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குடும் பங் களிலும் , சமூகத்திலும் பாலினப் பங் கு குறித்து இந் தியர்கள்
எப் படி பார்க்கிறார்கள்

இந்தியர்கள் சபண்களள அரசியல் தளலெர்களாக ஏற் கிறார்கள் , ஆனால் ,
குடும் ப ொழ் க்ளகயில் காலங் காலமாக ஆணுக்கும் , சபண்ணுக்கும்
விதிக்கப் பட்டிருக்கும் சபாறுப் புகள் சதாடர்ெளதயய பலர் ஆதரிக்கிறார்கள்
வாஷிங் டன், டி.சி. (மார்ச ் 2, 2022) – அளர நூற் றாண்டு காலத்துக்கும் முன் ,
உலகில் சபண் பிரதமளரத் யதர்வுசெய் த முதல் சில நாடுகளில் ஒன்றாக
இந்தியா இருந்தது, அத்துடன் தற் யபாது இந்தியாவில் மிகுந்த செல் ொக்கு
செலுத்தும் இந்தியாவின் சபரிய யதசியக்கட்சி ஒன்றின் தளலெராக உள் ள
யொனியா காந்தி உள் ளிட்ட பல சபண் அரசியல் ொதிகள் இருக்கிறார்கள் .
இன் று “சபாதுொக, சபண்கள் மற் றும் ஆண்கள் ெமஅளவில் அரசியல்
தளலெர்கள் ஆகிறார்கள் ” என்று சபரும் பாலான இந்தியர்கள் கூறுகிறார்கள்
யமலும் , பத்தில் ஒன்றுக்கும் யமற் பட்டெர்கள் ஆண்களளவிட சபாதுொக
சபண்கள் சிறந்த அரசியல் தளலெர்கள் ஆகிறார்கள் என்று கருதுெதாக
இந்தியா முழுெதும் கிட்டத்தட்ட 30,000 ெயதுெந்யதாரிடம் நடத்தப் பட்ட
ெமீபத்திய, ப் யூ ரிசெர்ெ் சென்டர் கருத்தாய் வு சதரிவிக்கிறது. சபண்களளவிட
சபாதுொக ஆண்கள் சிறந்த அரசியல் தளலெர்கள் ஆகிறார்கள் என்கிற
கருத்ளத ெயது ெந்யதாரில் கால் பங் கு மக்கள் மட்டுயம
சகாண்டிருக்கின் றனர்.
இருப் பினும் , குடும் பெ் சூழல் களில் , ஆண்களுக்குப் சபண்களளவிடப்
பிரதானமான பங் கு இருக்க யெண்டும் என்று இந்தியர்கள் சபாதுொக
சொல் கிறார்கள் . பத்தில் சுமார் ஒன்பது இந்தியர்கள் , மளனவி எப் யபாதும்
அெருளடய கணெணுக்கு கீழ் பணிய யெண்டும் என்ற கருத்துடன்
ஒத்துப் யபாகிறார்கள் . இக்கருத்து முற் றிலும் ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது என்று
ஏற் பெர்களின் எண்ணிக்ளக மூன்றில் இரண்டு பங் காகும் . 2019-இன்
பிற் பகுதியிலிருந்து 2020ன் முற் பகுதியில் (யகாவிட்-19 சதாற் று யநாய் க்கு முன் பு
ெளர) நடத்தப் பட்ட கருத்தாய் வின்படி, மளனவி எப்சபாழுதும் கணெருக்குக்
கீழ் படிய யெண்டும் என்பது முற் றிலும் ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது என்று இந்தியப்
சபண்கள் சொல் லும் ொய் ப் பு ஆண்களளவிடெ் ெற் யற குளறொக உள் ளது (61%
அதற் சகதிராய் 67%).
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இருப் பினும் , பல இந்தியர்கள் இல் லத்தில் பாலினப் பங் கு குறித்த
ெமத்துெமான கருத்துகளள செளிப் படுத்துகிறார்கள் . உதாரணத்துக்கு, 62%
ெயது ெந்தெர்கள் குழந்ளதகளள ஆண், சபண் இருெரும் சபாறுப் புடன்
பார்த்துக்சகாள் ள யெண்டும் என்கிறார்கள் . ஆனால் சபரும் பாலான
மக்களிடம் பாரம் பரியமான பாலின விதிகயள ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன:
ெயது ெந்தெர்களில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங் கினர் (34%) குழந்ளதப்
பராமரிப் ளபப் சபண்களள ளகயாள யெண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் .
