नेपाल
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपाल
राष्ट्र प्रमुख : विद्यादे िी भण्डारी
सरकार प्रमुख : खड्ग प्रसाद शमाा ओली
अभभव्यन्त्ि स्ितरिता र गोपनीयताको अभिकारलाई सीभमत गनेगरी प्रस्ताि गररएका वििे यक सं सदमा अभनन्त्णत
ा रहे। सुरक्षा
बलले “गलत सूचना फैलाएको” र कोभभड-१९ महामारीको समयमा सरकारको आलोचना गरे कोमा व्यन्त्िहरूलाई वहरासतमा
राखे। प्रदशानकारीहरूलाई वहरासतमा भलइयो र सुरक्षा बलले प्रदशानकारीहरूलाई भततरभबतर पाना र बरदाबरदी लागू गना
अत्यभिक बल प्रयोग गना जारी राखे। सन् १९९६ दे न्त्ख २००६ बीचको द्वरद्वमा भएका अरतराावष्ट्रय कानुनअरतगातका

अपराि र मानिअभिकार उल्लङ्घनमा सत्य, रयाय र पररपूरण प्रदान गने ददशामा भएका प्रयासहरू समग्रमा अपयााप्त रहे।
आददिासी जनजाभत पररिारहरूलाई जबजास्ती भनष्कासन गररयो र उनीहरूको घर ध्िस्त पाररयो। यौनजरय र लैं भगकताका
आिारमा हुने वहं सा दण्डहीनताको साथ जारी रह्यो। लैं भगकतामा आिाररत विभेद कानुनी र व्यिहाररक दुिै तिरमा जारी

रह्यो। दभलतविरुद्ध भएका दजानौँ दुव्यािहारहरू ररपोर्ा गररएको भथयो र यी दुव्यािहारहरू प्रायः दण्डहीनताका साथ गररएका
भथए। महामारीका कारण विदे शमा अलपि परे का र अरय तिरमा प्रभावित भएका आप्रिासी श्रभमकहरूलाई सं रक्षण गना
सरकारले पयााप्त कदमहरू चालेन।
पृष्ठभूभम
सत्तारूढ दलभभिको वििादका बीच प्रिानमरिी ओली नेतत्ृ िको मन्त्रिपररषद्को भसफाररसमा राष्ट्रपभत भण्डारीले पौषमा
सं सदको तल्लो सदन विघर्न गररन्। िषाको अरत्यमा उि भनणायका विरुद्ध सिोच्च अदालतमा िेरै मुद्दाहरू विचारािीन
भथए।
गोपनीयताको अभिकार
रयावयक अनुमभतभबना नै गोपनीयताको अभिकारमा हस्तक्षेप गना भमल्ने फरावकलो र अस्पष्ट प्राििानहरू समािेश गररएको
नेपाल विशेष सेिा वििेयक सं सदको माभथलो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरे पभि तल्लो सदनमा विचारािीन रहे को ि।
सूचना तथा सञ्चार मरिालयले पयााप्त कानुनी सुरक्षा भबना नै अभिकारीहरूलाई व्यन्त्ि तथा सं स्थामाभथ भनगरानी गने, सूचना
सङ्कलन र अभभलेख गने गरी फरावकलो अभिकार ददने प्राििानसवहतको दूरसञ्चारसम्बरिी वििे यकको मस्यौदा तयार गर्यो।
भेला हुने र अभभव्यन्त्ि स्ितरिता
अभभव्यन्त्ि स्ितरितालाई गम्भीर ढङ्गमा कुन्त्ण्ठत गने प्राििानसवहतका श्रृंखलाबद्ध रूपमा ल्याइएका भमभडया काउन्त्रसल
वििेयक, आमसञ्चार वििेयक र सूचना प्रविभि वििेयकलगायतका वििेयकहरू सं सदमा विचारािीन िन्। पिकारलगायत
दजानौँ व्यन्त्िहरूलाई “गलत सूचना फैलाएको” िा कोभभड-१९ महामारीका सरदभामा सरकारको आलोचना गरे कोमा पक्राउ
गररयो। नेपाल प्रेस काउन्त्रसलले “झुर्ो र मनोगढरते समाचार” प्रकान्त्शत गरे कोमा ३० िर्ा भरदा िेरै िेबसाइर् बरद
गयो।

सुरक्षा बलले अभिकारकमीहरूलाई वहरासतमा भलने काया जारी राखे र शान्त्रतपूणा प्रदशानकारीहरूलाई भततरभबतर पाना प्रायः
अत्यभिक बल प्रयोग गरे । जनिरी (माघ)मा द्वरद्वको बेला भएका अपरािहरूमा रयायको माग गदै शान्त्रतपूणा रूपमा
विरोिमा उभिएका मानिअभिकारकमीहरूलाई प्रहरीले वहरासतमा भलयो। िनुषामा भएको दभलत हत्यामा अनुसरिान र
जिाफदे वहताको माग राख्दै उभिएका प्रदशाकारीहरूमाभथ सुरक्षा बलले अश्रु ग्यास प्रयोग गरे । मंभसरमा महोत्तरी न्त्जल्लामा
ि िषीया बाभलकाको बलात्कारपभि हत्या भएको विरोिमा उभिएका प्रदशानकारीहरूमाभथ सुरक्षा बलले गोली प्रहार गदाा
एक जना व्यन्त्िको मृत्यु भयो र गोली लागी अरय दुई जना गम्भीर घाइते भए। महामारीको सयममा लगाइएको बरदाबरदी
कायाारियन गराउन सुरक्षा बलले अक्सर अत्यभिक बलको प्रयोग गरे ।
सत्य, रयाय र पररपूरणको अभिकार
सन् १९९६ दे न्त्ख २००६ सम्म सशस्त्र द्वरद्वको समयमा भएका अरतराावष्ट्रय कानुनअरतगातका अपराि र मानिअभिकार
उल्लङ्घनका हजारौं पीभडतहरूलाई सत्य, रयाय र पररपूरण प्रदान गना सरकार असफल रहयो। राज्यका सुरक्षा बल र
सशि विद्रोही समूहहरूद्वारा भएका अपरािसम्बरिी ६३,००० भरदा िेरै उजुरीहरू एकसाथ सङ्कलन गरे का सत्य भनरूपण
तथा मेलभमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यन्त्िहरूको िानभबन आयोग प्रभािकारी र स्िरतरि अनुसरिान गना विफल
रहे। सिोच्च अदालतले गरे को पर्क पर्कको आदे शअनुसार बेपत्ता पाररएका व्यन्त्िको िानभबन, सत्य भनरूपण तथा
मेलभमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई अरतराावष्ट्रय मानिअभिकार कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउन सरकार विफल भयो।
जनिरीमा पीभडतहरूसँग पयााप्त परामशा नगररकन र अरतराावष्ट्रय कानुनअरतगातका अपरािहरूमा क्षमादान ददन भमल्ने
कानुनको सं शोिन नै नगरी दुई आयोगमा नयाँ आयुिहरूको भनयुन्त्ि र्ुङ्गग्यायो।
सतारूढ दलले द्वरद्वकालीन अपरािमा सं लग्न भएकाहरूलाई पूणा र स्ितरि अनुसरिानभबना शन्त्िशाली पदहरूमा भनयुन्त्ि
गने काया जारी राख्यो। अक्र्ोबरमा रावष्ट्रय मानिअभिकार आयोगले २८६ जना आरोवपत पीडक व्यन्त्िहरूको नाम
सािाजभनक गयो र आयोगका भसफाररसहरूलाई कायाारियन गना र अपरािीहरूलाई जिाफदे ही बनाउने कायामा भएको
सरकारको विफलताका बारे मा प्रकाश पारे को भथयो।
आप्रिासी श्रभमकहरूको अभिकार
कोभभड-१९ का कारण बरदाबरदी लागू भएपभि विदे शमा अलपि परे का लाखौँ नेपाली आप्रिासी श्रभमकहरूको अभिकार
सं रक्षण गना सरकार विफल भयो। िैदेन्त्शक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबार् आप्रिासी श्रभमकहरूको सं रक्षण र
शुलभ स्िदे श वफती प्रवक्रया सुभनन्त्ित गना उनीहरू असफल भए। स्िदे श फवकाएका िेरै आप्रिासी श्रभमकहरूको पयााप्त

