैकी आठ जण ह्या शवचाराशी सिमत 

आिेत, ज्यामधे्य िहुसंख्य (56%) पूणकपणे सिमत आिेत. 

घरामधे्य, मुलगे आशण मुली दोन्ही असणे भारतीय मित्त्वाचे मानतातेः  जवळपास सवकच भारतीयांचे म्हणणे आिे की 

शकमान एक मुलगा (94%) आशण वेगळ्याने, शकमान एक मुलगी (90%) असणे कुटंुिासाठी अशतशय मित्त्वाचे आिे. 

आशण िहुतांश भारतीयांचे म्हणणे आिे की आईवशडलांकडून वारसा िक्क शमळण्याचे समान अशधकार (64%) आशण 

आईवशडलांच्या वृद्धपणी त्यांची काळजी घेण्याची समान जिािदारी मुलगे आशण मुली दोघांचीिी असली पाशिजे (58%). 

https://www.pewforum.org/2022/03/02/how-indians-view-gender-roles-in-families-and-society


2 

प्यू संशोधन कें द्र 

www.pewresearch.org 

परंतु दोन्ही िाितीत, लोकं असे म्हणण्याची शक्यता जास्त आिे की ह्या के्षत्रांमधे्य मुलीपेंक्षा मुलांकडे अशधक जास्त 

अशधकार आशण जिािदाऱ्या असल्या पाशिजेत. उदािरणाथक, सुमारे दिापैकी चार भारतीय प्रौढ म्हणतात की वृद्ध 

आईवशडलांची देखभाल करण्याची पशिली जिािदारी मुलांची असली पाशिजे, तर केवळ 2% िेच मुलीिंाित म्हणतात. 

ह्याशशवाय, िहुतांश भारतीय (63%), आईवशडलांचे अंत्यसंस्कार आशण दफनशवधी िी - मुलीचंी नािी - तर प्रामुख्याने 

मुलांची जिािदारी मानतात.  

शवशवध ऐशतिाशसक, सामाशजक, धाशमकक आशण आशथकक कारणांकररता मुलीपेंक्षा मुलांना अशधक जास्त मित्त्व देण्याकडे 

भारतीय कुटंुिांचा कल असतो - एक प्रथा जी “मुलाला प्राधान्य” म्हणून मोठ्या प्रमाणात ओळखली जाते. मुलाला 

प्राधान्य आशण अलीकडच्या दशकांमधे्य अल्टर ासाउंडची वाढलेली उपलब्धता, िेकायदेशीर असूनिी संपूणक भारतात 

नको असलेल्या स्त्रीभू्रणांचा गभकपात करण्याच्या प्रथेसाठी कारणीभूत ठरल्या आिेत. अनेक भारतीय शकमान कािी 

पररस्स्थतीमंधे्य नको असलेल्या शलंगभू्रणाचा गभकपात स्वीकायक मानतात. दिापैकी चार भारतीयांचे म्हणणे आिे की, 

“कुटंुिातील मुली आशण मुलांची संख्या संतुशलत ठेवण्यासाठी आधुशनक पद्धतीचंा वापर करून तपासणी करून घेणे” िे 

एकतर “पूणकपणे स्वीकायक” शकंवा “थोडेफार स्वीकायक” आिे, नको असलेल्या शलंगभू्रणाच्या गभकपाताशवषयी अथकसूचक 

शब्दप्रयोग. एवढ्याच प्रमाणाचे (42%) म्हणणे आिे की आधुशनक पद्धतीदं्वारे कुटंुिातील मुली आशण मुलांची संख्या 

संतुशलत ठेवणे िे पूणकपणेअस्वीकायक आिे, तर ढोिळमानाने दिापैकी एक जण ह्या प्रथेला “थोडेफार” अस्वीकायक 

म्हणतो. 

या प्रश्नावर तसेच या अिवालामधे्य समाशवष्ट् असलेल्या इतर सवक प्रश्नांवर पुरुष आशण मशिलांमधे्य आशण सवक 

वयोगटांमधे्य माफक मतशभन्नता आिे. दुसऱ्या शब्दांत, सामान्यतेः  भारतीय मशिला भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत, मुलाला 

प्राधान्य आशण स्त्री-पुरुष भूशमकांिाित समानतावादी शवचार व्यक्त करण्याची शक्यता जास्त नसते आशण िेच तरूण 

भारतीय प्रौढांच्या (वय 18 ते 34) िाितीत त्यांच्या जे्यष्ांच्या तुलनेत खरे आिे. 

