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घटक १ 

आतंरराष्ट्रीय सबंधंाचे दृष्टीकोन-१ 

(Approaches to International Relations-I) 

 

घटक रचना 

१.१  ईद्दिष्ट े

१.२  प्रस्तावना 

१.३  ईदारमतवादी दृष्टीकोन (Liberal Approach) 

१.३.१ समाजशास्त्रीय ईदारमतवाद (Sociological Liberalism) 

१.३.२ परस्परावलंबी ईदारमतवाद (Interdependence Liberalism) 

१.३.३ ससं्थात्मक ईदारमतवाद (Institutional Liberalism) 

१.३.४ गणराज्य ईदारमतवाद (Republican Liberalism) 

१.४  वास्तववादी दृष्टीकोन (Realist Approach) 

१.४.१ वास्तववादी दृष्टीकोनाचे मलु्यमापन- 

१.५  सरंचनावादी दृष्टीकोन (Constructivist Approach) 

१.५.१ सरंचनावादाच्या मयाादा अद्दण समीक्षण 

१.६  समारोप 

१.७  सराव प्रश्न 

१.८  सदंभा 

 

१.१ उद्दिष्ट े

 

• दृष्टीकोन म्हणजे काय हे समजून घेणे 

• ईदारमतवादी दृष्टीकोनाची ऐद्दतहाद्दसक पार्श्ाभमुी व प्रमखु प्रवाह समजून घेणे 

• वास्तववादी दृष्टीकोनाची गहृीतके ऄभ्यासणे 

• सरंचनावादी दृष्टीकोनाची पायाभूत तत्वे समजून घेणे 

 

१.२ प्रस्तावना 

 

१९१९ मध्ये वेल्स द्दवद्यापीठामध्ये सवाप्रथम अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासासाठी वडु्रो 

द्दवल्सन ऄध्यासन कें द्राची स्थापना करण्यात अली. सरुवातीच्या काळात प्रा. ऄल्रेड 

द्दिमना, चाल्सा वेबस्टर, आ.एच कार यासंारख्या ऄभ्यासकानंी अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या 

ऄभ्यासास द्ददशा द्ददली. या काळात अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासासाठी राजनद्दयक 

आद्दतहास (Diplomatic History), अंतरराष्ट्रीय कायदा अद्दण सघंटनांचा ऄभ्यास, सत्ता 

सबंंधाचंा ऄभ्यास याचंा अधार घेण्यात अला. या सवा घटकाचं्या अंतरराष्ट्रीय 

सबंंधावरील प्रभावामळेु या द्दवषयाचे स्वरूप कसे ऄसावे ? या द्दवषयात कोण-कोणत्या 
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घटकाचंा समावेश करण्यात यावा? याद्दवषयी द्दवचारवतंामंध्ये एकमत होत नव्हते. पररणामी 

अंतरराष्ट्रीय सबंंध ही सजं्ञा वापरण्याऐवजी द्दवद्दवध द्दवचारवतंानंी अंतरराष्ट्रीय घडामोडी 

(International Affairs), जागद्दतक घडामोडी (World Affairs), जागद्दतक राजकारण 

(World Politics) अद्दण अंतरराष्ट्रीय राजकारण (International Politics) ऄशा 

वेगवेगळ्या सजं्ञाचंा वापर केला अह.े सजं्ञामंधील ही द्दभन्नता अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या 

ऄध्ययनासाठी ऄवलंबलेल्या दृद्दष्टकोनातील वैद्दवध्यामळेु अढळते.  

 

ऄभ्यासाच्या सरुवातील सवाप्रथम दृद्दष्टकोन (Approach) म्हणजे काय? ह ेपाहणे ऄगत्याचे 

ठरते. प्रमखु राजद्दकय तत्वद्दचतंक व्हरनॉन व्हॅन डाइक यानंी अपल्या Political Science: 

A Philosophical Analysis या ग्रथंात ‘दृद्दष्टकोन’ या शब्दाची व्याख्या माडंली अहे. 

डाइक याचं्या मते ‚दृष्टीकोनामध्ये द्दनवडीच्या द्दनकषाचा समावेश ऄसतो: द्दवद्दशष्ट समस्येची 

ऄथवा प्रश्नाची द्दनवड करणे अद्दण या प्रश्नानंा सोडद्दवण्यासाठी अवश्यक माद्दहती द्दनवडून 

सादर करण्यासाठी ऄवलंबलेले द्दनकष अद्दण प्रश्न ऄथवा माद्दहतीच्या समावेश करण्यासाठी 

द्दकंवा वगळण्यासाठी ऄवलंबलेल्या मापदडंाचंा समावेश ऄसतो‛. सोप्या भाषेत सागंायचे 

िाल्यास ‚दृद्दष्टकोण म्हणजे द्दवद्दशष्ट प्रश्न ऄथवा समस्येकडे बघण्याची अद्दण त्या प्रश्न 

सोडवण्याची शास्त्र अधाररत दृष्टी‛. 

 

अधी सादं्दगतल्याप्रमाणे, अंतरराष्ट्रीय सबंंध म्हणजे काय? अद्दण अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे 

स्वरूप नक्की कसे अहे? हे बघण्यासाठी द्दवद्दवध ऄभ्यासकानंी द्दवद्दवध दृद्दष्टकोनांचा वापर 

केला अहे. प्रस्ततु प्रकरणामंध्ये अपण अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासाशी द्दनगडीत 

ईदारमतवादी दृष्टीकोन (Liberal Approach), वास्तववादी दृष्टीकोन (Realist 

Approach) अद्दण सरंचनावाद (Constructivism) या तीन दृद्दष्टकोनाचंा ऄभ्यास केला 

अहे. 

 

१.३ उदारमतवादी दृद्दष्टकोन (Liberal Approach)  

 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासाचा ईदारमतवादी दृद्दष्टकोनाची पार्श्ाभूमी अधदु्दनक 

ईदारमतवादी राज्याच्या ईगमाशी जोडता येइल. अधदु्दनक नागरी समाजातील तसेच 

भाडंवलशाही ऄथाव्यवस्थेतील मानवी प्रगतीच्या क्षमतेकडे लक्ष वेधत ऄसतानंा या 

प्रगतीतून ‘राज्य’ अपल्या नागररकानंा व्यद्दिगत स्वातंत्र्याची हमी देउ शकते ऄसा द्दवचार 

जॉन लॉकने माडंला. अधदु्दनकतेतून चागंले जीवन, द्दनरकुंश सते्तपासून मिुता अद्दण 

भौद्दतक कल्याणकारी सदु्दवधाचंा लाभ घेणे शक्य होते. सतराव्या शतकात 

अधदु्दनकीकरणासोबतच वैज्ञाद्दनक क्ातंी अद्दण ईदारमतवादी बदु्धीजीवी क्ातंी घडून 

अली. या ईदारमतवादी बदु्दद्धजीवी क्ातंीने मानवी तका  अद्दण द्दववेकवाद यावंर द्दवशेष भर 

द्ददला. ईदारमतवादी द्दवचारवंत प्रगतीकडे द्दवशेष लक्ष देतात. म्हणनुच, जेरमेी बेंथम याने 

‘ईदारमतवादी राज्य जास्तीत जास्त लोकाचें जास्तीत जास्त सखु देणारी राजकीय अद्दण 

अद्दथाक व्यवस्था द्दनमााण करू शकते’ हा द्दवचार माडंला.  

 

मखु्यत्वे, ईदारमतवादी दृद्दष्टकोण हा प्रामखु्याने तीन पायाभूत तत्वावर अधारलेला अहे. 
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१.  मानवी स्वभावाचे सकारात्मक द्दचत्रण 

२.  अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे स्वरूप परस्पर सघंषा ऐवजी परस्पर सहकायाावर अधारलेले 

अहे या द्दवचारावर दृढद्दवर्श्ास 

३.  प्रगतीवर श्रद्धा 

 

ईदारमतवादी दृष्टीकोन हा मानवी स्वभावातील सकारात्मक बाजू ऄधोरदे्दखत करीत मानवी 

तकाास (Reason) महत्व देतो. व्यिी हा द्दवद्दशष्ट मयाादेपयंत स्वद्दहताकडे लक्ष देतो अद्दण 

स्पधेस महत्त्व देतो. मात्र ऄनेकदा व्यिी- व्यिींमध्ये द्दहतसबंंध परस्पराशंी वाटून घेतलेले 

ऄसल्याने व्यिी ही सामाद्दजक जीवनात परस्पर समन्वय साधण्याकडे लक्ष देते. व्यद्दिगत 

जीवनातील ही तत्वे अंतरराष्ट्रीय स्तरावरही जसेच्या तसे लागू पडतात तेव्हा 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधातंही या तका सगंत तत्त्वानंा ऄवलंबता येइल ऄसा द्दवचार ईदारमतवादी 

द्दवचारवतं माडंतात. वेगळ्या भाषेत सागंायचे िाल्यास ‘सघंषा ’ अद्दण ‘यदु्ध’ ही ऄद्दनवाया 

नसून जेव्हा राष्ट्रे अपल्या तका सगंत द्दवचारास महत्त्व देउन परस्पराचं्या द्दहताच्या दृष्टीने 

द्दनणाय घेउ लागतात तेव्हा अंतरराष्ट्रीय सीमावंर वाद होणे ऄशक्य बनते. व्यिीमधील 

मानवी तकााच्या माध्यमातून मानवी भीती अद्दण सते्तच्या तषृ्ट्णेवर द्दवजय द्दमळवता येतो. 

परस्पर द्दहतसबंंध हा राष्ट्रानंा एकत्र अणणारा दवुा ऄसल्याने अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे 

स्वरूप हे सहकायााचे (Cooperation) ठरते.  

 

प्रगतीवरील श्रद्धा हे ईदारमतवादी दृष्टीकोनाचे दसुर े मूलभूत तत्त्व अह.े मात्र द्दकती प्रगती 

साधावी? वैज्ञाद्दनक अद्दण तादं्दत्रक प्रगती बरोबरच सामाद्दजक अद्दण राजकीय प्रगतीचे काय 

प्रगतीस काही मयाादा अहेत का? प्रगती कुणासाठी अहे? ऄसे ऄनेक प्रश्न याद्दठकाणी 

ईपद्दस्थत केले जातात. पद्दहल्या महायदु्धानतंर अदशावादी ईदारमतवादाचा ईगम िाला. 

मात्र दसुऱ्या महायदु्धानतंर या ईदारमतवादास ईतरती कळा लागली. ऄसे ऄसले तरीही 

शीतयदु्धाच्या समाप्तीनतंर ईदारमतवादास साम्यवादाच्या पराभवामळेु नवीन गती प्राप्त 

िाली ऄसेही अपण म्हणू शकतो. 

 

ईदारमतवाद्याचं्या मते, प्रगती ही व्यिीशी जोडलेली सकंल्पना अहे. जॉन लॉकने 

म्हटल्याप्रमाणे ‘राज्याचे ऄद्दस्तत्व हेच मळुात राज्यातील नागररकांच्या स्वातंत्र्याची 

पाठराखण करण्यासाठी िालेले ऄसून व्यिीच्या जीद्दवत अद्दण स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची 

जबाबदारी राज्याने स्वीकारलेली ऄसते’. याईलट, वास्तववादी द्दवचारवतं हे व्यिीला 

प्राधान्य देण्याऐवजी राज्यास प्राधान्य देतात व राज्य ही ऄंद्दतम ऄसून सत्ता ह ेसाधन अहे 

ऄसा यदु्दिवाद माडंतात. वास्तववादी द्दवचारवतंाचं्या या यदु्दिवादावर ईदारमतवादी 

द्दवचारवतंानंी अके्षप नोंदवला ऄसून राज्य ही ‘सदं्दवधानात्मक’ यतं्रणा ऄसून कायद्याचे 

ऄद्दधराज्य (Rule of Law) द्दनमााण करीत राज्य नागररकांच्या जीद्दवत अद्दण सपंत्तीच्या 

ऄद्दधकाराचें रक्षण करते. तेव्हा ऄशा प्रकारचे ‘सदं्दवधानात्मक राज्य’ अतंरराष्ट्रीय 

पातळीवर परस्पराचं्या मताचंा तसेच द्दहतसबंंधाचंा अदर करते. अद्दण अवश्यकता 

पडल्यास अपल्या द्दहतसबंंधांना आतराचं्या द्दहतसबंंधाचंी आतर राज्याचंी जळुवून घेते. हा 

यदु्दिवाद ऄठराव्या शतकातील द्दिद्दटश द्दवचारवतं जेरमेी बेंथम यांनी माडंला होता. बेंथमने 
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‘अंतरराष्ट्रीय कायदा’ (International Law) ही सकंल्पना माडंली ऄसून त्याच्या मते, 

‘सदं्दवधानात्मक राज्य अंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यासाठी अपल्या परराष्ट्र 

धोरणामध्ये ऄनकूुल बदल घडवून अणतात’. जेरमेी बेंथमच्या या द्दवचाराचे जमान द्दवचारवतं 

आमॅन्यऄुल कातंने समथान केले ऄसून ‘जग हे ऄशा सदं्दवधानात्मक यतं्रणापंासून बनले ऄसून 

राज्य (ज्याला कातंने गणराज्य ऄसे सबंोधले अहे) ही द्दचरतंन शातंता प्रस्थाद्दपत करू 

शकतात’ ऄसा द्दवचार माडंला. 

 

थोडक्यात सागंायचे िाल्यास, ईदारमतवादी दृष्टीकोन हा अधदु्दनक सदं्दवधानात्मक 

राज्याच्या द्दनद्दमातीशी जोडलेला अहे. अधदु्दनकता हा जीवनाच्या प्रगतीचा अधार 

ऄसल्याने अंतरराष्ट्रीय सबंंधामंध्ये अधदु्दनकतेमळेु राष्ट्रा-राष्ट्रानंा परस्पर द्दवकास साधणे 

शक्य होते. प्रगती ही व्यद्दिच्या जास्तीत जास्त व्यिींच्या भल्यासाठी केली जाणारी यतं्रणा 

गोष्ट ऄसून जेव्हा प्रगतीची सकंल्पना जागद्दतक घडामोडींमध्ये ऄवलंबली जाते तेव्हा 

परस्पर सहकाया हा ऄंद्दतम ईिेश्य बनतो. 

 

जोसेफ नाय रॉबटा  कोहेन अद्दण िकीर व मॅथ्यू यानंी अपल्या लेखनातून ईदारमतवादाचे 

(१) समाजशास्त्रीय ईदारमतवाद (Sociological Liberalism), (२) परस्परावलंबी 

ईदारमतवाद (Interdependence Liberalism), (३) ससं्थात्मक ईदारमतवाद 

(Institutional Liberalism) अद्दण (४) गणराज्य ईदारमतवाद (Republican 

Liberalism) ऄसे चार प्रकार माडंले अहेत. या चार प्रकाराचें थोडक्यात द्दवशे्लषण 

पढुीलप्रकार ेकरता येइल. 

 

१.३.१ समाजशास्त्रीय उदारमतवाद (Sociological Liberalism): 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधात प्रामखु्याने राज्याराज्यातंील सत्तासघंषााचा ऄभ्यास होतो हा 

वास्तववादी द्दवचार समाजशास्त्रीय ईदारमतवादी द्दवचारवंत नाकारतात. समाजशास्त्रीय 

ईदारमतवाद्याचं्या मते हा द्दवचार सकुंद्दचत अद्दण एकेरी ऄसून ‘अंतरराष्ट्रीय सबंंध म्हणज े

केवळ राज्याराज्यातील सबंंध ऄथवा सत्तासघंषा  नसून अंतरराष्ट्रीय सबंंधामंध्ये 

राष्ट्रातंगात सबंंध जसे की व्यिी, समूह, सघंटना याचं्यातील सबंंधांचाही समावेश होतो’. 

जेम्स रोसेनाउ यानंी राष्ट्रा- राष्ट्रातंील सबंंध ही ऄशी प्रद्दक्या अहे ज्यामध्ये द्दवद्दवध 

देशाचं्या शासनातील परस्पर सबंंधानंा व्यिी, गट, समाज याचं्याकडून सहकाया लाभते 

ऄसा द्दवचार माडंला. समाजशास्त्रीय ईदारमतवादी द्दवचारवतं हे व्यिी-व्यिींमधील 

सहकाया अद्दण शातंतेच्या धारणास द्दवशेष महत्त्व देतात. प्रमखु समाजशास्त्रीय 

ईदारमतवादी द्दवचारवतंामंध्ये ररचडा कॉबडेन, काला  डॉआश, जॉन बटान, जेम्स रोसेनाउ 

याचंा समावेश होतो. राष्ट्रा-राष्ट्रातंील सबंंधामंळेु द्दवद्दवध देशातंील व्यिी एकत्र येउन 

मानवी समाजाची अद्दण पयाायाने जागद्दतक समाजाची द्दनद्दमाती करतील ऄसा अशावाद 

समाजशास्त्रीय ईदारमतवादींनी माडंला अह.े  

 

१.३.२ परस्परावलंबी उदारमतवाद (Interdependence Liberalism): 

परस्परावलंबी ईदारमतवाद हा ‘परस्परावंरील ऄवलंबन’ (Mutual Dependence) या 

सकंल्पनेवर अधाररत ऄसून ‘व्यिी अद्दण जगभरातील द्दवद्दवध शासन यतं्रणा या जगात 
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आतरत्र होत ऄसलेल्या द्दवद्दवध घटनामंळेु प्रभाद्दवत होत ऄसतात’ या द्दवचारावर अधारलेला 

अहे. अधदु्दनकीकरणाच्या प्रद्दक्येस महत्त्व देत ऄसताना राज्या- राज्याचें परस्परावंरील 

ऄवलंबन द्ददवसेंद्ददवस वाढत अहे. ररचडा रोसेक्ान्स यानंी औद्योगीकरण अद्दण 

अधदु्दनकीकरणामळेु राज्याराज्यातंील वाढत ऄसलेल्या परस्परावलंबन तसेच राज्याचं्या 

धोरणद्दनद्दमातीवर पडणाऱ्या पररणामाचंा ऄभ्यास केला अहे. जगाच्या आद्दतहासात राज्यानंी 

सैन्य शिी अद्दण भौगोद्दलक द्दवस्ताराच्या माध्यमातून अपला द्दवस्तार केलेला द्ददसतो. मात्र 

अजच्या अधदु्दनकीकरणाच्या काळात औद्योगीकरण अद्दण अद्दथाक द्दवकासातून द्दवद्दवध 

देश द्दवस्तार करीत अहेत. जगातील देश हे अज ‘व्यापारी देश’ बनले ऄसून अंतरराष्ट्रीय 

ऄथाव्यवस्था ही द्दवकसीत अद्दण द्दवकसनशील देशातंील श्रम व औद्योद्दगकरणाच्या दरीमळेु 

परस्परावलंबी बनली अह.े औद्योद्दगक दृष््टया सपंन्न ऄसलेल्या द्दवकद्दसत देशानंा श्रमासाठी 

द्दवकसनशील देशावंर ऄवलंबून राहावे लागते. औद्योद्दगकरण, प्रगती अद्दण परस्परावलंबन 

या तीन घटकानंा जोडून डेद्दव्हड द्दमत्रानी या द्दवचारवतंाने ‘एकत्रीकरणाचा द्दसद्धातं’ (Theory 

of Integration) माडंला ऄसून ‘औद्योद्दगकरण अद्दण अधदु्दनकीकरणामळेु व्यापक 

प्रमाणात परस्परावलंबन वाढत ऄसून त्यामळेु द्दभन्न द्दभन्न प्रकारचे देश एकद्दत्रत येउन 

शातंता प्रस्थाद्दपत होइल’ ऄसा द्दवचार माडंला. डेद्दव्हड द्दमत्रानीप्रमाणेच ऄनेस्ट हास या 

द्दवचारवतंानेही नवसरंचनावादी द्दसद्धातं (Neo-structural Theory) माडंत राज्याचं्या 

एकत्र येण्याच्या द्दवचारास दजुोरा द्ददला. परस्परावलंबी ईदारमतवादामध्ये महत्त्वाचे पाउल 

म्हणजे रॉबटा कोहेन अद्दण जोसेफ नाय यांनी माडंलेला ‘गुतंागुतंीचा परस्परावलंबी द्दसद्धातं’ 

(Complex Interdependence Theory). रॉबटा कोहेन अद्दण जोसेफ नाय याचं्या 

Power and Interdependence या पसु्तकात ‘समकालीन जग हे गुतंागुतंीच्या 

परस्परावलंबनावर चालत ऄसून हे परस्परावलंबन अधीच्या अंतरराष्ट्रीय सबंंधापेंक्षा 

द्दभन्न अह.े द्दवशेषतः शीतयदु्धाच्या समाप्तीनतंर परस्परावलंबन वाढले अहे’ ऄसा द्दवचार 

माडंला अहे. शीतयदु्ध कालखंडात द्दकंवा त्याअधी सघंषा ईद्भवल्यास राष्ट्राकंडून सैन्याचा 

वापर करणे शक्य होते. मात्र गुतंागुतंीच्या परस्परावलंबनामध्ये ऄसे घडू शकत नाहीत. 

याची दोन कारणे सागंता येतील. सवाप्रथम, अंतरराष्ट्रीय सबंंध हे केवळ राष्ट्र प्रमखुानंी 

घडवून अणलेले सबंंध नसून त्यामध्ये आतरही ऄनेक कारक घटकाचंा समावेश ऄसतो. 

दसुर े ऄसे द्दक राष्ट्रा- राष्ट्रातंील सबंंध हे व्यिी, समदुाय, राज्य, ऄशा ऄनेक घटकानंी 

प्रभाद्दवत िालेले ऄसतात. 

 

१.३.३ संस्थात्मक उदारमतवाद (Institutional Liberalism): 

ससं्थात्मक ईदारमतवाद हा अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचं्या यशस्वी ऄंमलबजावणीसाठी 

ससं्थाचं्या अवश्यकतेची गरज ऄधोरदे्दखत करतो. ऄमेररकन राष्ट्राध्यक्ष वडु्रो द्दवल्सन यांनी 

माडंलेला ‘अंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ऄनागोंदीची पररद्दस्थती (Anarchy) दूर करून 

शातंता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय सघंटनाचंी अवश्यकता अहे’ हा द्दवचार 

ससं्थात्मक ईदारमतवादी द्दवचारवतं पढेु नेतात. अंतरराष्ट्रीय ससं्था अद्दण सघंटनांच्या 

द्दनद्दमातीमळेु राज्याराज्यातंील परस्पर सहकाया सहज शक्य होते. मात्र त्यामळेु शातंतेची 

हमी द्ददली जाउ शकत नाही हेही द्दततकेच खर.े शद्दिशाली राज्ये स्वतःवर सहजासहजी 

द्दनयतं्रण स्वीकारत नाहीत, त्याचप्रमाणे सावाभौमत्वाच्या तत्वाला तडजोड करणे कोणत्याही 

राज्याला सहज शक्य होत नाहीत. ऄथाात ऄशा वेळी अंतरराष्ट्रीय सघंटना द्दवशेष 
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महत्त्वाची भूद्दमका बजावतानंा द्ददसतात. अंतरराष्ट्रीय सघंटना या कोणत्याही एका 

राज्याच्या द्दनयतं्रणात नसून त्याचें स्वतंत्र ऄद्दस्तत्व ऄद्दस्तत्व ऄसते. ससं्थात्मक 

ईदारमतवाद्याचं्या मते, ‘अंतरराष्ट्रीय सघंटना या राज्याराज्यामंध्ये परस्पर सहकाया 

वाढीस लावून त्याद्वार े राज्यातील ऄद्दवर्श्ासाची भावना अद्दण परस्परादं्दवषयी ऄसलेल्या 

सशंय अद्दण भीतीचे वातावरण द्दनवळण्यास मदत करतात’. अंतरराष्ट्रीय सघंटनाचंी 

सकारात्मक भूद्दमका म्हणजे अंतरराष्ट्रीय सघंटनादं्वार े राज्य- राज्यामंधील सहकाया हे 

वाढत जाते. 

 

१.३.४ गणराज्य उदारमतवाद (Republican Liberalism): 

द्दनरकुंश राजकीय व्यवस्थाचंा तलुनेने ईदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था या शातंताद्दप्रय 

अद्दण न्यायाचे पालन करणाऱ्या ऄसतात या यदु्दिवादावर ‘गणराज्य ईदारमतवाद’ ही 

सकंल्पना अधारलेली अह.े सवाप्रथम आमॅन्यएुल कातं यांनी गणराज्यामंध्ये सघंषा होत 

नाही ऄसा यदु्दिवाद माडंला. दॉ ं बाब्स्ट यानंी हा यदु्दिवाद पढेु नेला तर १९८३ मध्ये 

मायकल डॉइल यानंी ‘लोकशाही राष्ट्रामंध्ये सघंषा होत नाही’ ऄसा द्दसद्धातं माडंला. 

मायकल डॉइल याचं्या द्दसद्धांताचे तीन प्रमखु अधार मानले जातात. सवाप्रथम, लोकशाही 

राष्ट्रामंधील राजकीय ससं्कृती ही सघंषााची शातंतामय मागााने सोडवणूक करण्यावर भर 

देते. लोकशाहीमध्ये अंतरराष्ट्रीय प्रश्न शातंतेने सोडवले जावेत यावर भर द्ददला जातो. याचे 

कारण लोकशाही राष्ट्रातंील द्दनणाय प्रद्दक्या ही प्रामखु्याने नागररकावंर अधारलेली ऄसते. 

दसुर ेऄसे की, सवा लोकशाही राष्ट्रामंध्ये समान नैद्दतक मूल्याबंाबत एकवाक्यता अढळते, 

यालाच आमॅन्यएुल कातं याने ‘शातंतामय सघंटन’ (Pacific Union) ऄसे नाव द्ददले अहे. हे 

सघंटन कोणत्याही औपचाररक शातंतामय तहाच्या माध्यमातून होत नसून त्यामध्ये ऄव्यि 

स्वरूपातील परस्पर सहमती ऄसते. शातंतामय मागााने प्रश्नाचंी सोडवणूक करण्यात 

ऄद्दभव्यिी स्वातंत्र्य मिुसवंाद यानंा महत्त्व द्ददले जाते. द्दतसर े ऄसे की, लोकशाही 

राष्ट्रामंधून शातंता, अद्दथाक सहकाया अद्दण परस्परावलंबन यामळेु ऄद्दधक दृढ होत जाते. 

पॅद्दसद्दफक यदु्दनयनद्वारे परस्परामंधील व्यापारी तत्वाला (Spirit of Commerce) महत्त्व 

प्राप्त होते. गणराज्य ईदारमतवादी शातंता अद्दण परस्पर सहकाया बाबत अंतरराष्ट्रीय 

पातळीवर प्रस्थाद्दपत होइल याबाबत सकारात्मक ऄसतात. शीतयदु्धाच्या समाप्तीनतंर 

साम्यवादाचा ऄंत िाल्याने हा द्दवचार वेगाने पढेु जाउ लागला. पूवा यरुोप, लॅटीन ऄमेररका 

अद्दण अद्दरकेमध्ये लोकशाहीची िपाट्याने वाढ होउ लागल्यानतंर या द्दवषयाला ऄद्दधक 

बळकटी द्दमळाली. 

 

१.४ वास्तववादी दृष्टीकोन (Realist Approach) 

 

ईदारमतवाद याप्रमाणेच अंतराष्ट्रीय सबंंधाचे ऄभ्यासाचा वास्तववादी दृद्दष्टकोनाची 

पार्श्ाभूमी मोठी अह.े जॅक्सन अद्दण सोरनेसन यानंी अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील वास्तववादी 

दृद्दष्टकोनाच्या आद्दतहासाचे तीन टप्पे माडंले अहेत. यापैकी सरुुवातीचा टप्पा ग्रीक 

आद्दतहासकार थ्यदु्दसडाइडस, दसुरा टप्पा पनुरुत्थान काळातील आटाद्दलयन ऄभ्यासकार 

द्दनकोलो मॅकेव्हली तर द्दतसरा कालखडं सतराव्या शतकातील द्दिद्दटश राजकीय तत्त्वद्दचतंक 

थॉमस हॉब्ज याचंा होता. या वगाातील सवा वास्तववादी ऄभ्यासक हे ऄद्दभजात वास्तववादी 
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(Classical Realist) द्दवचारपरपंरते मोडतात. मात्र दसुऱ्या महायदु्धानतंर जागद्दतक 

राजकारणात बदललेल्या सत्ता समीकरणाचंा नव्याने ऄन्वयाथा  लावताना ऄमेररकन 

ऄभ्यासक हान्स मॉगेन्थॉ याने वास्तववादी द्दवचारांना पनु्हा प्रकाशिोतात अणले. त्यामळेु 

हान्स मॉगेन्था हा नवऄद्दभजात वास्तववादी (Neo Classical Realist) द्दवचारवतं मानला 

जातो. प्रस्ततु प्रकरणामंध्ये हान्स मॉगेन्था याने माडंलेल्या वास्तववादी द्दवचारांचाच 

ऄभ्यास करण्यात अला अहे. तर त्यानतंर वास्तववादी द्दवचारामंध्ये द्दनमााण िालेल्या 

नव्या प्रवाहाचंा ऄभ्यास करण्यात अला अहे. 