जीिनस्तर सुभनन्त्ित गना र कोभभड-१९ क्िारे रर्ाइन सुवििास्थलहरूमा उनीहरूको स्िास््य र सुरक्षाको सं रक्षण गना पभन
अभिकारीहरू विफल भए। जेठमा कैलाली न्त्जल्लाको क्िारे रर्ाइन सुवििास्थलमा बसेकी एकजना आप्रिासी मवहला
बलात्कृत भएकी भथइन्।
जबजास्ती भनष्कासन
जुलाईमा अभग्रम सूचना नददइकनै न्त्चतिन रावष्ट्रय भनकुञ्जका अभिकारीहरूले दुईिर्ा घरमा आगो लगाउँ दै र हात्ती प्रयोग
गरी अरय आठिर्ा घर ध्िस्त पादै आददिासी जनजाभत १० चेपाङ पररिारलाई जबजास्ती भनष्कासन गरे । त्यस्तै दे शैभरी
अनौपचाररक रूपमा बसोिास गने अरयहरू जबजास्ती भनष्कासनको जोन्त्खममा रहे।

विभेद
विभभन्न सं िैिाभनक भनकायहरूमा समयमा नै आयुिहरूको भनयुन्त्ि सुभनन्त्ित गना सरकार विफल भयो जसका कारण
मवहलाअभिकार र जनजाभत, दभलत, मिेसी, थारू र मुन्त्स्लमलगायत सीमारतकृत समूहहरूको अभिकारको सं रक्षण तथा
प्रििान गने उनीहरूको क्षमतामा गम्भीर असर पयो।
लैवङ्गकतामा आिाररत विभेद कायम नै रह्यो र मवहलाहरूलाई नागररकताको समान अभिकारबार् इरकार गने सं िैिाभनक
कमजोरीहरूलाई सरकारले सं बोिन गरे न। प्रहरीमा २,१०० भरदा िेरै बलात्कार र यौन वहं साका घर्नाहरूका बारे मा

ु ी अपराि सं वहतामा रहे को बलात्कारसम्बरिी कठोर
उजुरी परे का भथए। पीभडतहरू बालबाभलका र दभलतहरू भथए। मुलक
हदम्याद्ले पीडकहरूलाई दण्डहीनता प्रदान गरी नै राख्यो। मवहला र बाभलकामाभथ हुने एभसड आक्रमणलाई अरत्य गने
उद्देश्यले असोजमा सरकारले दुईिर्ा अध्यादे शहरू पाररत गयो।

जातीय विभेदलाई सं बोिन गना कानुन र नीभतमा रहेका प्राििानहरूको बाबजुद दभलत समुदायका सदस्यहरूविरुद्ध भएको
विभेद, बवहष्करण, हत्या र यौन वहं साका असं ख्य घर्नाहरूका बारे मा ररपोर्ा गररएका भथए। जेठमा अरतजाातीय सम्बरिका

विरोिीहरूले चार जना दभलतलगायत ि जना व्यन्त्िको पन्त्िम रुकुम न्त्जल्लामा हत्या गरे । त्यस्तै जेठमा नै उपल्लो
जातको बलात्कारीसँग जबजास्ती वििाह गराइएपभि रुपरदे ही न्त्जल्लामा एकजना १२ िषीया दभलत बाभलकालाई सं भितः
बलात्कारपभि हत्या गररयो। एक मवहनाअन्त्घ मािै 14 िषीया बाभलकालाई बलात्कार गरे कोमा मुद्दा नचलाइएको भभनएका
व्यन्त्िद्वारा बझाङ न्त्जल्लामा सेप्र्े म्बरमा अकी १२ िषीया दभलत बाभलकालाई बलात्कारपभि हत्या भएको भथयो।।
यातना र अरय दुव्यािहार
ु ाहरूबार् “स्िीकारोन्त्ि” प्राप्त गना र उनीहरूलाई िभसत पाना रयावयक सुनि
ु ाइ पूिक
थुनि
ा ो वहरासतमा यातना र अरय
ु ी अपराि सं वहताले यातना र अरय दुव्यािहारलाई अपरािीकरण
दुव्यािहार व्यापक रहे। सन् २०१७ मा जारी गररएको मुलक
गरे को भएतापभन सन् २०२० को अरत्यसम्ममा यस कानुनअरतगात कसैलाई पभन दोषी ठहराइएको िै न।
यातनाको कारण मृत्यु भएको भभनएका िेरै आरोपहरूका बारे मा ररपोर्ा गररएका भथए र यस्तो यातना र मृत्युको घर्ना
विशेषगरी दभलत र जनजाभत समुदायमाभथ भएको भथयो। जुलाईमा न्त्चतिन रावष्ट्रय भनकुञ्जमा खवर्एका नेपाली सेनाका
कमाचारीद्वारा ददइएको सं भावित यातनाको कारण एक जना आददिासी व्यन्त्ि राजकुमार चेपाङको मृत्यु भयो। एक जना
सैभनक अभिकारीलाई हत्याको आरोपमा थुनामा रान्त्खएको ि।
प्रहरी वहरासतमा यातनाका कारण भएको हुनसक्ने शंकास्पद िेरै मृत्युहरू, विशेषगरी दभलत युिाहरूको मृत्युको बारे मा
अभिकारीहरू स्ितरि र विश्वसनीय अनुसरिान गना विफल भए। सोिपुिको क्रममा ददइएको सं भावित यातनाका कारण
अगष्टमा विजय महराको वहरासतमा मृत्यु भयो। तीन जना प्रहरी अभिकृतहरूलाई ि मवहनाका लाभग भनलन्त्म्बत गररयो ।
तर उनीहरूलाई यातना र हत्याको अभभयोग लगाइएन। जुनमा िनुषाको प्रहरी वहरासतमा सम्भु सदाको र सेप्र्े म्बरमा
कैलाली न्त्जल्लामा रोशन भबकको मृत्यु भयो। प्रहरीले दुिज
ै नाले आत्महत्या गरे को दाबी गरे को भथयो भने उनीहरूको
पररिारले यातनाका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका भथए।

विश्वव्यापी विश्लेषण
सन् २०२० मा कोभिड-१९ का कारण पुरै विश्व हल्लिएको भियो। कोभिड महामारी र यसिाई सं बोधन गननका
िाभग चाभिएका कभिपय उपायहरूिे दशौँ िाखको जीिनमा विनाशकारी असर मात्र पारे न यसिे दुव्यनिहार र
असमानिाका विद्यमान स्िरूपहरूिाई उजागर गनुक
न ा सािै कभिपय अिस्िामा ि त्यसिाई िप गम्िीर समेि
बनायो। कभिपय समस्याको जरा जाभि,िैविकिा र अन्य आधारमा गररने वििेदमा रहेको भियो जसिे भनल्िि केही
जनसङ्ख्यािाई अद्वििीय रूपमा जोल्खमिाको अिस्िामा पुयानएको भियो। िी दुव्यनिहार र असमानिाहरूिाई व्यापक

जनसहिाभगिाबाट सञ्चाभिि ब्ललयाक िाइभ्ज् म्याटर र मवहिा अभधकारसम्बन्धी अभियान आन्दोिनहरूिे आम चासो
र चचानमा लयाउँ दै जोडदार रूपमा च ुनौिी द्वदएका भिए जसको अदम्य साहसिे केही ल्जिहरू पभन हाँभसि ियो।

महामारीिे िषौंदे ल्खको राजनीभिक र वित्तीय सङ्कट ििा विश्वव्यापी शासन र सहयोग प्रणािीका कमजोरीबाट पैदा
िएका मानिअभधकार प्रिाििाई एकदम स्पष्ट पारे को छ जसिाई केही राष्ट्रहरूिे आफ्नो ल्जम्मेिारीबाट पल्न्छएर िा
बहुपक्षीय सं स्िामाभि आक्रमण गरे र िप जवटि बनाएका भिए। यी आयामहरू िीनिटा क्षेत्रमा दे ल्खएको

प्रिृल्त्तहहरूिारा ल्चभत्रि भिए: जीिन,स्िास््य र सामाल्जक सुरक्षाको अभधकार उलिङ्घन; िैविकिामा आधाररि वहं सा
र यौन ििा प्रजनन अभधकारमाभिको खिरा; र असहमभिका स्िरहरूको दमन।
यसैबीच िामो समयदे ल्ख जारी र नयाँ िन्िमा सरकारी सुरक्षा बि र सशस्त्र समूहहरूिे आम नागररकमाभि
अन्धाधुन्ध र िल्क्षि हमिाहरू गरे जसका कारण हजारौंको मृत्यु ियो र आम विस्िापन र मानिीय सङ्कट पैदा ियो
िा िी सङ्कटहरू िल्म्बए। युद्ध अपराध र मानििाविरुद्धको अपराधमा िएको केही महत्त्िपूणन दोषी प्रमाणीकरणको

बाबजुद युद्ध र शाल्न्ि दुिै अिस्िामा दण्डहीनिा सामान्य रह्यो र केही दे शहरूमा विभधको शासनमा स्खिन ियो।
जििायु सङ्कटिे िप गम्िीर हुन पुगेको प्रकोपहरूबाट दशौँ िाख व्यल्िहरू पीभडि िए।

