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आला. शहरी भागात रहाणा� या त�ण वगा��ा आयु�ात, िनण�यात, ना�ांत आिण पया�याने ल��िगकतेम�े
होणारे बदल समजून घेणे हा यामागील उ�ेश होता. याम�े जाणवले�ा मु�ांवर आधारीत ही लेखमाला.

“या ना�ाला नाव काय �ावं, हे मला कळत नाही, मै�ी�ा थोडं पलीकडे, पण �ेमा�ा अलीकडे…
असं काहीतरी.”

“मा�ा आईने मला एकटीने आिण इत�ा ताकदीने वाढवलं आहे की मला आयु�ाम�े पु�षाची गरज
आहे असंच वाटत नाही. आई-वडील वेगळे हो�ापूव�, विडलांना आईला मारताना मा� पािहलं आहे.
�ानंतर जे जे पु�ष मा�ा आयु�ात आले, ते सव� अ◌ॅ�ूिझ� होते �ामुळे कॅ�ुअल नाती ठीक
आहेत पण ल�िब� कर�ाची मला अिजबात इ�ा नाही.”

“कधीकधी ल�ात येतं, की गो�ी इत�ा िचघळ�ात की मऊ झाले�ा टोमॅटो�ा �ा�माणे फोडी
पडणार नाहीत �ा�माणे आता या ना�ाचंही पुढे काही होणार नाही. ितथे ते सोडून देणंच यो�.”

“मला एकावेळी अनेकजण आवडतात. मी पॉिलअमरस आहे…  आिण काही डेिटंग ऍ�व�न मला
िन�ळ चांगले पाट�नस�च नाहीत तर इतकी चांगली माणसं िम� �णून भेटली आहेत  की से� वगैरे
गो�ी अगदी दु�म ठरतात. मानिसक आिण शारी�रक आजारपणांतूनसु�ा �ांनी मला बाहेर काढलं
आहे.”

हे आिण असे िकतीतरी उदगार. �ां�ाशी जोडले�ा िकतीतरी कहा�ा आिण �ातून िदसणारं
िविवधरंगी जग. �यास आरो� गटातफ�  १२४० त�ण मुलामुलीशंी बोलून युथ इन ट� ांिझशन (Youth in
transition) हे संशोधन करताना समोर आले�ा असं� गो�ीचंी ही गो�.

यो� जागा आिण संधी िमळा�ास ना�ांब�ल त�ण मंडळी भरभ�न बोलतात आिण �ांत न�ानं
समोर येणा�या, परत िवचार करायला लावणा�या, आिण मतं आिण पूव��ह असतीलच तर तपासून
पाहायला लावणा�या असं� गो�ी समोर येतात.

युथ इन ट� ा��झशन या नावातलं हे ��थ�ंतर �ां�ा मना-शरीरात�ा घडामोडीचंं जसं होतं तसंच
सामािजक संदभा�चं, आजूबाजू�ा जगामधील, िवचार, जािणवा, आयु�ाकडून असणा�या अपे�ा,
आयु�ाकडे आिण अवतीभोवती�ा जगाकडे पाह�ाचा ��ीकोन याचंही होतं.

वया�ा या ��थ�ंतरातली उठून िदसणारी बाब �णजे नातेसंबंध. जवळचे, नवनवे नातेसंबंध जुळणं,
जपणं, जोपासणं, तुटणं, वेगवेग�ा अंगांनी ते समजावून घेणं, �तः �ा आयु�ा�ा संदभा�म�े ते



पारखणं, �ांचं िव�ेषण करणं, आजूबाजूचा समाज यासंदभा�त तोलणं आिण समाजा�ा िनकषांवरती
�तः ला जोखणं हे सव� करत असलेली ही आजची त�ण मंडळी आम�ाशी मोकळेपणाने बोलली.
नातेसंबंध आिण ल��िगकतेसार�ा नेहमीच गुलद�ात ठेव�ा�ा िवषयावर बोलायचे असूनही बोलली.

या िवषयाबाबत समाजाम�े एकीकडे आ�य�जनक कुतूहल असते  मा� आपली मते आपाप�ा
प�रघातच उभारलेली अस�ानं  मया�िदतही असतात. आपला मािहती ऐकीव कुजबुजीतून िनमा�ण
झालेला असू शकते आिण मािहतीचे �ोतही कधी प�े कधी क�े. �ामुळे �ा िवषयाचा  आवाका
घेऊन आपलं सवा��ा आयु�  �ा  संदभा�त पडताळ�ाची वेळ आ�ावर थबकायला होतं.

