দশম aধ ায়
সমকািমতা o মানবািধকার
িবjানমনs pগিতশীল মননi পাের সংখ ালঘু মাnেষর aিধকার িবষেয় জনগণেক
সেচতন কের তুলেত। iিতহােসর পাতা থেক আমরা দেখিছ aিধকার- বি ত aসহায়
মাnেষরা িকভােব দাবী আদােয়র জn সংgাম কেরেছ। eকটা সময় নারীেদর মাnষ
িহেসেবi গণ করা হেতা না। তােদর িছেলা না কান ভাটািধকার। eকiভােব পাি েম
eকটা সময় কােলা মাnষেদর aিধকার িছেলা না সাদা চামড়ার মাnষেদর সােথ eক
যানবাহেন uঠবার, িকংবা eকi ভাজনসভায় যাগদােনর। সাদা কােলা িবেয় তা িছেলা
িচnারo বাiের। িকnt মাnষi পেরেছ ei সমs পুেরােনা িনয়মgেলা uপেড় ফেল
মানিবকতা pিত া করেত। ভারতবেষo eকটা সময় দিলত eবং শূdেদর eকঘের কের
রাখা হেতা বণা েমর নােম। তােদর হােতর ছঁায়া লাগেলi গ াজেল sান করার জn
দৗড় লাগােতা u বেণর িহndরা। চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় তা হনsা আর
ব না িছেলাi। eখেনা য পরিsিত পুেরাপুির বদেলেছ তা নয়, িকnt তারপরo আেগর
মত আর িনিবচাের aত াচার করা aেনকেkেti আর সmব হয়না। আসেল সারা িব
জুেড় সংখ ালঘুরা তােদর aিধকােরর িবষেয় সেচতন হেয়েছ বেলi eটা সmব হেয়েছ।
সমকামীরা আজেকর িবে সংখ ালঘু, খুব pকটভােবi সংখ ালঘু। আমােদর মত দশ
gেলােত তা বেটi, সাড়া িবে i মাটামুিট তােদর aবsা সংকটাপn। তােদর গােয়
‘িবকৃত rিচর’ তকমা eঁেট দয়া তা হে i, aেনক দেশi তােদর দঁাড়ােত হে
আদালেত। aিভযুkেদর oপর kমাগত eবং যtতt চলেছ িনযাতন। কখেনাবা
রাTীয়ভােবi দয়া হে মৃতু দ ড িকংবা িনবাসন। সমকামীেদর eকটা বড় aংশেকi
সজn লুিকেয় থাকেত হয়, তােদরেক িশেখ িনেত হয় িবষমকামী িহেসেব জীবন
যাপেনর aিভনেয়র, িকংবা সামািজকভােব aভ s হেত হেয় ‘িববািহত জীবন যাপেন’।
১৯৫১ সােল ডানাl oেয়বsার কাির ‘দা হােমােসkুয়াল iন আেমিরকা’ নােমর
iিতহাস- pিসd gেn pথমবােরর জn য কথাgেলা বেলিছেলন, সgেলা eমনিক
আজেকর িদেনর সমােজর জno খুবi pাসি ক 1 –
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Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub.
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‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also
as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety
of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the
denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal
discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the
exclusion from the mainstream of life and culture’