गएको िषनको समग्र ल्चत्र िनेको अस्िव्यस्ि अिस्िाको विश्व नै हो। यद्यवप महामारी र मानिअभधकारका अन्य
सङ्कटहरूबाट मुि हुने िक्ष्यका िाभग चाभिएका कदमहरूिाई आधार बनाएर विश्वका नेिाहरूिे अन्िरानवष्ट्रय
सहयोगिाई पुनल्जनविि गने र अझै बढी न्यायोल्चि िविष्य ियार गने एउटा अिसर पाएका छन्।
जीिन, स्िास््य र सामाल्जक सुरक्षा
कोभिड-१९ िे सन् २०२० मा कल्म्िमा १8 िाख माभनसको ज्यान भियो। दशकौंदे ल्खको कम िगानी र ियारीको
अिाििे कमजोर हुन पुगक
े ो स्िास््य प्रणािी र सामाल्जक सं रक्षण कायनक्रमहरू नयाँ च ुनौिी सामना गनन सक्षम

भिएनन्। बढ्दो बेरोजगारी र भनल्ष्क्रयिाबाट श्रभमकको आम्दानीमा असर परे को भियो िने गम्िीर खाद्य असुरक्षाको
सामना गरररहे का व्यल्िको सङ्ख्या दोब्लबर िएर २७ करोड पुगेको भियो।

स्िास््य र अन्य अत्यािश्यक श्रभमकहरूको पयानप्त सं रक्षण गनन सरकारहरू असफि रहे। कोभिड-१९ को कारण
हजारौँिे आफ्नो ज्यान गुमाए र व्यल्िगि सुरक्षा उपकरण (वपवपई) को अिाििे गदान धेरैजना गम्िीर भबरामी परे ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनििे अनुगमन गरे को १४९ मध्ये ४२ िटा दे शमा िी दे शका अभधकारीहरूिे महामारीमा
खवटएका स्िास््य िा अन्य अत्यािश्यक श्रभमकहरूिाई सिाउने िा धम्की द्वदने गरे को आरोपहरूको बारे मा
दस्िािेजीकरण गरे को छ। कभिपयिे ि सुरक्षा िा कायनस्ििको अिस्िाका बारे मा चासो दे खाएकोमा भगरफ्िार र
कामबाट भनिम्िन िगायिका प्रभिशोधहरूको सामना गनुप
न रे को भियो। स्िास््य र सामाल्जक क्षेत्रको विश्वव्यापी
श्रमशल्िको ७०% वहस्सा ओगटे का मवहिाहरू स्िास््य र सेिाकमीहरू विशेष रूपमा प्रिाविि हुन पुगे जहाँ
उनीहरूिे पवहलयैदेल्ख िैविकिाका आधारमा ठू िो मात्राको पाररश्रभमक अन्िर िोगेका छन्।

कोभिड-१९ भनयन्त्रणका िाभग अपानाइएका केही सरकारी उपायहरूिे सीमान्िकृि समूहहरूमा वििेदजन्य प्रिाि
पयो। िकडाउन र कर्फ्ूनका कारण विशेषगरी अनौपचाररक क्षेत्रमा कायनरि धेरै सङ्ख्याका श्रभमकहरूिे आफ्नो

आम्दानी गुमाए र पयानप्त सामाल्जक सं रक्षणको पहुँच पभन प्राप्त गनन सकेनन्। मवहिा र बािबाभिकाहरूको सङ्ख्या

यस क्षेत्रमा धेरै िएकािे उनीहरू असमानुपाभिक िररकािे प्रिाविि हुन पुगे। उपयुि प्रविभधमा पहुँचको सुभनल्िििा
नगरीकन अनिाइन माध्यमबाट मात्र शैल्क्षक गभिविभध गने अको शैल्क्षक विभध अििम्िन गररएको कारण

सीमान्िकृि समूहका धेरै ल्शक्षािीहरू मकानमा परे । सािनजभनक सेिाहरू बन्द िएकोिे गदान भबरामी आफन्िहरूको
हेरचाहिगायि बािबाभिकािाई घरमै पढाउने र अन्य पाररश्रभमक प्राप्त नहुने सेिाजन्य कमनहरू गने बोझ
मवहिाहरूिे प्रािभमक रूपमा िहन गनुप
न यो।

यसबाहेक कोभिड-१९ िे शरणािी र आप्रिासीहरूको पवहिेदेल्खकै असुरल्क्षि अिस्िािाई िप जवटि बनायो।

कभिपय शरणािी र आप्रिासीहरू दुगल्न न्धि क्याम्प िा वहरासि स्ििहरूमा अल्ककएर बसे। कभिपय चाही ीँ दे शका
सीमानाहरू बन्द गररएकोिे अिपत्र परे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनििे अनुगमन गरे को १४९ मध्ये ४२ िटा दे शहरूमा
शरणािी र आप्रिासीहरूिाई उनीहरू जुन दे शबाट आएका भिए त्यही दे शमा जबजनस्िी वफिान गररएको प्रभििेदनहरू
प्राप्त हुन आए। केही सरकारिे कोभिड-१९ को सङ्खक्रमण र प्रसारिाई रोक्न िुनामा राल्खएका व्यल्िहरूिाई
ररहाई गननको िाभग कदमहरू चािेका िएपभन वहरासि स्ििहरूको अत्यभधक भिडिाड र अस्िस्िकर अिस्िािे
कैदीहरूिाई जोल्खममा पायो। माभनसिाई आिासबाट जबजनस्िी भनष्कासन गने कायन जारी राखेकािे (एम्नेस्टी
इन्टरनेसनििे अनुगमन गरे को १४९ मध्ये ४२ दे शहरूमा यस्िा आरोपहरूको अभििेख गररएको) माभनसहरू
आिासविहीन हुन पुगी िाइरस सङ्खक्रणको िप जोल्खममा परे ।
पवहलयैदेल्ख विद्यमान असमानिा र स्िास््य सेिामा पहुँचको अिाििे गदान पभन केही हदमा धे रै दे शहरूमा जािीय
अलपसङ्ख्यक र आद्वदिासी जनजाभिहरूको सङ्खक्रमण र मृत्यु दर असमानुपाभिक रूपमा उच्च रहेको भियो।

राजनीभिक र धाभमनक व्यल्ित्िहरूिे िाइरस फैभिनुमा सीमान्िकृि समूहहरूिाई दोष िगाएर उनीहरूिाई किवङ्कि
िुलयाए। केही दल्क्षण एभसयािी दे शका मुल्स्िम र धेरै अविकी र युरोपेिी दे शका फरक यौभनक अभिमूल्खकरण
िएका एिजीबीटीआई (LGBTI) व्यल्िहरू यसको भनसानामा परे ।

जब कोभिड-१९ िाई महामारी घोवषि गररयो राष्ट्रहरूिे मानिअभधकारिाई पूणन ििरमा सम्मान गदै महामारीिाई
भनयन्त्रण, न्युनीकरण र पराल्जि गनुप
न ने जरुरी आिश्यकिाको बारे मा बारम्बार उलिेख गरे । विश्व स्िास््य सं गठन
(WHO) को कोभ्याक्स (COVAX) सुविधािे अभधक दे शिे खोपमा पहुँच हाँभसि गरे को सुभनल्िि गनन िल्क्षि एउटा
ु राज्य अमेररकाको गैर सहिाभगिा,
सकारात्मक िैल्श्वक पहिको प्रभिभनभधत्ि गरे को िएपभन यसमा रभसया र सं यि
धनी दे शहरूिे गरे को खोपको िण्डारण र आफ्नो बौवद्धक सम्पल्त्त बाँकनमा कम्पनीहरूको असफििािे यसिाई
कमजोर बनायो। ९० िन्दा बढी दे शहरूिे ल्चवकत्सकीय उपकरण, व्यल्िगि सुरक्षा उपकरण, औषभध
उत्पादनहरू र खाद्यान्न िगायिका िस्िुहरूिाई असर पाने गरी भनयानि प्रभिबन्धहरू िगाए।
कोभिड-१९ का सामग्रीहरूमा विश्वव्यापी पहुँचिाई सहजीकरण गनेगरी कोभिड-१९ का उत्पादनहरूमा बौवद्धक
सम्पल्त्तसम्बन्धी अभधकारिाई अस्िायी रूपमा छु ट गने िनी लयाइएको प्रस्िाििाई विश्व व्यापार सं गठन (WTO)मा
ु राज्य अमेररका र चीनबीच
अनुमोदन गनन धनी राष्ट्रहरूिे अिरोध गरे । विश्व स्िास््य सिठनको सन्दिनमा सं यि