 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील वास्तववाद अद्दण अदशावाद या दृष्टीकोनातं सैद्धादं्दतक द्वदं्व राद्दहले 

अहे. द्दवशेषतः दसुऱ्या महायदु्धानतंर अदशावादी दृष्टीकोनातील मयाादा लक्षात येउ 

लागल्याने वास्तववादी द्दसद्धांताचे पनुरुज्जीवन िाले. हान्स मॉगेन्थॉ हा वास्तववादाचा 

जनक मानला जातो. वास्तववादी दृष्टीकोनात राष्ट्रीय द्दहत (National Interest) अद्दण 

सत्ता (Power) या घटकानंा द्दवशेष महत्त्व ऄसल्याने वास्तवादी दृष्टीकोनास सत्तावादी 

दृष्टीकोन (Power Approach) ऄसेही म्हटले जाते. हान्स मॉगेन्थॉ यांनी सते्तची व्याख्या 

माडंताना म्हटले अहे की, ‘सत्ता म्हणजे एखाद्या व्यिीचे आतर व्यिींच्या मन अद्दण कृतीवर 

ऄसलेले द्दनयतं्रण होय’. हान्स मॉगेन्थॉ अधी आ. एच. कार, जॉजा र्श्ािानबजार, द्दक्वन्सी 

राइट, माद्दटान वाइट अद्दण एररक कॉफमन यानंी सत्तावादी दृद्दष्टकोन माडंला होता. एररक 

कॉफमन यानंी ‘जागद्दतक राज्य’ (World State) ही सकंल्पना नाकारून सते्तच्या 

द्दवस्ताराला द्दवशेष महत्त्व द्ददले. हान्स मॉगेन्थॉ यांनी अपल्या Politics Among Nation 

या ग्रथंात मानवी स्वभावाचे वास्तववादी द्दचत्रण केले ऄसून त्याने मानवी स्वभावातील 

नकारात्मक बाजूस महत्व द्ददले अहे. याद्दठकाणी वास्तववादी दृष्टीकोन ईदारमतवादी 

दृष्टीकोनातील मानवी स्वभावाच्या शातंताद्दप्रय अद्दण तकााद्दधष्ठीत वैद्दशष््टयांना नाकारतो. 

अपल्या दृष्टीकोनाची माडंणी करतानंा हान्स मॉगेन्थॉने वास्तववादी दृष्टीकोनाची सहा 

पायाभूत तत्त्वे सादं्दगतली अहेत ती पढुीलप्रमाणे: 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे पद्दहले तत्त्व म्हणजे ‘राजकारण हे मानवी स्वभावातील दडलेल्या 

वस्तदु्दनष्ठ द्दनयमानंी द्दनयदं्दत्रत केले जाते’. सामाद्दजक जीवनामध्ये व्यिी ज्या द्दनयमांच्या 

माध्यमातून अपले वतान करत ऄसतो त्या द्दनयमाचें स्वरूप सवात्र सारखेच ऄसते. हे द्दनयम 

व्यिीच्या नैद्दतक प्राधान्यापेक्षा शे्रष्ठ ऄसल्याने मानवी कृतींचे द्दवशे्लषण हे वस्तदु्दस्थती 

(Facts) अद्दण कायाकारणभाव (Reason) यातूंन िाले पाद्दहजे. हे द्दवशे्लषण नैद्दतकतेच्या 

माध्यमातून होउ नये ऄशी मागणी मॉगेन्थॉने केली अहे. त्याचप्रकार े जेव्हा एखाद्या 

राज्यप्रमखुाच्या कृतींचे द्दवशे्लषण केले जाते तेव्हा प्रत्यक्ष वस्तदु्दस्थती अद्दण कायाकारण भाव 

याचंा द्दवचार व्हावा नैद्दतकतेचा नव्हे. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे दसुर े तत्त्व म्हणजे ‘राष्ट्रीय द्दहत ही सकंल्पना केवळ सते्तच्या 

माध्यमातून समजून घेतली जाउ शकते’. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यप्रमखु ह े केवळ 

राष्ट्रीय द्दहत अद्दण सत्ता या घटकानंा कें द्रस्थानी ठेवून द्दनणाय घेतात. त्यामळेु ऄभ्यासकाने 

अंतरराष्ट्रीय राजकारणात एखाद्या देशाद्वार ेकाय करणे शक्य अहे? द्दकंवा एखाद्या देशाद्वार े
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काय करणे अवश्यक अह?े याचा द्दवचार करत नाहीत. थोडक्यात परराष्ट्र धोरणाद्वार े

राज्यानंी केवळ अपल्या राजकीय यशाचा द्दवचार िाला पाद्दहजे. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे द्दतसर े तत्त्व म्हणजे ‘वास्तववादानसुार राष्ट्रीय द्दहतसबंंधाचा 

कोणताही द्दनद्दित ऄथा ऄसू शकत नाही’. अंतरराष्ट्रीय राजकारण ऄत्यतं गद्दतमान 

ऄसल्याने जगामध्ये गद्दतमानपणे बदल होत ऄसतात. तेव्हा बदलत्या जागतीक 

समीकरणानंसुार राष्ट्रीय द्दहतसबंंधाचे ऄथा वारवंार बदलत ऄसतात. म्हणूनच मॉगेन्थॉ यांनी 

द्दहतसबंंधानंा अपल्या द्दनयतं्रणात ठेवण्यासाठी राज्याची सते्तवर पकड ऄसणे गरजेचे अहे 

ऄसा द्दवचार माडंत बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार राज्यानंी सत्ताप्राप्ती अद्दण द्दवस्तारावर भर 

द्ददला. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे चौथे तत्त्व म्हणजे वैद्दर्श्क नैद्दतक द्दनयम हे राज्यानंा जसेच्या तसे 

लागू होत नाहीत. वैद्दर्श्क नैद्दतक द्दनयम हे राज्यानंा सवासामान्य व्यिींप्रमाणेच लागू होतात. 

दूरदृष्टी अद्दण कूटद्दनती हे राजकारणातील महत्वाचे द्दनयम ऄसून वैद्दर्श्क नैद्दतक द्दनयमांचे 

राज्यानंी पालन करतानंा राज्यानंी स्थल-कालाप्रमाणे बदल करणे अवश्यक अहे. 

नैद्दतकतेचे पालन करतानंा राज्यानंी ऄमूता द्दनयमांना प्रमाण मानण्याऐवजी राष्ट्रीय द्दहतानंा 

अपले लक्ष्य मानावे. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे पाचवे तत्त्व म्हणजे, ‘वास्तववाद एखाद्या राष्ट्राच्या नैद्दतक अकाकं्षा 

अद्दण जागद्दतक नैद्दतक द्दनयमामंध्ये भेद करतो.’ वास्तववाद सवा राज्यांना द्दहतसबंंधाचंी 

पतुाता करणार ेराजद्दकय कारक घटक (Actors) मानतो. तेव्हा राज्याचं्या कृतीचे ऄवलोकन 

हे नैद्दतक अकाकं्षाऐंवजी राष्ट्रीय द्दहतसबंंधातून होते. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाचे सहावे तत्त्व म्हणजे, ‘वास्तववाद राजद्दकय के्षत्राच्या स्वायत्ततेस 

द्दस्वकारते’. राजकारणातील सते्तचे स्थान हे ऄथाव्यवस्थेतील चलनाच्या स्थानाआतके 

ऄटळ अहे. ह ेदोन्ही घटक ऄद्दवभाज्य ऄसून याव्यद्दतररि राजकारणातील कायारत ऄन्य 

घटक (जसे द्दक ऄराज्यीय घटक, दहशतवादी सघंटना, ऄशासद्दकय संघटना आ.) हे तलुनेने 

गौण ठरतात. 

 

१.४.१ वास्तववादी दृष्टीकोनाचे मलु्यमापन: 

वास्तववादी दृष्टीकोनाने अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासात मोलाचे योगदान द्ददले ऄसले 

तरीही या दृष्टीकोनात महत्वपणुा ईद्दणवा ऄसल्याने सद्दमक्षकानंी त्यावर द्दटकेची िोड 

ईठवली अहे. 

 

वास्तववादी दृष्टीकोन हा सत्ता अद्दण राष्ट्रीय द्दहत या घटकानंा ऄवास्तव महत्व देतो . 

सते्तसाठी संघषा (Conflict) ऄथवा द्दहतसबंंधासंाठी सघंषा हे अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे एकमेव 

वैद्दशष््टय नाही. ऄनेकदा राष्ट्रे सघंषााऐवजी सहकाया (Cooperation) साधने पसतं करतात. 

मॉगेन्थॉने वास्तववादाची पायाभरणी मानवी स्वभावावर अधाररत ऄसल्याचे सादं्दगतले. 

प्रत्यक्षात मॉगेन्थॉने केलेले मानवी स्वभावाचे द्दचत्रण हे एकांगी अहे. कारण, सतत सघंषा, 



9 

 

द्दहसेंस प्राधान्य अद्दण स्वाथी वतृ्ती हे मानवी स्वभावाचे केवळ एकागंी वणान अहे. त्यामळेुच 

बेनो वेिरमन यांनी मॉगेन्थॉने माडंलेल्या वास्तववादास ‘द्दसद्धातं’ (Theory) म्हणण्याऐवजी 

केवळ ‘गदृ्दहतक’ (Hypothesis) म्हणावे ऄसा यदु्दिवाद केला. 

 

मॉगेन्थॉने वास्तववाद माडंतांना प्रत्यक्षात काय ऄद्दस्तत्वात अहे? (What is actually 

exists?) यावर भर देण्याचा अग्रह करीत अंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सत्तासघंषा 

(Power struggle), ऄनागोंदी (Anarchy) यांचे द्दववेचन केले. परतूं मॉगेन्थॉने अपला 

द्दवचार माडंतांना ऄमेररकेने या धोरणांचा द्दस्वकार करायला हवा ऄसे सागंत कसे ऄसावे? 

(What ought to be?) याची चचाा केली अहे. त्यामळेु मॉगेन्थॉच्या वास्तववादी 

द्दवचाराबंाबत प्रश्नद्दचन्ह ईपद्दस्थत राहतात. 

 

याद्दशवाय मॉगेन्थॉने सतत सघंषा (Endless Conflict) ही सकंल्पना माडंत ऄसतानंा 

वैद्दर्श्क शातंतेकडे दलुाक्ष केले अहे. राष्ट्रीय द्दहतासाठी सतत सघंषा ही कल्पना राष्ट्रे 

ऄद्दधककाळ द्दस्वकारू शकत नाही. त्यामळेु हा दृष्टीकोन कचखाउ ठरतो. 

 

१.५ संरचनावादी दृष्टीकोन (Constructivist Approach) 

 

सरंचनावाद हा अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील नवीन दृद्दष्टकोन मानला जातो. 1990 च्या 

दशकामध्ये ईदयास अलेल्या सरंचनावादी दृष्टीकोनाला सामाद्दजक सरंचनावाद ऄसेही 

म्हटले जाते. अतंरराष्ट्रीय स्तरावरील मिेु तसेच प्रश्नाचें व्यापक सामाद्दजक अद्दण राजकीय 

प्रद्दक्येतून यथाद्दस्थती ऄवलोकन करत त्याचं्या द्दनराकरणाचे मागा सचुवणे हे सरंचनावादी 

दृष्टीकोनाचे ईद्दिष्ट सागंता येइल. महत्वाचे म्हणजे, सरंचनावादी दृष्टीकोन हा वतामानकाळात 

राज्य सामाद्दजक सरंचना द्दनमााण करून यथाथा सरंचना कशाप्रकार ेद्दनमााण करले याकडेही 

लक्ष देतो. ऄलेक्िाडंर वेंड हा अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील प्रथम सरंचनावादी द्दवचारवतं अह े

वेंडच्या मते, ‘सामाद्दजक शास्त्रात द्दवद्दवध ऄद्दस्मता अद्दण द्दहतसबंंधानंा व्यि करणाऱ्या 

ऄनेक सामाद्दजक द्दसद्धातंाचें ऄद्दस्तत्व अह.े मात्र माझ्या मते या द्दसद्धातंाचंा भर हा सापेक्ष 

सामाद्दजक सरंचना द्दनमााण करण्यावर ऄसावा केवळ तरच ऄशा द्दसद्धातंानंा रचनावादी 

द्दसद्धातं म्हणता येइल’.  

 

ऄलेक्िाडंर वेंड याने माडंल्याप्रमाणे सरंचनात्मक दृष्टीकोण हा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील 

रचनात्मक द्दसद्धातं ऄसून हा दृद्दष्टकोन पढुील यदु्दिवाद माडंतो 

१. राज्य हे अंतरराष्ट्रीय राजकीय द्दसद्धातंातील द्दवशे्लषणाचे प्रमखु एकक मानता येतील 

२. राज्यव्यवस्थेतील प्रमखु रचना या भौद्दतक नसून अंतरसापेक्ष अहेत 

३. राज्याच्या ऄद्दस्मता अद्दण द्दहतसबंंध हे त्यानंी द्दनमााण केलेल्या सामाद्दजक रचनेतील 

महत्त्वपूणा घटक अहेत.  

 

ऄशातऱ्हेने राज्ये ही असपास ऄसलेल्या जगाद्दवषयी ते काया करत ऄसलेल्या रचनेतून 

अपली मते बनवत ऄसतात. राज्यानंी केलेल्या पवुाानूमानावर त्याचं्या कृतीची द्ददशा ठरते. 
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ऄलेक्िाडंर वेंड यानंी ऄसेही द्दलद्दहले अह े की, ‘द्दवद्दवध राज्ये ही सरंचनेतील आतर 

घटकानंा प्रद्दतसाद देत ऄसतात ह ेसरंचनात्मक सामाद्दजक द्दसद्धातंाचे पायाभूत तत्व अह.े 

राज्याचंा प्रद्दतसाद हा या घटकाचंा राज्याद्दवषयी ऄसलेला दृद्दष्टकोन कसा अह े यावर 

ठरतो’. 

 

व्यिीप्रमाणे राज्यानंाही द्दवद्दवध ऄद्दस्मता ऄसतात. आतर राज्याचं्या कृतीला ऄनसुरून ह े

राज्य प्रद्दतसाद देत ऄसतात अद्दण आतर राज्ये अपल्या राज्याकडे कशाप्रकार े बघतात 

यावर राज्यप्रमखु मत बनवत ऄसतात. थोडक्यात ही एक गद्दतशील प्रद्दक्या ऄसून त्यात 

वेळेनसुार बदल होत जातो. राज्याराज्यातंील अंतरप्रद्दक्या, बदलता काळ अद्दण आतर 

राज्याकंडून होणाऱ्या अकलन यानसुार यात बदल होत जातो. जसेजसे राज्याचें 

एकमेकादं्दवषयी ऄसणार ेअकलन बदलत जाइल तसे तसे सबंंधाचे स्वरूप बदलत जाइल. 

सरंचनावाद्यासंाठी अंतरराष्ट्रीय ससं्था या द्दस्थर घटक ऄसून राज्याराज्यातील सबंंध ह े

प्रवाही ऄसतात. 

 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे ऄभ्यासक करने द्दमंग्सस्ट याचं्या मते, सरंचनावादी दृष्टीकोन हा 

राज्याचे स्वरूप, सावाभौमत्व अद्दण नागररकत्व यासारख्या मूलभूत प्रश्नानंा हात घालतो. 

त्याचं्यामते सरंचनावादी दृष्टीकोनामळेु समीके्षचे एक नवे द्दचत्र खलेु िाले ऄसून द्दलंगभाव, 

वादं्दशकता यासारख्या घटकावंरही चचाा करणे यामळेु शक्य िाले अहे 

 

वास्तववादी दृष्टीकोनाप्रमाणे सरंचनावादी दृष्टीकोन राज्यास अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील 

प्रमखु घटक मानत ऄसला तरीही सरंचनावादी दृष्टीकोनाचे ऄभ्यासक राज्याची 

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील आतर घटकाशंी होणारी अंतरद्दक्या महत्वाची मानतात. त्यामळेु 

सरंचनावादी दृष्टीकोन अंतराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या द्दवद्दशष्ट पयाावरणातील कारक घटकांचा 

(Actors) परस्परावंरील प्रभाव अद्दण बदल याचें अकलन करतात. राज्याचे वतान 

ऄनेकद्दवध घटकांनी प्रभाद्दवत होत ऄसते. ईदाहरणाथा, राज्याचे वतान हे सामाद्दजक 

रचनेतून बदलत ऄसते. द्दनणायप्रद्दक्येत सामील द्दनणायद्दनधाारकाचें वतान हे त्याचं्या श्रद्धा, 

ऄद्दभवतृ्ती, सामाद्दजक द्दनयम अद्दण ऄद्दस्मता यातूंन द्दनद्दित होते. या श्रद्धा, ऄद्दभवतृ्ती, 

सामाद्दजक द्दनयम द्दनणायप्रद्दक्येतील द्दवद्दवध कारक घटकांना फि प्रद्दतसादच देत नाहीत तर 

त्यानंा अवश्यकतेनसुार कृतीमध्ये पररवतीत करण्याचाही प्रयत्न करतात. म्हणनुच, 

सरंचनावादी ऄभ्यासक हे व्यवस्थेकडे एक गद्दतमान घटक म्हणूनही पाहतात. 

 

ईदारमतवादी दृद्दष्टकोनाप्रमाणे सरंचनावादी दृष्टीकोनाचा भर हा राज्यावर ऄसला तरीही 

सरंचनावादी दृष्टीकोन हा राज्यात कायारत ऄसलेल्या द्दवशे्लषणाच्या द्दवद्दवध पातळ्यानंाही 

(Levels of Analysis) हात घालतो. द्दवशे्लषणाच्या एका पातळीवर (जसे की व्यिी द्दकंवा 

सामाद्दजक द्दवशे्लषणाची पातळी) घडणार े बदल हे थेट राज्याच्या कृतीवर पररणाम करत 

ऄसतात. जसे द्दक, राज्यातंगात घटकाचें द्दहतसबंंध बदलले द्दक लगेचच राज्याच्या वतानात 

बदल होतो. त्यामळेुच एखाद्या राज्यव्यवस्थेत सत्ताबदल होउन नवीन शासक पदावर 

येताच त्या राज्याचे जगाकडे पाहण्याचे अकलन बदलते. वास्तववादी दृष्टीकोनाप्रमाणे 

सरंचनावादी दृष्टीकोनही सते्तचे महत्त्व मान्य करतो मात्र सरंचनावादी सते्तची व्याख्या 

ऄद्दधक व्यापक व्यापकपणे करतात. सरंचनावादींच्या मते, सत्ता म्हणजे केवळ सैन्य शिी 
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द्दकंवा अद्दथाक शिी नव्हे. त्यांच्या मते, सत्ता ही सकंल्पना व्यापक ऄसून मदूृ सत्ता (Soft 

Power) या सकंल्पनेचाही ऄंतभााव ‘सत्ता’ या सकंल्पनेत व्हावा. 

 

१.५.१ संरचनावादाच्या मयाादा आद्दण समीक्षण: 

सरंचनावादावर होणाऱ्या द्दवद्दवध द्दटकापैंकी सवाात महत्त्वाचे द्दटका म्हणजे सरंचनावाद हा 

एक ‘सैद्धादं्दतक प्रारूप’ (Theoretical Model) नसून द्दवद्दवध व्यिींच्या मतप्रवाह यातून 

तयार िालेला ‘सकंल्पनाचंा सचं’ अह े(Set of ideas and concepts). हा ‘सकंल्पनाचंा 

सचं’ व्यिीच्या अकलनातून बदलत जातो. मळुात सरंचनावादाच्या पायाभूत गदृ्दहतकापैकी 

एक दोष म्हणजे या सरंचनावादी द्दसद्धातंात रचनात्मक बदल करणे गरजेचे अहे. ऄभ्यासक 

‘सरंचनावाद दृष्टीकोन हा गतीशीलतेवर अधारलेला अहे’ ऄसे म्हणतात. मात्र या 

गतीशीलतेचा ऄभ्यास कशा प्रकार ेकरावा याबाबत मात्र ईत्तर देत नाही. एखाद्या द्दवद्दशष्ट 

पररद्दस्थतीची ऄवलोकन करून त्याचे सवा व्यापक द्दनष्ट्कषा माडंणे कठीण ऄसते. सामान्यतः 

द्दसद्धातंाचा ईिेश हा स्पष्टीकरण द्दवशे्लषण अद्दण पूवाानमुान करणे हे ऄसते मात्र द्दसद्धातंाच्या 

या ईिेशाचा द्दवचार करता सरंचनावाद हा या तीन घटकाचें ऄवलोकन करण्यात ऄपयशी 

ठरतो 

 

१.६ समारोप 

 

प्रस्ततु प्रकरणाद्वार े अपण अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे अकलन करण्यासाठी ऄवलंबण्यात 

येणाऱ्या ईदारमतवादी, वास्तववादी अद्दण सरंचनावादी या तीन दृष्टीकोनाचा ऄभ्यास 

केला. प्रत्येक दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे स्वरुप माडंण्याचा प्रयत्न 

करण्यात येत ऄसला तरीही कोणताही दृष्टीकोन पररपणुा नाही हे लक्षात घेणे महत्वाचे अहे. 

पढुील प्रकरणात अपण अतंरराष्ट्रीय सबंंधाचे ईवाररत प्रमखु दृष्टीकोन ऄभ्यासणार अहोत 
 

१.७ सराव प्रश्न 
 

१.  दृष्टीकोन म्हणजे काय हे सागंनु अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ईदारमतवादी दृष्टीकोनाचे 

टीकात्मक द्दववेचन करा. 

२.  हान्स मॉगान्थॉने माडंलेल्या वास्तववादी दृष्टीकोनाची गहृीतके स्पष्ट करा.  

३.  दृष्टीकोन म्हणजे काय हे सागंनु अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या सरंचनावादी दृष्टीकोनाचे 

टीकात्मक द्दववेचन करा. 
 

१.८ संदर्ा 

 

१. International Relations- Jackson and Sorenson Oxford University 

Press 

२. Introduction to International Relations: Theory and Practise- Joyce P. 

Kaufman Rowman & Littlefield Publishers. 

 

 

***** 
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घटक २ 

आतंरराष्ट्रीय सबंधंाचे दृष्टीकोन-२ 

(Approaches to International Relations-I) 

 

घटक रचना 

२.१ ईद्दिष्ट े

२.२ प्रस्तावना 

२.३ मार्कससवादी दृष्टीकोन (Marxist Approach) 

२.४  सद्दमक्षणात्मक दृष्टीकोन (Critical Approach) 

२.५  स्त्रीवादी दृष्टीकोन (Feminist Approach) 

२.६  समारोप 

२.७  सराव प्रश्न 

२.८  सदंभस 

 

२.१ उद्दिष्ट े

 

• मार्कससवादी दृष्टीकोनाची द्दममांसा करणे. 

• समीक्षात्मक दृष्टीकोनाचे ऄवलोकन करणे. 

• स्त्रीवादी दृष्टीकोन समजून घेणे. 

 

२.२ प्रस्तावना 

 

प्रकरण एक मध्ये अपण ईदारमतवाद, वास्तववाद अद्दण सरंचनावाद या तीन दृष्टीकोनाचंी 

चचास केली. या प्रकरणात अपण मार्कससवाद, समीक्षात्मक दृष्टीकोन अद्दण स्त्रीवादी दृष्टीकोन 

या तीन दृष्टीकोनांची चचास करणार अहोत. या दृष्टीकोनानंा पयासयी दृष्टीकोन (Alternative 

Approaches) ऄसेही म्हटले जाते. 

 

२.३ मार्कससवादी दृष्टीकोन (Marxist Approach) 

 

प्रद्दसद्ध जमसन तत्त्वज्ञ कालस मार्कसस याने अपल्या ‘दास कॅद्दपटल’, या ग्रथंामध्ये जगाच्या 

आद्दतहासाचे अद्दथसक द्दवशे्लषण करीत सभंाव्य राजकीय पररणामाचंी चचास केली अहे. द्वदं्व 

(Dialectic) या माध्यमाचा वापर करतात द्वदं्वात्मक भतद्दतकवाद (Dialectical 

Materialism) अद्दण ऐद्दतहाद्दसक भतद्दतकवाद (Historical Materialism) या दोन प्रमखु 

द्दसद्धातंाचंी माडंणी केली. कालस मार्कससने समाजातील ‘अहे र’े (Haves) अद्दण ‘नाही र’े 

(Haves not) या दोन वगाांमध्ये होणाऱ्या सघंषासचे द्दचतंन केले अहे. समाजातील ‘अहे र’े 
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वगस अद्दथसक ईत्पादनाची सवस साधने अपल्याकडे बळकावत ‘नाही र’े वगासचे शोषण करतो. 

या शोषणातून वगससघंषस द्दनमासण होउन ‘अहे र’े वगासकडून ‘नाही र’े वगासकडे सत्ातंर होते. 

हाच द्दवचार अंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या मार्कससवादी दृष्टीकोनतही जसाच्या तसा द्ददसतो. 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या मार्कससवादी दृद्दष्टकोनानसुार, ‘देशातंगसत अद्दथसक घटक ह े त्या 

देशाचे परराष्ट्र सबंंध द्दनधासररत करतात. तेव्हा देशातंगसत अद्दण अंतरराष्ट्रीय प्रश्न ह े

अंतराष्ट्रीय द्दसद्धातंामध्ये वादाचे मिेु बनतात. द्दवशेषतः भाडंवलशाही हा ‘नाही र’े 

वगासकडून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सघंषस करण्याचे एक महत्त्वाचा ठरू शकतो’. म्हणूनच 

मार्कससवादी दृष्टीकोन अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या द्दवशे्लषणात ऄथसकारणात महत्त्वाचे स्थान 

देतो. यातूनच समाजवाद अद्दण साम्यवादाचा द्दवकास, देशातंगसत पररद्दस्थती अद्दण त्याद्वार े

भाडंवलशाही अद्दण साम्यवाद यातील होणारा सघंषस हा चचेचा द्दवषय द्दवषय द्दनमासण झाला. 

कालस मार्कससने भाडंवलशाहीचा द्दवकास मान्य केला ऄसून भाडंवलशाही ही राज्याची बंधने 

तोडून जागद्दतक स्वरूपावर पोहोचू शकते ऄसा द्दवचार माडंला. त्यामळेु त्याला 

ऄद्दतजागद्दतक (Hyper-globalist) ऄसेही म्हणतात अपल्या नफेखोर वतृ्ीमळेु 

भाडंवलशाही स्वतःच्या नाशाकडे वळत अह ेऄसाही द्दवचार त्याने माडंला 

 

रद्दशयन द्दवचारवतं व्लाद्ददद्दमर लेद्दनन यानेही कालस मार्कससच्या द्दवचाराचे समथसन केले ऄसून 

‘Imperialism: The Highest Stage of Capitalism’, या ग्रथंाद्वार े साम्राज्यवाद हा 

अद्दथसक ऄसल्याचे स्पष्ट केले. देशातंगसत भाडंवलशाही ही जागद्दतक पातळीवर पोहचली 

ऄसून द्दवकद्दसत राष्ट्राचं्या नफेखोरीमळेु ऄद्दवकसीत राष्ट्राचं्या शोषणास सरुवात झाली 

अहे. यातूनच पद्दहल्या महायदु्धात जगातील प्रमखु भाडंवलशाही राष्ट्रे एकमेकासंमोर येउन 

सघंषस द्दनमासण झाला.  

 

नतंरच्या काळात अंतरराष्ट्रीय सबंंध अद्दण राज्याचे मार्कससवादी द्दवशे्लषण करणाऱ्या प्रमखु 

द्दवचारवतंामंध्ये आमॅन्यएुल वॉलरद्दस्टन याचंा प्रामखु्याने समावेश होतो. वॉलरद्दस्टनच्यामते, 

‘राज्य अद्दण राज्यव्यवस्था ही जागद्दतक भाडंवलशाही व्यवस्थेची महत्त्वपूणस ऄंगे अहेत. 