যিদo pkাপট িবচাের ১৯৫১ সােলর সােথ আজেকর িব পিরিsিতর িবsর ফারাক,
তারপেরo সংখ ালঘুর তকমা সমকামীেদর গােয় িকnt রেয়i গেছ – িক পূেব, িক
পি েম। আর রkণশীল সমােজ তা সমকামীেদর aিst sীকারi করা হয়না eেকবাের।
খাদ iরােনi ১৯৭৯ সােলর পর থেক eখন পযn ৪০০০ ব িkেক সমকািমতার
aযুহােত হত া কের হেয়েছ 2 । পি মা 'unত িবে ' মানবািধকার হয়েতা eরকম রাTীয়
সntােসর পযােয় আর নi, িকnt তারপেরo সমকামী eবং rপাnরকামীরা য সখােন
পিরপূণ শািnেত বসবাস করেত পারেছ তা বলা যােব না। আেমিরকার pায় চিlশিট
রােজ সমকামীেদর কান কারণ না দিখেয় িবিভn সমেয় চাkিরচু ত করা হেয়েছ।
১৯৯৪ সােলর eকিট জিরেপ পাoয়া িগেয়েছ য, কমচারীেদর মেধ কান সমকামী
থাকেল শতকরা pায় ১৮ শতাংশ ম ােনজার তােক চাkির থেক বিহsার
করেবন, শতকরা pায় ২৭ শতাংশ ম ােনজার চাkরীেতi তােক নেবন না, আর
শতকরা ২৬ ভাগ তােক কান রকম pেমাশন দেবন না 3 । ১৯৮৪ সােল আেমিরকার
eকিট িরেপােট pকািশত হেয়িছেলা য সমকামীpবৃিt সmn ছাt ছাtীরা সাধারণ ছাtছাtীেদর থেক anতঃ পঁাচgন বিশ sুল থেক ঝের পেড়, কারণ তারা সবসময়i
িনরাপtাজিনত আতে ভােগ 4 । ১৯৯৮ সােলর eকিট িরেপাট থেক জানা যায়,
আেমিরকায় eখেনা pায় শতকরা ৫৪ ভাগ লাক মেন কের সমকািমতা হে ‘পাপ’,
eবং ৫৯ ভাগ মেন কের eিট নিতক িদক িদেয় aপরাধ, ৪৪ ভাগ মেন কের
সমকামী সmকেক aৈবধ ঘাষণা করা uিচৎ 5 । আর e সেবর বাiের তা িনgহ,
িনযাতন eবং kt িবেশেষ হত ার uদাহরণ তা কমেবিশ আেছi। ২০০৩ সােলর
িরেপাট থেক জানা যায়, আেমিরকায় ধু সi বছেরi ছয় জন পুrষ eবং নারীেক
সমকািমতার aযুহােত মের ফলা হেয়িছেলা।
তেব সাmpিতক কােল িব েক সবেচেয় আেলািড়ত কেরেছ আেমিরকায় ম াথু শফাড
নােমর ২১ বছর বয়সী eক ছাtেক হত ার ঘটনা। oয়াiিমং িব িবদ ালেয়র ei ছাt
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Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,
A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% would refuse
to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and O'Hanlan, "Anti-Gay
Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay and Bisexual Physicians," San
Francisco, 1994.
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National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984.
5
The Advocate, Feb 4, 1997.
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১৯৯৮ সােলর ৭i aেkাবর রােত বার থেক ফরার পেথ পিরচয় ঘেট eকi
িব িবদ ালেয়র di ছাt জমস ম াকিকিন eবং রােসল hা ডারসেনর। ম াকিকিন eবং
hা ডারসন তােদর গাড়ীেত কের ম াথু শফাডেক ছাtাবােস পঁৗেছ দবার িন য়তা িদেয়
তােদর গাড়ীেত uঠায়। গাড়ীেত uঠার পর যখন ম াকিকিন eবং hা ডারসন জানেত
পাের য ম াথু শফাড সমকামী, তখন তারা ম াথুর uপর চড়াo হয়, িপsেলর বাট িদেয়
তার মাথায় আঘাত কের, মারেধার কের মাথা ফািটেয় িদেয় রাsায় aেচতন aবsায়
ফেল রেখ চেল যায়। তারপর তারা aেচতন ম াথু শফােডর কাগজপt থেক পাoয়া
িঠকানা দেখ গাড়ী িনেয় ম াথু শফােডর বাড়ী লুট কের। pায় আঠােরা ঘ টা পের
ম াথুেক রাsা থেক udার করা হয় eবং পা বতী হাসপাতােল নয়া হয়। ম াথু তখেনা
মারা যনিন, িকnt aেচতন িছেলন। ডাkােরর িরেপােট দখা গেলা তার মিsেsর eকটা
বড় aংশ ( bন sম) মারাtকভােব kিতgs হেয়েছ। তার hৎিপে ডর স ালন,
তাপমাtা iত ািদo মারাtকভােব আkাn হেয়েছ। তােক কৃিtম জীবন স ালন যnt
িদেয় বঁািচেয় রাখার চ া করা হল। িকnt ম াথুর jান আর িফের আেসিন। শষ পযn
১৯৯৮ সােলর ১২i aেkাবর ম াথুেক ডাkাররা মৃত ঘাষণা করেলন। ম াথুর ei
ঘটনার pভাব পেড় সারা আেমিরকা জুেড়। pিতবােদর ঝড় uেঠ সমকামী aিধকার
সংগ ন gেলার তরফ থেক। ei eকিবংশ শতেকo কবল সমকামী হবার কারেণi
ম াথু শফাড ক যভােব pাণ িদেত হেয়েছ, সিট আসেল কlণােকo হার মানায়।
আর আমােদর দেশ তা সমsা আেরা ভয়াবহ। যিদo িনরেপk গেবষণায় uেlখ করা
হেয়েছ য সারা দেশ ৬ থেক ১২ িমিলয়ন সমকামীর aিst রেয়েছ 6 , তারপেরo
সখােন বলেত গেল সমকামীেদর aিsti asীকার করা হয়। কারণ বাংলােদেশর
রাTীয় আiেন eটােক ‘aপরাধ’ িহেসেব গণ করা হয়, ei aপরােধর শািs ১০
বছেরর স ম কারাদ ড থেক r কের যাবjীবন কারাদ ড 7 - যিদo ei আiেনর
ব াপক pেয়াগ দেশ খুব eকটা লk নীয় নয়। eর কারণ, সমকামীরা িনেজেদর
যৗনpবৃিtেক সাধারণতঃ pকািশত হেত দয় না। সামািজক বাধার কারেণi eিট ঘেট।
eকটা uদাহরণ দi। আমার খুব কােছর eক পিরিচত বnু িছেলা সমকামী। িকnt
কখেনাi আিম তা জানেত পাির িন। হঠাৎ eকিদন নলাম aেsTিলয়া চেল গেছ। eখন
থাকেছ eক সমকামী পাটনােরর সােথ। তার ei সমকামী pবৃিtর কথা আিম দেশ
থাকেত জানেতo পািরিন। আিম িনঃসেnহ aেনেকi e ধরেণর কম বশী ঘটনার সােথ
সম ক পিরিচত। দেশ aিধকাংশ সমকামীেদর আসেল লুিকেয় থাকেত হয়, িকংবা
an সবার মত িববািহত জীবন- যাপেন aভ s হেত হয়। যারা eটা পােরন না, তারা
6

Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona :
http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm
7
According to Article 377 (Section 377 of the Penal Code) private, adult homosexual sex acts are illegal
and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life imprisonment.
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aেনেক aিববািহতi থেক যান। আমােদর মুkমনা সাiেট বছর কেয়ক আেগ িপu নােম
eক ভdেলাক তার িনেজর aিভjতার িভিtেত eকিট িবে ষণধমী লখা িলেখিছেলন,
তার pবেnর িশেরানাম িছেলা 'Gays and Lesbians: the hidden minorities of
Bangladesh'। তার সi pবnিটর uপসংহার িছেলা eরকম 8 –
আিম বh সমকামী লাকজনেদর জািন যারা িবেয় কের stী- পুt- কnা
িনেয় সংসার কের চেলেছন। aিধকাংশ সমেয়i তারা জীবনভর
গাপনীয়তা aবলmন কের কাটান। তারা eমনিক তােদর খুব ঘিন জন –
stী, বnু বাnব, aিভভাবক, সnান – সবার থেকi িনেজর pবৃিt সারাটা
জীবন ধের গাপন কের চলেত বাধ হন। আসেল তারা বেড় uেঠন
eকদম eকাকী হেয়। তােদরেক কu জােন না, যিদo চেন তােদর
সবাi। anতঃ eভােবi আমােদর সমাজ তােদরেক িচনেত চায়।
িহেমল ম াগািজেন pকািশত আফসান চৗধুরীর িরেপােট e িবষেয় uেlখ করা হয় 9 –
Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds
differently to sexuality in public and in private … People
involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the
population is homosexual. That would mean at least 6 to 12
million Bangladeshis, more than the total population of many
countries, prefer the same sex. Even if that estimate is
considered to be on the higher side and is reduced by half, the
number left would still be significant … One of the reasons that
homosexuality is treated so gingerly is that the country’s
Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of
the same) a crime which is punishable with a jail sentence …
Demonstration of homosexual tendencies for short periods is
quite common in Bangladeshi society. Those practising it are
not ostracised, although if caught, are ridiculed …