ु राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा पररषद्मा दे ल्खएको असहमभििे कोभिड-१९ प्रभिकायनिाई सयहोग पुग्ने गरी िीन मवहनाका
सं यि
िाभग विश्वव्यापी रूपमा युद्धविराम गने प्रस्िाि पाररि गननमा वढिाइ ियो। ल्जट्िाइन्टी (G20) दे शहरूिे गरीब
दे शहरूिाई ऋण िुिानी गनन सीभमि अिभधका िाभग रोकेका िएपभन यसिे उनीहरू आफैँिे दाबी गरे को
समन्ियात्मक ठू िो स्िरको प्रभिकायनको िक्ष हाँभसि गनन सकेन।

अन्िरानवष्ट्रय सहयोगिाई सुदृढ पानन र आफ्नो मानिअभधकारसम्बन्धी दावयत्िहरू पूरा गनन सबै सरकारिे कोभिड-१९
को खोप सबैिाई उपिब्लध र सुिि बनाउनुका सािै उपचार र हेरचाहको क्रममा खोपिाई भनिःशुलक बनाउनु
पदनछ। उनीहरूिे मानिअभधकार मापदण्डमा आधाररि विश्वव्यापी सामाल्जक सं रक्षण कोषको विकास गने कायनिाई
पभन सहयोग र समिनन गनुप
न दनछ। धनी राष्ट्र र अन्िरानवष्ट्रय वित्तीय सं स्िाहरूिे ऋण भनिम्बन र रद्द गनेिगायि

महामारीको प्रभिकायन गने र यसबाट माभि उठ्ने कायनका िाभग आिश्यक सं साधनहरू सबै राष्ट्रहरूसँग उपिब्लध
रहेको सुभनल्िि गनुप
न छन।
िै विकिामा आधाररि वहं सा

कुिेि, दल्क्षण कोररया र सुडानमा मवहिा र बाभिकाविरुद्ध हुने वहं सािाई सं बोधन गनन नयाँ कानून पाररि गररयो।
क्रोएल्शया, डेनमाकन, नेदरलयाण्ड र स्पेनिगायिका केही दे शहरूिे बिात्कारसम्बन्धी कानुनमा सुधार लयाउनका
िाभग िी कानुनमा यौनजन्य कायन सहमभिमा आधाररि हुनपु ने व्यिस्िा राख्नका िाभग कदम चािे। धेरै अविकी

दे शहरूमा बिात्कार ििा शाल्न्ि र िन्िका समयमा हुने अन्य यौन वहं साका घटनामा िएको दण्डहीनिाको अन्त्य
गनन अिूिपूि न खािका न्यावयक विकासहरू िएका भिए। अविकी सङ्घिे मवहिाविरुद्ध हुने वहं सा अन्त्यका िाभग

एउटा नयाँ क्षेत्रीय सल्न्ध मस्यौदा गनन ियारी अिस्िामा रहे को पाइएको छ। ििावप युरोपेिी पररषद्को समकक्षी
इस्िानबुि महासल्न्धको कायानन्ियनिाई िने िीन सदस्य राष्ट्रहरूमा अिरुद्ध गररयो।
पररिारको प्रभिष्ठा जोगाउन गररने हत्या (“honour” killings), र जािमा आधाररि, घरे ि ु र यौनजन्य
वहं सािगायिका िैविक

वहं सा व्यिहारि विश्वव्यापी रूपमै द्वदमागै झस्काउने िहको उच्च दरमा रह्यो र

अभधकारीहरू यसिाई रोक्नको िाभग पयानप्त कारबाही गनन, पीडकका विरुद्ध मुद्दा चिाउन र पीभडि ििा वहं साबाट
बाँचेकाहरूिाई उपचारको पहुँच प्रदान गनन असफि िएका छन्। इस्िामी कानुनको उलिङ्घन गरे को अिस्िामा

मवहिाहरूिाई दल्ण्डि गरे र िा पुरूषहरूिाई यािनाकै हदमा हुने गुदिार परीक्षण आद्वद गरे र केही अभधकारीहरू
आफैंिे वहं सा गरे का छन्।

कानुन र अभ्यासमा िामो समयदे ल्ख विद्यमान रहेको वििेदिे वहं सािाई िप मजबुि बनायो र अन्य िररकाबाट पभन
वििेद स्िप्रकट हुन पुग्यो। अनुगमन गररएका १४९ मध्ये २४ दे शमा फरक यौभनक अभिमूल्खकरण िएका
(LGBTI) व्यल्िहरूिाई उनीहरूको यौभनक अभिमूल्खकरण िा िैविक पवहचानका कारण सन् २०२० मा पक्राउ
गररएको िा वहरासिमा राल्खएको आरोपहरूका बारे मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनििे अभििेख गरे को छ।
कोभिड-१९ भनयन्त्रणका उपायहरूिे यो अिस्िािाई अझ नराम्रो बनाएको भियो। विश्विररका सहयोगी सङ्घ

सं स्िाहरूिे िैविक र घरे ि ु वहं सा स्पष्ट रूपमा दे ल्खने गरी िृवद्ध िएको ररपोटन गरे । धेरै मवहिा र फरक यौभनक
अभिमूल्खकरण िएका (LGBTI) व्यल्िहरू िकडाउनको समयमा दुव्यनिहार गने व्यल्िहरूसँगै घर भित्र िुभनन
पुगेका भिए। केही सरकारिे पीभडििाई सहयोग गनन आपिकािीन कदमहरू अपनाएका भिए। यद्यवप धेरै सरकारिे
यौन ििा प्रजनन स्िास््य र परामशन सेिािगायिका सहयोगहरूिाई गैरअत्यािश्यक िनी िभगनकरण गरे जसका
कारण िी सेिाहरू िकडाउनको समयमा भनिल्म्िि हुन पुगे।
केही क्षेत्राभधकारभित्र गिनपिनसम्बन्धी हेरचाहिाई त्यसरी नै िभगनकरण गररयो जसिे सीमान्िकृि समूहिाई
असमानुपाभिक रूपमा प्रिाविि पायो। यसको विपररि अन्यिे िने सङ्खक्रमणको जोल्खमिाई कम गनन

टे भिमेभडभसनको माध्यमबाट गिनपिनसम्बन्धी सेिा र औषभधमा पहुँच प्रदान गने खािका प्रगभिशीि नीभिहरू
अपनाए। कोभिड महामारी सन्दिन बावहरको सकारात्मक विकास क्रममा अजेल्न्टना,उत्तरी आयरलयान्ड र दल्क्षण
कोररयामा गिनपिनिाई गैर-अपराधीकरण गररयो। ििावप अमेररकी महािीपका धे रै जसो राष्ट्रहरूमा गिनपिनिाई
अपराधीकरण नै गररराल्खयो र युरोपेिी सङ्घका राष्ट्रहरूमा एउटा न्यावयक फैसिाका कारण गिनपिनसम्बन्धी सेिाको
पहुँचमा िप बन्दे ज िाग्न पुग्यो।

मवहिाको मानिअभधकारिाई अग्रगभि प्रदान गने र “सबै मवहिा र बाभिकाविरुद्ध हुने सबै स्िरूपका वहं सा र

हाभनकारक व्यिहारहरू” उन्मूिन गने प्रभिबद्धिाहरूिाई पुन:सङ्कलप गने एउटा स्िागियोग्य राजनीभिक घोषणापत्र

ु राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूिे बेइल्जि घोषणापत्र र कायन योजना (Beijing
अनुमोदन गरे र अन्िरानवष्ट्रय स्िरमा सं यि

Declaration and Platform for Action) को २५ औ ं िावषनकोत्सि मनाए। यद्यवप उनीहरूिे यौन ििा प्रजनन

स्िास््य र अभधकारसम्बन्धी कुनै स्पष्ट सन्दिन समािेश गरे नन्। सािै िामो समयदे ल्खको अन्िरानवष्ट्रय प्रभिबद्धिाबाट
"यौन ििा प्रजनन अभधकार"िाई हटाउने प्रयासिाई जारी रा्दै केही सरकारिे मवहिाको अभधकार र िैविक
समानिाको सिािमा विद्यमान सहमभििाई कमजोर पाने कोल्शस गरे ।

मवहिा र फरक यौभनक अभिमूखीकरण िएकाहरूको अभधकारविरुद्धका आक्रमणहरूिाई रोक्न सरकारहरूिे
ित्काि कडा कदम चालनुपदनछ र िैविक न्याय प्राप्त गननका िाभग ठोस उपायहरूिाई कायानन्ियन गनुप
न दनछ।
उनीहरूिे बेइल्जि घोषणापत्र, मवहिा, शाल्न्ि र सुरक्षासम्बन्धी एजेन्डा जस्िा विश्वयापी पहिहरूिाई कडा उपायका
रूपमा व्यिहारमा िागू गरी िैविक