राज्यव्यवस्था अद्दण जागद्दतक ऄथसव्यवस्था याचंा एकत्र ईगम ऄसून भाडंवलशाही अद्दण 

अधदु्दनक राज्यव्यवस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू अहेत’.  

 

आमॅन्यएुल वॉलरद्दस्टनप्रमाणे जस्टीन रोसेनबगस अद्दण बेनो टेश्के मार्कससवादी दृद्दष्टकोनात 

महत्वपणुस योगदान द्ददले ऄसून राज्यव्यवस्था अद्दण भाडंवलशाही याचं्यातील सबंंध स्पष्ट 

केला अहे. जस्टीन रोसेनबगस अद्दण बेनो टेश्के या दोघाचें द्दवशे्लषण हे कालस मार्कससच्या 

ऐद्दतहाद्दसक भतद्दतकवादाच्या द्दसद्धातंावर अधाररत अहे. रोसेनबगसने अपल्या ‘The 

Empire of Civil Society’, या ग्रथंात द्दवद्दवध ऐद्दतहाद्दसक राज्यव्यवस्थानंी कशा प्रकार े

नवीन ईत्पादनाची साधनादं्वारे राजद्दकय अद्दण सामाद्दजक द्दनयतं्रण प्राप्त केले अह े याची 

चचास केली. त्याच्यामते जर अपण सरंचनात्मक बदलाबाबत जागरूक ऄसू तर अपण १८ 

व्या शतकाने नवीन ससं्थात्मक रचनेला जन्म देत सावसभतम राज्य हे अधदु्दनक राजकीय 

द्दनयतं्रणाचे द्दवशेषतः भाडंवलशाहीचे कसे एक माध्यम बनले हे पाहू शकतो. 
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बेनो टेश्के याने अपल्या ऐद्दतहाद्दसक द्दवशे्लषणामध्ये सामंतशाही ते अधदु्दनक 

भाडंवलशाहीच्या पररवतसनाचा ऄभ्यास केला ऄसून ‘अधदु्दनक राज्य अद्दण राज्यव्यवस्थेत 

होणार ेऐद्दतहाद्दसक बदल हे समाजानंी अपल्यात अद्दथसक जीवनात कशा प्रकार ेबदल केले 

अहेत’ याचे प्रद्दतद्दबंब अहेत ऄसा यदु्दिवाद केला अहे. द्दवशेषतः अधदु्दनक राज्य अद्दण 

राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप हे  सपंत्ीची सकंल्पना अद्दण सपंत्ीचे द्दवतरण कसे झाले यावर 

ऄवलंबून अहे. जस्टीन रोसेनबगस अद्दण बेनो टेश्के याचं्या द्दवचारातं महत्वपणुस तफावत 

ऄसली तरीही ‘एखाद्या राज्याने अंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेला द्दनणसय हा त्या देशाच्या 

ऄंतगसत भाडंवलशाही तकासचा पररणाम ऄसून या भाडंवलशाही तकासला भू-राजकारणाची 

जोड ऄसते’ या द्दवचारावर त्यांचे एकमत अढळते.  

 

ईदारमतवादी अद्दण वास्तववादी दृद्दष्टकोनाचे समथसक मार्कससवादी दृद्दष्टकोनाच्या 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील ईपद्दस्थतीवर प्रश्नद्दचन्ह ईपद्दस्थत करतात. त्याचं्यामते, 

‘अंतरराष्ट्रीय सबंंध हे मार्कससवादाचे मळुात के्षत्रच नाही’. यामध्ये प्रामखु्याने केनेथ वॉल्ट्झ 

अद्दण माद्दटसन वाइट याचंा समावेश होतो. मात्र हा यदु्दिवाद आतका समथसनीय नाही. 

 

मार्कससवादी दृद्दष्टकोन सपंत्ी अद्दण सते्च्या द्दवषम द्दवतरणाची सबंंद्दधत ऄसल्याने 

अंतराष्ट्रीय सबंंधातील ‘परस्परावलंबन द्दसद्धातंा’ला (Dependency Theory) बळकटी 

द्दमळाली. यातूनच ‘धद्दनक राष्ट्रे ही गरीब राष्ट्राचं्या शोषण अद्दण वसाहतीकरणातून बलवान 

होतात’ हा द्दवचार माडंला जाउन अद्दिका, लॅद्दटन ऄमेररका, अद्दण अद्दशया खडंातील 

ऄल्पद्दवकद्दसत राष्ट्राचें वसाहतीकरण व शोषण झाल्याने त्यानंा द्दवकसनशील देशावंर ती 

द्दवकद्दसत देशावरती कशाप्रकार ेऄवलंबून राहावे लागते? याची चचास स ुझ झाली. मार्कससवादी 

दृद्दष्टकोनानसुार, ‘ईत्र गोलाधासत मोडणाऱ्या द्दवकद्दसत राष्ट्रानंी अपली सपंत्ी दद्दक्षण 

गोलाधासतील ऄद्दवकद्दसत राष्ट्राचं्या शोषणातून कमावली ऄसल्याने ईत्र-दद्दक्षण ऄसा 

सघंषस द्दनमासण झाला अहे; हाच द्दवचार दद्दक्षणेतील श्रमजीवी अद्दण कामगार वगाांना क्ातंी 

करण्यास व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकतो’. 

 

मार्कससवादाने परस्परावलंबन द्दसद्धातंाप्रमाणेच आतर दृद्दष्टकोनानंाही वैचाररक खाद्य परुवले. 

यामळेु अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे ऄथसशास्त्रीय, भाडंवलशाहीच्या पररभाषेत सैद्धादं्दतक द्दवशे्लषण 

करणे अद्दण सते्च्या द्दवतरणातील परस्पर सबंंध स्पष्ट करणे शर्कय झाले अहे. यामध्ये 

‘गाभा- पररघ द्दसद्धातंा’चा (Core- Periphery) समावेश होतो. जगाचे द्दवभाजन हे केवळ 

गरीब अद्दण श्रीमंत, द्दवकद्दसत अद्दण ऄद्दवकद्दसत ऄसे न राहता ‘गाभा अद्दण परीघ’ ऄशा 

दोन गटात झाले अह.े गाभा राष्ट्रे (Core States) ही बलशाली अद्दण तलुनेने सघंद्दटत 

राष्ट्रे अहेत, तर पररघ राष्ट्रे (Periphery States) ही एकमेकावंर ऄवलंबून ऄसलेली, 

ऄकुशल अद्दण श्रम अधाररत ऄथसव्यवस्था ऄसलेली राष्ट्रे अहेत. याव्यद्दतररि एक द्दतसरा 

गट ज्याला ऄधस-पररघ राष्ट्रे (Semi-periphery States) ऄसेही म्हटले जाते, ज्यामध्ये 

दोन्ही घटकाचंा समावेश अहे. 
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२.४ समीक्षात्मक दृष्टीकोन (Critical Approach) 

 

अंतरराष्ट्रीय द्दसद्धातंातील समीक्षात्मक दृद्दष्टकोनाला ‘िँकफटस स्कुल’ (Frankfurt 

School) ऄसेही म्हटले जाते. मार्कससवादी द्दवचार प्रणालीपासून पे्रररत ऄसलेल्या 

समीक्षात्मक द्दसद्धातंाची प्रमखु पायाभरणी ऄंतोद्दनओ ग्रमस्की याने केली अह.े मात्र कालस 

मार्कससच्या द्दवचाराने पे्रररत ऄसूनही िँकफटस स्कूलमधील समीक्षात्मक द्दवचारवतं ह े

अधदु्दनक जगातील दमनाच्या मानसशास्त्रीय, सासं्कृतीक, राजकीय अद्दण अद्दथसक ऄशा 

ऄनेकद्दवद्दवध मागाांचा ऄभ्यास करण्यास ईत्सकु होते. समीक्षात्मक दृद्दष्टकोनातील िँकफटस 

द्दवचारवतंाचं्या प्रमखु तीन द्दपढ्या मानल्या जातात. यातील पद्दहल्या द्दपढीच्या 

द्दवचारवतंामंध्ये द्दथओडोर ऄडोनो, मॅर्कस हॉखेमर अद्दण हबसटस  मर्कयुसज याचंा समावेश होतो. 

दसुऱ्या द्दपढीतील द्दवचारवतंामंध्ये यगेुन हेबरमास याचंा समावेश होतो तर द्दतसऱ्या द्दपढीतील 

द्दवचारवतंामंध्ये रॉबटस  कॉर्कस अद्दण ऄॅनड््रय ुद्दलंकलेटर याचंा समावेश होतो.  

 

समीक्षात्मक दृष्टीकोणाने प्रत्यक्षवादी द्दसद्धातं (Positivism) अद्दण शास्त्रशदु्ध तकस वादी 

(Scientific rationalism) ऄध्ययनपद्धतीवर सडकून टीका केली अहे. द्दवशेषतः ईत्र 

प्रबोधन काळात अधदु्दनकता (Modernity) ही शास्त्रशदु्ध तकस वादामळेु वसाहद्दतक झाली 

होती. या अधदु्दनकतेतून साध्याच्या (Ends) नैद्दतक ऄद्दधमान्यतेचा द्दवचार होणे ऄपेद्दक्षत 

होते मात्र त्याचा भर केवळ साध्यप्राप्तीसाठी  द्दकफायतशीर साधने (Means) कोणती 

ऄसावीत यावर देण्यात अला. या अधदु्दनकतेतून मानवी जमातीला द्दनसगस द्दनसगासवर 

द्दनयतं्रण द्दमळवण्यासाठी मदत करणे ऄपेद्दक्षत होते परतूं या शास्त्रशदु्ध तकस वादामळेु मानवी 

स्वातंत्र्यावर बंधने येउन माणसावंर वेगवेगळ्या प्रकाराची सामाद्दजक दमणे भर्ककम झाली. 

िँकफटस स्कूलच्यामते, ‘ऄशावेळी ताद्दकस तेच्या पयासयी मागाांना पनु झज्जीद्दवत करून नवीन 

मागस दाखवणे ही सामाद्दजक तत्त्वज्ञानाची सवासत महत्त्वाची जबाबदारी ऄसते’. 

 

मॅर्कस हॉखेमर यानंी पारपंाररक द्दसद्धातंाचा अद्दण समीक्षात्मक द्दसद्धातं यातं फरक केला 

ऄसून समीक्षात्मक द्दसद्धातंाचा हेतू केवळ द्दवशे्लषण न करणे नसून पररवतसनाचे एक महत्त्वाचे 

साधन बनने अहे ऄसे मत माडंले. पढेु होखेमर यानंी कालस मार्कससच्या ‘तत्त्वज्ञान हे केवळ 

जगाचा ऄथस वेगवेगळ्या पद्धतीने लावते मात्र पररवतसन घडवू अणत नाही’ या यदु्दिवादाला 

ईचलून धरले.  

 

यगेुन हेबरमास हा िँकफटस स्कूलमधील दसुऱ्या द्दपढीतील प्रमखु द्दवचारवतं मानला जातो. 

त्याने समीक्षात्मक दृद्दष्टकोनास पढेु नेत नवीन द्दवचार माडंण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणाचे 

द्दवशे्लषण हे नेहमी नैद्दतक दृद्दष्टकोनातून झाले पाद्दहजे या भूद्दमकेवर हेबरमास ठाम होता. 

त्यामळेु हेबरमासच्या  झपात समीक्षात्मक द्दसद्धातंाने नैद्दतक अद्दण अदशसवादी पैलूचे 

पनु झज्जीवन केल्याचे अपल्याला द्ददसते. 

 

अपल्या स ुझवातीच्या लेखनात हेबरमास याने ‘ज्ञान समावेशी द्दहतसबंंध’ (Knowledge 

inclusive interests) हे महत्त्वाचे प्रारूप माडंले. या प्रा झपाद्वार े ज्ञानाची प्राप्ती कशी 

करावी? अद्दण ज्ञानाच्या माध्यमातून द्दहतसबंंधाचें द्दनद्दमसती कशी करावी? यावर हेबरमासने 
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भर द्ददला ऄसून लोकाचं्या द्दवचार करण्याच्या कृतीला कोणकोणते घटक अकार देतात/ 

मयासदा घालतात? याचे अकलन शर्कय होते.  

 

हेबरमासच्या या द्दवचारांचा अधार घेत ररचडस ऄशेँ्ल याने नववास्तववाद अद्दण 

नवईदारमतवाद या दोन दृष्टीकोनाचंा समाचार घेतला अहे. ररचडस ऄशेँ्लच्यामते, 

‘नववास्तववाद अद्दण नवईदारमतवादी हे जग कशाप्रकार े कायसरत अह?े द्दवशेषतः, 

दमनकारी राज्यांच्या राज्यव्यवस्था अद्दण जागद्दतक ऄथसव्यवस्था कशा प्रकार ेऄद्दस्तत्वात 

अहे? याचे ईत्कृष्ट द्दववेचन करतात. मात्र या दोन दृष्टीकोनांमधील महत्त्वाचा दोष म्हणजे ह े

दोन दृष्टीकोण दमनाच्या कारणानंा नष्ट करून स्वातंत्र्य अद्दण लोकशाहीला द्दवकद्दसत करू 

शकतील ऄशा ‘मिुीच्या द्दहतसबंंधां’ची (Emancipatory interests) चचास करत नाहीत’.  

 

हेबरमास अद्दण िँकफटस स्कूलमळेु समीक्षात्मक दृष्टीकोनाला अंतरराष्ट्रीय सबंंधामंध्ये 

द्दवशेष वलय प्राप्त झाले. नतंरच्या काळात ऄनँ्ड््रय ुद्दलंकलेटर यानंी ररचडस ऄशेँ्लच्या ‘मिुीच्या 

द्दहतसबंंधाचंी’ ईचलून धरत शीतयदु्धोत्र या सकंल्पनेस महत्वाचे मानले. शीतयदु्धोत्र 

कालखडंात व्यिी (Individuals) स्व (Self) अद्दण जागद्दतक ऄद्दस्मता (Global 

identity) पनु्हा नव्याने तयार करू पाहत ऄसल्याने अंतरराष्ट्रीय सबंंधात मिुीच्या 

द्दहतसबंंधाचंी सकंल्पना महत्त्वपूणस मानतात. ऄनँ्ड््रय ु द्दलंकलेटर याने समीक्षात्मक दृष्टीकोन 

स्वीकारत ऄसताना वैद्दिक मूल्याचंा द्दस्वकार केल्याचे द्ददसते. द्दलंकलेटर याने जगभरातील 

द्दवद्दवध समदुायातील लोकाचं्या द्दनषे्ठस प्राधान्य द्ददले ऄसून द्दलंकलेटरच्या या दृद्दष्टकोनाचे 

महत्त्व म्हणजे शीतयदु्धोत्र काळात पाश्चात्य द्दवचारपरपंरते जेव्हा व्यापक प्रमाणात 

द्दवलगतेची (Exclusion) भूद्दमका प्रबळ होत अहे तेव्हा द्दलंकलेटर मिुीच्या कल्पनेतून 

सवससमावेशक द्दवचार माडंण्याचा प्रयत्न करतानंा द्ददसतो. 

 

२.५ स्त्रीवादी दृष्टीकोन (Feminist Approach) 

 

अतापयांत ऄभ्यासलेले अंतराष्ट्रीय सबंंधातील पारपंररक दृद्दष्टकोन हे सत्ा, द्दहतसबंंध, 

जागद्दतक व्यवस्था यासारख्या ठराद्दवक गदृ्दहतके अद्दण द्दवद्दशष्ट प्रश्नानंा कें द्दित ठेवून 

माडंण्यात अले अहेत. या दृष्टीकोनाचं्या ऄध्ययन पद्धतीत मलुभूत फरक ऄसला तरीही 

माडंण्यात अलेले द्दनष्ट्कषस थोड्याफार फरकाने समान अहेत. याद्दठकाणी अंतरराष्ट्रीय 

सबंंधाचं्या ऄभ्यासातील स्त्रीवादी दृष्टीकोन वेगळा ठरतो. अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील 

पारपंाररक चचास ही द्दलंगभाव (Gender) अद्दण स्त्रीवादी दृष्टीकोन (Feminist Approach) 

यापासून दूर जाणारी अहे. द्दनणसय प्रद्दक्येतील द्दस्त्रयाचें स्थान अद्दण भूद्दमका, द्दवि-

राज्याच्या सकंल्पनेतील द्दस्त्रयाचें स्थान अद्दण अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या अकलनात 

द्दस्त्रयाचं्या प्रश्नाचा स्वतंत्रपणे द्दवचार केल्यास प्राप्त होणार ेद्दनष्ट्कषस ह ेवेगळे ऄसतील. त्यामळेु 

स्त्रीवादी दृद्दष्टकोनाची द्दनतातं गरज अहे हे वारवंार द्दसद्ध झाले अहे.  

 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधामध्ये ‘द्दलंगभाव’ या सकंल्पनेचा वापर करत ऄसतानंा ‘द्दलंग’ 

(Gender) या सकंल्पनेचा ऄथस ‘स्त्रीभाव अद्दण प ुझषत्व यातंील फरक व्यि करणाऱ्या 

समाजमान्य वतसन अद्दण ऄपेक्षा ऄसे ऄपेद्दक्षत ऄसते. मात्र वास्तद्दवक पाहता, लैंद्दगक 
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ओळख ही जैद्दवकदृष््टया ऄनवुदं्दशक अद्दण बाह्य शरीर वैद्दशष््टयावंर अधाररत अहे’. 

ऄशावेळी  स्त्रीवादाच्या चचेची सरुवात करतानंा व्ही. स्पाआक पीटरसन अद्दण ऄॅन द्दससॉन 

 झनयान यानंी पाश्चात्य समाजातील दादं्दभकतेचा समाचार घेतला अहे. त्याचं्या मते, 

‘पाश्चात्त्य ससं्कृतीतील ‘प ुझषत्वा’ची भावना ही वचसस्ववादी, ताद्दकस कता अग्रही, महत्त्वाकांक्षा 

अद्दण शिी यांची द्दनदशसक अहे. जेव्हा द्दस्त्रया ऄशाप्रकारची अग्रही अद्दण महत्त्वाकांक्षी 

भदु्दमका द्दस्वका झ लागतात तेव्हा त्यानंा त्या ‘परुूषी’ अहते ऄसे घोद्दषत करण्यात येते.  

प ुझषातंील या गणुवैद्दशष््टयाकंडे पाहताना त्यानंा सकारात्मक अद्दण कततकुास्पद मानले जाते 

तर स्त्रीयांना याच गणुवैद्दशष््टयासंाठी द्दटकेचे लष्य य बनवले जाते. हे सवस द्दवरोधाभास 

दशसवणार े अहे’.  स्त्रीवादी ऄभ्याद्दसका ऄॅन द्दटकनर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘सवसमान्य 

श्रद्धनेसुार सैन्य अद्दण परराष्ट्र धोरणाची के्षते्र ही द्दनणसयद्दनधासरणाची के्षते्र ऄसून ही के्षते्र 

द्दस्त्रयासंाठी नाहीत. याचे कारण, ताकद, सत्ा, स्वायत्ता, स्वातंत्र्य, ताद्दकस कता या सवस 

गणुवैद्दशष््टयाचंा केवळ प ुझषत्वाशी सबंंध ऄसून ज्या व्यिीवर अपला द्दविास अहे अद्दण 

ज्यानंी परराष्ट्र धोरणाची ऄंमलबजावणी करण्याची गरज अहे ऄशाच लोकानंा ही पद े

द्ददली जातात’. अंतरराष्ट्रीय सबंंधातील शातंता चळवळीत काम करणाऱ्या द्दस्त्रयाकंडे द्दहन 

दृष्टीकोनातून पाद्दहले जाते व या द्दस्त्रया द्दभत्रट अद्दण कमजोर ऄसून राष्ट्रपे्रमी नाहीत ऄसा 

यदु्दिवाद केला जातो. पारपंररक दृष्टीकोनातून पाहता, परराष्ट्रधोरणासारख्या के्षत्राचा जेव्हा 

अपण द्दवचार करतो तेव्हा सत्ा, राजकारण, क्षमता, ताकद यासारख्या तथाकद्दथत प ुझषी 

गणुाचंी पाठराखण केली जाते. अद्दण अपल्या डोळ्यासंमोर द्दस्त्रया या ईपेद्दक्षत राहतात. 

त्याद्दशवाय अपण ऄसा द्दवचार करतो की द्दनणसयप्रद्दक्या समजावून सागंण्यात प ुझष ह े

ऄद्दधक वरचढ ऄसतात. या पािसभमुीवर ऄॅन द्दटकनर द्दलंगसवेंदनशील भदु्दमकेची (Gender 

sensitive role) मागणी करतात. 

 

ऄॅन द्दटकनरच्या मते, द्दलंगसवेंदनशील दृद्दष्टकोणातून जेव्हा अपण जगाकडे पाहू लागतो 

तेव्हा अपल्या ऄसे लक्षात येते की स्त्रीयाचें द्दचत्रण हे जाद्दणवपवुसक पक्षपाती अद्दण मद्दलन 

करण्यात अले अहे. प ुझषत्व (Masculinity) ही सकंल्पना स्वतंत्र नसून स्त्रीवादी 

भावनेच्या द्दनद्दमसतीस द्दवरोध करणारी अहे. ऄॅन द्दटकनरने माडंलेला हा मिुा समजून 

घेतल्यास अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या अकलनाचे एक नवे द्दचत्र अपल्यासमोर ईभे राहते. 

 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄध्ययनामध्ये १९८० च्या दशकात सवसप्रथम स्त्रीवादी 

दृद्दष्टकोनाचा ईगम झाला. पारपंाररक द्दवचारवतंांनी (जसे द्दक, हॅन्स मॉगेन्थॉ अद्दण केनेथ 

वॉल्ट्झ) अपल्या लेखनातून स्त्रीयाचं्या ईपद्दस्थतीस जाणीवपुवसक नाकारल्याबिल 

स्त्रीवादी द्दवचारवतं नाराजी व्यि करतात. माणसे ही अक्मक, सैन्य अद्दण स्पधासत्मक 

वतृ्ीमध्ये ईभी राहणारी तर द्दस्त्रया या शातंतापे्रमी अद्दण सहकायस करणाऱ्या ऄसतात हा 

पारपंाररक यदु्दिवाद या अंतरराष्ट्रीय सबंंधांच्या वारवंार द्ददसून येतो यामळेु अंतरराष्ट्रीय 

राजकारणाची पारपंररक अकलन ही मद्दलन झाली अहे. ऄशावेळी अंतरराष्ट्रीय 

राजकारणाचा ऄध्ययनामध्ये द्दलंगभाव चचास (Gender discourse) नेमकी काय भूद्दमका 

बजावू शकतो? द्दलंगभावाच्या ऄध्ययनातून अंतरराष्ट्रीय सबंंधाचे कोणत्या प्रकारचे 

द्दवशे्लषण द्दकंवा पूवासनमुान अपण करू शकतो? ऄसे प्रश्न ईपद्दस्थत करण्यात अले. यावर 

प्रत्यतु्र म्हणनु ऄॅन द्दटकनर अद्दण आतर स्त्रीवादी द्दवचारवतंानंी अंतरराष्ट्रीय 
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राजकारणातील द्दस्त्रयाचें महत्व अद्दण ईपद्दस्थती ऄधोरदे्दखत करण्याचा महत्त्वपूणस प्रयत्न 

केला अहे. त्यानंी द्दनणसयप्रद्दक्या ही द्दलंगभावातून कशाप्रकार े बाद्दधत झाली अहे अद्दण 

ऄशा प्रकारची बाद्दधत द्दनणसयप्रद्दक्या द्दस्त्रया अद्दण पु झष यांना कशा प्रकार ेऄडचणीची ठरू 

शकते हे स्पष्ट केले अहे. या चचेतून द्दवद्दवध के्षत्रातील मद्दहलानंी बजावलेली भूद्दमका 

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर कशाप्रकार े सकारात्मक पररणाम करू शकते याचीही चचास  

करण्यात अली अहे.  

 

स्त्रीवादी दृष्टीकोन ऄभ्यासक ऄॅन द्दटकनर यानंी माडंलेल्या दृद्दष्टकोनाची द्दचद्दकत्सा केल्यास 

ऄसे लक्षात येते द्दक, अपण सवसप्रथम अपल्या अकलनाच्या पारपंररक द्दवचारानंा मागे 

टाकून जगाची रचना कशी अहे याचा पनुद्दवसचार करण्याची गरज अह.े पढेु जाण्याअधी 

अपण घट्ट करून ठेवलेल्या पवुसकल्पना अद्दण गहृीतकानंा बाजूला ठेवत द्दस्त्रया अद्दण 

द्दलंगभाव अंतरराष्ट्रीय राजकारणाची कसा ऄनकूुल होउ शकतो याचा द्दवचार करण्याची 

गरज अहे. केवळ अंतरराष्ट्रीय सबंंधात द्दस्त्रयांच्या भूद्दमका समजावून घेणे परुसेे नसून 

स्त्रीवादी द्दसद्धातंांची द्दनद्दमसती होणे अद्दण त्याऄनषुंगाने सत्ा, सावसभतमत्व, सरुक्षा यासंारख्या 

कल्पनाचंी नव्याने माडंणी होणे गरजेचे अहे. केवळ पारपंाररक द्दसद्धातंाचा वापर करून 

अपण अज समजून घेत ऄसलेल्या सरुके्षच्या प्रश्नाचंी नवीन ईत्र ेशोधणे माडंणे हे काहीसे 

ऄसयंदु्दिक अहे. ऄॅन द्दटकनर अद्दण आतर स्त्रीवादी द्दवचारवतं याद्दठकाणी स्त्रीवादी 

दृद्दष्टकोनाच्या ईपायोजनाची (Application) मागणी करतात.  

 

शीतयदु्धाच्या समाप्तीनतंर अंतराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये गतीमानपणे बदल झाले ऄसून काय 

अद्दण कसे घडत अह?े यासारख्या प्रश्नाचंी ऄद्दधकाद्दधक चचास अता होउ लागली अह.े 

ऄशावेळी या नवीन प्रश्नांच्या सोडवणकुीसाठी स्त्रीवादी दृष्टीकोन फार महत्त्वाची भूद्दमका 

बजावेल ऄसे मानले जात अहे. ऄॅन द्दटकनर यानंी अपले मत माडंत ऄसताना महत्त्वपूणस 

ईदाहरण द्ददले अह.े त्यानंी म्हटले अहे की, पारपंाररक दृष्टीकोनातून होणारा अंतरराष्ट्रीय 

सबंंधाचा ऄभ्यास हा यदु्ध, यदु्धाची कारणे, अद्दण त्याच्या समाप्तीचे मागस यांचे चचेपरुता 

द्दसमीत ऄसतो. मात्र, स्त्रीवादी ऄभ्यासक यदु्धादरम्यान काय घडते? त्याची कारणे काय 

अहेत? अद्दण ते कसे सपेंल? याची चचास करतात. यदु्ध हा केवळ सैन्य कवायतीचा भाग 

नसून यामध्ये राज्य अद्दण सैन्याप्रमाणेच व्यिी, व्यिीगत सरुक्षा, द्दस्त्रया, लहान मलेु 

याचंाही समावेश होत ऄसतो. हे सवस घटक यदु्धात सवासत जास्त झळ सहन करत ऄसतात. 

ईदारमतवादी अद्दण सरंचनावादी दृद्दष्टकोनाप्रमाणे स्त्रीवादी दृष्टीकोन हा ‘राज्य’ सकंल्पनेवर 

भर देत व्यिी सामाद्दजक रचनेत कशाप्रकार े भूद्दमका पार पाडतो? हे पाहतो. सामाद्दजक 

रचनेतील द्दवषमतेचे द्दस्त्रया तसेच प ुझषावंर काय पररणाम होतात? अद्दण, ही द्दवषमता 

कशाप्रकार े दूर केली जाउ शकते? याचाही द्दवचार स्त्रीवादी ऄभ्यासक करतात. 