संशोधनाची पा��भूमी:

‘�यास’ सं�थेचा आरो� गट  गेली पंचवीस वष� पु�ाम�े आरो�ा�ा �े�ाम�े काम करत आहे. सं�था
सु� झाली �ाकाळात  एचआय�ी आिण ल��िगक संबंधातून पसरणा� या इतर आजारांसंबंधी
औषधोपचाराचे काम क� लाग�ावर , �ाब�लची जाणीव जागृती व संशोधनाची िनकड िकती आहे हे
जाणवू लागले होते �ामुळे या िवषयांवर अिधकािधक समजून घे�ाची, नवे �ि�कोन िनमा�ण कर�ाची
आिण आप�ा कामाला  पूरक असा अ�ासपूण� वैचा�रक पाया हवासा वाटू लागला.  ते�ापासून तसं
काम सु�ही झालं.

युथ इन ट� ा��झशन हे �यासआरो� गटाचं सवा�त अलीकडील संशोधन.

शहरी भागात रहाणा� या त�ण वगा��ा आयु�ात, िनण�यात, ना�ांत आिण पया�याने
ल��िगकतेम�े होणारे बदल समजून घेणे हा यामागील उ�ेश होता.

खरे तर हा अ�ास करावेसे वाट�ाचे कारण अगदी थेटपणे वै�कीय होते. �यास आरो� गटा�ा
�ीिनकम�े एचआय�ी आिण संबंधांतून पसरणा�या इतर आजारांवरचे उपचार िदले जातात.
एचआय�ीला आटो�ात आणताना खरं �णजे इतर िलंगसांसिग�क आजारही आटो�ात आले होते.
आता एचआय�ी आटो�ात येत असताना, हे इतर आजार पु�ा उचल खाताना िदसू लागले आहेत
असं ल�ात येऊ लागलं. �ातून �� िनमा�ण झाला की आ�ा असे हो�ामागचे कारण काय असावे?

ल��िगक आजारांसंदभा�तली पुरेशी आिण यो� मािहती उपल� नाही की असलेली मािहती �तः �ा
आयु�ाशी जोडली जात नाही की आणखी काही?



�ा ��ाचे उ�र शोध�ासाठी आ�ा�ा संदभा�ला- भोवतालाला आिण  झाले�ा फरकाला समजून घेणं
आव�क वाटलं आिण �ासाठी �यास आरो� गटाने िविवध भागधारकांबरोबर (�ेकहो�स�) एक
लहान गुणा�क अ�ासही केला. �ातून पु�ा हेच उमगले की आजिमतीला त�ण, अिववािहत लोकांचे
ल��िगक आयु�ािवषयीचे अनुभव समजून घे�ा�ा ��ीने �ापक अ�ासच झालेला नाही. इतकेच न�े
तर �ा ‘अिववािहत’ लोकसं�ेस लैिगक आरो�ासंबंधी जवळपास गरजा नाहीतच िकंब�ना �ांचे
ल��िगक आयु� अ��च आहे असेच मानले जात आहे.

आरो�ािवषयी िदसणा�या �ा उदासीन प�र��थतीम�े जर काही बदल करायचा, तर मािहतीची
उपल�ता, त�णांचा आरो�सेवेकडे पाह�ाचा �ि�कोन आिण �ांची िनण�य�मता यािवषयी अिधक
खोलात जाऊन अ�ास करावा लागेल असे वाटले. आिण �ातून अ�ासाला सु�वात झाली.

हा अ�ास करावासा वाट�ामागचे कारण जरी असे वै�कीय असले तरीदेखील ल��िगकतेचा िवषय हा
ल��िगक आजारांपुरता मया�िदत नाही. ल��िगकता हा सव�च आयु�ाला �ापणारा पैलू आहे. िलंग,
िलंगभाव, ल��िगक कल, ल��िगक ओळख, िलंगभावाधा�रत भूिमका, कामभावना, आनंद, जवळीक,
�जनन, िवचार, ��रंजन, इ�ा, धारणा, �ि�कोन, मू�े, वत�न, प�ती, नातेसंबध, चांगले आिण वाईट
अनुभव, तसेच अननुभूत आिण अ��देखील अनेक प�रमाणे ल��िगकते�ा प�रघात येतात.