वहं सा उन्मूिन गने, वििेद िगायि वहं साका मूि कारणहरूिाई सम्बोधन गने

र सबैका िाभग यौन ििा प्रजनन स्िास््य र अभधकारिाई प्रत्यािूि गने कायन गनुप
न दनछ।
असहमभिको दमन
धेरै सरकारहरूिे असहमभििाई दमन गरे र अन्य ििरमा नागररक स्िि (civic space) िाई सङ्कुल्चि िुलयाए।
जिाफदे हीिाविहीन शासकहरू, सामाल्जक र आभिनक अभधकारमा िएको स्खिन र सं रचनागि जाभििाद िा नश्लिाद

(ब्लिाक िाइभ्ज् म्याटर आन्दोिनिे उठाएका जस्िा सिािहरू) विरुद्ध िएका विरोध प्रदशननहरूको जिाफमा सुरक्षा
बिहरूिे बन्दुक र अश्रु ग्यासजस्िा अभि कम घािक हभियारहरूको दुरूपयोग गदै सयौँिाई गैरकानुनी ििरमा

हत्या गरे र धेरैिाई घाइिे िुलयाए। उनीहरूिे मानिअभधकार रक्षक, पत्रकार र राजनीभिक विरोधीहरूिाई धम्की

द्वदँदै र स्िेच्छाचारी ढिमा वहरासिमा रा्दै भनशानामा पारे । केहीिे भ्रष्टाचार िा मानिअभधकार उलिङ्घनका बारे मा

िन्डाफोर गरे का भिए। धाँदिी िएको विश्वसनीय आरोपहरूिे ग्रभसि भनिानचन िा आधारिूि स्ििन्त्रिामा िगाइएको
बन्दे जको सन्दिनमा कभिपयिाई पछ्याइयो। मवहिा मानिअभधकार रक्षकहरूिे अक्सर आफ्नो िैविकिाका कारण
िप जोल्खमको सामना गरे ।
विशेषगरी एल्शया र मध्यपूि न ििा उत्तरी अविकाका केही दे शहरूमा अभधकारीहरूिे मानिअभधकार रक्षक र

पत्रकारहरूिाई गिि सूचना फैिाएको, राज्यको गोप्य सामग्रीिाई सािनजभनक गरे को र अभधकारीहरूिाई अपमान
गरे को जस्िा अस्पष्ट शब्लदका अभियोगहरूको प्रयोग गने, उनीहरूमाभि मुद्दा चिाउने ििा कैदसमेि गने िा
उनीहरूिाई “आिङ्किादी”को भबलिा भिराउने कायन गरे । केही सरकारिे उनीहरूिाई भनशाना बनाउने उद्देश्यिे
विद्युिीय भनगरानी उपकरणमा िगानी गरे । केहीिे एम्नेस्टी इन्टरनेसनििगायिका मानिअभधकार सं स्िाको

सञ्चािनिाई भनस्िेज िुलयाइद्वदए। मानिअभधकार रक्षकहरूको िाभग सबैिन्दा वहं स्रक क्षेत्र बनेको लयावटन अमेररका
र क्यारे भबयनमा राज्य िा व्यापाररक स्िािनसँग सम्बल्न्धि कारबाहीका क्रममा आपराभधक समूहहरूिारा धेरैिे ज्यान
गुमाए।

अमेररका र मध्यपूि न ििा उत्तर अविकाका केही अभधकारीहरूिे महामारीसँग सम्बल्न्धि वटप्पणीिाई आपराधीकरण
गने कानुन जारी गरे र पभछ झू टा समाचार फैिाएको िा सरकारी भनणनयहरूमा बाधा पुर्याएको आरोपमा

माभनसहरूमाभि मुद्दा चिाए। युरोपका अन्यिे िने रावष्ट्रय सुरक्षासम्बन्धी कानुनिाई हिारका साि अगाभड बढाएर
िा नागररक भनगरानी क्षमिा िृवद्ध गरे र िा िृवद्ध गने त्रास फैिाएर सािनजभनक स्िास््य सङ्कटिाई िप िृहि बनाए।
महामारीको समयमा िगाइएको िेिा ििा सम्मेिनहरूमाभिको प्रभिबन्धिाई िागू गननका िाभग धेरै सरकारिे
खासगरी अविका र अमेररकामा विरोध प्रदशननमाभि आम प्रभिबन्ध िगाए िा गैरकानुनी बिको प्रयोग गरे ।
यसबाहेक अभधकारीहरूिे विशेषगरी एल्शया र मध्य पूि न ििा उत्तर अविकामा कोभिड-१९ को सिािमा सरकारिे
गरे का कायनहरूको आिोचना गनेहरू, कोभिड प्रभिकायनका क्रममा िएका उलिङ्घनहरूिाई उजागर गनेहरू िा
कोभिडका सिािमा सरकारी आभधकाररक धारणािाई प्रश्न गनेहरूिाई दल्ण्डि गररयो। सयौं व्यल्िहरूिाई
स्िेच्छाचारी ििरमा वहरासिमा भिइयो र केही घटनाहरूमा आरोप िगाई मुद्दासमेि चिाइयो। कभिपय दे शहरूमा

सरकारिे कोभिड महामारीसँग सम्बल्न्धि निएका आिोचनािाई समेि दबाउने बहानाको रूपमा महामारीिाई प्रयोग
गयो।
फौजदारी अभियोजनिाई योगदान पुयानउने खािको अनुसन्धान सं यन्त्रहरूको भनमानण, कायम र विस्िार गरे र भिभबया,
ु राष्ट्र
िेनेजएु िा र यमनिागिका दे शका मानिअभधकार सङ्कटिाई सं बोधन गने द्वदशामा अन्िरानवष्ट्रय स्िरमा सं यि

ु राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू चीन,इल्जप्ट र
सङ्घको मानिअभधकार पररषद्मा प्रगभि हाँभसि िएको छ। यद्यवप सं यि
िारििगायिका दे शहरूमा जारी असहमभिका स्िरहरूको दमन र मानिअभधकार अिस्िाको गम्िीर प्रिृल्त्तका
सिािमा विश्वसनीय प्रभिकायन अगाभड बढाउन विफि िए। कानुन कायानन्ियनका क्रममा अन्िरानवष्ट्रय कानुनको
उलिङ्घन गनन सक्ने सम्िािना िएका िन्िका अिस्िामा रहेका राष्ट्रहरूिाई िीड भनयन्त्रणका सामग्री र गोिा

ु राष्ट्र सङ्घको
बारूदहरू भबक्री गने कायन जारी राखेर केही सरकारहरूिे यो समस्यािाई झन बढाए। धेरैिे सं यि
सुरक्षा पररषद्िारा िगाइएको हभियारमाभिको बन्दे जिाई खुिेआम उलिङ्घन गरे ।

अन्िरानवष्ट्रय फौजदारी अदािि (आइभसभस)िे अफगाभनस्िानमा अनुसन्धान सुरूिाि गयो र म्यानमार/बंगिादे शमा
िइरहे को अनुसन्धान पभन जारी रह्यो। नाइजेररया र युक्रेनमा प्रारल्म्िक परीक्षण सम्पन्न िएको छ र फौजदारी

अदाििका अभियोजकिे आरोवपि युद्ध अपराध र मानििाविरुद्धको अपराधका सन्दिनमा अनुसन्धान गनन चाहेको
घोषणा गरे की छन्। अभियोजकिे कब्लजा गररएका प्यािेल्स्टनी क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गने उद्देश्यका साि त्यस
क्षेत्रमा आइभसभसको क्षेत्रीय क्षेत्राभधकारको दायराका बारे मा एउटा भनणनय खोजेकी छन्।
यद्यवप शल्िशािी राष्ट्रहरूिे गम्िीर मानिअभधकार उलिङ्घनमा जिाफदे वहिा अिरुद्ध गने र िी उलिङ्घनविरुद्धका