प ुझषसत्ाक अद्दण स्तरीय रचनेमध्ये राजकीय व्यवस्थेमध्ये द्दस्त्रयाचंा अवाज कशाप्रकार े

ऐकला जाइल हे पाहणे गरजेचे ऄसते. अद्दण जर ऄशा वेळेस द्दस्त्रयांचा अवाज हा 

ऄनपुद्दस्थत ऄसेल तर द्दस्त्रयासंाठी घेतल्या जाणाऱ्या द्दनणसयामंध्ये मोठी पोकळी द्दनमासण 

राहते. ऄशावेळी केवळ ‘शातंता’ (Peace) हा फि द्दस्त्रयांचा प्रश्न अहे हा पारपंररक द्दवचार 

मागे टाकून कोणतेही राज्याने अपल्या सवस नागररकांचे द्दनणसयप्रद्दक्येत समावेशन केले 

पाद्दहजे. 
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२.६ समारोप 

 

या प्रकरणात अपण अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासाशी द्दनगडीत मार्कससवादी, 

समीक्षात्मक अद्दण स्त्रीवादी या तीन दृष्टीकोनांची चचास केली. शीतयदु्धाच्या समाप्तीनतंर 

जेव्हा िाद्दन्सस फुकुयामासारख्या ऄमेररकन द्दवचारवतंानंी भाडंवलशाहीचा द्दवजय झाल्याचे 

सागंत ईदारमतवाद हा एकमेव द्दवचार अता ईरला अहे ऄसे मत माडंले तेव्हा त्यावर द्दटका 

होउन आतर दृष्टीकोन सद्दक्यपणे पढेु येउ लागले. या पयासयी दृष्टीकोनांनी अंतरराष्ट्रीय 

सबंंधाच्या ऄभ्यासात महत्वपणुस योगदान द्ददले अहे. 

 

२.७ सराव प्रश्न 

 

१. अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या मार्कससवादी दृष्टीकोनाची चचास करा. 

२. अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या समीक्षात्मक दृष्टीकोनाची चचास करा 

३. अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या स्त्रीवादी दृष्टीकोनाची चचास करा 

 

२.८ संदर्स 

 

१.  Introduction to International Relations: Theory and Practise- Joyce P. 

Kaufman Rowman & Littlefield Publishers 

२. An Introduction to International Relations- Richard Devetak, Jim 

George, Sarah Percy Cambridge University Press 

 

 

 

***** 
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घटक ३ 

आतंरराष्ट्रीय राजकीय अथथव्यस्था आणण जागणत  करण 

 

घटक रचना  

३.१  ईद्दिष्टये   

३.२  अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यस्था सकंल्पना  

३.३  द्दिटन वूड्स ससं्थेचे मूल्यमापन  

३.४  जागद्दतकरण सकंल्पना व प्रभाव  

३.५  के्षत्रीय सघंटना व मकु्त व्यापार  

३.६  साराशं  

३.७  अपण काय द्दशकलो  

३.८  सदंभथ सूची  

 

३.१  उणिष्टये   

 

अंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवस्था अद्दण जागद्दतकीकरण हा समकालीन अंतरराष्ट्रीय 

सबंंधामंधील महत्वाचा ऄभ्यास द्दवषय अहे. यादृष्टीनें अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यस्था 

या सकंल्पनेचा अढावा घेउन १९४० च्या दशकात द्दनमाथण झालेल्या द्दिटन वूड्स ससं्थेचे 

जागद्दतकीकरण राजकारणातील मूल्यमापन करणे हे या घटकातील एक महत्वाचे ईद्दददष्टये 

अहे. जागद्दतकीकरणाने जगातील सवथच के्षत्रानंा सवाथ द्दधक प्रभाद्दवत केलेले द्ददसते. त्या 

जोडीस के्षत्रीय सघंटना व मकु्त व्यापार करारनी ही अंतर राष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्थेत 

महत्वाची भूद्दमका बजावलेली द्ददसते. यादृष्टीने जागद्दतकीकरण या सकंल्पनेची माडंणी 

करून अंतरराष्ट्रीय ऄथथव्यवस्थेवरील जागद्दतकीकरणाचा व प्रभाव ऄभ्यासणे  

त्याबरोबरीने के्षत्रीय सघं सघंटना व मकु्त व्यापार कराराचंा ही यादृष्टीने ऄभ्यास करणे हे या 

घटकातील ईद्दददष्टये अह.े या घटकाच्या अकलनातून अपली अतंरराष्ट्रीय राजकीय 

ऄथथव्यवस्था, जागद्दतकीकरण, मकु्त व्यापार करार व के्षत्रीय संघ, सघंटना याद्दवषयीची समज 

अद्दथथक प्रगल्भ होण्यास मदत होइल. 

 

३.२ आतंरराष्ट्रीय राजकीय अथथव्यवस्था संकल्पना   

 

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापारासाठी ठरद्दवण्यात अलेले अंतरराष्टीय द्दनयम हे द्दनयम 

ऄंमलात अणण्यासाठी कायथरत ऄसणाऱ्या सघंटना बहुराष्ट्रीय कंपन्या, अंतरराष्ट्रीय 

अद्दथथक स्पधाथ व सहकायथ बाजारपेठ यासारख्या घटकाचंा अंतर राष्ट्रीय राजकीय 

ऄथथव्यवस्था या घटकात समावेश होतो.  
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अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्था ही सकंल्पना साधारणतः दोन वषाांनी वापरली जाते. 

एका ऄथाथने या सदंभातील प्रश्नाचा, घटकाचंा ऄभ्यास करणारा एक द्दवषय तर दसुर ेम्हणजे 

जागद्दतक राजकारण व ऄथथकारण यासबंधी द्दवचार करण्याची एक पद्धती त्यावरून 

अंतरराष्ट्रीय ऄथथव्यवस्था ही सकंल्पना साधारणतः अपणास पढुीलप्रमाणे स्पष्ट करता 

येइल. अंतरराष्ट्रीय सबंंधाच्या ऄभ्यासात अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्था द्दह मखु्यतः 

राजकारण वऄथथकारण याचं्यातील परस्पर सबंंधा वर जोर देते. 

 

आंतरराष्ट्रीय राजकीय अथथव्यवस्थेची उणिष्टये : 

अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्था या सकंल्पनेचा ऄथथ व स्वरूप अंतरराष्ट्रीय राजकीय 

ऄथथव्यवस्थेचा पढुील ईद्दिष्ावंरून ऄद्दधक स्पष्ट होउ शकेल. 

 

१) परराष्ट्रीय धोरणाची उणददष्टये सादय करण:े  

अधदु्दनक काळातील परराष्ट्र धोरणाची ईद्दद्धष्ये सादय करण्याचे महत्वाचे साधन म्हणून 

अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्था या घटकाचा वापर होत ऄसलेल्या प्रत्ययास येतो. 

ईदा.दसुऱ्या राष्ट्राचे परराष्ट्र धोरण अद्दथथक धोरणाद्वारे प्रभाद्दवत केले जातात. वा एखाद्या 

राष्ट्रास अद्दथथक मदत न करण्याची धमकी देउन ही त्यासदंभाथत राजयाचें मन वळद्दवण्याचा  

प्रयत्न केला जातो. एकंदरीत अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्थेच्या मादयमातून अपले 

परराष्ट्रीय धोरणाची ईद्दद्धष्ये गाठण्याचा प्रभावी साधन म्हणून राजय वापर करताना 

द्ददसतात. 

 

२) क्षमता णनधाथरण : 

अंतरराष्ट्रीय ससं्थामंदये राजयाचंी क्षमता हा घटक महत्वाचा ठरत ऄसतो. यादृष्टीने 

अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यवस्था या घटकाच्या मादयमातून राजय अपली क्षमता 

वाढवण्यावर तसेच शतू्रराष्ट्राच्या क्षमता कमी करण्याकररता प्रयत्नशील ऄसतात. ईदा. 

कच्च्या मालाचा ईपलबद्ध सवथ साठा ताब्यात घेउन शतू्रराष्ट्राचं्या औदद््योद्दगक क्षमतेवर 

प्रभाव पडला जातो. ऄश्या पद्धतीने अद्दथथक साधनांचा वापर करून जागद्दतक 

राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या  ठरणारा क्षमता द्दनधाथरण हा घटक अंतरराष्ट्रीय राजकीय 

ऄथथव्यवस्थेच्या मादयमातून प्राप्त केला जातो.  

 

३) आणथथकदृष््टया संरणक्षत राज्य णनमाथण करणे: 

अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथव्यस्थेच्या मादयमातून समकालीन काळात अद्दथथकदृष््टया 

सरंद्दक्षत राजय द्दनमाथण करण्यास मोठ्या प्रमाणात राजयाकडून प्रादयान्य द्ददले जात 

ऄसल्याचे द्ददसते. अद्दथथक दृष््टया दलुथभ राजयानंा अद्दथथक मदत करून अद्दथथक मदतीच्या 

प्रचडं ओझ्या खाली दाबून त्याना पूणथपणे अपली अद्दथथक दृष््टया पराधीन झालेली राजये 

नतंरच्या काळात त्याच्या पासून वेगळे होण्याची कल्पना ही करू शकत नाही.  

 

ब्रेटनवूड्स पररषद : 

१९३९-१९४५ याकालखडंात जगाला महायदु्धाचा सामना करावा लागला. दसुऱ्या 

जागद्दतक महायदु्धाचे पररणाम सवाथथाथ ने सहंारक होते. जागद्दतक ऄथथव्यस्थेतही त्यास मोठा 
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फटका बसला. दसुऱ्यामहायदु्धाने त्यावेळापयांत सवाथत द्दवकद्दसत ऄसणाऱ्या यरुोपास पार 

ईद्धवस्त केले होते. यरुोपची सपूंणथ ऄथथव्यवस्था ईदवस्त झाली. यरुोद्दपयन राष्ट्राचं्या 

वसाहती साभंाण्या आतपत द्दह ताकद यरुोपीय राष्ट्रामंदये राद्दहली नव्हती. त्यातून अद्दथथक 

प्रश्नाचे दषु्टचक्र सरुु झाले. वसाहती गमावल्यामळेु त्याच्यापासून द्दमळणारे अद्दथथक ईत्पन्न 

थाबंले हक्काच्या बाजारपेठा गमावल्या. सवथ पायाभूत सदु्दवधा ईद्धवस्त झाल्या होत्या. सवथ 

सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजाचंी पूती होणे द्दह ऄशक्य झाले होते.  यासाठी परत नव्याने 

पायभूत सदु्दवधांची ईभारणी करणे अवश्यक होते. परतं ु कोणत्याही यरुोद्दपयन राजयातून 

तेवढी अद्दथथक ताकद राद्दहलेली नव्हती. ऄश्या परीद्दस्थतीमदये सोव्हीएट रद्दशया यरुोद्दपयन 

राष्ट्रानंा अद्दथथक ऄद्दमश देउन ऄंद्दकत करण्याचा प्रयत्न करीत होता. ऄश्या परीद्दस्थतीत 

सोद्दव्हयेत रद्दशया यरुोद्दपयन राष्ट्राचंी पनुबाांधणी करणे व सोद्दव्हयेत रद्दशयाचा द्दवस्तार 

रोखणेयासाठी ऄमेररकापढेु अली. याचाच एक भाग म्हणून १९४५ साली ऄमेररकेतील 

न्यूहॅमश्यार राजय येथे दसुऱ्या महायदु्धातील पण द्दमत्रराष्ट्राचंी एक पररषद द्दनमाथण झालेल्या 

अद्दथथक प्रश्नाचा द्दवचार करण्यासाठी व त्यावरील ईपायाकररता एक पररषद भरवण्यात 

अली. यालाच िेटन काल पररषद ऄसे म्हणतात. परतं ुया पररषदेमदये अद्दिका, अद्दशया 

व दद्दक्षण ऄमेरीका या खडंातील एक ही देशाला स्थान देण्यात अले नव्हते. याचा या 

पररषदेने जेव्हा राष्ट्राचं्या अद्दथथक समस्याचंा केवळ द्दवचार केला. जेत्या राष्ट्रानंा पनु्हा ईभे 

कारण्यासाठी जागद्दतक ऄथथव्यवस्थेमदये कोणते बदल केले ऄसता ते अपल्या द्दहताचे 

ठरतील ते द्दनद्दित करण्यात अले. त्याप्रमाणे करार करून ही काही अंतरराष्ट्रीय सघंटना 

स्थापन करण्यात अल्या. नतंर या काळात हे करार आतर देशावंर लादण्यात अले. यातून 

द्दनमाथण झालेल्या सघंटना ंिेटनवूड्स सघंटना ऄसे सबंोद्दधले जाते. 

 

जागद्दतक बकँ, अंतरराष्टीय नाणेद्दनधी या ससं्था जागद्दतक द्दवकासाकररता स्थापन झालेल्या 

ससं्था अहेत ऄसा सवथसाधारण समज अह.े वास्तवात मात्र या सखं्या दोन महायदुयाच्या 

दरमान्याचं्या काळात द्दनमाथण झालेल्या अद्दथथक गोंधळाची पनुरावतृ्ती टाळण्यासाठी झाली 

होती. जागद्दतक बकँ अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी या दसुऱ्या महायदु्धा नतंर १९९५ ते १९५० 

च्या दरम्यान स्थापन  झाल्या गॅट कराराची जागा पढेु १९४५ साली जागद्दतक व्यापार 

सघंटनेने घेतली या तीनही सघंटना ऄमेररकेच्या अग्रही पढुाकाराने स्थापन झाल्या होत्या. 

त्यास यरुोद्दपयन राष्ट्राचंी सहमती होती. जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेस वेग देणे हा ससं्था 

स्थापण्यामागील हेतू होता. अज जगातील बहुताशं राष्ट्रे या तीन ससं्थेचे सभासद अहेत. 

 

जागणतक बँक: 

जगातून दाररद्रय् नष्ट करणे, गरीब देशामधील सवाथद्दधक गरीब जनतेस मदत करणे, जगाने 

मान्य केलेले साहचक्र द्दवकास ईद्दददष्टये प्रत्क्षत अणण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काही प्रमखु 

ईद्दददष्टये जागद्दतक बकेँच्या स्थापने मागे होती. जागद्दतक बकेँची सदस्य सखं्या जसजशी 

वाढत गेली त्याप्रमाणात जागद्दतक बकेँची ईद्दददष्टये द्दह द्दवस्तारत गेलेली द्ददसतात. कामाच्या 

स्वरूपात ही बदल होत गेलेला द्ददसतो. कामाची व्याप्ती या गुतंागुतं वाढल्यामळेु जागद्दतक 

बकेँने सलंग्न ऄश्या चार ससं्था स्थापन केल्या. सदया या पाच ससं्था एकद्दत्रपणे काम 

करतात. त्यानंा द्दमळून जागद्दतक बकँ ऄसे सबंोद्दधले जाते. या पाच ससं्था पढुीलप्रमाणे 

अहेत. 
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१ अंतरराष्ट्रीय पनुरथचना अद्दण द्दवकास बकँ (International Bank for 

Reconstruction and development (IBRD))  स्थापना  १९४४ 

२.    अंतर राष्ट्रीय द्दवकास सघं (The International / Development Association ) 

स्थापना -१९६० 

३.    अंतरराष्ट्रीय द्दवत्तीय महामंडळ (The international / Finance Corporation) 

४.  बहुराष्ट्रीय गुतंवणूक ससं्था ( Multinational Investment Guarantee Agency ) 

५. अंतरराष्ट्रीय गुतंवणूक तंटा द्दनवारण कें द्र (The International Centere for 

settlement of Investment disputes) 

 

१९४६ साली जागद्दतक बकँ ही ससं्था जयावेळी कायाथद्दन्वत  झाली. त्यावेळी  जागद्दतक 

बकेँची सभासद ससं्था ही केवळ ३८ होती. सदया ही सदस्य सखं्या १९० पेक्षा ऄद्दधक 

अहे. जागद्दतक बॅकंचे मखु्यालय हे वाद्दशगं्टन येथे ऄसून जगभरात १०० हुन ऄद्दधक 

राष्ट्रमंदये जागद्दतक बॅकंचे कायाथलय कायथरत अहेत. 

 

जागणतक बँक - रचना : 

जागद्दतक बकेँची रचना पढुील मदु्याचं्या अधार ेऄद्दधक स््ष्ट करता येइल. 

 

१. ब कंचे णनयामक मडंळ: 

जागद्दतक बॅकंचे कायथ सरकारी ससं्थेमदये चालवले जाते. सवथ सदस्य राष्ट्रेही बकेँचे भाग 

धारक मानले जातात. सवथ सभासद राष्ट्रे अपले प्रद्दतद्दनधी जागद्दतक बकेँत द्दनयकु्त करतात. 

हे प्रद्दतद्दनधी शक्यतो त्या दोघांचे ऄथथमंत्री कें द्रीय बॅकेंचे प्रमखु ऄसतात. सदस्य राष्ट्रे एका 

सदस्या बरोबर पयाथयी एक सदस्य ही द्दनयकु्ती करतात. यावषी सभासद राष्ट्राचं्या 

प्रद्दतद्दनधींचे द्दमळून एक द्दनयामक मंडळ बनवले जाते. सवथ द्दनणथय या द्दनयामक मंडळातच 

घेतले जातात. या द्दनयामक मंडळाची बैठक वषाथतून एकदा घेतली जाते. 

 

२. संचालक मडंळ: 

जागद्दतक बकेँत द्दनयद्दमत कामकाजा कररता एक कायथकारी सचंालक मंडळ स्थापन 

करण्यात अले अह.े या कायथकारी सचंालक मंडळात २४ सदस्य ऄसतात.  यातील पाच 

सदस्य हे िान्स, जमथनी, जपान, द्दिटन व ऄमेररका यादेशामंधून प्रत्येकी एक प्रमाणे 

द्दनवडले जातात. तर ईवथररत १९ सदस्य हे आतर सभासद राष्ट्रामधून द्दनवडले जातात. 

जागद्दतक बॅकंचे ऄदयक्ष हे सचंालक मंडळाचे नेततृ्तव करतात. या सचंालक मंडळाची बैठक 

एका अठवड्यात द्दकमान दोन वेळा होते. 

 

उपादयक्ष: 

जागद्दतक बकेँचे ऄदयक्ष यानंा सहाय्य करण्याकररता ईपादयक्ष याचंी द्दनयकु्ती करण्यात येते. 

एकूण सहा ईपादयक्ष द्दनवडले जातात. अद्दिका पूणथ अद्दशया अद्दण पॅद्दसद्दफक यरुोप अद्दण 

मदय अद्दशया, दद्दक्षण ऄमेररका अद्दण कोररयन देश, मदय अद्दण पूवथ ईत्तर ईत्तर अद्दिका 

अद्दण दद्दक्षण अद्दशया ऄशा सहा द्दवभागासाठी हे सहा ईपादयक्ष काम करतात.  याद्दशवाय 
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काही ईपादयक्षांकडे मानवी द्दवकास अद्दण दाररद्रय् द्दनवारण यासारखे द्दवषयही सोपवले 

जातात. 

 

जागणतक बँकेचे योगदान व कायथ: 

दसुऱ्या महायदु्धामळेु मोडलेल्या ऄथथव्यवस्थानंा द्दवशेषतः यरुोद्दपयन राष्ट्रानंा सावरण्यात 

मदत करणे या प्रधान ईद्दिष्टाने स्थापन झालेल्या जागद्दतक बकेँने अपल्या द्दवस्ताराबरोबर 

ईद्दिष्टामंदये ही वाढ केलेली द्ददसते. अज जगातील दाररद्रय् नाहीसे करण्याचे मोठे ईद्दिष्ट 

जागद्दतक बकेँने पत्करलेले द्ददसते. जागद्दतक बकेँच्या ईद्दिष्टामंदये १९६८ मदये तात्कालीन 

ऄदयक्ष रॉबटथ  मॅक्नमास यानी मोठे बदल घडवून अणले. शाळा, हॉद्दस्पटल, शेती सधुारणा, 

द्दशक्षण प्रसार यासारख्या बाबींना त्यानंी जागद्दतक बकेँच्या ईद्दिष्टामंदये समाद्दवष्ट केले 

द्दशवाय गरीब व द्दवकसनशील राष्ट्रानंा कजथ देण्याची प्रद्दक्रया सोपी करून बकेँचे भाडंवल 

वाढद्दवण्याचे नवे मागथ शोधण्यास ही प्राधान्य देण्यात अले.  

 

जागद्दतक बकेँमदये धोरण मालक बदलाची प्रद्दक्रया ऄदयक्ष ए.  डब्ल्यू फ्लॉडसन याचं्या 

नेततृ्वाखाली १९८० च्या दशकात पार पाडली.  १९८२  साली ॲनी कु्रगर याचंी जागद्दतक 

बकेँत मखु्य ऄथथशास्त्रज्ञ म्हणून द्दनयकु्ती झाल्यानतंर या धोरणात्मक  बदलणाऱ्या या 

प्रद्दक्रयेस  खऱ्या ऄथाथने वेग अला. मॅक्लन मास  यांनी  परुस्कारलेला द्दवकसनशील देशानंा 

कजथ फेडण्यासाठी कजथ देण्याची योजना बंद करण्यात अली त्याऐवजी या द्दवकसनशील 

राष्ट्रानंी अपल्या ऄथथव्यवस्था याचें प्रद्दतभान बदलावे याकररता त्या राष्ट्रावंर दबाव 

वाढद्दवण्यात अला. द्दवकसनशील देशानंी कल्याणकारी योजना बंद करून तो पैसा 

ऄथथव्यवस्था सधुारण्याकररता वापरावा ऄसा अग्रह जागद्दतक बकेँकडून करण्यात अला. 

त्यादृष्टीने द्दवकसनशील देशाकंररता ऄथथव्यवस्थामदये रचनात्मक बदल  होण्याच्या दृष्टीने 

काही कायथक्रम ही अखून देण्यात अले. 

 

जागद्दतक बकेँने रचनात्मक  कायथक्रमाचं्या मादयमातून प्रामखु्याने मकु्त बाजारपेठेची 

ऄथथव्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न केला गेला.  यामदये खाजगीकरण, ईदारीकरण, 

व्यापारावरील व  परदेशी गुतंवणकुीवरील आंधने दूर करणे या बाबींचा समावेश होता या 

दृष्टीने जागद्दतक बकेँने चलनाचे  ऄवमूल्यन करावे द्दकमतीवरील द्दनयतं्रण सपंवावे,  सवथ 

प्रकारच्या सबबी ही बंद कराव्यात, परदेशी गुतंवणूकदाराचं्या द्दहतसबंंधाचे रक्षण करावे. 

प्रशासकीय पारदशथकता व सधुारणा घडवून भ्रष्टाचारास अळा घालावा. यासंारख्या  

ऄटींचा दबाव वाढद्दवण्यात अला. जागद्दतक बकेँने केलेल्या या धोरणात्मक बदलाचंा 

सवाथद्दधक फटका अद्दशया, दद्दक्षण  ऄमेररका व अद्दिकेमधील द्दवकसनशील देशानंा बसला. 

मदतीचे आतर पयाथय ईपलब्ध नसल्यामळेु या द्दवकसनशील राष्ट्रानंा या ऄटी 

स्वीकारण्याद्दशवाय पयाथय राद्दहला नाही त्यामळेु त्या  द्दवकसनशील  राष्ट्रा ं सारख्या ऄद्दधक 

गभंीर व गुतंागुतंीच्या बनल्या. 

 

१९८९ च्या काळात जागद्दतक बकेँने अपल्या धोरणामंदये गनु्हा नसल्याने काही बदल 

केले.  स्वयसेंवी ससं्थानंी केलेली टीका या धोरणात्मक  कररता प्रामखु्याने कारण ठरली 

१९८९ नतंर जागद्दतक बकेँने अपली धोरणे  द्दवकसोन्मखु करण्याचा प्रयत्न केला. अज 
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बकँ पनु्हा दाररद्रय् द्दनवारण अद्दण पयाथवरण सरंक्षण या द्दवषयावर अपले लक्ष कें द्दद्रत करत 

अहे. अज जागद्दतक बकँ द्दवकसनशील राष्ट्राकंररता द्दनधी व ज्ञान ईपलब्ध करून देणारी 

सवाथत मोठी ससं्था म्हणून कायथरत अहे. जागद्दतक बकँ एक अद्दथथक मदत देत नाही तर 

द्ददलेली मदत योग्य लोकापंयांत पोहचते अहे की नाही याचीही तपासणी करते. जया 

प्रकल्पासंाठी द्दनधी ईपलब्ध करून द्ददलेला ऄसेल त्या प्रकल्पाचं्या ऄंमलबजावणीवर लक्ष 

ठेवते एकंदरीत जागद्दतक बकँ जागद्दतकीकरणावर ही प्रद्दक्रया गतीमान करण्यात एक 

महत्त्वाची घटक ससं्था म्हणून अज कायथरत ऄसलेली द्ददसते.  

 

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधी ( International Monetary Fund): 

जागद्दतक बकेँच्या बरोबरीने  १९४४  साली अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी या ससं्थेची ही 

स्थापना झाली परतं ु १९४७ साली अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीने प्रत्यक्ष कामाला सरुुवात 

केली. पंचेचाळीस राष्ट्रे या ससं्थेची ससं्थापक राष्ट्र होती. अज जगातील १९० पेक्षा 

ऄद्दधक राष्ट्र या ससं्थेची सदस्य ऄसून या ससं्थेत सयंकु्त राष्ट्राचंी द्दवशेष सखं्या म्हणून ही 

दजाथ प्राप्त झालेला अह.े अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी चे मखु्यालय वॉद्दशगं्टन येथे अहे. १९२९ 

साली अलेल्या जागद्दतक महामंदीने जे अद्दथथक पेचप्रसगं द्दनमाथण केले होते त्या पद्धतीचा 

अद्दथथक सकंटानंा रोखणे अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी स्थापन करण्यामागील प्रधान हेतू होता.  

  

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधीची उणिष्ट:े 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीची काही प्रमखु ईद्दिष्ट ेपढुीलप्रमाणे माडंता येतील 

१.  अंतरराष्ट्रीय अद्दथथक सहकायथस चालना देणे. 

२. अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा समतोल द्दवकास होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे. 

३. चलन द्दवद्दनमय दरामंदये द्दस्थरता राखण्याकररता प्रयत्नशील राहणे. 

४. अंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीचे व्यवहार सलुभ होणे कररता प्रयत्न करणे. 

५. अद्दथथक सकंटे रोखण्याचा प्रयत्न करणे. 

६. अद्दथथक सकंटात ऄसणाऱ्या राष्ट्रानंा मदत करणे. 

७. अंतरराष्ट्रीय अद्दथथक व्यवस्था द्दस्थर राहण्याकरीता प्रयत्न करणे. 

८. द्दवकास प्रकल्पानंा चालना देउन दाररद्रय् द्दनवारण करण्याचा प्रयत्न करणे. 

९. राजयानंा समथथ ऄथथव्यवस्था द्दनमाथण करण्याकररता मदत देणे आत्यादी. 

                           

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधी रचना: 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी या ससं्थेची रचना पढुील मदुद््याचं्या अधार ेस्पष्ट करता येइल. 

 

१. बोडथ  ऑफ  गव्हनसथ:       

बोडथ  ऑफ  गव्हनसथ ही अंतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधीची सवोच्च द्दनणथय घेणारी ससं्था  मानली 

जाते. अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीचा एकूण सभासद राष्ट्रांचे द्दमळून एक  बोडथ ऑफ गव्हनसथ  

तयार होते.  जागद्दतक बकेँचे सभासद होउ आद्दच्िणाऱ्या  प्रत्येक राष्ट्रास अतंरराष्ट्रीय 



26 

 

नाणेद्दनधीचे सदस्यत्व पत्करणे ऄद्दनवायथ अहे. बोडथ  ऑफ गव्हनसथ  मदये प्रत्येक सभासद 

राष्ट्र अपले व अपल्या गटाचे  प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणारा एक गव्हनसथ व एक पयाथयी गव्हनथर 

द्दनयकु्त करतात या बोडथ ऑफ गव्हनसथ ची वषाथतून द्दकमान एक बैठक होते. 

 

२. कायथकारी मडंळ:  

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीच्या बॉडथ  ऑफ गव्हनथर सदस्य  हे कायथकारी मंडळातील सदस्याचंी 

द्दनयकु्ती करतात. त्यात सदस्य राष्ट्रानंी व राष्ट्राचं्या गटांनी द्दनयकु्त केलेले. द्दकंवा द्दनवडून 

द्ददलेले २४ सदस्य ऄसतात. ऄमेररका, रद्दशया, सौदी ऄरदे्दबया यासारख्या मोठी 

ऄथथव्यवस्था ऄसणाऱ्या देशाचें स्वतंत्र सदस्य ऄसतात तर िोटी राष्ट्रीय गट करून सदस्य 

द्दनवडून पाठवतात ऄशा पद्धतीचा सवाथत मोठा २४ राष्ट्राचंा एक गट कायथरत अह.े हे 

कायथकारी मंडळ अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी ते दैनदं्ददन कामकाज पाहते. 