पू्य संशोधन कें द्रातफे, राष्ट्र ीय स्तरावर 29,999 भारतीय प्रौढांच्या प्रत्यक्ष समोरासमोर घेतलेल्या एका सवेक्षणावर 

आधाररत िा दुसरा अिवाल आिे. भारतातील सवेक्षणामधील अनेक शनष्कषक िे 

“भारतातीलधमकेः सशिषु्णताआशणशवलग्नता,” मधे्य यापूवी प्रकाशशत झालेले िोते, ज्यांनी धाशमकक आशण राष्ट्र ीय ओळख, 

धाशमकक आस्था आशण प्रथा, आशण धाशमकक समुदायांमधील दृशष्ट्कोन यांना तपशीलवार शवचारात घेतले. सवेक्षणात 

भारतीय समाजातील स्त्री-पुरुष भूशमकांिाितच्या अनेक प्रश्नांचा देखील समावेश केलेला आिे, परंतु यापूवीच्या 

अिवालामधे्य या प्रश्नांचे शवश्लेषण केले गेले नव्हते आशण आता प्रथमच प्रकाशशत केले जात आिेत. (अलीकडील 

दुसरा अिवाल “भारताचीधाशमककसंरचना,” मधे्य, स्वातंत्र्य शमळाल्यापासून भारताची धाशमकक रचना कशी िदलली आिे, 

याचे परीक्षण केले आिे.) 

स्थाशनक मुलाखतकत्याांनी 17 नोव्हेंिर 2019 आशण 23 माचक 2020 दरम्यान 17 भाषांमधे्य सवेक्षण केले. सवेक्षणामधे्य 

भारतातील सवक राजे्य आशण कें द्रशाशसत प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला, अपवाद मशणपूर आशण शसस्क्कमचा, शजथे 

वेगाने वाढणाऱ्या कोशवड-19 च्या पररस्स्थतीमुळे 2020 च्या उन्हाळ्यामधे्य शफल्डवकक  सुरू करण्यात अडचणी आल्या, 

तसेच अंदमान आशण शनकोिार िेटे आशण लक्षशद्वपचा दूरस्थ प्रदेश, ह्या प्रदेशांमधे्य भारतीय लोकसंखे्यच्या 1% पैकी 

सुमारे एक चतुथाांश लोक राितात. जरी सुरशक्षततेच्या कारणांमुळे खुद्द कास्श्मर प्रदेशात कुठलेिी शफल्डवकक  झाले 

नािी, तरी जमू्म आशण कास्श्मरच्या कें द्रशाशसत प्रदेशांचा सवेक्षणामधे्य समावेश करण्यात आला. 

https://www.pewforum.org/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/
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ह्या अभ्यासाला, द पू्यचॅररटेिल टर स््टस आशण जॉन टेम्पलटन फाऊंडेशन द्वारे शनधी पुरवण्यात आला. िा अभ्यास, 

जगभरातील धाशमकक िदल आशण त्यांचा समाजांवरील पररणाम समजून घेण्यासाठी पू्य संशोधन कें द्राद्वारे मोठ्या 

प्रमाणात केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आिे.  

संपूणक अिवालात शलंगशवषयक भेदभाव समजून घेण्याची प्रशिया समाशवष्ट् आिे, जागशतक स्तरावर भारताच्या 

शलंगशवषयक दृशष्ट्कोनांची तुलना कशी िोते, शलंगशवषयक दृशष्ट्कोनांमधे्य शशक्षण आशण धमक यांचा जिरदस्त प्रभाव, 

भारतीय पुरुष आशण मशिला यांच्यामधील तसेच शनरशनराळ्या वयोगटाच्या प्रौढांमधील शलंगशवषयक दृशष्ट्कोनािाितचे 

शकमान फरक, आशण स्त्री-पुरुषांच्या भूशमकांकडे कसे पाशिले जाते यातील प्रादेशशक आशण राज्य-स्तरीय फरक. 

िा अिवाल इंग्रजीमधे्य वाचण्यासाठी, येथे जा: https://www.pewforum.org/2022/03/02/how-indians-view-

gender-roles-in-families-and-society 

कायकप्रणाली (इंग्रजीमधे्य): https://www.pewforum.org/2022/03/02/methodology-47 

सवेक्षण टॉपलाइन (इंग्रजीमधे्य): https://www.pewforum.org/wp-

content/uploads/sites/7/2022/02/PF_03.02.22_India_Gender_Topline.pdf 

अभ्यासािाितच्या अशधक माशितीसाठी शकंवा मुख्य संशोधक, संशोधन सियोगी जोनाथन ईव्हान्स आशण संशोधनाच्या 

सियोगी संचालक डॉ. नेिा सिगल यांच्यािरोिर मुलाखतीचे आयोजन करण्यासाठी कृपया ॲना शशलर यांच्याशी 

aschiller@pewresearch.org येथे शकंवा +1-202-419-4514 यावर संपकक  करा. 

### 

पू्य संशोधन कें द्र िा वसु्तस्स्थती मांडणारा एक शनेः पक्षपाती गट आिे जो जगाला आकार देणाऱ्या समस्या, दृशष्ट्कोन 

आशण कल यांशवषयी लोकांना माशिती देतो. तो धोरणात्मक भूशमका घेत नािी. िे कें द्र ‘द पू्यचॅररटेिलटर स््टस’ यांची एक 

उपशाखा आिे, जे त्यांचे प्रमुख शनधी पुरवठादार आिेत. आमच्या दैशनक आशण साप्ताशिक इमेल िातमीपत्रांना 

सिस्क्राइि करा. 

ह्या प्रशसद्धीपत्रकाचा त्याच्या मूळ इंग्रजी रुपामधून मराठीत अनुवाद करण्यात आला आिे. 
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