‘িনভৃত সমকামী’ দর বদনাময় জীবন কািহনী aেনকসময় কবল ব - িবdrেপ
সীমাবd থােক না। সমকামী pবৃিt pকািশত হেয় পড়েল aেনক সময় পিরবােরর পk
8

Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; http://www.muktomona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm
9
Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, পূেবাk।
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থেকi নেম আেস িনযাতন eবং িনপীড়ন। যমন, i টারেনেট গ- বাংলা iয়াhgেপর
কা- মডােরটর জন eশেলর - eর eকিট মমntদ iেমল pকািশত হয় ২০০৯ সােল 10 ।
iেমiলিট eরকম িpয় বnুরা,
আশা কির তামরা ভাল আছ, িকংবা anতঃ ভাল থাকার aিভনয় কের
যেত পারছ।
আিম জন,
বাংলােদেশর ব াগ ( বাংলােদশ
eেসািসেয়শন ফর গ' স) - eর কা- মডােরটর। আিম সমকামী eবং
eজn আিম গিবত। িকnt আিম মােটi sিখ নi। কারণ আমার বাসার
সবাi আমার সমকামী pবৃিtর ব াপারটা জেন গেছ। তারা pথেম e
ব াপারিটেত তমন গা কেরিন। িকnt ধীের ধীের তােদর মুেখাশ খুেল
গেছ। আিম তামােদর grেপ বশ aেনকিদন হল িলখেত পারিছ না।
কারণ আমােক আমার পিরবার থেক শারীিরকভােব আkমণ করা
হেয়েছ। আিম আহত হেয়িছ। িনrপায় হেয় আিম eকিদন পুিলশ
sশেন গলাম। িকnt পুিলশ কান কস ফাiল করেত িকংবা িজিড
করেত দয়িন। আমােক uলেটা বলল - ' তুিম তা দখিছ eকটু মেয়লী
ধরেণর। িঠক কের বল - তুিম িক কািত 11 , Dাগেসবী নািক ব া?
আমরা তামােক কান ফাiল- টiল িকংবা িজিড করেত দব না। egেলা
তামােদর মামুলী পািরবািরক ব াপার। e সমs ফালতু িবষয়ািদ িনেয়
আমরা মাথা ঘামাiনা। ' তারপর তারা আমার বাবােক ফান কের বলল
আমােক বাসায় ( মােন নরেক) িনেয় যেত। বাসায় িনেয় যাoয়ার
পেথi আমার বাবা, মা বান eমনিক আমার ছাটভাi পযn আমােক
মারেত r কের। আিম হয়েতা মেরi যতাম যিদ না আমার পােশর
বাসার eক বnু eেস বঁাচােতা। eখন আমার aবsা eকটু ভালর িদেক।
তারা আমােক eখন বলেছ বাসা ছেড় চেল যেত। আমােক সাত িদন
সময় িদেয়েছ বাসা ছাড়ার। আমার পাটনার e দেশ থােক না। sতরাং
স e ব াপাের eেকবােরi িনrপায়। eখন আমােক তামরা বল সমকামী মােন িক sিখ নািক asিখ? তামােদর মেধ িক কu বলেত
পাের, কেব ei গৃহsালীর aত াচার আর িনপীড়ন বn হেব? কখন
আমরা সানার বাংলা আর গ- বাংলা পাব, বলেতা? বnুরা, আমােদর
aেনক পথ যেত হেব। আমােদর যাtা িকnt শষ হয়িন বরং কবল
10
11

Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,
ভারেত eবং বাংলােদেশ পুrষ rপাnরকামীেদর চলিত ভাষায় বলা হয় কািত।
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r, eবং আমরা eখেনা আমােদর গnব কাথায় তা জািন না। বnুরা
তামরা িনেজেদর যt িনo, আর ভাল থাকার aিভনয় কের যo
eমনিক তামার িনেজর পিরবার, সমাজ, ধম eবং রাT dারা িনযািতত
হবার শষ সময়gেলােতo। eখন যাi। তামােদর িপ sালুট,
সিলডািরিট
জন, কামডােরটর।

ei eকিট মাt iেমiল থেকi সমকামী হবার যntণাটুk anভব করা যায়। e ধরেনর
বh ঘটনা য আমােদর aেগাচেরi থেক যায়, তা বাধ হয় না বেল িদেলo চলেব।