ु राज्य अमेररकािे अन्िरानवष्ट्रय फौजदारी अदाििका
सामूवहक प्रभिकायनिाई कमजोर बनाउने कायन जारी राखे। सं यि
कमनचारीहरूमाभि प्रभिबन्ध िगायो। बेिायिको सेनाविरुद्ध इराकमा मानिअभधकार उलिङ्घनका सिािमा िागेको
आरोपमा अन्िरानवष्ट्रय फौजदारी अदाििको अभियोजकको कायानियिे अनुसन्धान सुरू नगने दुखद् भनणनय गनुन
पछाभडको मूि कारण बेिायििारा िएको अिरोध नै हो। चीन र रभसयािे अन्िरानवष्ट्रय मानिअभधकारका सं यन्त्र र
ु राष्ट्र सङ्घका स्ििन्त्र मानिअभधकार अनुगमनकिानमाभि आक्रमण गरे । सं यि
ु राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा पररषद्मा
सं यि
जारी राजनीभिक गभिरोधिे मानिअभधकारका सङ्कटहरूमा सामवयक र प्रिािकारी ढिमा प्रभिकायन गने उसको
क्षमिािाई भनस्िेज बनाइद्वदयो।
अझ व्यापक रूपमा विभिन्न सरकारहरूिे धाक, धम्की र प्रभिशोधका माध्यमबाट नागररक समाजका किानहरूिाई
ु राष्ट्र सङ्घसँग सहकायन गननमा अिरोध पुर्याए। सं यि
ु राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूिे आफूिे भिनुप
सं यि
न ने

ु राष्ट्र सङ्घका मानिअभधकार सं यन्त्र र सं स्िाहरूिे आभिनक
योगदानको रकम नभिरे कािे िा भिनन वढिा गरे कािे सं यि
ििा िरििाको सङ्कटको सामना गरे । महामारीका कारण यी च ुनौिीहरू िप गम्िीर बन्न पुगेका भिए।

अन्िरानवष्ट्रय कानूनिाई सं रक्षण गने कायानदेश पाएका सं स्िाहरूिे असहमभिको दमन र मानिअभधकार उलिङ्घनका

अन्य स्िरूपहरूिाई प्रिािकारी रूपमा रोक्न, त्यसको प्रभिरोध गनन ििा जिाफदे वहिा खोज्न सक्ने खािको िविष्य

ु राष्ट्र सङ्घको मानिअभधकार सं यन्त्र र सं स्िाहरूिाई सुदृढ बनाउनुका सािै
भनमानण गननका िाभग सबै राष्ट्रहरूिे सं यि
पूणन रूपमा वित्तीय सहयोग प्रदान गनुप
न दनछ। उनीहरूिे अन्िरानवष्ट्रय फौजदारी अदाििसँग विचारधीन मुद्दाहरूमा पूणन
सहयोग गनुप
न दनछ र राजनीभिक हस्िक्षेपको विरोध गनुन पदनछ।

भूमिका
सन् २०२० िा केवल एउटा अणुहरूको सिूहले सम्पूणण ववश्वलाई हलाइदियो।
ँ ाले िे ख्न सवकने भन्िा सानो आकारको एउटा स्थानीय भाइरसले प्रस्ट िे खखने तीव्रताका साथ फैमलएर
नाङ्गो आख

ु ै पुवि भएपमन कोरोना भाइरस
एउटा ववश्वव्यापी िहािारीको रूप मलयो। यसको खास उत्पखिका बारे िा पमि जेसक

ु ा केही हििा हािी बीचिै ववश्वव्यापी
(कोमभड-१९) र यसबाट भएका हताहतीहरू अत्यन्तै धेरै फैमलयो र यसो हुनि
रूपिा रहेकोिे शमभत्रै र िे शहरूबीचको गवहरो र फरावकलो असिानता नै प्रिुख कारकको रूपिा रहे को ि।

सावणजमनक पूवाणधार र जनस्वास््य प्रणालीलाई किजोर बनाउने गरी अवलम्वन गररएको सावणजमनक वहतिा कि खचण
गने र जनतालाई करको भार बढाउने (austerity) नीमतहरू र स्वरूप, कायणदिशा र नेतत्ृ व क्षितािै अत्यन्त

किजोर बन्न पुगेका अन्तराणविय सं रचनाहरूले यो अवस्थालाई झन खराब बनाए। र राविय सावणभौमिकताको पुरातन
सोचलाई िहत्त्व दिने र ववज्ञान, प्रिाण र ववश्वव्यापी िान्यताहरूलाई इन्कार गने खालको दृविकोणलाई फैलाउँिै

अरूलाई िानवीकरण र बवहष्कार गने केही रािका नेताहरूको िबाबका कारण यो अवस्था अझै बढी खराब हुन
पुगेको ि।

यो असाधारण सिय हो। तर के हािी यो सियको च ुनौतीलाई सािना गने वहसाबिा िामथ उठे का िौँ त?
असाधारण सियले असाधारण प्रमतकायण र असाधारण नेतत्ृ वको िाग राख्िि।
सन् २०२० िा असाधारण नेतत्ृ व कुनै शखिकेन्र, ववशेषामधकारिा रहेका वा नाफाखोर व्यावसायीबाट आएको

मथएन। जीवन बचाउने सेवािा अग्रपखतििा खवटएका नसण, डाक्टर र स्वास््यकिीहरूबाट असाधारण नेतत्ृ व प्रिशणन
भएको मथयो। उच्च उिेर सिूहका व्यखिहरूको हेरचाहिा रहेकाहरूले यस्तो नेतत्ृ व िे खाए। िशौँ लाख जाँच र

परीक्षण गरी खोपको खोजीिा व्यग्रतापूवक
ण लागेका प्राववमधक र वैज्ञामनकबाट यस्तो नेतत्ृ व िे खखन आएको मथयो।
यस्तो नेतत्ृ व आय स्तरको सबैभन्िा वपँधिा रहेका ती व्यखिहरूले िे खाए जसले हािीलाई खुवाउनैका लामग श्रि
गरे , जसले हाम्रा सडकहरू सफा गरे , जसले लाखौँ दिवं गत व्यखिहरूको शरीरको रखवारी गरे , जसले हाम्रो
ु ेको सावणजमनक
अत्यावश्यक सेवाहरूलाई िुरूस्त राखे, जसले हाम्रा सडकहरूिा गस्ती गरे र जसले बचेखच
यातायातलाई चालु अवस्थािा राखे।

सन् २०२० िा ववश्वको धे रै क्षेत्र बन्ि हुँिा मतनै व्यखिहरू खडा भए र काििा उमत्रए। त्यसैगरी ऐक्यबद्धता
स्वरूप आफ्नै घरिा बसेका व्यखिहरू (यदि उनीहरूको आफ्नै घर मथयो भने), भावनात्िक रूपले िहङ्गो भौमतक

िूरी कायि गरे र बसेका व्यखिहरू र आफू वररपरीकालाई हेरचाह गरे का व्यखिहरू पमन िानवसेवािा खरो उमत्रए।
तर त्यो साहसको सतहिुमन िहािारीको सियले सं रचनात्िक र ऐमतहामसक रूपिा ववद्यिान रहेको शखिको
िुरुपयोगबाट पैिा भएका ववनाशकारी पररणािहरूलाई उिाङ्ग पाररदियो। कोमभड-१९ िहािारीले हािी को हौँ भन्ने
ु न्न
पररभावषत नगलाण तर यसले पक्कै पमन हािी के हुनह
ु भने कुरालाई ववस्ताररत गररदिएको ि।

यो कुरालाई स्पिसँग िे खेपमि िामनसहरू पुनः खडा भएर उमत्रए। उनीहरू असिानताका ववरुद्ध उमभए। उनीहरू

अश्वेत िामनसहरू, अल्पसतख्यक सिुिाय, गरीब र आवासववहीनहरूिामथ असिानुपामतक तवरिा लखक्षत प्रहरी वहं साका
ववरुद्ध उमभए। उनीहरू बवहष्करण, वपतृसिा र वचणस्ववािी नेतत्ृ वको घृणास्पि शब्िाडम्बर र क्रूर आचरण ववरुद्ध
खडा भएर उमत्रए। ब्ल्याक लाइभ्ज् म्याटर र #मिटु आन्िोलनका िागहरू ववश्वभरी गुखन्जयो। बेलारूसिे खख
पोल्याण्डसम्ि, इराकिे खख खचमलसम्ि, हं गकंगिे खख नाइजेररयासम्ि ििन र असिानताववरुद्धका जन प्रिशणन
सडकहरूिा ितािु ल्ल भए। बारम्बार आफ्नै सुरक्षा जोखखििा रहँिा पमन
सािाखजक न्याय अमभयन्ताहरूको नेतत्ृ वले हािीलाई झक्झकाई रहे।