அளதப் யபாலயெ, குடும் பத்திலுள் ள ஆண் மற் றும் சபண் இருெருக்குயம
ெம் பாதிக்கும் சபாறுப் பு இருப் பதாக ெற் யற சபரும் பான்ளமயானெர்கள் (54%)
கூறுகிறார்கள் , ஆனால் பல இந்தியர்கள் (43%) இது முக்கியமாக ஆண்களின்
கடளம என்று நிளனக்கிறார்கள் . யெளல ொய் ப் பு குளறொக இருக்கும் யபாது,
சபண்களளவிட ஆண்களுக்யக யெளலக்கான உரிளம அதிகம் இருப் பதாக
ெயது ெந்த இந்தியர்கள் சபருமளவில் கூறுகிறார்கள் , இது சபாருளாதாரெ்
சூழலில் ஆண்களுக்யக அதிக முக்கியத்துெம் சதாடர்ெளதப் பிரதிபலிக்கிறது.
இளத முழுளமயாக ஏற் கும் சபரும் பான்ளமயானெர்கள் (56%) உட்பட, பத்தில்
எட்டு யபர் இந்தக் கருத்துடன் ஒத்துப் யபாகிறார்கள் .
இல் லத்துக்குள் , மகன் மற் றும் மகள் இருெருயம யெண்டும் என்று
விரும் புகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட எல் லா இந்தியர்களும் (94%) ஒரு குடும் பத்தில்
குளறந்தது ஒரு மகனாெது இருப் பது மிகவும் முக்கியம் என்றும் , தனியாக,
குளறந்தது ஒரு மகளாெது யெண்டும் என்று (90%) இந்தியர்களும்
கூறுகிறார்கள் . சபரும் பாலான இந்தியர்கள் மகன் மற் றும் மகள் ஆகிய
இருெருக்கும் சபற் யறார்களின் பரம் பளரெ் சொத்தில் ெம உரிளம
சகாண்டிருக்க யெண்டும் என்றும் (64%), சபற் யறார்களுக்கு ெயதாகும் யபாது
அெர்களளக் கெனித்துக்சகாள் ளும் சபாறுப் பு இருெருக்கும் உரியது என்றும்
(58%) கூறுகிறார்கள் . ஆனால் , மகனா, மகளா, பரம் பளரெ் சொத்தில்
யாருக்கும் உரிளம என்று ெரும் யபாது, இந்தப் பகுதிகளில் சபண்களளவிட
ஆண்கயள அதிக உரிளமயும் , சபாறுப்பும் சகாண்டிருக்க யெண்டும் என்று
சொல் ெதற் கான ொய் ப் யப அதிகம் . உதாரணத்துக்கு, ெயதான
சபற் யறார்களளக் கெனித்துக்சகாள் ளும் முதன் ளமயான சபாறுப் பு
மகன் களுக்கு இருக்க யெண்டும் என்று பத்தில் நான்கு ெயது ெந்தெர்கள்
கூறும் அயத ெமயம் 2% மக்கள் மட்டுயம சபண்களளப் பற் றி இயத கருத்ளதக்
கூறுகிறார்கள் இதுமட்டுமல் லாமல் , சபரும் பாலான இந்தியர்கள் (63%)
சபற் யறார்களின் ஈமெ் ெடங் குகள் மற் றும் அடக்கக் காரியங் களள புரிெதற் கு
மகன் களுக்யக உரிளம உண்டு (63%) – மகள் களுக்கு அல் ல - என்று
கூறுகிறார்கள் .
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பல் யெறு ெரலாற் று, ெமூக, மதரீதியான மற் றும் சபாருளாதாரக்
காரணங் களால் இந்தியக் குடும் பங் கள் மகள் களளவிட மகன் களுக்யக அதிக
மதிப் பளிக்க முளனகிறார்கள் – இந்த ெழக்கம் “மகளன விரும் புெது” என்று
குறிக்கப் படுகிறது. மகளன விரும் புெதும் , ெமீப காலங் களாக அல் ட்ரா
ெவுண்டு பரியொதளனளய சுலபமாக செய் த முடிெது ஆகியளெ இந்தியா
முழுெதும் சபண் கருளெத் யதர்ந்சதடுத்து அழிக்க ெழிெகுத்துள் ளது, இந்த
ெழக்கம் ெட்ட வியராதமானது என்றயபாதிலும் , குளறந்தபட்ெம் சில
சூழ் நிளலகளிலாெது, பாலினத்ளத யதர்ந்சதடுத்து சிசுளெ அழிப் பது
ஏற் றுக்சகாள் ளக் கூடியயத பல இந்தியர்கள் நிளனக்கிறார்கள் : பாலினத்ளதத்
யதர்ந்சதடுத்து கருக்களலப் பு செய் ெளத குறிக்கும் ஒரு ெழக்குெ் சொல் லான
“குடும் பத்திலுள் ள சிறுமிகளும் , சிறுெர்களும் ெமமாக இருக்க யெண்டும்
என்பதற் காக நவீன முளறகளளப் பயன்படுத்தி யொதளன செய் துசகாள் ெது”
என்பளத “முற் றிலும் ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது ” அல் லது “ஓரளவுக்கு
ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது ” என்று பத்தில் நான்கு இந்தியர்கள் கூறுகிறார்கள் .