িবি nতা eবং আtহনন
সামািজক িনযাতন eবং িনপীড়েনর পাশাপািশ কেয়কিট িবষয় সমকামীেদর জীবেনর
সােথ a া ীভােব জিড়ত তা হল সমাজ থেক িবি nতা, িবষnতা eবং আtহনন।
ব াপারিট সব দেশর জni কমেবশী pেযাজ । আমােদর মত দশgেলােত eিট আেরা
বিশ। সমকািমতা, rপাnরকািমতা eবং সেবাপির জ ডার is িনেয় আমােদর সমােজ
কান s ধারণা না থাকায় সমকামীেদর জীবন হেয় oেঠ dিবসহ। কশেরর গাড়া
থেকi সমsা r হয়। e সময় স লk কের য, সমবয়সী anাn বnুেদর মত স
নারীেদর pিত আকষণ anভব কের না, কের ছেলেদর pিত। aপরিদেক eকজন
rপাnরকামী ছেলর মেধ িবপরীতিলে র আচরণ anকরণ করার তীb sৃহা জােগ।
ছেলর আচরণ o পাষাকপির েদর মেধ িবপরীতিলে র ভাব ফুেট oঠায় মা- বাবা
asিsকর aবsার মেধ পেড়ন, নানা ভােব তােক িবরত রাখেত চান। সমg আচরেণর
মেধ মেয়লীভাব pকট হেয় uঠায় সহপাঠী eবং সহেযাগীেদর কাছ থেক kমাnেয়
আসেত থােক নানারকেমর ব ংগ- িবdrপ eবং লা না। পরবতীকােল eর থেক তরী
হয় নানা ধরেণর Tমা। ei Tমাi তরী কের নানা ধরেণর মানিসক সংকেটর বীজ। ধীের
ধীের তারা anমুখী হেত থােক। তারপর eকটা সময় যখন শরীের eবং মেন যৗনতার
uেnষ ঘটেত থােক তখন মানিসক পিরিsিত হয় আেরা ভয়াবহ। ei সময় তার
সমিলে র মাnেষর সােথ িমিলত হবার বাসনা জােগ। সংখ াগির রা যখােন িবপরীত
িলে র সদsেদর pিত দদারেস আসk eবং আকিষত হেয় চেলেছ, সখােন িনেজেক
ব িতkম িহেসেব দেখ মুষেড় পেড়। ভােব, তার িন য় শরীের বড় কান asখ আেছ,
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ফেল তার যৗন চািহদা আর দশটা মাnেষর মত নয়। জn হেয় সংশেয়র তারপের
হীনমnতার। মূলেsােতর িবষমকামী জীবেন aভ s সকেলর থেক aেনক সময়i কথা
চেপ যেত বাধ হয়।
ধরা যাক, কেলেজর সামেন anাn বnুেদর সােথ িমেল চােয়র sেল বেস আDা
মারেছ। eমিন সময় sেলর সামেন িদেয় কান snরী মেয় হেট গেলা। আর সােথ
সােথi r হল মেয়িটেক িনেয় দেলর মেধ তুমুল আেলাচনা। িকnt সমকামী ছেলিট
oi দেলর মেধ থেকo আেলাচনায় aংশ িনেত akম । স an সবার মত পাের না
oi চেল যাoয়া তnী তrনীর দহ- ষৗ ব িনেয় বাকী সদsেদর মেতা আেমািদত হেত।
হয়েতা স আেমািদত হয় দেলরi an eকিট ছেলেক দেখ। িকnt িনেজর ei
' asাভািবক' ভাল লাগার কথািট স কখেনাi বেল uঠেত পাের না। আর ei নাপারা থেক তরী হয় ভয়াবহ andেndর। সৃি হয় নানা রকম মানিসক সংকট। ধীের
ধীের তার মেধ িবি nতা বাধ জেগ uেঠ। মানিসকভােব স িনঃস হেয় পেড়। তার
সােথ সােথ পাlা িদেয় আেস িবষnতা। িনেজর যৗনপিরচেয়র তীb সংকট তােক
িবষnতার িদেক ঠেল দয়। eর uপর মড়ার uপর খারার ঘা হেয় নেম আেস
পািরবািরক ব না, uেপkা, aবেহলা eমনিক ktিবেশেষ িনযাতন।
িনেজর যৗনপিরচেয়র সংকট eবং তার পাশাপািশ কােছর মাnষ eবং সমােজর
নিতবাচক মেনাভাব eবং aবমাননাকর পিরিsিত তােক িনদাrণ িবষnতার মেধ
ডুিবেয় দয়। আর ei িবষNতার পথ ধের শষ পযn আেস আtহনেনর িচnা, anতঃ
aেনেকর মেধ i। pিতবছর আেমিরকােত গেড় পঁাচ হাজার লাক আtহত া কের, আর
eর মেধ pায় িtশ শতাংশi সমাnরাল যৗনতার মাnষ। ১৯৮৯ সােল pকািশত e
িরেপােট 12 eর uেlখ পাoয়া যায়। সমাnরাল যৗনতার মাnেষরা সামািজক aবেহলার
কারেণ িবষn eবং uিdg থােক তা ei িরেপােট uেlখ করা হয়। িরেপােট আেরা uেlখ
হয় য, কেশার eবং যৗবেনi সমকামীরা সবেচেয় বিশ আtহত া কের। eর কারণ
সহেজi anেময় eবং uপেরর আেলাচনােতo e িনেয় বশ িকছু iি ত দয়া হেয়েছ।
বলা বাhল e িরেপাটিট সহেজ জনসমেk pকািশত হয়িন। মািকন আiনসভার
িরপাবিলকান দেলর সদsরা ei িরেপাটিট যােত pাকািশত না হয়, তার জn নানা
রকেমর চ া কেরিছেলন। স সময় চােপ পেড় তৎকালীন বুশ pশাসন ei িরেপাট
pকােশ িবলm ঘটায় 13 । eর pিkেত িবিভn পtপিtকায় সমােলাচনামূলক লখা
12

Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989
In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth suicide,
with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the Bush/Quayle
administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of the entire report;
www.leaderu.com/jhs/labarbera.html
13
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pকািশত হেত থােক। তাi eকসময় সরকার িরেপাট pকােশ বাধ হয়। e ছাড়া g
রমােফিডর ১৯৯১ সােল লখা ‘Death by Denial: Studies of Preventing Suicide
in Gay and Lesbian Teenagers’ বiেয় ১৫০ জন stী o পুrষ সমকামীর uপর
সমীkার ফলাফল pকািশত হয়। e থেক জানা যায়, eেদর মেধ শতকরা ৩০ ভাগ
কেশােরর কান না কান সময় আtহনেনর pবণতা pদশন কের।
e pসে আেরা eকিট pাসি ক গেবষণার কথা uেlখ করা যায়। সান ািnেsার
ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র ‘ স টার ফর eiডস িpজারেভশন sািডস’ eর
গেবষেকরা ১৯৯৬ সাল থেক ১৯৯৮ সােলর মেধ লস eে েলস, সান ািnসেকা,
িশকােগা eবং িনuiয়ক শহেরর ২৮৮১ জন সমকামীর uপর সমীkা চালান। সমীkায়
দখা গেছ, সমকামীেদর মেধ যােদর বািষক আয় ২০,০০০ ডলােরর কম, তােদর
শতকরা ৩৩ ভােগর মেধ কান না কান সমেয় আtহনেনর pবণতা জােগ। আর
শতকরা ২২ ভাগ আtহনেনর চ া কের। anিদেক যােদর বাৎসিরক আয় ৮০,০০০
ডলােরর বশী, তােদর মেধ শতকরা ১৯ ভাগ আtহত াpবণ হেয় uঠেলo শতকরা ৯
ভাগ আtহনেনর চ া কেরo বঁেচ যায়।
e ছাড়া ১৯৯৮ থেক ১৯৯৯ সােলর মেধ আেমিরকার ‘ স টারস ফর িডিজস কে Tাল’
(িসিডিস) আেমিরকার কেয়কিট বড় শহের িকেশার িকেশারীেদর uপর eকিট সমীkা
চািলেয় দেখ য, pিত বছর য সব কম বয়সীরা আtহত ার চ া কের বঁেচ যায় তােদর
মেধ শতকরা িtশ ভাগi সমকামী। ২০০৭ সােলর সাmpিতক eকিট গেবষণােতo
সমািমতার সােথ u হাের আtহনেনর সmক খুেঁ জ পাoয়া গেছ 14 ।

িবষnতা eবং আtহনন সমকামীেদর জn সমsা হেলo egেলা মােটi িবভীিষকা নয়।
সামািজক পিরেবেশর মােনাnয়ন কের egেলা থেক আkাn ব িkেদর মুk করা সmব।
দখা গেছ, সমাnরাল যৗনpবৃিtর মাnেষরা য পিরেবেশ িনেজেদর ‘sাভািবক মাnষ’
িহেসেব ভাবেত পাের, স পিরেবেশ eমিনেতi আtহনেনর pবণতা aেনক কেম আেস।
eিট িনঃসেnহ য, সমকামীেদর aিধকাংশ kেti িনদাrণ বরী পিরেবেশর মেধ িদেয়
যেত হয়। আমােদর মেতা দশgেলােত যখােন সমকািমতােক সামিজকভােব হয় করা
হয়, আর আiনগতভােব anায় িহেসেব দখা হয়, সখােন আtহনেনর pবণতােক
pিতহত করা দূrহ ব াপার। আমােদর sুেল ছাটেবলায় eকটা ছেল পড়েতা আমােদর
14

Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. “The assessment, diagnosis, and treatment of psychiatric
disorders in lesbian, gay, and bisexual clients,” in Julia D. Buckner, Yezzennya Castro, Jill M HolmDenoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds. Radcliffe
Publishing, 2007, p. 52
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সােথ মাsদ রানা নােম। পের ক ােডট কেলেজ চেল যায়। তার ঘিন বnুেদর কাছ থেক
নতাম মাsদ নািক সমকামী। eর িকছুিদন পেরi মাsেদর আtহত ার খবর পাi।
আিম ছেলেবলায় য eলাকােত বড় হেয়িছ, সখােনo eকিট ছেল িছেলা, আমার চেয়
d চার বছেরর বড়। ছেলিটেক eলাকায় ‘eকটু মেয়লী’ বেল খঁাটা দয়া হেতা।
ছেলিট ছেলেদর চেয় মেয়েদর সােথ থাকেত eবং তােদর সােথ খলাধূলা করেতi
sা n েবাধ করেতা। আিম যখন kাস eiেট পিড় ছেলিট গলায় দিড় িদেয় আtহত া
কের। e ধরেণর বh ঘটনাi লাকচkুর anরােল থেক যায়। ২০০৪ সােল আিম
ভারেতর eকিট পিtকায় eকিট আtহত ার খবর দেখিছলাম, পের আেরকিট বiেয় eর
uেlখ পাi 15 -

২৬ শ নেভmর ২০০৪ তািরেখ সকাল ১০ টা নাগাদ utর ২৪ পরগণার
বনঁগা sশেনর িকছু দূের aপণা িব াস (২০) eবং কাজলী ঘাষ (১৮)
নােম di তrণী eকসে Tেনর নীেচ মাথা িদেয় আtহত া কেরন। ei
di তrণী িছেলন সমেpমী। eরা eেক aপরেক ভালবাসেতন গভীরভােব।
তােদর লখা siসাiড নাট থেক সমেpেমর মমািnক পিরণিতর কথা
জানা যায় –