 

३.  व्यवस्थापकीय संचालक: 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीचे कायथकारी मंडळ व्यवस्थापकीय सचंालक याचंी द्दनवड करते,  

कोणत्याही कायथकारी संचालक या पदाकररता अपले नामांकन करता येते. या पदाकररता 

शक्यतो सहमतीच्या नावाने एक मताने  द्दनवड केली जाते. व्यवस्थापकीय सचंालक 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीचे नेततृ्व करते. अंतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधीमदये १७ द्दवद्दवध खाती 

अहेत. या सवथ खात्यामंधील सवथ कमथचाऱ्याचंा तो प्रमखु ऄसतो व तोच द्दनधीच्या कायथकारी 

मंडळाचा ऄदयक्ष ऄसतो. व्यवस्थापकीय सचंालकांना त्यांच्या कायाथत मान राखण्याकररता 

अणखीन तीन ईपसचंालकांची द्दनवड केली जाते. व्यवस्थापकीय सचंालकांचा हा गट 

प्रामखु्याने सवथ कमथचाऱ्याचं्या कायाथवर लक्ष ठेवणे. सदस्य  राष्ट्राचं्या शासनाशी ईच्च 

पातळीवरून  सपंकथ  ठेवणे. प्रसार मादयमे ऄशासकीय सघंटना व  ऄन्य ससं्थाशंी सपंकथ  

राखणे यासंारखी कायथ पार पाडतात. व्यवस्थापकीय सचंालक गटाची वषाथतून द्दकमान एक 

वेळा बैठक होते. 

 

४. कोटा: 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी मधील सभासद राष्ट्राचे स्थान हे त्या राष्ट्राच्या अद्दथथक सभेवर 

ऄवलंबून ऄसते. प्रत्येक राष्ट्रास एक द्दनद्दित कोटा द्ददलेला ऄसतो. हा कोटा त्या राष्ट्राच्या 

ऄथथव्यवस्थेच्या एकूण अकारावरून ठरतो ईदाहरणाथथ ऄमेररकेचा कोटा सवाथत म्हणजे 

१६.७७%  आतका अह ेतर पलाउ या देशाचा कोटा सवाथत कमी म्हणजे 0.१ टक्के आतका 

अहे. कोटा म्हणजे अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी कडून त्या  राष्ट्रात द्दमळणारी कमाल मदत 

द्दशवाय जेवढा कोटा ऄसतो तेवढीच वगथणी त्या राष्ट्रास भरावी लागते. प्रत्येक राष्ट्रस 

सदस्यत्व स्वीकारल्यानतंर कोट्यास २५% भाग मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय चलनामदये व 

ईरलेला २५% भाग हा स्वतःच्या चालनामदये करणे ऄपेद्दक्षत ऄसते. दर पाच वषाांनी 

सवथसाधारणपणे राष्ट्राचं्या कोट्याचंा अढावा घेतला जातो. कोट्यामदये कोणत्याही 

स्वरूपाचा बदल करण्यासाठी द्दकमान ८५%  मान्यता अवश्यक ऄसते.  प्रत्येक राष्ट्राची 

मते त्या राष्ट्राच्या कोटयाच्या अधारावर ठरवली जातात. प्रत्येक राष्ट्रात द्दकमान २५0 

मते ऄसतात. त्यावरील प्रत्येक लाख   SDR  वर एक द्दमळते. 
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अथथव्यवस्था: 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीचे ईत्पन्नाचे  प्रमखु साधन म्हणजे सदस्य    राष्ट्रानंी भरलेली  

वगथणी होय. द्दशवाय गरीब देशानंा सवलतीच्या दरात कजथ देण्याकररता अंतरराष्ट्रीय 

नाणेद्दनधी कडून द्दवशेष द्दनधी ईभारला जातो या द्दनधीमदये द्दवकद्दसत राष्ट्रे अपले योगदान 

देतात.  

 

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधीचे कायथ: 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी प्रामखु्याने तीन स्वरूपाशी कायथ पार पडते ते म्हणज े द्दनरीक्षण 

तादं्दत्रक सहाय्य व कजथपरुवठा द्दशवाय नाणेद्दनधी वषाथतून दोन वेळा  world Economic 

Outlook या नावाने ऄहवाल प्रद्दसद्ध करते. त्यामधून जागद्दतक व प्रादेद्दशक घडामोडी चा 

अढावा  घेउन भद्दवष्ट्याचा वेधही माडंलेला ऄसतो. अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीच्या वतीने 

प्रत्येक सभासद राष्ट्राच्या ऄथथव्यवस्थेचा सखोल ऄभ्यास करून   त्यास वषाथतून द्दकमान 

एकदा तरी सल्ला द्ददला जातो. सदस्य राष्ट्राना नाणेद्दनधी कडून मोफत तादं्दत्रक प्रद्दशक्षण 

द्ददले जाते.  

 

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधी व जागणतक बँक : 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी व जागद्दतक बकँ या भद्दगनी ससं्था  मानल्या जातात. या दोन्ही 

ससं्थाचंी द्दनद्दमथती िेटनवूड येथे १९४४ साली झाली. अपल्या सभासद राष्ट्राची जीवनमान 

ईंचावेल ऄसे समान ईद्दिष्ट या दोन्ही ससं्था अपल्या समोर ठेवताना द्ददसतात.  या 

ईद्दिष्टाकंडे पाहण्याचा दृष्टीकोन ही परस्परपूरक अहे.  जसे द्दक अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी 

अंतरराष्ट्रीय ऄथथव्यवस्थेच्या द्दस्थरतेकरीता प्रयत्न करते तर जागद्दतक बकँ व भद्दवष्ट्यातील 

अद्दथथक द्दवकास व दाररद्रय् द्दनवारण याचा द्दवचार करते.  या दोन्ही ससं्था वषाथतून दोन वेळा 

एद्दप्रल व ऑक् टोबर मद्दहन्यात एकद्दत्रत बैठका घेतात.  

 

या बकँामंदये दोन्ही ससं्थाचं्या अद्दण द्दनयामक मंडळाचे सदस्य एकमेकाशंी चचाथ करतात व 

जागद्दतक  प्रश्नाचंी  सोडवणूक करण्याचे ईपाय माडंताना द्ददसतात. 

 

आंतरराष्ट्रीय नाणणेनधीचे बदलते स्वरूप : 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीची एकूण रचना द्दह द्दवकद्दसत बड्या राष्ट्रानंा एक झकुते माप देणारी 

अहे.  अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीमधील राष्ट्राचें स्थान लोकशाही तत्त्वाप्रमाणे समान दजाथ  

देणार े ऄसून ते अद्दथथक क्षमतेवर ऄवलंबलेले अहे. द्दवकासनशील राष्ट्राने याद्दवरोधात  

ऄलीकडच्या काळात अपला अवाज सघंद्दटत करावयास सरुुवात केलेली द्ददसते. 

त्यादृष्टीने अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीच्या बैठकामंधून काही द्दनणथय घेण्यात येत अहेत. तरीही 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीच्या जाचक ऄटींमळेु सदस्य राष्ट्रे कजथ मागण्यात धजावताना 

द्ददसत नाहीत तरीही दसुऱ्या महायदु्धानतंर द्दनमाथण झालेल्या ऄजून पूवथ अद्दथथक सकंटानंा 

तोंड देण्याचे व जागद्दतक ऄथथव्यवस्थेत द्दस्थरावताना प्रदान करण्याचे मोठे कायथ 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी ने पार पडलेले द्ददसते.  अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी च्या पढुाकाराने 

खऱ्या ऄथाथने व्याज ईदारीकरण अद्दण जागद्दतकीकरणची प्रद्दक्रया गद्दतमान झाली ऄसे 

म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 
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जागणतक व्यापार संघटना (WTO): 

ईरूग्वे कराराचा पररणाम म्हणून गॅटचे तात्परुत्या करारातून औपचाररक ससं्थेत रूपातंर 

झाले. या ससं्थेस जागद्दतक व्यापार सघंटना ऄसे सबंोधले जाते. गॅटच्या मराथकेश 

करारानसुार १ जानेवारी १९९५ रोजी जागद्दतक व्यापार सघंटना ही ससं्था स्थापन 

करण्यात अली. 

 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेची ईद्दिष्टे पढुील मदुद््याचं्या अधार ेऄद्दधक स्पष्ट करण्यात येतील. 

१ . बहुपक्षीय व्यापार पद्धतीचा द्दवस्तार करणे. 

२.  अंतरराष्ट्रीय व्यापार वदृ्दद्धगंत करणे. 

३. रोजगाराच्या सधंी ईपलब्ध करणे. 

४.  द्दवकसनशील देशानंा द्दवकासासाठी सहाय्य करणे. 

५.  ऄत्यल्प द्दवकद्दसत देशानंा द्दवकासाची सधंी द्दमळावी यासाठी सकारात्मक ईपाय 

योजना करणे. 

 

जागणतक व्यापार संघटना रचना: 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेची रचना पढुील मदु्याचंा अधार ेऄद्दधक स्पष्ट करता येइल. 

 

१. मतं्रीपररषद: 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेतील सवोच्च पातळीवर कायथ करण्याची ससं्था म्हणून मंत्री पररषद 

या व्यवस्थेची रचना केली गेली अहे.   या मंत्री पररषद सदस्य राष्ट्राचे वाद्दणजय मंत्री 

सदस्य म्हणून  कायथरत ऄसतात. 

 

२. सवथ साधारण मडंळ (General  Council): 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेचे दैनदं्ददन कामकाज सरुळीत पार पाडण्याकरता द्दवद्दवध मंडळे 

कायथ करतात.  त्यापैकी सवथसाधारण मंडळ हे सवाथत महत्त्वाचे मानले जाते.  या मंडळातंगथत 

ही सवथसाधारणपणे दोन मंडळी कायथरत ऄसतात. त्यातील एक मंडळ राष्ट्रा ं राष्ट्रामंधील 

व्यापारातून द्दनमाथण झालेले वाद सोडवण्याचे कायथ पार पाडते तर दसुर े मंडळ हे व्यापार 

धोरणाचा अढावा घेण्याचे कायथ पार पाडत ऄसते.  

 

३. वाद-णववाद णनवाडा  मडंळ (Dispute Settlement Body): 

वाद द्दववाद द्दनवाडा मंडळाच्या वतीने राष्ट्रा ं राष्ट्रामंधील वादाचे प्रश्न समनव्याच्या 

मादयमातून सोडवण्याचा प्रयन्त केला जातो. 

 

४. व्यापार धोरण आढावा मडंळ: 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेच्या सवथसाधारण मंडळाकडून व्यापार धोरणाचा अढावा घेण्याच्या 

दृष्टीने तीन मद्दहन्या कररता सद्दमत्या द्दनयकु्त्या केल्या जातात. त्यापैकी एक म्हणजे व्यापार 

व द्दवकास सद्दमती दसुरी व्यवहार तोलावर द्दनयतं्रण ठेवणारी सद्दमती व द्दतसरी म्हणजे 
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ऄंदाजपत्रक द्दवत्तव्यवहार व प्रशासन साभंाळणारी सद्दमती या सद्दमत्या जागद्दतक व्यापार 

सघंटना व  सवथसाधारण मंडळाने सोपद्दवलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात.  

 

५. सणचवालय :  (Secretariat of the WTO) 

जागद्दतक व्यापार सघंटनेचे प्रशासन हे वास्तद्दवकता प्रशासन सद्दचव पातळीवर मंडळाकडून 

राबवले जाते. सद्दचवालयाच्या  या प्रमखु्यास डायरेक्टर जनरल ऄसे म्हणतात.  या 

डायरके्टर जनरल ची  द्दनयकु्ती मंत्री पातळीवर पररषदेमाफथ त केली जाते.  याची मदुत चार 

वषाथची ऄसते. या डायरके्टर जनरल ची मदत करण्याकररता चार स्वतंत्र डे्यटुी डायरके्टर 

द्दनयकु्त केले जातात. 

 

जागणतक व्यापार संघटनेचे कायथ:  

जागद्दतक व्यापार सघंटनेचे प्रमखु कायथ पढुील प्रमाणे माडंता येतील. 

१.   बहुपक्षीय व्यापार  सबंंद्दधताचं्या कराराचे प्रशासन अद्दण ऄंमलबजावणी करण्याचे 

कायथ WTO ने पार पाडलेले अहे.  

२. व्यापारातील वाटाघाटी घडवून अणण्याकरता समन्वयक म्हणून WTO महत्त्वाची 

भूद्दमका बजावत  अहे. 

३. अंतरराष्ट्रीय व्यापार व व्यवहारामंदये जे वाद वा तंटे द्दनमाथण होतात त्याचें शातंतेच्या 

व समन्वययाच्या मागथने द्दनरसन करण्याचे WTO ने पार पाडले अहे. 

४. अंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने ऄडचणीच्या ठरणाऱ्या जकाती व व्यापारातील आतर 

द्दनबांध पद्धती पासून सटुका करून देण्याचे महत्त्वाचे कायथ WTO ने पार पडलेले 

द्ददसते, 

५.  अंतरराष्ट्रीय व्यापार सलुभ होण्याच्या दृष्टीने द्दनयमावली द्दवकद्दसत करण्याचे व त्यास 

जागद्दतक राष्ट्राचंी मान्यता घेण्याचे कायथ WTO पार पडताना द्ददसते. 

६.  जागद्दतक व्यापार धोरण ठरद्दवणाऱ्या अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी व जागद्दतक बकेँ सारख्या 

ससं्थानंा सहकायथ करण्याचे कायथ WTO पार पडते. 

                 

एकंदरीत WTO एकमेव जागद्दतक अंतरराष्ट्रीय ससं्था अहे.  जी राष्ट्राचं्या दरम्यान 

व्यापारा द्दवषयी द्दनयमाशंी सबंंद्दधत अहे. WTO च्या ठरावांना जागद्दतक बहुताशं व्यापारी 

ससं्था राष्ट्राचें कायदेमंडळात मजरुी द्दमळते. अंतरराष्ट्रीय व्यापार सघंटनेकडून माडंण्यात 

येणार े ठराव सवथसाधारण लाबंलचक द्दकचकट ऄसतात कारण ती एक प्रकार े कायदेशीर 

सदं्दहताच ऄसते त्यात WTO अपल्या ईपक्रमाचंा द्दवस्ततृ पल्ला वणथन करताना द्ददसतो. 

 

जागणतकीकरण ही संकल्पना व प्रभाव : 

जागद्दतकरण हा समकालीन जागद्दतक राजकारणातील एक महत्त्वाचा व परवलीचा शब्द 

बनला अहे. जागद्दतकीकरण ही एक सजं्ञा केवळ वणथनात्मक नसून ती एक द्दवद्दशष्ट द्दवचार 

प्रणालीचे द्दनदेशक अहे. जागद्दतकरण सजें्ञस  पयाथयी शब्द म्हणून सावथत्रीकरण वा वैश्वीकरण 
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यासारखा सजं्ञा ही वापरल्या जातात.  दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनतंर या तत्त्वज्ञानाला 

पूरक पररद्दस्थती द्दनमाथण झाली. यरुोद्दपयन वसाहतवादातून स्वतंत्र झालेली राष्ट्रे अद्दथथक 

दृष््टया दलुथभ होती.  परतं ु त्यानंी लोकशाही शासन व्यवस्थेचा स्वीकार जगातील बहुताशं 

राष्ट्राचें तत्त्वज्ञान समान बदले त्यातून जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेस नवे पररणाम द्दमळाले. 

द्दवचार प्रणालीच्या दृष्टीने जागद्दतकीकरण हे एक ईपाययोजना मानवी लागेल. 

जागद्दतकीकरणाची द्दवचारधारा प्रामखु्याने वतथमानकालीन द्दवचारांवर धोरणद्दनद्दितीवर व 

जागद्दतक व्यवहाराच्या वचथस्व गाजवते जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया अंतरराष्ट्रीय व्यापार व 

भाडंवल तंत्रज्ञान व माद्दहती याचं्या एकाच जागद्दतक बाजारपेठेत होणाऱ्या वाढत्या प्राप्ती व 

खोलीचे द्दनदेशन करते.  जागद्दतकीकरणाच्या सकंल्पनेने समकालीन जागद्दतक राजकारण व 

अंतरराष्ट्रीय सबंंध द्दवद्या शाखा प्रभावत केली अहे.  यादृष्टीने  सकंल्पनेचा प्रभाव 

ऄभ्यासने अवश्यक ठरते.  

 

जागणतकीकरण अथथ व व्याख्या : 

जागद्दतकीकरण ही सकंल्पना पुढील काही व्याख्यांच्या अधारे ऄद्दधक स्पष्ट करता येइल  

 

१. एडवडथ  हमथन: 

“जागद्दतकीकरण ही ईत्पादने भाडंवल सेवा व अद्दथथक सबंंध याचंा सीमापार वाढता प्रभाव 

दशथवणारी प्रद्दक्रया अहे. 

 

२.संयुक्त राष्ट्र : 

 “जागद्दतक सहकायाथमधून नवी राजकीय व्यवस्था द्दस्थर करून द्दवकद्दसत करणे. व त्या 

राष्ट्राचंा सवाांगीण द्दवकास करणे म्हणजे जागद्दतकीकरण होय”. 

 

३.जागणतक बँक :  

“ईपभोग्य वस्तूंवर सवथ वस्तूचं्या अयातीवरील द्दनबांध ट््याट््याने रि करून अद्दण 

सावथजद्दनक के्षत्रातील खाजागीकरण करण म्हणजे जागद्दतकरण "  

 

कॉक्स आणण कॉटनथ :  

जागद्दतक  भाडंवलशाहीतनु  द्दनमाथण झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या ऄसा त्याचंा प्रभाव 

करणारी अंतरराष्ट्रीय राजकीय अद्दण अद्दथथक व्यवस्थेत राष्ट्राचंी भूद्दमका मयाथद्ददत 

करणारी प्रद्दक्रया म्हणजे जागद्दतकीकरण होय. 

 

वरील व्याख्यान मधून जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत अद्दथथक घटकाचें  प्राबल्य ऄद्दधक 

ऄसल्याचे प्रत्ययास येते. वास्तद्दवक पाहता जागद्दतकीकरण हे केवळ अद्दथथक प्रद्दक्रया नसून 

ती द्दवद्दवध पैलू ऄसणारी एक सवथव्यापी प्रद्दक्रया अह े म्हणून जागद्दतकीकरण या 

सकंल्पनेच्या सवथसाधारण पढुील प्रमाणे स्पष्ट केला जातो. मानवी जीवनाच्या सवथ के्षत्रात 

व्यापक सखोल व वेगवान ऄसे परस्पर सबंंध प्रस्थाद्दपत करणारी ईत्पादने सेवा व भाडंवल 

लोकसेवा माद्दहती ससं्कृती यांचे सीमापार वाढते प्रवाह द्दनमाथण करणारी प्रद्दक्रया अहे.” 
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जागणतकीकरणाची वैणिष््टये: 

 जागद्दतकीकरणाची सकंल्पनांची प्रमखु वैद्दशष््टये पढुील प्रमाणे स्पष्ट  करता येतील. 

१.  जागद्दतकीकरण ही द्दवद्दवध स्तरावंर लोकाचंी सबंंध द्दक्रया-प्रद्दक्रया वदृ्दद्धगंत करणारी 

प्रद्दक्रया अहे. 

२.  जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया ही मकु्त जागद्दतक व्यवस्थेच्या द्दनद्दमथतीशी सबंंद्दधत प्रद्दक्रया 

अहे. 

३.  जागद्दतकीकरणाच्या एकूण प्रद्दक्रयेत बहुराष्ट्रीय कंपन्याचंी भूद्दमका व प्रभाव द्दनणाथयक 

स्वरूपाचा अहे. 

४. अंतरराष्ट्रीय अद्दथथक व राजकीय व्यवस्थेत द्दबगर शासकीय सघंटनेची महत्त्वाची 

भूद्दमका अहे. जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेचे खास वैद्दशष््टये अहे. 

५.  जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत  द्दवभागीय व्यापारी व अद्दथथक सघंटना याचंी भूद्दमका ही 

महत्त्वाची ठरणारी अहे. 

६.  जागद्दतक स्तरावर व्यापार राजवटींच्या घडून अलेला ईदय अद्दण द्दवकास या 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत एक वैद्दशष््टय मानले जाते. 

 

जागणतकीकरणाच्या प्रणियेचा प्रभाव : 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत राष्ट्रराजय व्यवस्थेतील प्रभाव पढुील मदुद््याचं्या अधारे 

ऄद्दधक स्पष्ट  करता येइल. 

 

१. राष्ट्र राज्य व्यवस्थेचा प्रभाव कमी झाला : 

शीतयदु्धात  काळात सोद्दव्हएत रद्दशयाचे द्दवघटन व माद्दहती तंत्रज्ञानातील क्रादं्दतकारी बदल 

या दोन घटकामंळेु जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया ऄद्दधक वेगवान झाली. आंटरनेट व माद्दहती 

तंत्रज्ञानातील क्रातंीमळेु जगभरातील लोक एकमेकाशंी जोडले गेले. त्याचबरोबर राष्ट्र 

राजयाचं्या सीमारषेा ही दूरवर बनलेल्या द्ददसतात. जागद्दतकारणाच्या प्रद्दक्रयेमळेु राजयातील 

नागररकाचं्या स्थलातंरावर मयाथदा टाकण्याची राजयाची क्षमता मयाथद्ददत झालेली द्ददसते.  

 

२. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील  पदसोपान व्यवस्था नष्ट :  

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेचा एक प्रभाव म्हणजे अतंरराष्ट्रीय स्तरावर कायथरत ऄसणारी 

राजयारंाजयामधील पदसोपान व्यवस्था नष्ट होण्याची प्रद्दक्रया सरुू झाली. माद्दहती 

तंत्रज्ञानातील क्रातंीमळेु िोट्या राष्ट्राचें व सवथसामान्य जनतेचे सक्षमीकरण  घडून येण्यास 

मदत झाली. या घटकामंदये सते्तचे द्दववरण घडवून अणण्यात जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेने 

महत्त्वाची भूद्दमका बजावली. या सवथ प्रद्दक्रयेत राजयाचंी भूद्दमका केवळ एका ईदासीन 

द्दनरीक्षक ऄसल्याचे द्ददसत 
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३. राज्याच्या पारपंाररक मके्तदारीचे संपुणष्टकरण: 

राजयाचंी काही के्षत्रामंदये पारपंाररक दृष््टया एक प्रकारची मके्तदारी प्रस्थाद्दपत झालेली होती. 

ही मके्तदारी जागद्दतकरण व माद्दहती तंत्रज्ञानातील  क्रातंीने सपंषु्टात अणली.  ईदाहरणाथथ  

माद्दहतीच्या स्तोतं्र वर राजयाचे पारपंाररक मके्तदारी प्रस्थाद्दपत झालेली होती. मात्र 

आंटरनेटच्या मादयमातून ही मके्तदारी सपंषु्टात अलेली द्ददसते. 

 

४. राज्याच्या आणथथक क्षेत्रातील अणधकायायांवर मयाथदा: 

जागद्दतकीकरणाच्या या प्रद्दक्रयेने राजयाच्या अद्दथथक  के्षत्रातील सावथभौमत्वाचा बऱ्याच 

प्रमाणात भाग ऄंद्दकत केलेले द्ददसते. अद्दथथक के्षत्रामंदये जागद्दतक ऄथथव्यवस्था भाडंवली 

बाजारपेठ व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांची भूद्दमका द्दनणाथयक ठरताना द्ददसते अहे. ईदाहरणाथथ  

राजय बहुराष्ट्रीय कंपन्याचं्या हालचालींवर कोणतेही द्दनयतं्रण प्रस्थाद्दपत करू शकत नाहीत. 

बहुराष्ट्रीय कंपन्यानंा राजय व राजयाचे द्दहतसबंंध याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते.  

बहुराष्ट्रीय कंपन्या  परराष्ट्र  के्षत्रातील  तसेच राजयातंगथत व्यवहारावंर द्दनणथय द्दनद्दमथती 

प्रद्दक्रयेवर पररणाम घडवून अणतात. 

 

५. व्यापार संघ यांचे महत्त्व वाढले: 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेने एका बाजूने राजयाचे महत्त्व कमी केले तर दसुऱ्या बाजूने 

बहुराष्ट्रीय सघंटना व व्यापार सघंटना याचें महत्त्व वाढलेले द्ददसते. अज जागद्दतक स्थरावर 

हे व्यापार सघं व सघंटना एखाद्या राजवटी प्रमाणे कायथरत ऄसलेले द्ददसतात ईदाहरणाथथ  

द्दवश्व व्यापार सघंटनेचे सारख्या अंतरराष्ट्रीय सघंटनेच्या द्दनयमातंगथत जागद्दतक 

व्यापाराच्या ९६% व्यापार चालतो. या सघंाने घेतलेले द्दनणथय सवथ सदस्य राष्ट्रानंा मान्य 

करावे लागतात. 

 

६. आंतरराष्ट्रीय करारांना महत्त्व: 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत अंतरराष्ट्रीय करार यानंा महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून द्ददलेले 

द्ददसते. जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेतून द्दवद्दवध के्षत्रातील अंतरराष्ट्रीय करार यानंी 

राजयाच्या ऄद्दधकाऱ् यावंर मयाथदा द्दनमाथण केल्या अहेत ईदाहरणाथथ मागील सहा दशकात 

मानवद्दधकार सदंभाथत १00 हून ऄद्दधक लहान मोठे करार अंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यक्षात 

अले अहेत. यातील बहुताशं करार हे सदस्य राष्ट्रावंर बंधनकारक ऄसतात. 

 

७. अ राज्य घटकांना महत्त्व:   

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेने राजय घटकानंा एकूण जागद्दतक प्रद्दक्रयेत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त 

झाले अह.े अंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायथ करणाऱ्या द्दबगर शासकीय ससं्था व सघंटना 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या अंतरराष्ट्रीय व के्षत्रीय व्यापार सघं यानंी राजयाच्या पारपंाररक ऄद्दधकार 

के्षत्रातही  अवाहन द्ददलेले द्ददसते.  एकूण द्दनणथय प्रद्दक्रया प्रभाद्दवत करण्याची क्षमता या 

राजय घटकानंा प्राप्त होताना द्ददसते. हा जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेचा एक प्रभाव अहे. 
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८.  राष्ट्र राज्यावरील ताण व दबावात वाढ: 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत एकूण  राष्ट्र राजय व्यवस्थेवरील ताण वाढत जात ऄसल्याचे 

द्दनदशथनास येते. त्याचबरोबर अंतरराष्ट्रीय कराराचें पालन राजयाकडून करून घेण्याकररता 

सवथकष स्वरूपाचा दबाव वाढवत जात ऄसल्याचे द्ददसते ईदाहरणाथथ द्दवश्व व्यापार सघंटनेने 

कडून पाररत करण्यात अलेल्या करारांचे पालन करण्यासाठी त्यास मान्यता व मंजरुी 

देण्यासाठी द्दवश्व व्यापार सघंटनेकडून  िोट्या िोट्या राजयावंर मोठ्या प्रमाणात दबाव 

टाकण्यात येतो याद्दशवाय पयाथवरण मानव ऄद्दधकार ऄण्वस्त्रांचा वापर या सबंंधाचे जे द्दवद्दवध 

करार अहेत त्याचं्या ऄंमलबजावणी कररता ही सदस्य राष्ट्रावंर मोठ्या प्रमाणात दबाव 

वाढवला जातो या सवथ प्रद्दक्रयेमुळे राजयावरील ताण वाढताना द्ददसतो. 

 

९. राष्ट्रीय सावथभौमत्वावर आिमण: 

जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेत राजय सकंल्पनेचा ऄपररहायथ घटक ऄसणाऱ्या सावथभौमत्व या 

तत्त्वास प्रभाद्दवत केलेले अढळते. जागद्दतकीकरणच्या प्रद्दक्रयेत ऄंतगथत व परराष्ट्र धोरण 

द्दवषयक प्रद्दक्रया राबवताना राजयाकंडे ऄसणाऱ्या सावथभौम शक्तीला  एका बाजूने प्रभाद्दवत 

केले अह ेतर दसुऱ्या बाजूने द्दवद्दवध अंतरराष्ट्रीय सघंटनाचं्या माफथ त राजयाचें चौकशीचे 

पडताळणीचे प्रकार वाढवले गेले अहेत  ईदाहरणाथथ   अंतरराष्ट्रीय ऄनशुक्ती ससं्थेकडून 

ऄनेक राष्ट्रावंर दबाव वाढद्दवला जातो. आराक, आराण, ईत्तर कोररया याचं्यावर केली गेलेली 

कायथवाही ही त्या राष्ट्राचं्या सावथभौमत्वाचा वरील एका प्रकारचे अक्रमण होते.  