நவீன முளறகள் மூலம் ஒரு குடும் பத்திலுள் ள சிறுமிகள் மற் றும் சிறுெர்களின்
எண்ணிக்ளகளய ெமநிளலப் படுத்துெது முற் றிலும் ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது
அல் ல “ஒரளவுக்கு” ஏற் றுக்சகாள் ளத்தக்கது அல் ல என்று பத்தில் ஒருெர்
கூறுகிறார்.
இந்தக் யகள் விக்கும் , இந்த அறிக்ளகயிலுள் ள பிற எல் லாக் யகள் விகளுக்கும் ,
ஆண்கள் மற் றும் சபண்களின் கருத்துகள் மற் றும் எல் லா ெயதுப்
பிரிவினருக்கு இளடயிலுமான வித்தியாெம் சபரிதாக இல் ளல. யெறு
ொர்த்ளதகளில் சொன்னால் , மகளுக்குப் பதிலாக மகளனயய விரும் புெது
உள் ளிட்டெற் றில் ஆண்களளப் யபால் அல் லாமல் ெமத்துெமிக்க கருத்துகளள
சபண்கள் சதரிவிப்பதற் கான ொய் ப் புகள் அரிது. இளதப் யபான்யற
யமற் சொன்ன விஷயத்தில் ெயதானெர்களளப் யபாலயெ இளளஞர்களின்
(ெயது 18 முதல் 34 ெளர) கருத்தும் இருக்கிறது.
நாடு முழுெதும் 29,999 இந்திய ெயது ெந்யதாரிடம் யநருக்கு யநர நடத்தப் பட்ட
ப் யூ ரிசெர்ெ் சென்டர் கருத்தாய் வின் அடிப் பளடயில் அளமந்த இரண்டாெது
அறிக்ளக இதுொகும் . இந்தக் கருத்தாய் வின் பல கண்டுபிடிப் புகள்
“இந்தியாவில் மதம் : ெகிப் புத்தன்ளமயும் தனிப் படுத்துதலும் ,” முன்னதாகப்
பிரசுரிக்கப் பட்டுள் ளது, மத மற் றும் யதசிய அளடயாளம் , மத நம் பிக்ளககள் ,
ெழக்கங் கள் மற் றும் மத ெமூகத்தினருக்கு இளடயிலான மயனாபாெங் கள்
குறித்து விரிொக ஆய் வு செய் தது. இந்தக் கருத்தாய் ொனது இந்தியெ்
ெமூகத்தில் பாலினப் பங் குகள் குறித்த பல யகள் விகளளயும்
உள் ளடக்கியிருந்தது, ஆனால் இந்தக் யகள் விகள் முந்ளதய அறிக்ளகயில்
ஆராயப் படவில் ளல, முதல் முளறயாக இப் சபாழுது பிரசுரிக்கப் படுகிறது.
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(“இந்தியாவின் மத அளமப் பு,” என்ற மற் சறாரு ெமீபத்திய அறிக்ளக
இந்தியாவின் மதக் கட்டளமப் பு சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு எெ் ொறு மாறியுள் ளது
என்பளத ஆராய் ந்தது.)