মা আমার তুিম kমা কেরা।
আিম কাপুrেষর মেতা পািলেয় গলাম। িকnt িক করেবা মা, আিম য
কাজুলীেক খুব ভালবািস, oেক ছেড় আিম থাকেত পারব না। eমনিক
o আমােক ছেড় থাকেত পারেব না; তাi আমরা diজেন মৃতু পথ বেছ
িনলাম। আমােদর মৃতু র জn কu দায়ী নয়।
iিত
aপণা o কাজলী
আমােদর eকটাi anেরাধ আমােদর ভালবাসার দাবী িহেসেব eকটাi
anেরাধ আমােদর d’জনেক eকi শ ােন দাহ করেব, ei আমােদর
শষ i া।
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aজয় মজুমদার, িনলয় বs, সমেpম, পূেবাk।
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সমকািমতা eবং eiডস
আtহত া ছাড়াo আেরা eকিট sাs গত িমথ া pচারণার িবষেয় সমকামীেদর pিতিনয়ত
যুঝেত হয়। সিট হল eiডেসর সােথ সমকািমতার anিমত সmক। aেনেকi ভুল
ভােব মেন কেরন, সমকািমতার মত িবকৃত যৗনতার কারেনi বাধ হয় eiডস হেয়
থােক। আমার ei বiেয়র িকছু aংশ যখন ধারাবািহকভােব মুkমনা eবং সচলায়তন
bেগ pকািশত হি েলা তখন d eক জন পাঠক তােদর pিতিkয়া জািনেয় বেলিছেলন
সমকািমতার মাধ েম যেহতু eiডস ছড়ায়, তা আিম e ব াপারটা িকভােব দিখ। eর
pিkেত আিম য কথাgেলা বেলিছলাম তা eখােনo ব k করা pেয়াজনেবাধ করিছ।
eiডস ছড়ায় eiচ আiিভ (eiডস ভাiরাস িহেসেব pচিলত) থেক। বাহক eবং তার
যৗনসংগীর দেহ eiডস ভাiরাস না থাকেল বাহক সমকামী হাক আর িবষমকামী
হাক, eiডস ছড়ােব না। সমকািমতার কারেণ, কােরা দেহ ‘eiডস’- eর জীবাn
গজায় না। কােজi সমকািমতােক আলাদাভােব aেহতুক দাষােরাপ করার কান কারণ
নi। আর sরিkত যৗন জীবন না থাকেল সমকামী eবং িবষমকামী - য কui
eiডেস আkাn হেত পাের। সজni আমরা দিখ পিততাপিlেত eiডেসর সংkমণ
বশী, যিদo সখােন খুব কম বাহকi সমকামী।
সমকািমতার সােথ eiডেসর সরাসির সmক না থাকেলo eiডসেক সমকািমতার সােথ
ট াগ কের দoয়ার eকিট iিতহাস আেছ। আিশর দশেকর pথম িদেক যখন eiডেসর
কথা pাথিমক ভােব িমিডয়ায় pকািশত হেত r করেলা, তখন, সাধারণ মাnষ তা
বেটi, eমনিক িচিকৎসক eবং গেবষকরাo ei রােগর মূল কারণ সmেn বলেত গেল
aji িছেলন। আেমিরকায় সমকামীেদর মেধ ei রােগর হার বশী লk কের
‘িবেশষj’রা ধের িনেয়িছেলন eটা বাধ হয় ‘সমকািমতা সংkাn’ কান রাগ হেব।
রাগিটর নামo তারা িঠক কের রেখিছেলন – Gay-related immune disorder
(GRID)। pচিলত নাম িছেলা ‘Gay plague’ 16 । তথাকিথত িবেশষjেদর ei
aিবেশষjীয় eবং aিবেবচনাsলভ aিভমেতর পিরেpিkেত
স সময় সাধারণ
মাnষেদর মেন সমকামীেদর সmেn eকটা াn ধারণা তরী হয়। eমিনেতi তা
সমকামীেদর uপের ‘িবকৃত যৗনাচরেণর’ তকমা লাগােনাi িছল, তখন eiডেসর সােথ
সমকািমতার সmক ‘খুেঁ জ পাoয়ার’ ফেল সমকামী সহ সকল সমnরাল যৗনতার
মাnষেদর uপর নেম আসেত থােক aবণনীয় িনযাতন। িবেশষ মহল থেক
সমকামীেদর eকঘের কের ফলার pেচ াo চেল। িকnt পরবতীেত গেবষণার agগিতর
16

Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall Inn
Editions, 2000
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সােথ সােথ িচিকৎসেকরা জানেত পােরন য, eiডস নামক মরণব ািধিটর পছেন কারণ
হল eকিট ভাiরাস - Human immunodeficiency virus বা সংেkেপ
‘eiচ. আi. িভ’। ei eiচ আiিভ ছড়ায় রk, বীয (semen), যানী pবহ (vaginal
fluid), eমনিক বুেকর snপােনo। দখা গেছ, বাহেকর দেহ eiচ. আi. িভ’র
জীবাণু থাকেল সমকামী যৗনসংসেগ রাগাkাn হবার সmাবনা িঠক ততটুki যা
িবষমকামী যৗনসংসেগo ঘটেত পাের।
eটা িঠক আেমিরকায় সমকামীেদর মেধ eiডস রােগর হার বশী, eখেনা 17 । িকnt eর
পছেন সমকািমতা যতটা না দায়ী, তার চেয় বশী দায়ী আথ- সামািজক pkাপট 18 ।
পৃিথবীর an aেনক দেশi সমকামীেদর চেয় িবষমকামীেদর মেধ eiডেসর হার
বশী। আি কা মহােদশিটর কথা ভাবা যাক। হত দিরd মহােদশ - aথচ eiডেসর
pেকাপ সবেচেয় বিশ। oখােন সমকািমতার জn eiডস ছড়ায়িন। বতেসায়ানার
শতকরা pায় ১৫ ভাগ যুবক- যুবতী eখন eiডস আkাn। সাuথ আি কায় শতকরা
pায় ১৯ ভাগ। তা ািনয়ায় eমন gাম- o আেছ যখােন gােমর pায় সবাi eiডস- e
আkাn। সi হতভাগ িশ িটর কথা ভাবুন, য িকনা eiচ আi িভ জীবাn িনেয়
জেnেছ, sফ তার বাবা মােয়র eiডস সংkমেণর কারেণ। আিম িক সi িশ gেলার
ভাগ হীনতার জn বাবা- মা’র িবষমকামেক দায়ী করব? সi eiডস আkাn হতভাগ
িশ gেলার বাবা মা তা আর সমকামী িছেলা না। তাহেল gাম ক gাম eiডেস uজার
হেয় যাে
কন? যুিk মানেত গেল আি কার eiডেসর িবsােরর পছেন তাহেল
িবষমকামেক দায়ী করা uিচৎ। কারণ, আি কায় িবষমকামীেদর মেধ i eiডস
সংkমণ aেনক বিশ।
ধু আি কা নয়, সাড়া িব জুেড়i িবষমকামীেদর মেধ
eiডেসর pেকাপ সমকামীেদর থেক aেনক বিশ দখা যায়। সিত বলেত িক eiডস আসেল সমকািমতা- িবষমকািমতায় কান বাছ িবচার কের না। আেগi বলা
হেয়েছ, eiডস সংkমেণর কারন eiচ. আi. িভ ভাiরাস। আপনার বা যৗনসংগীর
দেহ ei জীবাণু না থাকেল eiডস আপনার মাধ েম ছড়ােব না, তা আপিন সমকামীi
হান, আর িবষমকামীi হান। সজni eিরক মােকাস তার ‘iস iট e চেয়স’ gেn
বেলন –
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As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, during the
year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were among men who were
infected through sexual contact with other men
18
পাশাপািশ সমকামীেদর সmেকর বধতা eবং আiনী aিধকার aেনক জায়গােতi না থাকায়, তােদর aেনকেকi
িনিবচারী eবং বhগামী জীবন যাপেন aভ s হেত হয়। পিরিsিতর কারেণi তােদর aেনেকরi যৗনজীবন aিধকাংশ
িবষমকামীেদর মেতা sরিkত থােক না। sাভািবকভােবi তােদর মেধ eiডেসর হার তুলনামূলকভােব বশী থাকেত পাের।
eর জn সমকািমতা দায়ী নয়, দায়ী সমকািমতােক কnd কের মানবসৃ সামািজক পিরেবেশর জিটলতা।
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Worldwide, the majority of people who have contracted HIV
have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not
discriminate. It’s an equal opportunity disease that infects
people who fail to use the well-understood methods to prevent
its spread.