अथा�तच बदल�ा जगा�ा बदल�ा संदभा�नुसार ही प�रमाणेदेखील बदलत आहेत.

�ा शहरी भागातील त�णां�ा आयु�ाचा अ�ास आ�ी क� पहाणार होतो, तेथे तं��ान, संपका�ची
साधनं, मा�मं, सोशल मीिडया यामुळे आप�ाला हवी असलेली मािहती आप�ा हाताशी आहे.
दुस�या�ा आयु�ात डोकावणं आिण �तः चं आयु� हवं तसं सादर करणं अवघड रािहलेलं नाही,
�ामुळे मै�ी आिण ना�ांची ��पंही बदललेली आहेत. एकमेकां�ा संपका�त ये�ाचे पूव�पे�ा
अिधक माग� उपल� आहेत, नवन�ा प�तीची नाती तयार करणं, �ांना नवी नावं देणं, पारंप�रक,
साचेब� �कारे �ांकडे न पाहणं, �ा गो�ीनंा अिधक अवकाश िनमा�ण झाला आहे.

वाढ�ा शहरीकरणामुळे ल�ाचं वयही वाढलेलं आहे. ल� न करता राह�ाचे इतर काही पया�य
िनवड�ाचं �माण आिण श�ताही वाढत आहेत. िलंगभाव, �तः ची ल��िगक ओळख आिण ल��िगक
कल यां�ा अनेक �े�ांिवषयीचे अ�ान पुसले जात आहे.

��ेक वैय��क आयु�ाशी जोडलेले ल��िगकतेचे अनेक कंगोरे जाणून घे�ाची आ�ाला इ�ा होती
आिण �ाची जोडणी फ� आरो�सेवा दे�ापुरती मया�िदत नसून, ल��िगकतेिवषयीची िनकोप भाषा,



संवाद आिण अवकाश िनमा�ण कर�ाशी, मानिसक उलाढालीशंी, �ां�ाशी िभडणा�या यं�णा िनमा�ण
कर�ाशी,  िश�णाशी, धोरणविकलीशी, प�रपूण� �ि�कोनाकडे जाणारा र�ा घडव�ाशीही आहे, हे
आ�ाला जाणवले होते.

संशोधनाची �परेषा:

िश�ण, क�रयर, राह�ाची जागा, नातेसंबंध, ना�ाम�े येणारे िविवध अनुभव, ल��िगक वत�न, मानिसक
�ा�, �सने – सवयी, ल��िगक छळाचे अनुभव, घरातील वातावरण आिण आप�ाला असलेली
मािहती, ��ीकोन आिण ��  ही सव�च मािहती पर�रांशी िनगिडत असू शकते. पर�रांवर प�रणाम
करणारी असू शकते. आधी घडलेली घटना, �ापुढील िनण�यांना कारणीभूत ठ� शकते, अशा अथ�
आयु�ातील िविवध घटनांची वीण एकमेकांशी असलेली िदसून यावी, �ातील दुवे, �ातील सू�े
कळावीत यासाठी वया�ा दहा�ा वषा�पासून ते आज�ा घडीपय�त�ा आयु�ात घडले�ा वरील सव�
घटनांची कालरेषा  एका आ��ा कॅल�डरवर मुलाखतकता�/कत� सहभागी ��ी�ा मदतीने मांडत
असे

आयु�ाम�े िविवध पात�ांवर काय-काय घडले �ाचे संपूण� िच� एक�च पहाता येई. नातेसंबंधांम�े,
�ेमाम�े तर आपले आधीचे अनुभव आप�ा पुढ�ा अनुभवांची �परेषा ठरवत असतात.