ववश्वभरीका िानवअमधकार रक्षक र

1

ृ रूबाट
सिय सियिा हािीले असाधारण राजनीमतक नेतत्ृ वको झलक िे ख्न पायौं। यस्तो नेतत्ृ व प्रायः िवहला नेतह
िे खखएको मथयो जसले जीवन बचाउन, स्वास््य प्रणालीलाई वटकाउन, अभूतपूव ण रफ्तारिा तत्काल सिाधानहरू खोज्न
आवश्यक लगानी व्यवस्था मिलाउन र जनजीववका गुिाएकाहरूलाई अमत आवश्यक आमथणक सहयोग दिनका लामग
साहसी र कदठन मनणणयहरू मलएका मथए।
तर िहािारीले ववश्वका राजनीमतक नेताहरूिा रहेको िध्यि सोच, मि्यापन, स्वाथण र कपटलाई अझ मतब्रताका साथ
बढाइदिएको ि।
िैले यो लेखखरहे को बेला सबैभन्िा धनी िे शहरूले ववश्वको खोप ववतरणिा एकामधकार जिाएका िन् जसले गिाण

स्रोत-साधन कि भएका िे शहरूलाई गम्भीर स्वास््य र िानवअमधकारको पररणाि भोग्नु पने भएको ि जसले ती
िे शिा िीघणकालीन आमथणक र सािाखजक ववचलन मनम्तने ि।
र िशौँ लाख िामनसको िृत्यु भई रहँिा र िशौँ लाखले आफ्नो जीववका गुिाई रहँिा पमन शीषण अरबपमतहरूको
आििानी बवढरहे को, ठू लठू ला टे क कम्पनीहरूको नाफािा वृवद्ध भएको र ववश्वका आमथणक केन्रहरूिा शेयर बजारिा
भएको वृवद्धलाई हािीले कसरी बुझ्ने? िहत्त्वपूणण त िहािारीको बोझको उखचत वहस्सालाई आफूले पमन वहन गने

तथा खचरस्थायी खालको न्यायोखचत र सितािूलक पुनप्राणमि हाँमसल गने कुरा सुमनखित गने सवालिा उनीहरूका के
प्रस्तावहरू िन्? सन् २०२१ का यी सुरूवाती दिनिा यसिा उनीहरूको िौनता अझै टुटेको िै न।

ववश्वको अथणव्यवस्थाले यस्तो िहािारीको सियिा, फेरी पमन, सबैभन्िा कि हुनेले नै सबैभन्िा बढी दिनु पने अवस्था
तुल्याइदिएको कुरा कसरी सम्भव ि?

सन् २०२० ले अन्तराणविय सहयोगको किजोरीलाई पमन उजागर गररदियो:

बहुपक्षीय प्रणालीले सबैभन्िा

शखिशालीहरूको पक्षपोषण गरे का र सबैभन्िा किजोरलाई एकििै कि सहयोग गरे का िन् र ववद्यिान व्यवस्था
सहयोगका लामग अमनच्िु कै नरहेता पमन ववश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई अमभवृवद्ध गनणिा भने अयोग्य मसद्ध भएको ि।
िहािारीको सुरूवाती दिनहरूिा िहत्त्वपूणण जानकारीलाई िबाउने चीनको घोर गैरखजम्िेवारीपन एकििै ववनाशकारी

ु राज्य अिेररकाको मनणणयले ववश्वका
रहेको मथयो जबकी िहािारीको बीचिा ववश्व स्वास््य सङ्गठनबाट बावहररने सं यि
बाँकी िे शहरूप्रमत उसको असािान्य तवरको वेवास्तालाई

िे खायो। पमि ब्याजसवहत पुनः च ुिा गनुप
ण ने िागसवहत

सन् २०२० िा ७७ िे शहरूलाई कजाण भुिानी गनणिा तत्काललाई मनलम्बन गने जी-२० िे शहरूले मलएको जस्तो
बेकािे अधण उपायहरूले िहािारीबाट िामथ उठ्ने सन्िभणिा िशौँ लाख िामनसको आमथणक र सािाखजक अमधकारिा
पनण सक्ने सं भाववत गम्भीर असरका साथै ववद्यिान सं रचनात्िक र असिानता र वविीय कदठनाईलाई अझै थप
गवहराउने जोखखि थप्यो।
वषौँको िहान असफलतापमि सन् २०२० ले ववश्वका हाम्रा राजनीमतक सं स्थाहरू मतनले हाँमसल गनुप
ण ने ववश्वव्यापी
उद्देश्यका लामग अयोग्य रहे का थप प्रिाण उपलब्ध गराएको ि।
यस िहािारीले कि सम्भावना भएको तर उच्च असर पानण सक्ने ववश्व घटना हुँिा प्रभावकारी र सितािूलक आपसी
सहयोग अगामड बढाउनिा ववश्वको शासन व्यवस्था असक्षि रहेको वास्तववतािामथ कडा प्रकाश पारे को ि। त्यसै ले
जब हािी अगामड हे िै खोपले काि नगने झन ठू लो खालको सङ्कट जस्तोकी जलवायु सङ्कटका बारे िा सोच्ििौँ तब
हािी आसन्न खतराको अनुभमू तलाई मबरलै पन्िाउन सक्ििौँ।

सन् २०२० िा िशौँ लाख िामनसले चरि खालका जलवायु घटनाहरूले पैिा गरे का ववनाशकारी असरहरूलाई
भोग्नुयो। ववश्वव्यापी तापक्रि वृवद्ध र जलवायु अखस्थरताले थप गम्भीर बनाएका प्रकोपहरूले िशौँ लाख िामनसको
जीवनको अमधकार, खाद्यअमधकार, स्वास््यको अमधकार, आवासको अमधकार, स्वच्ि वपउने पानीको अमधकार र
सरसफाइको अमधकार उपभोगिा गम्भीर असर पायो। यसलाई सब साहारन अविका र भारतिा लािो सिय
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चलेको खडेरीको सिस्यािे खख मलएर िखक्षण पूवी एखशया, क्यारे मबयन, िखक्षण अविका र प्रसान्त क्षेत्रिा फैमलएको
ववनाशकारी उष्णकवटबन्धीय आँधी वा क्यामलफोमनणया र अस्रे मलयालाई सताएको ववनाशकारी आगलागीले मसद्ध गरे का
िन्। यसको जवाफिा? पेररस सम्झौताअन्तगणत ववकमसत िे शहरूले जलवायु वविको लामग ववकासशील िे शहरूलाई
सन् २०२० सम्ििा न्यूनति एक सए मबमलयन अिेररकी डलर सहयोग दिने भनी गरे को प्रमतबद्धता पुरा भएन। सन्
२०३० सम्ििा ववश्व हररतगृह ग्यास उत्सजणनको िर आधा कटौती गने लक्ष्यका लामग आवश्यक प्रमतबद्धता अगामड
सानण पमन रािहरू िे खखने गरी असफल रहे। अपररवतणनीय पररणाि ल्याउन सक्ने १.५ मडग्री सेखल्सयस भन्िा बढीको
ववश्व तापक्रि वृवद्धको गमतलाई रोक्न ववद्यिान अवस्थािा एउट आिूल पररवतणनको आवश्यकता रहे को ि।
सन् २०२० का ३६६ दिनहरूिा वविे शी भूमिका िामनसहरूप्रमतको त्रास(xenophobia) र जामतय घृणाबाट उत्पन्न
घातक स्वाथण, कायरता, िध्यिता र ववषाि असफलतािा िलजल भएको िात्र िे खखयो। यी ३६६ दिनहरूले

शताब्िीऔिँ े खखको जामतवाि, वपतृसिा र असिानताको वहं सात्िक ववरासत कमत अपररवमतणत र कमत सािवयक रहेि

भन्ने स्पि पारे का िन्। तर यी ३६६ दिनहरूले िानव पररवारको वहसाबिा हाम्रो शखि र धैयत
ण ाका लामग हािीलाई
प्रेरणाको अिूल्य स्रोतहरू उपहारस्वरूप दिएका पमन िन्। र यी दिनहरूले आफ्नो अमधकारका लामग उमभन र
िहािारीबाट मनष्पक्ष र न्यायपूणण पुनःप्रामि हाँमसल गनणिा िामनसले िे खाएका दृढतालाई पमन प्रमतमनमधत्व गरे का िन्।
असाधारण सियले असाधारण प्रमतकायण र असाधारण नेतत्ृ वको िाग गिणि। हाम्रो सािु रहे का ठू ला च ुनौतीहरू
ु िणि ?
सािना गनणका लामग अझ बढी प्रमतरोधी ववश्व मनिाणणका लामग हािीले अब के िे ख्नप

िहािारी पिातको एउटा दिघणकालीन ववश्व सिाजको जग पुनःप्रामििा िात्र मनभणर रहँिैन। यसको लामग जवाफिे वहता,
िानवअमधकार तथा हाम्रो वासस्थान, पयाणवरण र अथणव्यवस्थासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनववणचार र पुनगणठन
आवश्यक ि।
तात्कामलक रूपिा अमधकारीहरूले सबैका लामग खोप उत्पािन र ववतरणको कायणलाई मतब्रता दिनुपिणि। यो
ववश्वव्यापी रूपिा सोच्ने, स्थानीय रूपिा काि गने र िीघणकालीन योजना बनाउने सवालिा आपसी सहयोगका लामग
ववश्वको क्षिताको एउटा सबैभन्िा िौमलक र आधारभूत परीक्षण हुनेि। यसिा ववश्व व्यापार सङ्गठनको वरप्स