sান oয়াল রায়ট
সমকািমতার iিতহােস sান oয়াল রায়ট eকিট ঐিতহািসক মাiলফলক। ei রায়েটর
কথা না জানেল িকংবা না uেlখ করেল সমকািমতার iিতহাস aপূণi থেক যােব।
িনuiয়ক িসিটর gীনuiচ gােমর িksপার রােডর ৫১- ৫৩ নাmাের “ sানoয়াল iন”
নােম eকটা রsরা সমকামীেদর বার o আDা দয়ার তীথsান িহেসেব পিরিচত িছেলা
বhিদন ধেরi। ষাট- সtুেরর দশেক e ধরেণর ‘ গ বার’ gেলা িছেলা পুিলিশ হামলা
eবং ধরপাকেরর পয়লা নmর লk বst। বলা নাi, কoয়া নাi হঠাৎ কেরi পুিলশ e
ধরেনর বাের eেস সমকামীেদর uপর চড়াo হেয় গণহাের e ােরs কের গািড়েত তুেল
িনেয় যত আর ফাটেক ঢুিকেয় িদেয় িনপীড়ন িনযাতেন মেত uঠত। আর স সময়
যাবতীয় আiন- কাnন সবi িছেলা সমকামীেদর িবপেk।

িচt: ১৯৬৯ সােলর sানoয়াল iন রsরা
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িচt: ১৯৬৯ সােলর sানoয়াল iন রsরায় গণিবেkােভর িকছু ঐিতহািসক মুহত
ূ
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িদনটা িছেলা ১৯৬৯ সােলর ২৮ শ জুন। পুিলশ খুব sাভািবক িনয়েমi gীন uiেচর
gােমর গ- বারিটেত হানা দয়। সাধারণতঃ ধরপাকেরর ব াপারটা যটা ঘটেতা – খুবi
গতাnগিতক eবং িনয়ম মািফক। বাের হানা িদেয় বােরর সবাiেক বাiের িনেয় eেস
গাড়ীেত তুেল িনেয় চেল যত। সােলর ২৮ শ জুন িদনটা বাধ হয় anরকম িছেলা।
পুিলশ বারিটেত হানা িদেল সখানকার লােকরা িপছু না হেট সরাসির পুিলেশর সােথ
সmুখ- লড়াiেয় িলp হয়। থালা বাসন, gাস, বাতল – যার সামেন যা িকছু িছেলা তাi
িনেয়i পুিলেশর মাকােবলা কের। eকটা পযােয় সব পুিলশেদর রsরার িভতের আবd
কের ফেল বাiের থেক তালা লািগেয় দয়। সi পুিলশেদর udার করেত আেরা
িনরাপtারkীেদর পাঠােনা হয়। িকnt তারা আবd সহকমীেদর dরাবsা দখা ছাড়া খুব
eকটা sিবধা করেত পােরেলননা না। জনগণ ততkেণ রsরার আেশ পােশর রাsাgেলা
দখল কের িনেয়েছ। পুিলশেদর oভােবi আবd কের রেখ িদনভর আর রাত জুেড় রায়ট
চলেত থােক। e ধরেণর পিরিsিত িছেলা পুিলেশর িচnারo বাiের।

eর পরিদন সমকামীেদর সমথেন gীনuiচ gােমর আেশ পাশ থেক আেরা বh লাক
eবং সংগঠন eিগেয় আেস। পুিলশেদর uেd পাথর ছঁাড়া থেক আgন jালােনা,
পাড়ােনা – কান িকছুi বাদ যায় িন। pায় চারশ পুিলশeর সােথ যুd করিছেলা pায় d
হাজার সমকামী। e eক aভাবনীয় দৃ । য সমকামীেদর eতিদন কবল মেয়লী,
ফ াগ pভৃিত খঁাটা হজম কের লুিকেয় ছািপেয় পািলেয় বড়ােত হত, তারা eকেজাট
হেয় সূচনা করেলন নতুন eক আেnালেনর – জn হল সমকািমতা মুিkর বা ‘ গ
িলবােরশন’ (Gay Liberation) - eর। বstতঃ sানoয়াল iন eর ei আেnালেনর
মেধ i িনিহত িছেলা ভিব েতর আেnালেনর শিk eবং সাহস। কিব eেলন িগnবাগ
পের ‘িভেলজ ভেয়স’ is েত িলেখিছেলন –
You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that wounded
look that fags all had ten years ago.