 

साराशं जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया ही समकालीन जागद्दतक राजकारणात सवाथद्दधक 

प्रभाद्दवत करणारी प्रद्दक्रया मानली जाते. जागद्दतकीकरण एकीकरण व परस्परावलंबत्वाची 

एक अंतर प्रद्दक्रया अह ेजी व्यवहाराच्या सवथच के्षत्रामदये प्रत्यक्षात येताना द्ददसते. माद्दहती 

तंत्रज्ञानातील क्रातंी व भाडंवली बाजारपेठाचं्या वाढीपूढे एकूण जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया 

गद्दतमान झालेली द्ददसते. 

 

क्षते्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना: 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधामंदये के्षत्रीय सघं अंतरराष्ट्रीय सघंटना व व्यापारी सघं याचें महत्त्वाचे 

स्थान द्दनमाथण झाले अहे अज जगभरातील कोणतेही राष्ट्र स्वतंत्रपणे अपले धोरण प्रद्दक्रया 

राबवू शकत नाहीत परस्पर सामंजस्य सहकायथ याद्दशवाय  राष्ट्र राजयानंा पयाथय नाही 

दसुऱ्या महायदु्धानतंर च्या काळात या सदंभाथतील जाणीव राष्ट्र राजयामंदये अद्दथथक वदृ्दद्धगंत 

होत गेल्याचे द्ददसते जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेने यादृष्टीने ऄद्दधक पोषक वातावरण द्दनमाथण 

केलेले द्ददसते त्या दृष्टीने या सदंभाथतील महत्त्वाच्या सघं व सघंटनाचंा भाग ऄभ्यास करणे 

महत्त्वाचे ठरते. 

 

क्षेत्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना: 

अंतरराष्ट्रीय सबंंधामदये के्षत्रीय सघं अंतरराष्ट्रीय सघंटना व व्यापारी सघं याचें महत्वाचे 

स्थान द्दनमाथण झालेले अहे. अज जगातील कोणतेही राष्ट्र स्वतंत्रपणे अपली धोरण 

प्रद्दक्रया राबवू शकत नाहीत. परस्पर सामंजस्य , सहकायथ याद्दशवाय राष्ट्र राजयानंा पयाथय 

नाही. दसुऱ्या महायदु्धानतंरच्या काळात यासदंभाथतील जाणीव राष्ट्र राजयामदये ऄद्दधक 
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वदृ्दद्धगत होत गेल्याचे द्ददसते. जागद्दतकीकरणाच्या प्रद्दक्रयेने यादृष्टीने ऄद्दधक पोषक 

वातावरण द्दनमाथण केलेले द्ददसते. त्यादृष्टीने या सदंभाथतील महत्वाच्या सघं व सघंटनांचा 

ऄभ्यास करणे महत्वाचे ठरते.  

 

क्षेत्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना अथथ : 

के्षत्र द्दह भौगोद्दलकतेशी द्दनगद्दडत ऄसणारी सकंल्पना अहे.  के्षत्राची व्याख्या ही सतत 

बदलत ऄसलेली अपणास द्ददसते त्याचप्रमाणे काळाप्रमाणे एखाद्याला द्दवद्दशष्ट के्षत्रात 

राजयाचं्या एकत्र राहण्याची कारणेही बदलू शकतात जसे की यदु्धोत्तर काळात पूवथ 

यरुोपमधील ऄनेक देशानंा प्रामखु्याने पाद्दिमात्य ऄसणाऱ्या यरुोप एच समूहात प्रवेश 

देण्यात अला अहे.  त्यानसुार पद्दिम यरुोपीय अत्मभान अतून वेगवेगळे यरुोपीय 

अत्मभान द्दवकद्दसत होत ऄसल्याचे द्ददसते त्याप्रमाणे पद्दिम यरुोपीय के्षत्राची व्याख्याही 

बदलताना द्ददसते हीच बाब अपणास अद्दशयातील राष्ट्राचं्या अद्दशयान या सघंटने सदंभाथत 

घडताना द्ददसते के्षत्रीय एकत्र येण्याची कारणे व घटक बदलते ऄसू शकतात. जसे की पद्दिम 

यरुोप व अग्नेय अद्दशया मधील राष्ट्राचं्या के्षत्रीय त्याच्या अधारावर एकत्र येण्यामागे 

एकेकाळी सरुक्षा हा घटक प्रभावी होता. अज या सरुक्षाच्या घटकाची जागा प्रामखु्याने 

अद्दथथक द्दहतसबंंधानंा घेतलेली द्ददसते. 

 

साधारणतः ससु्पष्ट ऄशा के्षत्रामंदये के्षत्रीयतेची प्रद्दक्रया सरुू होते.  समान भौगोद्दलक 

सासं्कृद्दतक ओळख, सामाद्दयक द्दहतसबंंध ऄसलेल्या के्षत्रीय देशामंदये अद्दथथक, राजद्दकय -

सरुक्षा द्दवषय राजकीय सहकायथ वाढीस लागणे या के्षत्रीय ऄसे म्हणतात यावरून के्षत्रीय 

सघंटना के्षत्रीय सघंटनाचंी व्याख्या साधारणता पढुील शब्दात माडंता येउ शकते. के्षत्रीय 

द्दकंवा प्रादेद्दशक सघंटन म्हणजे समान देशाचं्या द्दकंवा गरजाचं्या प्राप्तीकररता राष्ट्राचं्या 

सभासदांनी एकत्र येउन स्थापन केलेले सघंटन होय. 

 

महत्त्वाच्या क्षेत्रीय  आंतरराष्ट्रीय संघटना: 

जागद्दतक राजकारणात प्रभाद्दवत करणाऱ्या काही प्रमखु सघं व सघंटनाचंी माडंणी पढुील 

प्रमाणे सदं्दक्षप्त स्वरूपात करता येइल 

 

१.  युरोपीय संघ ( युरोणपयन युणनयन):  

पद्दिम यरुोप मधील राष्ट्रानंी दसुऱ्या महायदु्धानतंर परस्पर सहकायाथने अपल्या प्रश्नाचंी 

सोडवणूक करण्यासाठी यरुोपीय सघंाची स्थापना केली.  बेद्दल्जयम  जमथनी , िान्स, 

आटली, लक्सझोबगुथ व नेदरलडँ सहा देश यरुोद्दपयन संघाचे ससं्थापक राष्ट्र अहेत. 

१९९१च्या ऐद्दतहाद्दसक मॅरीश करारातून यरुोद्दपयन महासघंाचा ईदय झालेला ऄसला तरी 

वास्तव १९५१ पासून यरुोपीय महासघंाची पाश्वथभूमी तयार झाली त्यात १९५१ ऄसा 

पॅररस करार १९00-५७ चा करार १९८६ साली  झालेला एद्दककृत यरुोद्दपयन  

कायद्याद्दवषयी करार व १९९१ चा मॅरीश करार याचंा प्रामखु्याने समावेश होतो. 
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मॅरीश करार ९ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ऄद्दस्तत्वात अला व यरुोपीय महासघं ऄद्दस्तत्वात 

अला सदया यरुोद्दपयन महासंघाचे सदस्य सखं्या ही पंधरा होती मात्र यातून ऄलीकडच्या 

काळात द्दिटन ने बाहेर पडण्याचा द्दनणथय घेतलेला अहे 

 

युरोणपयन महासंघाची उणिष्ट:े 

१.  सदस्य राष्ट्रामंधील अद्दथथक व्यापारी सामाद्दजक व राजकीय पातळीवरील सहकायथ 

वाढद्दवते 

२.  अद्दथथक द्दवत्तीय संघ स्थापन करणे 

३.  एक  समान चलन व्यवस्था द्दनयाथत करणे 

४.  यरुोप सामूद्दहक सरंक्षण अद्दण परराष्ट्र धोरण द्दनद्दमथतीसाठी प्रयत्न करणे 

५. सपूंणथ यरुोप कररता एका नागररकाच्या द्दनद्दमथती कररता प्रयत्न करणे 

 

२. आणियान: 

१९६७ साली अद्दशयान या ससं्थेची स्थापना झाली. दद्दक्षण पूवथ अद्दशयाइ राष्ट्राचंी 

सहकायथ संघटना म्हणून अज जागद्दतक राजकारणात ऄद्दभयानाचे स्थान महत्त्वपूणथ अहे. ८ 

ऑगस्ट १९६७  रोजी बकँॉक येथे अद्दशयानची स्थापना झाली. आंडोनेद्दशया, मलेद्दशया, 

द्दफद्दलपाइन, द्दसगंापूर, थायलंड अद्दण हे अद्दशयातले मूळ सभासद राष्ट्र अहते.  

त्यानतंरच्या काळात १९८४ मदये िनेुइ १९४५ मदये द्दव्हयेतनाम अद्दण १९९७ मदये 

मॅनमार व लाओस तर १९९९ मदये कंबोडीया हे देश अद्दशयन मदये सामील झाले. सदस्य 

राष्ट्राचं्या शासन प्रमखुाचंी द्दशखर पररषद ही ऄद्दभयान द्दनद्दमथत द्दनणथय प्रद्दक्रयेतून सवोच्च 

पररषद अहे. अद्दशयाइ द्दशखर पररषद दरवषी भरते परराष्ट्र मंत्रयाचंी पररषद ही दरवषी 

भरवली जाते ऄद्दभयान म्हणजे पाच वषाांच्या मदुतीत करता ऄद्दभयानाच्या मखु्य सद्दचवांची 

नेमणूक केली जाते. 

 

ऄद्दभयानाच्या मादयमातून काही महत्वाचे करार घेउन अलेले अहेत. त्यात ऄद्दभयानाचा 

प्रकार १९६७ मदये शातंता स्वतंत्र ऄसलेल्या के्षत्राच्या जाहीरनामा १९७१ चा शहराच्या 

दद्दक्षण चीन समदु्र द्दवषयक जाहीरनामा १९९२ चा अग्नेय अद्दशया रद्दहत द्दवरद्दहत के्षत्राचा 

करार १९९७ ऄद्दभयान द्दवजन  २०२० ते १९९७ हे महत्त्वाचे मानले जातात.  के्षत्रीय 

सरुके्षच्या दृद्दष्टकोनातून १९९४मदये ऄद्दभयान के्षत्रातील व्यासपीठाची (ARF – ASEAN 

REGIONAL FOURAM) ची स्थापना करण्यात अली अहे. या फोरममदये 

ऄद्दभयानाच्या दहा सदस्य राष्ट्राचें द्दशवाय ऑस्रेद्दलया, कॅनडा, चीन,  यरुोद्दपयन सघं,  

भारत, जपान, ईत्तर दद्दक्षण कोररया, मंगोद्दलया, न्यूझीलंड,  पाद्दकस्तान, पापूअन्यूद्दगनी, 

रद्दशया-ऄमेररका याचंा समावेश अहे. याचंा फोरम मदये के्षत्रीय सरुके्षशी सबंंद्दधत बाबींवर 

चचाथ व वाटाघाटीने केल्या जातात. १९९२ पासून मकु्त व्यापार के्षत्राची AFT- ASEAN 

free Trade Area) वाटचाली दमदारपणे सरुू अहे. अद्दशयानने भद्दवष्ट्यतील दृष्टीकोनाने 

अद्दथथक व द्दवत्तीय के्षत्रातील एकात्मीकरण अद्दण अद्दशयान देशाना जोडणारी वाहतूक 
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व्यवस्था हवाइ वाहतकुीचे एकत्रीकरण अद्दण अद्दशयानचे उजाथ नेटवकथ  याचें महत्त्वाचे 

स्थान द्ददलेले  द्ददसते. 

 

साकथ  (SAARC - दणक्षण आणियाई प्रादेणिक सहकायथ पररषद): 

पार्श्थभूमी:  

दद्दक्षण अद्दशयाइ देशांनी एकद्दत्रत येउन स्थापन केलेली सघंटना. या देशानंी एप्रील ते 

द्दडसेंबर १९८५ या काळात प्रदीघथ चचाथ करून द्ददनाकं ८ द्दडसेंबर १९८५ रोजी साकथ  

सघंटनेची ढाका येथे स्थापना केली. या बाबतीत बागंला देशाचे तत्कालीन ऄदयक्ष जनरल 

इशाथद यानंी ऄंद्दतम पढुाकार घेतला होता. सरुुवातीला भारत, बागंला देश, श्रीलंका, 

मालदीव, पाद्दकस्तान, भूतान अद्दण नेपाळ हे सात देश या सघंटनेचे सदस्य होते. दद्दक्षण 

अद्दशयातील देशाचें समाजकल्याण अद्दण तेथील लोकाचंा जीवनद्दवकास, अद्दथथक द्दस्थतीत 

सधुारणा आत्यादी ईद्दिष्ट ेसमोर ठेवून ही सघंटना तयार केली गेली होती. या सवथ देशानंी त्या 

वेळी ऊषी, ग्रामीण द्दवकास, दूरसचंार, हवामान, अरोग्य अद्दण लेकसखं्यावाढ या के्षत्रातं 

एकाद्दत्मक कृद्दतकायथक्रम राबद्दवण्याचे ठरद्दवले. साकथ च्या स्थापनेनतंर ऄनेक देश या 

सघंटनेत सदस्य द्दकंवा द्दनरीक्षक म्हणून सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील होते. बऱ्याच 

वादावादीनतंर एद्दप्रल २००७ मदये ऄफगाद्दणस्तानला अठवा सदस्यदेश म्हणून या 

सघंटनेत प्रवेश देण्यात अला. सदया ऑस्रेद्दलया, चीन, आराण, जपान, मॉररशस, म्यानमार, 

दद्दक्षण कोररया, ऄमेररका हे अठ देश अद्दण यरुोद्दपयन यदु्दनयन ही सघंटना यानंा द्दनरीक्षक 

देश म्हणून दजाथ देण्यात अला अह.े  

 

म्यानमारला लवकरच पूणथ सदस्यसत्व द्ददले जाइल, तर रद्दशया, दद्दक्षण अद्दिका अद्दण 

टकी ह ेदेश द्दनरीक्षक देशाचा दजाथ द्दमळावा म्हणून प्रयत्नशील अहेत.  

रचना व काये : 

नेपाळची राजधानी काठमाडूं येथे १६ जानेवारी १९८७ रोजी साकथ च्या सद्दचवालयाची 

स्थापना करण्यात अली. साकथ च्या सरद्दचणीसाची द्दनयकु्ती सदस्यदेशामंधून अळीपाळीने 

केली जाते. सदस्यदेशामंधल्या द्दवद्दवध शहरातूंन द्दवद्दवध सद्दमत्यामंाफथ त साकथ चे काम चालते. 

साकथ ची वाद्दषथक पररषद (वषाथतून एकदा) देशाचं्या नावाच्या अकारद्दव्हलेनसुार त्या-त्या 

देशात भरते. तत्पूवी या देशांच्या परराष्ट्रमंत्रयाचंी वषाथतून दोनदा बैठक होते. अद्दण त्या 

बैठद्दकला सदस्यदेशाचें राष्ट्रप्रमखु/पंतप्रधान ईपद्दस्थत राहतात. पूवी  सदस्यदेशातंील 

मतभेदामंळेु या बैठका सौहादथपूणथ वातावरणात होत नसत. पाद्दकस्तान दहशतवाद्यानंा देत 

ऄसलेल्या पाद्दठंब्यामळेु भारतात ईरी येथील लष्ट्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यानतंर भारत, 

बागंला देश, भूतान अद्दण ऄफगाद्दणस्तान या देशानंी नोव्हेंबर २०१६ मदये पाद्दकस्तानात 

होणाऱ्या साकथ च्या बैठकीवर बद्दहष्ट्कार घातला होता. त्यामळेु ही बैठकच रि करावी लागली. 

सदस्यदेशाचं्या ऄंतगथत वादाचा साकथ च्या कामावर पररणाम होउ नये म्हणून साकथ च्या 

बैठकीत यदु्ध द्दकंवा दोन देशामंधील सघंषथ  यावर सहसा चचाथ होत नाही. पण सबंंद्दधत देशानंा 

या बैठकीच्या वेळी परस्पर चचाथ करण्याची सधंी साकथ  देते. साकथ च्या द्दशखर पररषदामंदये 

दहशतवादाद्दवरूद्ध लढण्यासाठी सदस्यराष्ट्राचं्या व्यापक सहकायाथवर नेहमीच भर देण्यात 
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अला अहे. २०१५ च्या अकडेवारीनसुार साकथ मदये जगाच्या के्षत्रफळाच्या ३ टक्के 

भूभाग समाद्दवष्ट होता, तर जगाच्या लोकसखं्येच्या २१ टक्के लोकसखं्या या देशाचंी होती. 

सदस्यदेशामंदये अद्दथथक अद्दण के्षत्रीय सहकायथ वाढावे यासाठी साकथ  नेहमीच प्रयत्नशील 

ऄसते. द्दनरीक्षक या नात्याने साकथ चे सयंकु्त राष्ट्रसघंाशी कायमस्वरूपी राजनैद्दतक सबंंध 

अहेत. यरुोद्दपयन यदु्दनयन व ऄन्य ऄनेक अंतरराष्ट्रीय संघटनाबंरोबर  साकथ ने मैत्रीपूणथ 

सबंंध ठेवले अहेत.  

मूल्यमापन:  

भारत अद्दण ऄन्य सदस्य देश याचंी महत्त्वाची भूद्दमका ऄसलेल्या ऄनेक जागद्दतक व 

प्रादेद्दशक सघंटनाबंरोबर साकथ चे मैत्रीपूणथ सबंंध अहेत. त्यामदये एद्दशया को-ऑपरशेन 

डायलॉग (ACD -३४ देश), साउथ एद्दशया सब रीजनल आकॉनॉद्दमक को-ऑपरशेन 

(SASEC – ६ देश),  मेकॉगं-गगंा को-ऑपरशेन (MGC-६ देश), आंद्दडयन ओशन ररम 

ऄसोद्दसएशन (IORA -२१ देश), बागंला देश, भूतान, भारत, नेपाळ सहकायथ (BBIN – ४ 

देश) अद्दण बंगालच्या ईपसागरानजीकच्या देशाचंी पररषद (BIMSTEC – ७ देश) या 

सघंटनाचंा यात समावेश होतो. या सघंटनामंळेु साकथ ला स्थैयथ प्राप्त झाले अह.े 

दहशतवादाला ईघडईघड पाद्दठंबा देणाऱ्या पाद्दकस्तानमळेु साकथ मदये मतभेद द्दनमाथण झाले 

ऄसून या भूप्रदेशातील शातंतेला बाधा द्दनमाथण झाली अह.े  

ऄफगाद्दणस्तान हा मदय अद्दशयातील देश ऄसल्यामळेु त्याला प्रवेश देताना साकथ च्या 

सदस्यदेशामंदये खूपच वाद झाले होते. दद्दक्षण अद्दशयाइ देश कुणाला म्हणायचे, यावरून हा 

वाद द्दनमाथण झाला होता.  

साकथ मधील सवथच देशानंा द्दवकासासाठी खूप वाव ऄसल्याने ऄनेक देश द्दनरीक्षक म्हणून या 

सघंटनेत सहभागी झाले अहते. धोरण अद्दण ईद्दिष्टाचंी पूतथता करण्याबाबत साकथ चा प्रभाव 

हा नेहमीच वादाचा द्दवषय झाला अहे.      

 

४. ॲपेक  (Asia Pacific Economic Co-Operation – APEC): 

अद्दशया पॅद्दसद्दफक अद्दथथक सहकायथ या व्यापारी सघंटनेची स्थापना १९८९ साली झाली. 

या व्यापारी सघंाचे एकूण २१ सदस्य राष्ट्र अहे यरुोपीय संघ व अद्दशयन यासखं्या के्षत्रीय 

सघंटनाशंी तलुना करता साकथ चे कायथ हे द्दनराशाजनक वाटते. ऄसहकायथ हे मागील  

सशंोधकांना  प्रत्ययास येते. भावनेचा प्रभाव अहे. व भीती  मनात न ठेवता ॲपेक स्थापना 

१९८९ साली झाली. या सघंटनेच्या स्थापनेत अस्रेद्दलयाचे तत्कालीन पंतप्रधान बॉब 

हॉक यानंी पढुाकार घेतला होता.  

 

ॲपेक   ची   उणिष्ट े : 

ॲपेक ची  प्रमखु   ईद्दिष्टे   पढुील   प्रमाणे   अहेत.   

१.  सभासद   राष्ट्रामंदये   अद्दथथक   व्यापारी   सहकायथ  वाढीस लावणे. 

२.    सदस्य   राष्ट्रामंधील   व्यापारी   ऄडथळे   दूर   करणे   
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३.    मकु्त   व्यापार   व   गुतंवणूक   के्षत्राची   द्दनद्दमथती   करणे   

४.    द्दवद्दवध   के्षत्रातील   समान   द्दहतसबंंधाच्या   बळकटी   कररता   सामूद्दहक   प्रयत्न   करणे 

 

ॲपेक  व्यापारी सघंाची प्रथम पररषद १९९३ साली ऄमेररकेतील द्दसएटल  शहरात पार 

पडली, १९९६ साली ॲपेक ने मद्दनला द्दफद्दलपाआन्स येथे मद्दनला ॲक्शन ्लॅन समंत केला. 

ही व्यापार व गुतंवणूक के्षत्र द्दनमाथण करण्याकररता बनवलेली कृती योजना होती. या 

योजनेप्रमाणे ॲपेक  सघंटनेतील सदस्य राष्ट्राकंररता मकु्त व्यापार के्षत्र द्दनमाथण करण्याच्या 

दृष्टीने काही दयेय द्दनद्दित करण्यात अली. त्याप्रमाणे ऄमेररका, कॅनडा, ऑद्दस्रलया, 

सारख्या राष्ट्रांनी २०२० पयांत तर चीन, मेद्दसको, द्दचली सारख्या राष्ट्रानंी २०२० पयांत हे 

दयेय गाठावे ऄसे द्दनद्दित करण्यात अले. ॲपेक  या सघंटनेची पररषद दरवषी पार पडते. 

व्यापार सघंातील ही  एक महत्वाची संघटना होय.  

 

३.६  सारांि   

 

समकालीन   अंतरराष्ट्रीय   सबंंध   या   द्दवद्या शाखेत   अंतरराष्ट्रीय   शासकीय   ऄथथव्यवस्था   या  

 घटकाचे   स्थान   महत्त्वपूणथ  अहे.   जागद्दतक   राजकारण   द्दनधाथररत   करणारा   हा   एक   महत्त्वाचा  

 घटक   म्हणून   सबंध   जगाचे   लक्ष   या   घटकाच्या  ऄभ्यासाकडे   वळले   अहे .  दसुऱ्या   महायदु्धाने  

 जागद्दतक   राजकारणाचे   पररणाम   मोठ्या   प्रमाणात   प्रभाद्दवत   केले .  महा सत्तांची  फेर  माडंणी  

 होउन   द्दवश्वाला   एका   बाजूने द्दद्वधदृ्दवकरणाच्या द्ददशेने झकुलेली ऄसतानाच सबंंध जगावर 

  प्रभाव   राखणारा यरुोप मात्र ऄद्दस्तत्वासाठी सघंषथ करू लागला ऄश्या पररद्दस्थतीत 

यरुोद्दपयन राष्ट्रे साम्यवादी सोद्दवएत रद्दशयाच्या िात्रिायेखाली जाण्याची भीती ओळखून 

ऄमेररकेने पढुाकार घेउन यरुोद्दपयन राष्ट्राचं्या पनुबाथधणी करीता काही महत्वाकाकं्षी योजना 

हाती घेतल्या. िेटन वूड्स पररषदेतून त्यास कृद्दतशीलता द्दमळाली त्यातूनच जागद्दतक बकँ 

अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी, गॅट  व पढेु त्यातूनच द्दनमाथण झालेली जागद्दतक व्यापार सघंटना 

यानंी जागद्दतकीकरणाची प्रद्दक्रया गद्दतमान केली. जागद्दतकीकरणाचा प्रभाव हा जागावरील 

सवथकंष स्वरूपाचा प्रभाव बनलेला अहे. जगातील कोणतेही राष्ट्र या प्रद्दक्रयेतून स्वतःला 

ऄद्दलप्त राखू शकलेले नाही. व्यापारी सघं के्षत्रीय संघाला व व्यापारी करारानंी 

जागद्दतकराजकारणात ऄ-राजय घटकाचें प्राबाल्य वाढवण्यास मदत केली ऄसून जागद्दतक 

राजकारणात अपला प्रभाव राखण्याकररता के्षत्रीय सहकायाथ द्दशवाय पयाथय नाही हा द्दवचार 

अज स्वीकाहायथ झालेला द्ददसतो.   

 

३.७ आपण काय  णिकलो ? 

 

प्र . १  अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथथ व्यवस्था या सकंल्पनेवर द्दनबंध द्दलहा.  

प्र. २  िेटन वूडस ससं्थाचें मूल्यमापन करा.  

प्र. ३  जागद्दतक व्यापार सघंटनेची भूद्दमका जागद्दतकीकारणाच्या प्रद्दक्रयेत गद्दतमान 

करण्यास कशी कारणीभूत अहे हे सोदाहरण द्दलहा.  
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प्र . ४  जागद्दतक बॅकंचे कायथ सद्दवस्तर द्दलहा.  

प्र . ५  अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधीच्या भूद्दमकेत टीकात्मक पररषद करा.  

प्र . ६  अंतरराष्ट्रीय सघंटना व के्षत्रीय सघं द्दह सकंल्पना स्पष्ट करून महत्वाच्या के्षत्रीय 

सघंाच्या अढावा घ्या.  

 

टीप णलहा:  

१.  अंतरराष्ट्रीय राजकीय ऄथवव्यस्था  

३.  अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी  

४.  जागद्दतक व्यापार सघंटना  

५  साकथ   

६.  अद्दसयान  

७.  यरुोद्दपयन महासघं  

८. ॲपेक 

 

३.८ संदभथ सूची  

 

१.  तोडकर बी. डी . ' अंतरराष्ट्रीय सबंंध , डायमंड पद्दब्लकेशन  पणेु २०१२ 

२.  देवळाणकर शैलेन्द्र अंतरराष्ट्रीय सबंंध द्दवद्या बकु्स पदु्दब्लशसथ, औरगंाबाद जून 

२०१४. 

३.  रायपूरकर वसतं अंतरराष्ट्रीय सबंंध मंगेश प्रकाशन नागपूर २००१ 

४.  भागवत महेश, समकालीन राजकारणातील महत्वाचे प्रश्न शेठ पद्दब्लकेशन्स मुंबइ -

२००९. 

५.  पेंडसे ऄरुण 'अंतर राष्ट्रीय सबंंध - शीत यधुोत्त्तर  जागद्दतकीकरणाचे राजकारण 

ओररएटं लॉगंमन प्रायव्हेट द्दलद्दमटेड  

६. बीजेस जॉन्सन सयंकु्त राष्ट्र अद्दण आतर अंतरराष्ट्रीय सघंटना डायमंड  पद्दब्लकेशन 

पणेु २०११. 

 

 

 

 

 

***** 
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घटक ४ 

मानवी सरुक्षितत    प्रश्न 

अनुक्रमक्षणका 

४.०  ईद्दिष्ट े

४.१  प्रास्ताद्दिक 

४.२  द्दिषय-द्दििेचन 

४.२.१ दाररद्रय्ाची सकंल्पना 

४.२.२ मानिी हक्क   

४.३  स्थलातंर  

४.४  साराशं 

४.५  सरािासाठी स्िाध्याय 

 

४.० उक्षिष्ट े  

 

या घटकाच्या ऄभ्यासानतंर अपल्याला 

 दाररद्रयाची सकंल्पना समजून घेता येइल. 

 मानिी हक्काचे स्पष्टीकरण करता येइल. 

 स्थलातंररत समस्या समजून घेता येइल. 

 

४.१ प्रास्ताक्षवक 

 

या घटकामंध्ये अपण मानिी सरुके्षसामोरील अव्हाने याचंा ऄभ्यास करणार अहोत. सद्या 

पररद्दस्थतीमध्ये मानिी समाजासमोर ऄसखं्य धोके अहेत. त्यामध्ये प्रामखु्याने दाररद्रय्, 

दाररद्रय्ास कारणीभूत घटक, त्यातून द्दनमााण होणारी समस्या अद्दण त्यािरील ईपाय 

योजना याच बरोबर मानिी हक्काची सकंल्पना, ऄथा ि त्याचे स्िरूप तसेच त्याची 

अिश्यकता आत्यादी घटकािर ऄभ्यास करणार अहोत. त्याचा बरोबर स्थलातंररत 

समस्या समजून घेता येइल  

 

मानवी सुरिेसमोरील समस्या (Issue in Human Security)  

 

a) दाररद््रय (Powerty):  

 

दाररद््रयाची संकल्पना: 

दाररद्रय् ही अद्दथाक ि सामाद्दजक सकंल्पना अहे. समाजातील ज्या व्यक्तीला द्दकमान 

ईपभोगाचा दजाा ऄपऱु्या ईत्पन्नामळेु गाठता येत नाही. त्या व्यक्तीस दाररद्री म्हटले जाते. 