உள் ளூர் யபட்டியாளர்கள் நெம் பர் 17, 2019 முதல் மார்ெ் 23, 2020 ெளர, 17
சமாழிகளள கருத்தாய் ளெ யமற் சகாண்டனர். இந்தக் கருத்தாய் வு
இந்தியாவில் 2020 இளயெனிற் காலம் முதல் யகாவில் -19 செகுயெகமாகப் பரவி,
களப் பணிகள் தளடபட்ட மணிப் பூர், சிக்கிம் நீ ங் கலாக அளனத்து மாநிலங் கள்
மற் றும் யூனியன் பிரயதெங் கள் மற் றும் 1% இந்திய மக்கள் சதாளகயில்
கால் பாக மக்களுக்கு ொழிடமாக உள் ள அந்தமான் மற் றும் நியகாபார்,
லட்ெத்தீவுகளில் உள் ள சதாளலதூர பிராந்தியங் களில் நடத்தப் பட்டது. காஷ்மீர்
பிராந்தியத்தில் பாதுகாப் புக் காரணங் களுக்காகக் களப் பணிகள்
நளடசபறவில் ளல என்றாலும் , ஜம் மு மற் றும் காஷ்மீர் யூனியன்
பிரயதெங் களும் இந்தக் கருத்தாய் வில் யெர்க்கப் பட்டன.
தி ப் யூ ொரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்ஸ் மற் றும் ஜான் சடம் பிள் டன் பவுண்யடஷன்
ஆகியெற் றின் நிதியளிப் பு சபற் ற இந்த ஆய் ொனது, உலகம் முழுெதும் ெமய
மாற் றங் கள் மற் றும் ெமூகங் களின் மீது அதன் தாக்கம் பற் றிய புரிதலுக்காக
ப் யூ ரிசெர்ெ் சென்டர் யமற் சகாண்டு ெரும் ஒரு சபரிய முயற் சியின் ஓர்
அங் கமாகும் .
இந்த முழு அறிக்ளக பாலினப் பாகுபாடு பாலினம் குறித்த இந்திய
மயனாபாெம் உலகளவில் எெ் ொறு ஒப்பிடப் படுகிறது; பாலினம் குறித்த
மயனாபாெங் களில் கல் வி மற் றும் மதத்தின் ெலிளமயான செல் ொக்கு; இந்திய
ஆண்கள் மற் றும் சபண்கள் , மற் றும் செெ் யெறு ெயதுளடய ெயது
ெந்தெர்களிடம் பாலின மயனாபாெத்தில் குளறந்தபட்ெ யெறுபாடுகள் ; மற் றும்
பாலினப் பங் குகள் எெ் ொறு கருதப் படுகின் றன என்பதில் பிராந்திய அளவு,
மாநில அளவு மாறுபாடுகள் குறித்த கருத்துகளளக் சகாண்டுள் ளது.
முழு அறிக்ளகளய ஆங் கிலத்தில் படிக்க, இந்த இளணப் பிற் குெ் செல் லவும் :
https://www.pewforum.org/2022/03/02/how-indians-view-gender-roles-in-families-and-society
செயல் முளறயியல் (ஆங் கிலத்தில் ):
https://www.pewforum.org/2022/03/02/methodology-47
டாப் ளலன் கருத்தாய் வு (ஆங் கிலத்தில் ): https://www.pewforum.org/wpcontent/uploads/sites/7/2022/02/PF_03.02.22_India_Gender_Topline.pdf
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இந்த ஆய் வு பற் றிய யமலதிகத் தகெலுக்கு அல் லது ஆராய் ெ்சியின் இளணயர்
சஜானாதன் இொன்ஸ் மற் றும் ஆராய் ெ்சியின் இளண இயக்குநர்
டாக்டர்.யநஹா ொஹ்கல் ஆகிய முன்னணி ஆராய் ெ்சியாளர்களுடன்
யநர்காணல் ஏற் பாட்டிற் கு, தயவுசெய் து அன்னா ஷில் லர்-ஐ
aschiller@pewresearch.org அல் லது +1-202-419-4514-இல் சதாடர்புசகாள் ளவும் .
###
ப் யூ ரிசெர்ெ் சென்டர் ஆனது உலகில் மாற் றத்ளதக் சகாண்டுெரும்
பிரெ்சிளனகள் , மயனாபாெங் கள் மற் றும் யபாக்குகள் குறித்து
சபாதுமக்களுக்கு அறிவிக்கிற ஒரு நடு நிளலயான அறிவுொர் அளமப் பு
ஆகும் . அது சகாள் ளக முடிவுகளள எடுப் பது இல் ளல. இந்த சென்டர், இதற் கு
முதன் ளம நிதி ெழங் குனரான ப்யூ ொரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்ஸ்-இன் துளண
நிறுெனமாகும் . எமது தினெரி மற் றும் ொராந்திர மின்னஞ் ெல் செய் தி
மடல் களின் ெந்தாதாரர் ஆகுங் கள் .

இந்தெ் செய் தி செளியீடு அதன் ஆங் கில மூலப் பதிப் பிலிருந்து தமிழில்
சமாழிசபயர்க்கப் பட்டது.
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