ब�याच जणांनी आ�ाला सांिगतले की �ांना या मुलाखती�ा �ि�येदर�ान अनेक गो�ी न�ाने ल�ात
आ�ा. कुठ�ा �णी, कुठ�ा वेळी आप�ाला काय वाटलं, आपण काय ठरवलं, याचं मूळ
गंुतागंुती�ा घटना�माम�े सापडलं. कुणाशी कधीच बोल�ा न गेले�ा गो�ी पिह�ांदाच बोलता
आ�ा, मोकळेपणाने मनातील �� िवचारता आले,  इतकेच नाही तर ब�तेक सवा�ना आप�ा
आयु�ाचा आढावा घेताना मजा आली. मुलाखतकत� संवेदनशील आिण कोणतेही मत न ठरवणारे होते

आपण ब�तेक सव�चजण आपले आयु� मनापासून कुठ�ाही मत-स�ा-शेरा �दश�नािवना मांडू शकू
अ�ा जागे�ा शोधात असतोच. अनेक जणांनी ती इथे िमळा�ाचं सांिगतलं. ब�याच जणांनी सोशल
मीिडयावर आिण ���ाम�े आप�ा िम�ांना �ा �रसच�म�े भाग घे�ाची िवनंती केली आिण
आ�ाला संशोधना�ा िव�ेषणासाठी आव�क आक�ापय�त जाऊन पोचता आले. लोकांपय�त
पोहोच�ासाठी आ�ी कॉलेजेसम�े जाऊन �ुप सेश� घेतली, सोशल मीिडयाचा वापर केला,
आम�ा ओळखी�ा �िस�द िम�मैि�णीनंा यािवषयी �ां�ा फेसबुक व इ�ा�ाम अकाउंट्सवर
�िस�ी कर�ाची िवनंती केली, आम�ा ओळखी�ा, पा�ते�ा िनकषांम�े बसणा�या िम�मैि�णीनंा
आ�ीदेखील या अ�ासाम�े भाग घे�ाची िवनंती केली.



अनेकजणांनी आ�ाला तोडंी आिण लेखी िफडबॅकसु�ा िदला. मुलाखती�ा �ि�येतून िनमा�ण झालेला
िव�ास, सुरि�ततेची आिण गोपनीयतेची हमी, मुलाखतीचा झालेला वैय��क फायदा, सहभागी�ंा
िवचार�ि�येत झालेली मदत यामुळे जवळपास दोन वषा�म�े हे श� झाले.

आ�ाला �� होता की लोक ल��िगकते�ा िवषयावर बोल�ास तयार होतील का? पण नातेसंबंधांचा
अनुभव आहे अथवा नाही या�ाही पलीकडे जाऊन हा िवषय ��ेक आयु�ाशी जोडलेला होता आिण
�ांना �ािवषयी बोल�ाची इ�ाही होती.

ल��िगक आरो�ाचा मानिसक आरो�ाशीही असलेला जवळून संबंध अनेकांनी मांडला. पण मानिसक
आरो� तर दूरच, आप�ाकडे अनेकदा ल��िगक आरो� आिण �जनन आरो� याकडेही वेगवेग�ा
काय��मां�ा�ारे आज बिघतलं जातं. �जनन आरो�िवषयीचे काय��म हे माता व बालके यां�ा
आरो�ापुरते मया�िदत राहातात.

पण अिववािहत त�ण त�णीनंा असले�ा ल��िगक व �जनन आरो�ािवषयी असले�ा ��ांिवषयी
बोल�ासाठी जागा जवळपास नाहीतच.

आप�ा ��ांसकट सरकारी ��ालयांम�े जाणं �ांना अवघड जात आहे आिण तट�थ समुपदेशक,
�ीरोगत� यां�ा सेवा परवडतीलच असे नाही.

या संशोधनातून पुढे आले�ा ��ांमधून �तः मधील कौश�े आिण �मतांची वाढ कर�ा�ा िदशेने
‘सेफ़ जन�ज’ �ा वेब सी�रज�ा िनिम�तीस सुरवात झाली. �ाम�े तयार झाले�ा आठ शॉट�िफ��
यु�ुबवर उपल� आहेत, अनेक लोकांपय�त �ा पोच�ा आहेत आिण िविवध �रांमधून �ांचे �ागत
आिण वापरही होते आहे.

�ा �ंद चौकटीम�े काय काय िदसले, ठळकपणे समोर आले ते मु�े व अनुभव हे पुढील लेखमालेतून
सिव�रपणे आप�ासमोर मांडले जातील.

मै�ेयी, त�ण मुलामुलीसंमवेत �ां�ा ल��िगक व मानिसक �ा�ासाठीचे काम करतात.