43 

 

भारत सरकारच्या द्दनयोजन मंडळाने सन १९६२ साली द्दनयकु्त केलेल्या ऄभ्यासगटाने 

ऄसे म्हटले अहे की, दरडोइ माद्दसक २० रुपये आतका ईपभोग खचा करुन न शकणाऱ्या 

व्यक्तींचा समािेश दाररद्री म्हणून केला जािा. द्दनयोजन मंडळाने सध्या ग्रामीण भागात 

२४०० कॅलरीज ि शहरी भागात द्दकमान २१०० कॅलरीज ईपभोग घेण्यासाठी अिश्यक 

ते ईत्पन्न न द्दमळणे हा गररबीचा मापदडं मानला अहे. दाररद्रयाची सकंल्पना प्रत्येक 

समाजानसुार ि देशानसुार द्दभन्न-द्दभन्न अहे.  

 

भारत ि ऄमेररकेतील दाररद्रय्ाच्या सकंल्पनेत मलुभूत स्िरुपाचा फरक अढळतो. भारतात 

दाररद्रयाच्या सकंल्पनेत व्यक्तीच्या राहणीमानातच्या द्दकमान पातळीिर भर द्ददला अहे. 

यािरुन दाररद्र्य म्हणजे ऄशी द्दस्थती होय की या द्दस्थतीत समाजाचा एक मोठा भाग द्दिद्दशष्ट 

ईपभोग पातळीपयंत पोहचत नाही. दाररद्रयाच्या सकंल्पनेचा ऄभ्यास करतानंा द्दनरपेक्ष 

दाररद्रय ि सापेक्ष दाररद्रय या दोन सकंल्पना ऄद्दधक महत्िपूणा अहेत. 

 

अ) क्षनरपेि दाररद््रय: 

दाररद्रय्ाच्या द्दनरपेक्ष सकंल्पनेनसुार द्दनिााहासाठी ऄत्यािश्यक ऄसे एक द्दनरपेक्ष मानक 

द्दकंिा प्रमाण ऄसते. म्हणजेच जीिन जगण्यासाठी ऄनधान्य, कपडालत्ता अद्दण द्दनिारा 

याचंी काही द्दकमान िास्ति पररमाणे ऄसतात. या पररमाणाचें चाल ु द्दकंमतीनसुार पैशात 

रुपातंर केले जाते अद्दण दरडोइ द्दकमान ईपभोगाचा पैशातीलल अकडा ठरिला जातो. या 

व्याख्येच्या अधार े ज्या लोकाचंी ईत्पन्नाची पातळी द्दकंिा खचााची पातळी पैशात व्यक्त 

केलेल्या द्दकमान अिश्यक ईपभोगापेक्षा कमी ऄसते ऄसे लोक दाररद्रयरषेेखालील अहेत 

ऄसे मानले जाते. म्हणजेच “द्दकमान अिश्यक गरजा भागद्दिण्याची क्षमता नसणे म्हणजे 

द्दनरपेक्ष दाररद्रय् होय." सापेक्ष दाररद्रय् या सकंल्पनेिरुन प्रत्यक्ष िस्तदु्दस्थतीची कल्पना येत 

नाही. परतं ुद्दनरपेक्ष दाररद्रय् या सकंल्पनेिरून प्रत्यक्ष िस्तदु्दस्थतीची कल्पना येते. द्दनरपेक्ष 

दाररद्रय फक्त गररि देशातच अढळून येते. द्दनरपेक्ष या शब्दाचा ऄथा कोणाशीही तलुना न 

करता ऄसा होतो म्हणजे द्दनरपेक्ष दाररद्रय् म्हणजे गररब ि श्रीमंत ऄशी तलुना न करता 

द्दकमान अिश्यक गरजा पूणा करण्यासाठी अजच्या द्दकंमतीनसुार द्दकती खचा येइल हे होय.  

 

प्रा.की.एम.दाडेंकर अद्दण डॉ.एन.रथ याचं्यामते २२५० कॅलरी अहार द्दमळिून देणारा 

अहार हा द्दकमान अिश्यक पातळीिरील अहार होय. आ.स.१९६०-६१ या द्दकंमती 

द्दिचारात घेता ग्रामीण भागात ज्यानंा दरडोइ दरिषी १८० रुपयापेक्षा कमी ईत्पन्न द्दमळते 

अद्दण नागरी भागात ज्यांना प्रद्दतिषी दरडोइ २७० रुपयापेक्षा कमी ईत्पन्न द्दमळते ऄसे सिा 

लोक दाररद्रयरषेेखालील जीिन जगणार े लोक होत. ऄशी दाडेंकर अद्दण रथ यानंी 

दाररद्रयाची व्याख्या केली. आ.स. १९६८-६९ च्या द्दकंमतीनसुार दाररद्रयरषेा द्दनद्दित 

करणार े अकडे ऄनकु्रमे ३२४ रुपये ि ४८६ रुपये होते. ही दाररद्रयाची द्दनरपेक्ष दृष्टीने 

केलेली व्याख्या होय. सहाव्या पंचिाद्दषाक योजनेने देखील द्दनरपेक्ष दृष्टीकोनातून दाररद्रयाची 

व्याख्या केली. या व्याख्येनसुार ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने दररोज दरडोइ २४०० कॅलरी ि 

शहरी भागाच्या दृष्टीने दररोज दरडोइ २२०० कॅलरी द्दमळिून देणारा अहार द्दकमान 

अिश्यक अहार मानण्यात अला अहे. 
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सहाव्या योजनेत म्हटल्याप्रमाणे मनषु्य केिळ ऄत्रािर जीिन जग ु शकत नाही. तर 

त्याखेरीज त्याला द्दकमान अिश्यक कपडालत्ता अद्दण द्दनिारा यासंारख्या ऄनाखेरीज 

ऄन्य बाबींिरील द्दकमान अिश्यक खचा द्दिचारात घेतला. यानसुार आ.स.१९७६-७७ च्या 

द्दकंमतीनसुार ग्रामीण भागासाठी दरडोइ दरमहा ६१.८ रुपये अद्दण शहरी भागासाठी दरडोइ 

दरमहा ७१.३ रुपये ईत्पन्न हे द्दकमान अिश्यक ईत्पन्न होय. 

 

ब) सापिे दाररद्रय: 

लोकाचें सरासरी राहणीमान द्दनरद्दनराळ्या देशातं द्दनरद्दनराळे ऄसते. ईदा. ऄमेररकेसारख्या 

द्दिकद्दसत देशातील राहणीमान भारतातील सरासरी राहणीमानाशी तलुना करता फार ईच्च 

पातळीिरील अहे. ऄमेररकेत ज े लोक या सरासरी राहणीमान पातळीपेक्षा खालच्या 

पातळीिरील जीिन जगतात ऄसे लोक तेथे गररब मानले जातील.  

 

सापेक्ष दाररद्रय स्पष्ट करताना द्दिद्दिध ईत्पत्र गटानसुार लोकसखं्येची द्दिभागणी केली जाते. 

ईच्च ईत्पन्न गटातील ५ ते २० टक्के लोकसखं्येच्या राहणीमानाची तलुना तळातील 

ईत्पन्न गटातील ५ ते १०टक्के लोकसखं्येच्या राहणीमानाशी केली जाते.िरच्या ईत्पन्न 

गटातील लोकसखं्येपेक्षा तळाच्या ईत्पन्न गटातील लोकसंख्या सापेक्षपणे दाररद्यात अहे 

ऄसे मानले जाते. सपंत्र देशातही सापेक्ष दाररद्रय ऄद्दस्तत्िात ऄसते. सापेक्ष दाररद्रयाच्या 

सकंल्पनेमळेु ईत्पत्रानसुार लोकसखं्येच्या द्दिद्दिध गटाचंी फक्त सापेक्ष द्दस्थती समजते. 

सापेक्ष दाररद्रय हे ईत्पन्नातील द्दिषमतेमळेु ईदभिते. सापेक्ष दाररद्रय् या सकंल्पनेत ईत्पत्र 

ईपभोगाच्या अधारािर दोन गटामंध्ये द्दकंिा िगाामध्ये तलुना केली जाते द्दकंिा लोकाचें 

ईत्पत्रानसुार गट करुन त्या गटामंध्ये कमी ईत्पन्न ऄसणारा गट म्हणजे सापेक्ष दाररदय 

होय. म्हणजेच समाजाच्या ईपभोगातील द्दकंिा ईत्पत्रातील ऄंतर म्हणजे सापेक्ष दाररद्रय 

होय. 

 

भारतातील दाररद्रयाची चचाा  करताना त्यािेळी सिासाधारणपणे द्दनरपेक्ष दाररद्रयाची 

सकंल्पना दृष्टीसमोर ठेिली जाते. 

 

दाररद्रयाची व्याख्या: 

• "ऄन्न, िस्त्र, द्दनिारा ऄशा मलुभूत गरजाचंी पतुाता करण्याची क्षमता नसणे म्हणजे 

दाररद्रय होय." म्हणजेच मलुभूत गरजा भागद्दिण्याची व्यक्तीची द्दकंिा कुटंुबाची ऄसमथाता 

ऄसणे म्हणजे दाररद्रय होय.  

 

जागक्षतक क्षवकास अहवाले (२०००-२००१): 

"सदु्दस्थतीपासून ढळढळीतपणे िदं्दचत ऄसणे म्हणजे दाररद्रय होय." म्हणजेच "दाररद्रय 

म्हणजे जेव्हा व्यक्ती अपल्या ि अपल्या कुटंुद्दबयाचं्या अिश्यक गरजांचीसधु्दा पतुाता 

त्याला द्दमळणाऱ्या ईत्पन्नातनु करु शकत नाही. तेव्हा त्यास दाररद्रय म्हणतात. 

•  डॉ.अमर्तयय सेन "एखाद्या व्यक्तीला त्याने जोपासलेल्या मुल्यापं्रमाणे जगात न येणे 

म्हणजे दाररद्रय होय." 
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•  ६१व्या राष्रीय नमनुा पाहणी सिेक्षण ज्या व्यक्तींना दरमहा ग्रामीण भागात रुपये 

३६५.३५ अद्दण शहरी भागात रुपये ५३८.६० आतके ईत्पन्न सधु्दा द्दमळत नाही. ती 

व्यक्ती दाररद्रयामध्ये जीिन जगते ऄसे समजािे. 

 

भारतातील दाररद्रय क्षनक्षमयतीची कारणे: 

भारतीय ईष्ण हिामानात ग्रामीण लोकानंा दररोज २४०० कॅलरीज ि शहरी लोकानंा 

२१०० कॅलरी ि प्रत्येक व्यक्तीस द्दकमान २२५० कॅलरीजची गरज ऄसते. यानसुार ज्या 

व्यक्तीला अपल्या द्दमळणाऱ्या ईत्पत्रातून दररोज २२५० कॅलरीज अपल्या दैनदं्ददन अहार 

ि पेयासारख्या ईपभोग्य िस्तु खरदेी करणे शक्य नसते. ऄसे लोक दाररत्र्य रषेेखालील 

समजले जातात. ऄशी व्याख्या करतानंा द्दनयोजन अयोगाने व्यक्तीचे ईत्पन्न ि अहार 

यािर भर द्ददलेला अहे.  

 

भारतातील दाररद्रयची कारणे पढुीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील. 

 

१. भारतावर राक्षहलेली परकीय राजवट: 

सन १९४७ पयंतच्या आद्दतहासािरून स्पष्ट होते की, भारतािर ऄनेक देशानंी अद्दण ऄनेक 

राजानंी अक्रमण केले ि भारताची प्रचडं लटु केली. मोघलानंी भारतािर ४५० िषा राज्य 

केले तर द्दिद्दटशानंी ३५० िषा भारतात व्यापार केला. त्यापैकी १५० िषा राज्य केले. 

द्दिटीशानंी भारतातील कृषी ईद्योगाच्या द्दिकासाकडे दलुाक्ष केले. भारतातील हस्तकला, 

कुटीरईद्योग, ईत्पादनाचे कारखाने बंद पाडले. द्दिद्दटशांच्या भारत द्दिरोधी धोरणामळेु 

सजुलाम् सफुलाम् ऄसलेला द्दहदंसु्थान लटुला गेला. 

 

आंग्रजानंी द्दिद्दिध पध्दतीने भारतातील साधनसामग्रीची लयलटु केली. मळुातच भारतात 

भाडंिल द्दनद्दमातीचा दर कमी होता. आंग्रजाचं्या राजिटीमळेु ज्या काळात भाडंिल द्दनद्दमाती 

झाली पाद्दहजे होती ती झाली नाही. पररणामतः पूिीच्या काळात द्दकमान मलुभूत ईद्योग ि 

दळणिळण साधने तसेच कृषीचा द्दकमान द्दिकास होउ शकला नाही. त्यामळेु देशातील 

दाररद्रयात प्रचडं प्रमाणात िाढ झाली. 

 

२) सतत वाढणारी लोकसंख्या: 

आंग्रजाचं्या धोरणामळेु देशात भाडंिलाचा ऄमाि द्दनमााण झालेला होता. स्िातंत्र्य प्राप्तीनतंर 

भाडंिल सिा प्रकारच्या प्रयत्नांद्वार ेमलुभूत ईद्योग ि सोयी द्दनमााण करुन देण्यािर लक्ष द्ददले 

गेले. परतं ु या सोयी लोकानंा ईपलब्ध होउ लागल्याबरोबर काही िषाातच 

लोकसखं्यािाढीची समस्या द्दनमााण झाली. सन १९७२ ते १९८१ या कालािधी दरम्यान 

भारताची लोकसखं्या २.५ टक्के िाद्दषाक दराने िाढत गेली. नतंरच्या काळात ही िाढ 

सरासरी िाद्दषाक २ टक्के होती. सन २००१च्या जनगणनेनसुार भारताची लोकसखं्या 

१०२.८७ कोटी आतकी िाढलेली अहे. तर २०११च्या जनगणनेनसुार १२१.०२ कोटी 

पयंत िाढली. 
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भारतात मळुात भाडंिलाचा िधृ्दीदर ऄल्य अहे. अद्दण जो द्दिकास होतो तो लोकसखं्या 

िाढीमळेु अटला जातो. लोकसखं्यािाढीमळेु सिाच साधनसामग्रीिर ताण पडतो. 

लोकसखं्यािाढीमळेु ऄन्न, सोयी, सदु्दिधा, रोजगार म्हणजेच काम मागणाऱ्यांची सखं्या 

िाढते. लोकसखं्या िाढीमळेु दरडोइ ईत्पन्न कमी होते ि त्यामळेु दाररद्रयरषेेखालील 

लोकसखं्या िाढते. 

 

३) बेरोजगारीचे अक्षधक प्रमाण: 

देशात शासनाच्या योजनामंळेु ि अद्दथाक द्दिकासामळेु रोजगाराच्या सधंी द्दनमााण होत 

अहेत. परतं ु त्या तलुनेत लोकसखं्या िाढून काम मागणाऱ्याचंी सखं्या िाढत अह.े 

बेरोजगाराचंी सखं्या िाढल्यामळेु रोजगाराच्या सधंी कमी होतात ि त्यामळेु बेरोजगारांना 

ईत्पन्न द्दमळत नाही. ईत्पन्न द्दमळत नाही म्हणून ईपभोग खचा कमी, म्हणून राहणीमानाचा 

दजाा द्दनकृष्ठ राहतो त्यामळेु पनु्हा दाररद्रय िाढते. बेरोजगारी ही दाररद्रय द्दनद्दमातीला 

जबाबदार ऄसते. भारतात सन १९७१ मध्ये बेरोजगाराचंी सखं्या १९ दशलक्ष होती. सन 

२००२ सखं्या ९० दशलक्ष पयंत िाढलेली अहे. ती अज ही सखं्या १०० दशलक्ष पयंत 

िाढली अहे. देशातील भाडंिल द्दनद्दमातीचा दर कमी ऄसल्यामळेु ईद्योगाचंी सखं्या िाढत 

नाही. त्यामळेु रोजगार कमी ि त्यामळेु दाररद्रय ऄशी पररद्दस्थती द्दनमााण होते. 

 

४) संपत्तीचे क्षकंवा उर्तपन्नाचे असमान क्षवतरण: 

भारतात द्दमत्र ऄथाव्यिस्था अहे. त्यामळेु नागररकानंा सपंत्ती धारण करण्याचा ि िारसा 

हक्काने अपल्या मलुानंा देण्याचा ऄद्दधकार अहे. त्यामळेु भारतातील लोक ज्यानंा सधंी 

द्दमळते ते प्रचडं ईत्पत्र ि सपंत्ती द्दमळद्दितात. द्दपढ्यानद्दपढ्या सपंत्ती िारसाकडे हस्तातंररत 

होत राहते. त्यामळेु श्रीमंत हे ऄद्दधक श्रीमंत होत जातात. श्रीमंत ऄगोदरच ऄसलेल्या 

सपंत्तीत मोठ्या प्रमाणात भर टाकतात. तर याठलट गररब ऄसलेले अपले िद्दडलोपाद्दजात 

दाररद्रय अपल्या िारसाकडे हस्तातंररत करतात. त्यामळेु अणखी दाररद्रय् िाढते.  

 

महालनोबीस सद्दमतीनसुार ठच्च ईत्पत्र गटातल्या २०टक्के लोकानंा एकूण राष्रीय 

ईत्पत्रातील ५३ टक्के द्दहस्सा द्दमळतो. तर २० टक्के गररब लोकाकंडे फक्त ५ टक्के द्दहस्सा 

अहे. या गररब लोकानंा द्दजिनािश्यक गरजा, सिा सेिा सदु्दिधापंासून िदं्दचत राहािे लागते. 

सपंत्ती द्दकंिा ईत्पत्राचे साधन नसल्याने गररब लोक ऄद्दधकच दाररद्रयात ढकलले जातात. 

 

श्रीमंत व्यापारी, शासकीय ऄद्दधकारी, नेते ि कमाचारी देशातील लोकाचंी िेगिेगळ्या प्रकार े

लटु करुन अपली सपंत्ती ऄद्दधक िाढितात. याची प्रद्दचती अपल्याला ऄनेक प्रकार ेयेते. 

द्दस्िस बैकैमध्ये ऄब्जािधी रुपये भारतातील लोकानंी ठेिले अहे. म्हणजेच एका बाजलुा 

अद्दथाकदृष््टया चमचमाट द्ददसतो तर एका बाजलुा ऄंधार द्ददसतो. 

 

५) आक्षथयक क्षवकासाच्या प्रक्षतक्षनरुर्तसाह: 

भारतातील बहुताशंी लोक द्दनरक्षर, ऄंधश्रध्दा, दैििादी, बिुाबाजीिर द्दिश्वास, धाद्दमाक 

प्रितृ्तीचे अहेत. त्यामळेु बहुतेक समाजात भौद्दतक सपंत्ती, सखु-चैन या बाबींना गौण स्थान 

देतात. गररब लोकानंा अपणही काही करािे ऄसे िाटत नाही."ठेद्दिले ऄनतंी तैसेची राहािे" 



47 

 

ऄसे अहेत. त्याचंी आच्छाशक्ती अद्दथाक द्दिकासप्रती िाढत नाही. बहुताशंी लोक अपण 

नद्दशबानेच गररब अहोत ऄसे मानतात. अपल्यासाठी शासन द्दकंिा कोणीतरी काही करले 

या अशेिरच बहुताशंी लोक जगतात. "देिाने चोच द्ददली अहे तोच चारा देइल” ऄशा 

प्रितृ्तीमळेु बहुसखं्य लोक दाररद्रयात जगत ऄसल्याचे द्ददसून येते. 

 

जागक्षतक स्तरावरील दाररद्रय क्षनवारण्याचे उपाय: 

जागद्दतक स्तरािर सन २००१ च्या जनगणनेनसुार समुारे १-१ ऄब्ज लोक घनदररद्री 

म्हणजे ज्याचंी प्राप्ती प्रद्दतद्ददन प्रद्दतव्यक्ती १ डॉलरिरुन कमी ऄसणार े होय. यातील ९३ 

टक्के जनता पूिा अद्दशया दद्दक्षण अद्दशया ि ऄद्दफकन ईपखडंात अढळली. ऄन्न, िस्त्र, 

द्दनिारा ऄशा भौद्दतक गोष्टीपासून ते िदं्दचत अहेतच त्याचबरोबर द्दशक्षण ि अरोग्य रक्षण 

द्दमळद्दिण्याची त्यांची क्षमता नाही. या लोकाचं्या राहणीमानाचा दजाा ऄत्यतं खालािलेला 

अहे. यासाठी सप्टेंबर २००० मध्ये संयकु्त राष्र सघंाचे १८९ प्रगत द्दिकसनशील ि 

ऄद्दिकद्दसत राष्राचें सभासद निसहस्त्रकाच्या द्दिकासासाठीची ईद्दिष्टे ठरद्दिण्यास एकत्र 

अले ि त्याचंा जाद्दहरनामा 'सहस्त्रकी द्दिकास ईद्दिष्टे' या नािाने जाद्दहर झाला या 

जाद्दहरनाम्यात ८ ईद्दिष्टे अद्दण १८ लक्ष्य द्दनद्दित करण्यात अली ती पढुीलप्रमाणे अह.े 

 

१. प्रद्दतद्ददन प्रद्दतव्यक्ती भूक ि दाररद्रय द्दनिारण करणे १ डॉलरिरुन कमी प्राप्ती ऄसणाऱ्या 

लोकाचें प्रमाण २०१५ पयंत द्दनम्मे करणे. भूकेने गाजंणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण २०१५ 

पयंत ऄधे घटद्दिणे. जिळजिळ ८० कोटी लोक जागद्दतक लोकसखं्येच्या १८ टक्के 

भूकेने द्दपडले होते. मलुाचं्या कुपोषणाचा द्दिचार याच ईद्दिष्टात समाद्दिष्ट अहेत. 

 

२. सिांना प्राथद्दमक द्दशक्षण ईपलब्ध करुन देणे. सन २०१५ पयंत सिात्र मलुा-मलुींचा 

प्राथद्दमक द्दशक्षणाचा पूणा ऄभ्यासक्रम पूणा होणे अिश्यक अहे. 

 

३. स्त्री-परुुष समानता ि द्दस्त्रयानंा सक्षमता द्दमळिून देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. प्राथद्दमक, 

माध्यद्दमक ि द्दशक्षणाच्या सिा टप्प्यातं मलुामलुींत ऄसणारी तफाित २०१५ पयंत 

नाहीसी करणे. 

 

४. बालमतृ्यूचे प्रमाण घटद्दिणे.सन १९९० ते २०१५ या काळात ५ िषााखालील 

बालकाचं्या मतृ्यूचे प्रमाण दोन ततृीयाशंाने कमी करणे. 

 

५. गभाितींचे अरोग्य सधुारणे. सन २०१५ पयंत गभाितींच्या मतृ्यूचे प्रमाण तीन 

चतथुांशाने घटद्दिणे. 

 

६. एच.अय.व्ही/एड्स, द्दहिताप ि ऄन्य रोगाशंी मकुाबला करणे. २०१५ पयंत हे रोग 

थोपािणे ि एच.अय.व्ही./एड्स याचंा प्रसार होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे. द्दहिताप 

ि ऄन्य प्रमखु रोगराइ याचंा सन २०१५ पयंत प्रसार थाबंद्दिणे ि ती नाद्दहशी करणे. 
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७. पयाािरणाचे रक्षण ि द्दटकाउपण होत राहील याची व्यिस्था करणे. देशाच्या घोरणातून 

ि कायाक्रमातूंन द्दटकाउ द्दिकासाची तत्िे पाळली जातील ऄसे पाहणे ि यापढेु 

पयाािरणाची ससंाधने नष्ट होणार नाही याची खात्री करणे. शधु्द द्दपण्याचे पाणी ज्यांना 

ईपलब्ध नाही ऄशा लोकाचें प्रमाण सन २०१५ पयंत द्दनम्मे करणे. द्दनदान १० 

झोपडिासीयांचे जीिनमान सन २०२० पयंत ऄथापूणापणे सधुारलेले करणे. 

 

८. अद्दथाक द्दिकासासाठी जागद्दतक सहकाया िाढद्दिणे खलुी द्दनयमबध्द द्दिभेदक नसणारी 

व्यापार द्दित्तीय व्यिस्था करणे. 

 

द्दिकद्दसत देशांच्या द्दिकास गरजाकंडे खास लक्ष देणे. यात त्याचं्या प्रशलु्क ि िाटामकु्त 

द्दनयाातीस िाि कजामकु्तीचा िाढीि कायाक्रम आत्यादी कायाक्रम समाद्दिष्ट अहेत. 

द्दिकसनशील देशाचं्या कजााचा राष्रीय अद्दण अंतरराष्रीय पातळीिर सिाकश द्दिचार 

करुन दीघामदुतीचे कजा झेपतील ऄशी व्यिस्था करण्यात अली. तसेच द्दिकसनशील 

देशाचं्या सहकायाा ने तरुणासंाठी प्रद्दतद्दष्ठत ि ईत्पादक काम द्दमळिून देण्यासाठी व्यहुरचना 

अखणे ि द्दतची ऄंमलबजािणी करण्याचे द्दनद्दित करण्यात अले. औषधी कंपन्याचं्या 

सहकायाा ने द्दिकसनशील देशांना परिडेल ऄशा द्दकंमतीत औषधे द्दमळतील ऄशी व्यिस्था 

करण्यात अली. खाजगी के्षत्राच्या सहकायाा ने निीन तंत्रज्ञानाचा द्दिशेषतः माद्दहती ि 

दळणिळण तंत्राचा लाभ द्दमळिून देण्याचे ठरद्दिण्यात अले. 

 

क्षवकास (Development) : 

द्दिषमता ही ऄशी ऄिस्था अहे, जी मानिी हक्काचं्या द्दिस्ततृ मलु्याद्दिषयी ऄपेक्षा 

प्रद्दतद्दबंद्दबत करते. त्यामळेु द्दनधानता द्दनमूालन हा संयकु्त राष्राचं्या सिा द्दिकासासबंंद्दधत 

ईपक्रमातंील महत्त्िाचा ईिेश अहे अद्दण द्दिकासाच्या हक्काचा मखु्य द्दिषय अहे. 

जगामधल्या प्रगत होणाऱ्या राष्रातंील एक चतथुांश जनसखं्या ऄत्यतं गररबीत राहते, तर 

प्रगत देशातंील ऄनेक भागातं गररबीत राहणाऱ्या लोकांच्या टक्केिारीत िाढ होत अहे. 

गररबी समाजािर ऄनेक प्रकार ेपररणाम करते.  

 

जगभरात ऄत्यतं गररबीत राहणाऱ्या १.६ ऄब्ज लोकामंध्ये ७०% द्दस्त्रया ऄसल्यामळेु, 

सयंकु्त राष्राचं्या द्दनधानता द्दनमूालनाच्या प्रयत्नामंध्ये मद्दहलाचं्या बाजूकडे ऄद्दधक लक्ष 

कें द्दद्रत करण्यात येत अह.े जगातील कामाच्या तासातंील २/३ तास मद्दहला काम करतात, 

परतं ु जगातील फक्त १/१० ईत्पन्न त्यानंा द्दमळते अद्दण जगातील १/१० हून कमी 

मालमते्तिर त्याचंी मालकी अहे. याद्दशिाय जगातील ऄद्दशद्दक्षतापैंकी २/३ द्दस्त्रया अहेत. 

मद्दहलाचं्या द्दिकासाच्या हक्कात ऄजूनही खूप ऄडथळे अहते, ते ऄद्दधककरून गहृ कायदे, 

सासं्कृद्दतक रूढी, सामाद्दजक परपंरा अद्दण द्दलंगािर अधाररत रुद्दढबद्ध ऄसल्यामळेु त्यांचे 

द्दनमूालन करणे ऄत्यतं कठीण अहे. 