(TRIPS) सम्झौतािा िु ट वा वेभर दिने कुरािा सहयोग गने कुरा पमन पिणि। यसले कोमभड-१९ सम्बन्धी स्वास््य

सािग्रीको उत्पािनिा हुनपु ने अत्यावश्यक ववस्तारलाई सहयोग गिणि र औषमध कम्पनीहरूले ववश्व स्वास््य सङ्गठनको
कोमभड-१९ टे क्नोलोजी एक्सेस पुल (C-TAP) जस्ता आफ्ना नववनता र प्रववमधको खुला र एकीकृत इजाजत र
पहलहरूलाई साझेिारी गरे को सुमनखित गनुप
ण िण।
त्यो पवहलो चरण पिामड "अझ राम्ररी पुनमनणिाणण (Builds back better)" गने पुनःप्रामिसम्बन्धी प्रयासले
पुनःसञ्चालन (reboot) भन्िा बढी कुराको िाग गिणि। यसका लामग व्यखिगत र ववश्वव्यापी िुवै तवरिा

िानवअमधकारको सं रक्षण र सम्िानको िाध्यिबाट सङ्कटको जड कारणलाई सं बोधन गने अलग सुरूवात गनण
आवश्यक ि। सबभन्िा पवहला यसका लामग सरकारहरूको "सुरक्षा" बढाउने एजेण्डालाई अन्त्य गररनुपिणि। यस्तो
एजेण्डाले ९/११ िे खख नागररक स्थलको व्यापक रूपिा ििन गरे को ि जुन िहािारीका सियिा झन बढे को ि।
असाधारण कायणकारी र मनयिन शखिलाई सािान्यताको गलत रङ्ग प्रिना गने त्यस्तो एजेण्डा अवहले खचरस्थायी बन्ने
खतरा भएको ि। यसलाई ध्वस्त पानुण पिणि।
िोश्रो कुरा न्यायपूणण र दिगो पुनप्राणमिका लामग ववश्वको कर व्यवस्थालाई पुनसंरचना गनुप
ण िणि। स्वास््य, खशक्षा र
सािाखजक सुरक्षालगायतका आमथणक र सािाखजक अमधकार पररपूमतण गनण आवश्यक स्रोत-साधनहरूको पररचालन गनण
पयाणि कर मनधाणरण गनुण आवश्यक हुन्ि। अन्तराणविय नाफािा न्यायोखचत र िानवअमधकारलाई सम्िान गने खालको
कर मनधाणरण िूल ववषय हुनेि। त्यस्तै कर िली र जबजणस्त ढङ्गिा कर नमतने कायण अन्त्य गने सवालका गम्भीर
प्रयासहरू पमन उखिकै िहत्त्वपूणण रहनेिन्। उजाण कम्पनीहरूको नाफाको वहस्सा र साझेिारहरूलाई दिने जीवाश्ि
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इन्धनको व्यापारबाट प्राि भएको लाभाँश भुिानीिा रािहरूले नयाँ जीवाश्ि ईन्धन करको व्यवस्था गनुप
ण िणि ताकी
यस्ता साझेिार र कम्पनीहरूलाई उपभोिाहरूिा खास बोझ नपाररकन नवीकरणीय उजाण प्रयोग गनणमतर प्रेररत गनण
सवकन्ि।
यस िहािारीपमिको सिाजिा अिूरिशी खालको मनणणयहरूले कुनै स्थान राख्िै न। जवहलेसम्ि ववश्वको
अथणव्यवस्थालाई अत्यमधक कावणनिा मनभणर सम्पखििा कि मनयिन गररएको, काल्पमनक, अत्यमधक सं ग्रहशील
लगानीले ठाउँ मलइराख्ि जलवायु सङ्कट गवहररँ िै िात्र जानेि र यसले ववववध उल्लङ्घनहरू पैिा गिै जानेि र िानव
पररवारको अखस्तत्वलाई नै जोखखििा पाने अपररवतणनीय एकल अकाट्यतातफणको हाम्रो यात्राको गमत तीव्रतर हुनेि।
तेश्रो कुरा जसरी यात्रुवाहक जेट वविान रोक्न साइकलको हाते ब्रे क अनुपयुि र बेकािे हुन्ि त्यसैगरी आफूले
िात्र र आफ्नै लामग िात्र काि गने सावणभौि रािले यी ववश्वव्यापी च ुनौतीहरूको सािना गनण सं भव िै न भन्ने
वास्तववकतालाई हािीले सािना गनुप
ण िणि।
िहािारीबाट िररलोसँग पुनःप्रामिका उपायहरूका साथ िामथ उठ्नका लामग ववश्वव्यापी शासन व्यवस्थािा सुधार र
ववश्वव्यापी सं स्थाहरूलाई िानवअमधकारका खजम्िेवारी पुरा गनण सक्षि र सबलीकरण गनेगरी यी सं स्थाहरूको उद्देश्य
पुनपणररभावषत गनुण पूवश
ण तण हुन्ि। आफूलाई िन परे को चेरी ववश्वव्यापी सुशासनको केकबाट मलएर आफूलाई

"असहज" लाग्ने िानवअमधकार, जवाफिे वहता र पारिखशणता लगायतका अवयवहरूलाई पिामड िामडदिने कमतपय
िे शहरूले अवलम्वन गरे का "िान र वटप" पवद्धलाई हािी स्वीकानण सक्िै नौँ। उद्देश्यअनुसार सुहाउँ िो (Fit-forpurpose) ववश्वव्यापी सुशासन व्यवस्थाका लामग नरसं हार र िानवताववरुद्धको अपराध, शखिको िुरुपयोग र

भ्रिाचार, क्रूर सेन्सरखशप र असहिमतको ििन, ववभेि, जसले हाम्रो सं रक्षण गनुप
ण ने हो उनीहरूबाटै पाशववक बलको
प्रयोग र यातना रोकथािका लामग िानवअमधकारका अन्तराणविय िान्यता र िापिण्डहरू कसरी लागू हुन्िन् भन्ने
कुराको ववश्वव्यापी परीक्षण हुन ु आवश्यक ि।

हाम्रो दिगो र िररलो पुनःप्रामि (recovery) को िागणिा हािीले पाउनुपने नववनता, मसजणनशीलता र सृजन
ण ात्िकताले

हाम्रा स्वतन्त्रताहरू कायि भएको, प्रमतरक्षा गररएको र सं रक्षण गररएको नकी त्यसलाई सङ्कुचन गररएको कुराको
िाग िाग राख्िि। ववश्व शासन व्यवस्था ववश्वव्यापी उद्देश्यअनुरुप योग्य तबसम्ि हुनेिैन जबसम्ि यो व्यवस्था

सञ्चालनको गवहराईिा ववश्वका नागररक सिाजसँग व्यवखस्थत सहकायण, सम्िान र उच्च िूल्याङ्कनलाई बाँध्ने काि

गररँ िैन। हािीले त्यसको िाग गनुप
ण िणि। हािीले त्यसको िाबी गनुप
ण िणि। त्यसका मनखम्त हािी सङ्गदठत हुनपु िण | र
नागररक सिाजको वहसाबले हािी त्यसका लामग लायक भएको सुमनखित गनुप
ण िण।
सन् २०२० ले हािीलाई पुनः एकपटक भावी पुस्ताहरूको जोखखििा हािीले उपेक्षा गने गरे को मनम्न ववषयिा पाठ
मसकाएको ि: िानव पररवारको अन्तमनणभरण ता; सङ्कटको सियिा शासन व्यवस्थाबाट "हािी िामनसहरूलाई"

आवश्यक पने कुराको ववश्वव्यापकता र हाम्रो आफ्नै भववष्य र हािीले हाम्रो ग्रहको लामग मनिाणण गरररहेको
भववष्यबीचको अववभाज्यता। अको शब्ििा यो वषणले हािीलाई फेरी पमन िानवअमधकारको सारका बारे िा मसकाएको
ि।

अनुिररत रहेको प्रश्न के ि भने : के गनुि
ण भन्ने कुरा िे ख्न र िहशुस गनण के हािी पयाणि मनडर हुनेिौँ र के हािी
पयाणि साहसका साथ जुन तह र गमतको आवश्यकता ि सोही तह र गमतका साथ खडा भएर यी कािहरू गनेिौँ?
आग्नेस कालािार ्
िहासखचव
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