 

द्दिकासाच्या द्ददशेने योग्य अधारभूत प्रिेश, द्दनधानता द्दनमूालनाच्या सदु्दनयोद्दजत कृतीसाठी 

नैद्दतक पाया परुद्दितो अद्दण सामाद्दजक न्यायाच्या सघंषाात गररबानंा ऄद्दधकार प्राप्त करून 

देतो. सयंकु्त राष्र देशानंा लक्ष्य नेमून देते अद्दण गररबी कमी करण्यातील प्रगतीचे मोजमाप 
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करते. या पढुाकाराच्या यशासाठी गरीब लोकाचें स्थाद्दनक स्तरािर प्रद्दतद्दनद्दधत्ि करणाऱ्या 

ऄशासकीय ससं्थाचं्या अद्दण स्ितः त्या लोकाचं्या सहभागाची गरज ऄसते. द्दिकास 

प्रकल्पाचंी योजना, ऄंमलबजािणी ि मोजमाप याचं्यासाठी हा सहभाग महत्त्िाचा ऄसतो. 

प्रगत अद्दण प्रगत होणाऱ्या राष्रामंधील द्दटकणार े सहकाया हीच द्दनधानता द्दनमुालनाची 

गरुुद्दकल्ली अहे. 

 

क्षवकासाचा हक्क: 

द्दिकासाचा हक्क म्हणजे सयंकु्त राष्राचं्या ऄंतगात झालेल्या ऄमूता ईत्क्रातंीचा पररणाम 

अहे. प्रथम िसाहतिाद सपंषु्टात अणण्याच्या ऄनभुिातून अद्दण नतंर प्रगत होणाऱ्या 

राष्रामंध्ये मानिी हक्कांचा सािाद्दत्रक अनदं घेण्यास अिश्यक ऄसलेली द्दस्थती द्दनमााण 

करण्यासाठी त्यानंा द्दटकाउ साहाय्याची गरज अहे, या जाद्दणिेतून याला अकार देण्यात 

अला. द्दिकासाच्या हक्कािरील जोर हा द्दिश्वास प्रद्दतद्दबंद्दबत करतो की, सकुंद्दचतरीत्या स्पष्ट 

केलेली अद्दथाक द्दिकासािरील कल्पना, ऄशी पररद्दस्थती द्दनमााण करण्यास परुशेी नाही. जो 

द्दिकास मानिी हक्कापं्रती अद्दण कायद्याच्या ऄंमलाप्रती अदरद्दिरद्दहत ऄसतो, तो ऄपूणा 

ऄसतो. द्दटकणाऱ्या द्दिकासाला ज्याप्रमाणे मानिी हक्कांची िाढ अद्दण सरंक्षण अधार 

परुद्दितात, तेिढ्यात प्रमाणात द्दिकासामळेु मानिी हक्कानंा बळकटी येते. जनतेचा 

स्ियदं्दनभारतेचा सािाद्दत्रक हक्क द्दिकासाच्या हक्काच्या कें द्रस्थानी अहे.  

 

१९८६ मधील द्दिकासाच्या हक्कािंरील जाहीरनामा दशाद्दितो की द्दिकास ही एक द्दकचकट, 

सिासमािेशक अद्दण गद्दतमान कायाप्रणाली अहे, जी सासं्कृद्दतक, अद्दथाक, राजकीय ि 

सामाद्दजक दृद्दष्टकोनानंा गुतंद्दिते अद्दण त्यामळेु सिा व्यक्तींच्या ि समाजाच्या सदु्दस्थतीत 

िदृ्धी होते. सहभागाला द्दिकासाच्या हक्कात खास महत्त्ि देण्यात अले अहे. यात िैयद्दक्तक 

स्तरािर सद्दक्रय, स्ितंत्र ि ऄथापूणा सहभाग ऄसािा लागतो अद्दण पररणामामळेु द्दमळणाऱ्या 

सामाद्दजक लाभांचे न्याय्य िाटप करािे लागते. जाहीरनामा सागंतो की, ऄंमलबजािणी 

करताना, द्दिकासाच्या अिश्यक ऄिस्था गाठण्यासाठी प्रगत राष्रानंी अंतरराष्रीय ऄटी, 

द्दिदेशी कजाफेड अद्दण रचनात्मक तडजोड कायाक्रम या सिांमधील नकारात्मक दृद्दष्टकोन 

कमी करायला हिेत. हा हक्क सिा नागरी, सासं्कृद्दतक, अद्दथाक, राजकीय ि सामाद्दजक के्षत्र 

िेढतोच, त्याद्दशिाय तो द्दिद्दिध मानिी हक्कादंरम्यान ऄसलेल्या परस्परािलंद्दबत अद्दण 

ऄद्दिभाज्य सबंंधांच्या ऄद्दधकृत मान्यतेला ईन्नत करतो, ज्यामळेु िैयद्दक्तक सपूंणा सहभाग 

द्दमळतो अद्दण अद्दथाकदृष््टया द्दटकाउ, राजकारणमकु्त अद्दण सामाद्दजक न्याय्य द्दिकास 

साध्य करता येतो. ही दीघाकालीन ईद्ददष्टे अहेत, ज्याचं्या पूतीसाठी स्थाद्दनक ि प्रादेद्दशक  

ऄशासकीय ससं्था, राष्रीय शासने, अंतरराष्रीय ससं्था ि जागद्दतक द्दित्त ससं्थाचं्या  

सहकायााची, प्रयत्नाचंी ि िचनबद्धतेची अिश्यकता अहे. 

 

पयायवरण (Enviironment):  

जागद्दतक पयाािरणाला द्दनमााण झालेला धोका हा अतंरराष्रीय समदुायाने दखल 

घेण्याआतपत गभंीर ऄिस्थेपयंत गेलेला प्रश्न अह.े नैसद्दगाक पयाािरण अद्दण मानिी जीिन 

याचें नाते द्दकती ऄतटु अह े हे िेगळे सागंण्याची गरज नाही. मानिाचे सपूंणा जीिनच 
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पयाािरणाशी द्दनगद्दडत अहे; त्यामळेु पयाािरणाचे चागंल्या प्रकार े रक्षण होण्यािरच मानिी 

जीिनाची सरुद्दक्षतता ऄिलंबून अहे.  

 

नैसक्षगयक पयायवरणातील बदल: 

मानिी जीिनाच्या ऄगदी सरुुिातीपासून द्दनसगा मानिाच्या सिा गरजा परुद्दिण्याची कामद्दगरी 

चोखपणे पार पाडत अला अहे. मानिालादेखील द्दनसगााच्या व्यिस्थेत फारशी ढिळाढिळ 

करण्याची गरज पडली नव्हती; परतं ु द्दनसगा अद्दण मानि याचं्यातील पारपंररक सबंंधातं 

अधदु्दनक काळात काही महत्त्िाचे बदल होउ लागले अहेत. त्याला ऄथाात मानिच 

कारणीभूत झाला अहे. मानिाच्या सिा जीिनािश्यक गरजा भागद्दिण्याची क्षमता 

द्दनसगााकडे परुपूेर अहे; परतं ुमानिाची हाि मात्र द्दनसगा पूणा करू शकत नाही. अधदु्दनक 

काळात मानिाची मोठ्या प्रमाणािर भौद्दतक प्रगती झाली ऄसली तरी त्याची हािदेखील 

त्या प्रमाणात िाढत चालली अहे. त्याच्या पररणामी द्दनसगााचा समतोल ढळू लागला अह.े 

 

पयायवरणाला क्षनमायण झालेले धोके: 

नैसद्दगाक पयाािरण धोक्यात येण्यास कारणीभूत झालेला सिांत महत्त्िाचा घटक 

मानिाने अपल्या स्िाथाासाठी नैसद्दगाक ससंाधनाचंी चालद्दिलेली मनमानी लूट हा अहे. 

 

अधदु्दनक काळात मानिाने द्दिकासाच्या नािाखाली नैसद्दगाक ससंाधनाचंा ऄमयााद िापर 

सरुू केला अहे; त्यामळेु प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात िाढत चालले अहे. पाणी प्रदूषण, िायू 

प्रदूषण, ध्िनी प्रदूषण ऄशा प्रकारच्या प्रदूषणामंळेु द्दनसगााचे चक्र बदलू लागले अहे. त्याचे 

पयाािरणािर अद्दण मानिी जीिनािर द्दिपरीत पररणाम होउ लागले अहेत. िाढते 

औद्योद्दगकीकरण, नागरीकरण, कीटकनाशकांचा िाढता िापर, रासायद्दनक खताचंा िाढता 

िापर, जगंलसपंत्तीची होत ऄसलेली ऄपररद्दमत लूट अद्दण त्यातून जगंलाचें द्दकंिा िनांचे 

घटत चाललेले प्रमाण आत्यादी घटकदेखील पयाािरणाच्या दृष्टीने गभंीर 

धोके ठरू लागले अहेत. 

 

पयायवरणाचा प्रश्न आक्षण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था: 

नैसद्दगाक पयाािरणाला द्दनमााण झालेले धोके द्दिचारात घेता पयाािरण-सरंक्षण हा 

मानिजातीच्या द्दहताच्या द्दकंबहुना ऄद्दस्तत्िाच्या दृष्टीने द्दकती महत्त्िाचा मिुा बनला अहे, 

यािर िेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. तसेच अता पयाािरण-सरंक्षण हा एखाद-दसुऱ्या 

राष्रापरुता मयााद्ददत द्दिषय राद्दहलेला नाही. पथृ्िीचे िाढते तापमान, ओझोन िायूच्या 

स्तराला द्दनमााण झालेला धोका, मानिी जीिनाला घातक ठरू शकणाऱ्या िायूचें 

िातािरणातील िाढू लागलेले प्रमाण यासंारख्या समस्या सोडद्दिण्याचे काया एखाद्या 

राष्राला करता येण्यासारखे नाही. अंतरराष्रीय समदुायातील सिा राष्रानंी 

सामदुाद्दयकरीत्या प्रयत्न करून त्यािर ईत्तर शोधणे गरजेचे झाले अहे. 

 

b) मानवी हक्क  (Human Rights):  

द्दिसाव्या शतकात मानिी हक्क हा अंतरराष्रीय समदुायाच्या द्दजव्हाळ्याचा अणखी एक 

द्दिषय बनला अहे. याचा ऄथा ऄसा नव्ह ेकी, मानिी हक्काचा द्दिषय द्दिसाव्या शतकातच 
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पढेु अला. मानिी हक्क हा तसा ऄगदी जनु्या काळापासून चचेत ऄसलेला द्दिषय अह.े 

प्राचीन ग्रीक नगरराज्याचं्या काळात ऄनेक राजकीय द्दिचारितंानंी मानिाच्या नैसद्दगाक 

हक्कासंबंंधी अपले द्दिचार व्यक्त केले होते. अधदु्दनक काळातील द्दनरद्दनराळ्या राजकीय 

द्दिचारितंानंीही मानिी हक्काच्या प्रश्नाला प्राधान्य देउन त्यासबंंधी मतप्रदशान केले होते. 

फ्रें च राज्यक्रातंीच्या काळात फ्रान्सच्या राष्रीय ऄसेंब्लीने 'मानि ि नागररक याचं्या 

हक्काचंा जाहीरनामा' प्रद्दसद्ध केला होता. त्यामध्ये ऄसे म्हटले होते की, सिा मानि 

जन्मत:च स्ितंत्र अहेत अद्दण त्या सिांना समान ऄद्दधकार लाभले अहेत. ऄमेररकन 

स्िातंत्र्ययदु्धाच्या काळातही ऄमेररकेच्या राष्रीय नेत्यांनी मानिी हक्काचंा परुस्कार केला 

होता. 

 

संयुक्त राष्ट्रे आक्षण मानवी हक्क: 

मानिी हक्कासंबंंधी याप्रमाणे ऄगदी प्राचीन काळापासून चचाा होत अली ऄसली तरी या 

प्रश्नाला द्दिसाव्या शतकातच जास्त महत्त्ि प्राप्त झाले. द्दिशेषत: मानिी हक्काचंी 

अंतरराष्रीय पातळीिरून दखल घेतली गेली ती द्दिसाव्या शतकातच होय. दसुऱ्या 

महायदु्धाच्या समाप्तीनतंर जागद्दतक शातंतेच्या रक्षणासाठी २४ ऑक्टोबर, १९४५ रोजी 

सयंकु्त राष्राचंी स्थापना करण्यात अली. सयंकु्त राष्रानंी शातंतेच्या प्रश्नाबरोबरच मानिी 

प्रद्दतषे्ठच्या रक्षणालाही महत्त्ि द्ददले. सयंकु्त राष्राचं्या सनदेतच मानिी हक्क ि मूलभूत 

स्िातंत्र्य याचंा अग्रह धरण्यात अला ऄसून त्याचं्या प्रस्थापनेसाठी प्रयत्नशील राहण्याचा 

द्दनधाार व्यक्त केला अहे. ऄशा प्रकार े सयंकु्त राष्रानंी मानिी हक्काचं्या प्रश्नाला प्राधान्य 

द्ददल्यामळेु अंतरराष्रीय समदुायाचे लक्ष त्याकडे िेधले गेले. मानिी हक्काचं्या रक्षणासाठी 

अंतरराष्रीय पातळीिरून प्रयत्न करण्याची अिश्यकता सिांच्या लक्षात अली. 

 

मानवी हक्कांच्या रिणासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयर्तन: 

सयंकु्त राष्रानंी मानिी हक्काचं्या रक्षणासाठी द्दिद्दिध स्तरािंरून अपले प्रयत्न चालू ठेिले 

अहेत. या अंतरराष्रीय सघंटनेने जागद्दतक शातंतेच्या रक्षणाआतकाच मानिी हक्कांच्या 

रक्षणाचा प्रश्न महत्त्िाचा मानला. मानिी हक्क अद्दण मूलभूत स्िातंत्र्य याचंी हमी 

द्दमळाल्याखेरीज अंतरराष्रीय शातंता ि सरुद्दक्षतता राखली जाउ शकत नाही, ऄसे द्दतने 

घोद्दषत केले; तसेच सयंकु्त राष्रानंी मानिी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ऄनेक अयोग ि 

सद्दमत्या िेळोिेळी स्थापन केल्या. याद्दशिाय संयकु्त राष्रानंी मानिी हक्कद्दिषयक ठराि, 

जाहीरनामे ि करारनामे घोद्दषत करून त्या प्रश्नािर जनजागतृी घडिून अणण्याचे महत्त्िपूणा 

काया केले. 

 

मानवी हक्कांचा जाहीरनामा: 

सयंकु्त राष्राचं्या अमसभेने १० द्दडसेंबर, १९४८ रोजी मानिी हक्कांचा सािाद्दत्रक 

जाहीरनामा समंत ि स्िीकृत केला. या जाहीरनाम्याच्या प्रस्तािनेत ऄसे म्हटले अहे की, 

सिा मानिांना समान हक्क द्दमळणे अद्दण त्याचं्या प्रद्दतषे्ठचे रक्षण होणे हा जगातील स्िातंत्र्य, 

न्याय ि शातंता याचंा पाया होय; तसेच मानिी हक्कांचे ईल्लंघन ि त्याचंा ऄनादर यातून 

द्दनमााण होणारी रानटी कृत्ये हा मानिजातीच्या सदसद्दद्विेकबदु्धीिर झालेला अघात होय; 
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म्हणून मानिी हक्काचें रक्षण करण्याचे सिातोपरी प्रयत्न झाले पाद्दहजेत. या जाहीरनाम्यात 

मानिी हक्कद्दिषयक ऄनेक महत्त्िपूणा तत्त्िाचंा ऄंतभााि करण्यात अला अहे. 

 

मानवतावादी हस्तिेप (Humanitarian Intervention) : 

द्दिसाव्या शतकात मानिी हक्काचं्या रक्षणाचा प्रश्न द्दिशेष महत्त्िाचा बनला अहे. द्दनधाार 

व्यक्त केल्यािर अद्दण सयंकु्त राष्राचं्या अमसभेने मानिी हक्काचंा जाहीरनामा सयंकु्त 

राष्रानंी अपल्या सनदेत मानिी हक्काचं्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा स्िीकृत 

केल्यािर मानिी हक्काचं्या प्रश्नाला अंतरराष्रीय स्तरािर द्दिशेष चालना द्दमळाली. ऄथाात 

सयंकु्त राष्राचं्या सिाच सभासदराष्रानंी मानिी हक्काचं्या रक्षणाची काळजी घेण्याचे मान्य 

केले ऄसले तरी अजदेखील ऄनेक देशातं मानिी हक्काचंी ईघड ईघड पायमल्ली होते, ही 

िस्तदु्दस्थती अहे. द्दिशेषतः एकाद्दधकारशाही, हुकूमशाही ऄथिा लष्करशाही पद्धतीच्या 

राजिटी ऄसलेल्या देशातं मानिी हक्काचंी मळुीच कदर केली जात नाही. जगातील ऄनेक 

देशातं मद्दहलानंा त्याचें न्याय्य हक्क नाकारले जात अहेत; िादं्दशक, धाद्दमाक, भाद्दषक ऄशा 

सिा प्रकारच्या ऄल्पसखं्य समदुायाचं्या मानिी हक्कांची पायमल्ली होत अहे. त्यातूनच 

मानितािादी हस्तके्षपाचा (Humanitarian Intervention) प्रश्न पढेु अला अहे. 

 

मानवतावादी हस्तिेप म्हणजे काय?: 

मानितािादी हस्तके्षप याचा ऄथा मानितािादी दृद्दष्टकोनातून करण्यात अलेला हस्तके्षप 

ऄसा होतो. हा हस्तके्षप अंतरराष्रीय सघंटनेने द्दकंिा अंतरराष्रीय समदुायातील एखाद्या 

राष्राने दसुऱ्या राष्राच्या ऄंतगात कारभारात केलेला ऄसतो. जगातील सिा राष्र सािाभौम 

अहेत; तेव्हा कोणत्याही सािाभौम राष्राच्या ऄंतगात कारभारात दसुऱ्या राष्राने हस्तके्षप 

करणे अंतरराष्रीय कायदा ि अंतरराष्रीय नीद्दतद्दनयम यानंा धरून होत नाही. ऄशा 

प्रकारचा हस्तके्षप द्दशष्टसमंतही मानला जात नाही; परतं ु ऄपिादात्मक पररद्दस्थतीत 

मानितािादी कारणासाठी ऄसा हस्तके्षप क्षम्य मानला पाद्दहजे, ऄसे प्रद्दतपादन काही 

जणाकंडून केले जाते. 

 

मानवतावादी हस्तिेपाची उदाहरणे: 

ऄलीकडील काळात मानितािादी हस्तके्षपाच्या प्रकारात बरीच िाढ झाली अहे. 

एकाद्दधकारशाही राजिटीत मानिी हक्काचंी होत ऄसलेली पायमल्ली, काही राष्रामध्ये 

धाद्दमाक मूलतत्त्ििादाच्या िाढत्या प्रभािामळेु मानिी मूल्याचंा पडत ऄसलेला बळी, 

ऄल्पसखं्य समदुायांच्या लोकािंर होत ऄसलेले ऄत्याचार आत्यादी कारणामंळेु ऄशा 

प्रकारच्या मानितािादी हस्तके्षपाची गरज द्दनमााण होते हे कारण त्यासाठी पढेु केले जाते. 

सयंकु्त राष्रानंी अद्दफ्रका खडंातील काही देशातं अपल्या शादं्दतसेना पाठिून ऄसे 

मानितािादी हस्तके्षप केले अहेत. त्या देशातंील ऄंतगात पररद्दस्थतीचा द्दिचार करता सयंकु्त 

राष्रानंी ऄशा प्रकारची ईपाययोजना करणे गरजेचेच होते ऄसे म्हणािे लागते.  

 

नाटो संघटनेचा हस्तिेप: 

सयंकु्त राष्राप्रमाणेच ऄमेररकेच्या पढुाकाराने नाटो सघंटनेनेदेखील यरुोपातील 
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सद्दबाया, मॉन्टेद्दनग्रो, बोद्दस्नया-हजागोद्दिना आत्यादी देशातं मानितािादी हस्तके्षप केले अहेत. 

िरील देशातंील सरकाराकंडून मानिी मूल्याचंी ि मानिी हक्काचंी पायमल्ली केली जात 

होती; म्हणून त्या देशाचं्या ऄंतगात कारभारात ऄशा प्रकारचा हस्तके्षप करणे अिश्यक 

झाले होते, ऄसा दािा ऄमेररका ि नाटो सघंटना यानंी केला अहे. 

 

मानवतावादी हस्तिेपाची दुसरी बाजू: 

मानितािादी हस्तके्षपाचे समथान मानिी हक्क ि मानिी मूल्ये याचं्या रक्षणाच्या 

दृद्दष्टकोनातून केले जाते. मानिी मूल्ये ऄद्दतशय महत्त्िाची ऄसल्याने त्यांचे रक्षण 

भरण्यासाठी अिश्यक ते ईपाय योजणे गरजेचे ठरते, ऄसा यदु्दक्तिाद या सदंभाात केला 

जातो; पण या प्रश्नाची दसुरी बाजू द्दिचारात घेणेही द्दततकेच महत्त्िाचे अहे. जगातील प्रत्येक 

राष्र सािाभौम ऄसून अपल्या सािाभौमत्िाचे रक्षण करणे हा प्रत्येक राष्राचा हक्क अह;े 

म्हणून कोणत्याही राष्राच्या ऄंतगात कारभारात आतरानंी हस्तके्षप करणे मळुीच समथानीय 

ठरत नाही. 

 

त्यापेक्षाही महत्त्िाचा मिुा ऄसा की, जगातील काही राष्र मानितािादी हस्तके्षपाच्या 

नािाखाली अपला राजकीय स्िाथा साधण्याची शक्यता नजरअेड केली जाउ शकत 

नाही. द्दकंबहुना, ऄमेररका ि नाटो सघंटना यांनी राजकीय स्िाथा साधण्यासाठीच ऄसे 

हस्तके्षप केले होते ऄसे मानण्यास भरपूर जागा अहे. ऄमेररकेने सद्दबायात ज्या प्रकारची 

लष्करी कारिाइ केली, ती पाहता द्दतने मानिी मूल्याचें रक्षण करण्याऐिजी ती मूल्ये 

पायदळी तडुद्दिली ऄसेच म्हणािे लागते. ऄमेररकेची द्दमत्रराष्रे ऄसलेल्या काही राष्रामध्ये 

मानिी मूल्ये ि मानिी हक्क याचंी राजरोस पायमल्ली होते अह;े परतं ु तेथे मानितािादी 

हस्तके्षप करण्याची गरज ऄमेररकेला िाटत नाही. त्याच्याही पढेु जाउन द्दव्हएतनाम, आराक 

ऄशा काही देशातं खिु ऄमेररकेनेच मानिी मूल्यांिर घाला घालण्याची कृती केली होती.  

 

यािरून ऄसे लक्षात येते की, मानितािादी हस्तके्षपाच्या नािाखाली ऄमेररकेसारखी 

महासत्ता जगातील आतर राष्रानंा ऄंद्दकत ठेिण्याचे अपले मनसबेु तडीस नेत अहे. 

अंतरराष्रीय समदुायापढेु द्दनमााण झालेला हा एक निाच धोका अहे. अतरराष्रीय 

दहशतिादाआतकाच हा धोकाही गभंीर स्िरूपाचा अहे.  

 

c) स्थलांतर  (Migration): 

सयंकु्त राष्राचें द्दनिाा द्दसताकंररता ईच्चायकु्ताचें कायाालय संयकु्त राष्रानंी मानिी हक्काचं्या 

रक्षणाबाबत ऄत्यतं महत्त्िाची भूद्दमका बजािली अहे. सयंकु्त राष्राचं्या अमसभेने स्िीकृत 

केलेल्या मानिी हक्कांच्या सािाद्दत्रक जाहीरनाम्यािरून ही सघंटना मानिी हक्काचं्या 

रक्षणाद्दिषयी द्दकती जागरूक द्दकंिा सतका  अहे ह े द्ददसून येते. मानिसमूहापैंकी कोणत्याही 

घटकािर मानिी हक्कांच्या संदभाात ऄन्याय होउ नये, म्हणजेच कोणताही घटक मानिी 

हक्क अद्दण मूलभूत स्िातंत्र्य यापंासून िदं्दचत राहू नये ऄशी द्दतची भूद्दमका अहे. कोणत्याही 

कारणामळेु द्दनिााद्दसत व्हािे लागलेल्या द्दकंिा स्ित:च्या कायमच्या िास्तव्याच्या प्रदेशाचा 

त्याग करािा लागलेल्या लोकांच्याही मानिी हक्काचें रक्षण कसे करता येइल, द्दकंिा त्यांना 

मानिी हक्कांचा लाभ घेण्यासारखी पररद्दस्थती कशी द्दनमााण करता येइल याकडेही सयंकु्त 
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राष्रानंी लक्ष द्ददले अहे. त्याच ईिेशाने संयकु्त राष्राचें द्दनिााद्दसताकंररता ईच्चायकु्ताचें 

कायाालय (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees-

UNHCR) या सघंटनेची स्थापना करण्यात अली अहे. 

 

द्दनिाा द्दसताकंररता सयंकु्त राष्राचें ईच्चायकु्तांचे कायाालय या सघंटनेची स्थापना सयंकु्त 

राष्राचं्या अमसभेद्वार े३ द्दडसेंबर, १९४९ रोजी करण्यात अली. 

 

उक्षिष्ट व काये: 

द्दनरद्दनराळ्या कारणामंळेु द्दनिााद्दसत व्हािे लागलेल्या द्दकंिा स्ित:च्या नेहमीच्या 

िास्तव्याच्या प्रदेशाचा त्याग करािा लागलेल्या लोकांचे सरंक्षण करणे अद्दण त्यांना 

अिश्यक ती मदत ईपलब्ध करून देणे हे या सघंटनेचे मखु्य ईद्दिष्ट होय.  

सयंकु्त राष्राचं्या मानिी हक्काचं्या जाहीरनाम्यात ऄसे एक कलम अह े की, प्रत्येकाला 

दसुऱ्या राष्रातं अश्रय मागण्याचा ि घेण्याचा ऄद्दधकार अहे. जाहीरनाम्यातील या तत्त्िाचा 

पाठपरुािा करण्याचे काया द्दनिााद्दसताकंररता सयंकु्त राष्राचं्या ईच्चायकु्ताचं्या 

कायाालयामाफा त पार पाडले जाते. 

 

दसुऱ्या महायदु्धाच्या समाप्तीनंतर जगातील ऄनेक राष्रातं द्दनिााद्दसत झालेल्या द्दकंिा व्हािे 

लागलेल्या लोकाचं्या पनुिासनाचा प्रश्न द्दनमााण झाला होता. लोकानंा द्दनिाा द्दसत व्हािे 

लागण्यास ऄनेक बाली कारणीभूत झाल्या होत्या; तसेच त्यासबंंधीच्या गाभंीयााची 

पातळीदेखील िेगिेगळी होती. तथाद्दप, या लोकापंढेु त्याचं्या ऄद्दस्तत्िाचाच ऄद्दतशय गभंीर 

प्रश्न द्दनमााण झाला होता. त्याचें सिा हक्क द्दहरािले गेले होते. ऄशा पररद्दस्थतीत 

द्दनिाा द्दसताचं्या प्रश्नाचंी तातडीने दखल घेण्याची गरज अंतरराष्रीय सघंटनेला िाटली. 

त्याकररता या कायाालयाची स्थापना करण्यात अली. द्दनिााद्दसताकंररता सयंकु्त राष्राचें 

ईच्चायकु्ताचें कायाालय या संघटनेने सपूंणा जगात द्दनिााद्दसताकंररता ऄत्यतं ईपयकु्त काया 

केले अहे. द्दनिााद्दसताचं्या जगण्याच्या हक्काचे रक्षण व्हािे, त्याचं्या पनुिासनाची योग्य 

व्यिस्था लािली जािी अद्दण त्याचं्या आतर प्रश्नाचंी तड लागािी, यासाठी या सघंटनेने फार 

मोठे योगदान केले अहे. द्दतच्या या कायााबिल द्दतला आ. स. १९५५ मध्ये अद्दण १९८१ 

मध्ये ऄसे दोन िेळा शातंतेचे नोबेल पाररतोद्दषक द्दमळाले अहे. 

 

४.५ सरावासाठी प्रश्न  

 

१) दाररद्र द्दनद्दमातीस कारणीभूत घटकाचंी यादी करा. 

२) द्दिकासाची सकंल्पना स्पष्ट करा. 

३) पयाािरण सतंलुनासाठी ईपाययोजना सागंा. 

४) मानिी हक्काची सनद कधी जाहीर झाली. 

५) मकु्त व्यापार सकंल्पना स्पष्ट करा. 

६) द्दनिााद्दसतांचे प्रश्न द्दलहून काढा. 

***** 