sানoয়াল iন- eর pভাব পরবতী কােলর আেমিরকান রাজনীিতেত ব াপক।
িনuiiয়েকর ময়র জন িল ডেসর pিসেড টিশয়াল ক েmiেনর সামেন সমকামীরা দল
বঁেধ িবেkাভ pদশন কের। তােদর আেnালেনর মুেখ ময়র পুিলশেক িনেদশ িদেত
বাধ হন – সমকামী বাের হানা িদেয় লাকজনেক gpার eবং হনsা না করেত।
সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর কারেণ সমকামীরা রাTীয়ভােব য িনপীড়েনর sীকার হি েলন,
তা থেক িকছুটা হেলo মুিk পেলন তারা।
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সমকামী aিধকার কমীরা e সময় নজর িদেলন মেনািবjানীেদর িদেক, যারা বhিদন
ধেরi সমকািমতােক eক ধরেণর ‘ রাগ’ িহেসেব িচিhত কের eেসিছেলন। e সময়
ডঃ eেভিলন hকার eবং িকেnর গেবষণার ফলাফল pকািশত হেত থােক। তােদর ei
গেবষণা থেক িচিকৎসেকরা বুঝেত পােরন য, যৗনতার ক ানভাস আসেল sিবশাল।
মানবজীবেনর যাuনতার ei ক ানভােস িবষমকামীতা যমন পিরদৃ হয়, তমিন
সমকািমতাo। িবপরীত িলে র pিত আকষেণর মেতা সমিলে র pিত আকষেণর
ব াপারটাo কার কােরা মেধ খুবi sাভািবক। সমকামী হেয়o বh লাকi sখী জীবন
যাপন কেরেছ – e ধরেণর বh uদাহরণ সমকামী aিধকার কমীরা সামেন িনেয় আেসন।
eর পিরেpিkেত ১৯৭৩ সােলর ১৫i িডেসmর আেমিরকান সাiিকয়ািTক eেসািসেয়শন
িবjানসmত আেলাচনার মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা কান মানিসক ব িধ নয়,
বরং eিট যৗনতার sাভািবক pবৃিt। তারা রােগর তািলকা থেক সমকািমতােক বাদ
িদেয় দন। eিট য সমকািমতার আiনী aিধকার eবং সামািজক sীকৃিত আদােয়র
লড়াiেয় eক িবরাট মাiলফলক, eক ঐিতহািসক িবজয় তা e বiেয় আেগi uেlখ
করা হেয়েছ ( সpম aধ ায় dঃ)।

মানবািধকার সংগঠন eবং সােপাট grপ
sানoয়াল রায়েটর pভাব ধু আেমিরকােতi পেড়িন, eর pভাব পেড়েছ সারা িব
জুেড়i। আেমিরকার মতi iuেরাপ eবং eিশয়ার সমকামী pবৃিtর লােকরা িনেজেদর
aিধকার িবষেয় সেচতন হেয় uঠেত থােক। সারা dিনয়া জুেড়i আনােচ কানােচ জায়গায়
তির হেত থােক সমকামীেদর নানা ধরেণর সংগঠণ। সমকামী, uভকামী eবং
rপাnরকামীেদর মানবািধকার রkায় আজ eিগেয় eেসেছ a ামেনিs i টারnাশনােলর
মেতা খ াতনামা সংগঠন। িবে র িনপীিড়ত, বি ত, aসহায় মাnষেদর সবায় o
পুনবাসেন a ামেনিs তার কাযkেমর ধারােক aব াহত রেখেছ পুেরামাtায়।
মানবািধকার বাsবায়েন uেlখেযাগ aবদােনর কারেণ a ামেনিsেক নােবল পুরsাের
ভূিষত করা হয় ১৯৯৭ সােল। পৃিথবীর aিধকাংশ রােT যখন সমকািমতা তথা সমাnরাল
যৗনতার মাnষেদর uপর বh িনয়ম িনেষধ শািsর বড়াজােল িছn িভn হেত হে
সখােন পুেরা ব াপারটােক মানিবক দৃি েকান থেক দখবার পkপাতী a ামেনিs।
তারা সমকািমতার কারেণ িবিভn রােT সংগিঠত িনযাতন eবং িনপীড়েনর কড়া pিতবাদ
জানায়। সমকািমতা নিতক নািক aৈনিতক – সটা তােদর কােছ িবেবচ িবষয় নয়,
তােদর কােছ grtপূণ হল – সমকামী যৗনpবৃিt থাকার কারেণ কন িকছু মাnষ িনgহ
eবং িনপীড়েনর sীকার হেব। ১৯৯১ সােলর সভায় তােদর আnজািতক কাuিnেলর
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িমিটং- e তারা িসdাn নয় য িবিভn রােT সমকািমতার কারেণ যােদর কারাবরণ করেত
হেয়েছ, তােদর মুিkর দাবীেত a ামেনিs সা ার হেব। তারা আেরা মত pকাশ কের
য, sানoয়াল iন- e য মমািnক aত াচার চালােনা হেয়িছেলা ১৯৬৯ সােল, তার
বিল কান pিতবাদ তখন জানােনা সmব হয়িন। তার pিতদান দবার সময় হেয়েছ
আজ, আর সi লেk i a ামেনিs কাজ কের যােব। ১৯৯৮ সােল দিkণ আি কায়
a ামেনিs i টারেনশনােলর কাযিনবাহী কিমিটর সভার আেয়াজন করা হেয়িছেলা।
সখােনo সমকািমতার জn যারা সারা পৃিথবী জুেড় িনগৃহীত হে , তােদর জn
সহমিমতার হাত বািড়েয় দবার সংকl নয়া হয়। pাসি কভােব, oi সময় bািজেল
dজন আiনজীবী eক rপাnরকামী মাnেষর হত াকাে ডর pিতবাদ জািনেয়িছেলন, e
কারেণ তােদর জীবননােশর hমিক দয়া হয়। aপর eকিট ঘটনায় িজmাবুেয়র eকজন
stী সমকামী eিkিভs eকi ধরেণর িনgেহর sীকার হেয়িছেলন। a ামেনিs
সাংগঠিনকভােব ei ঘটনাgেলার সা ার pিতবাদ জানােনার িসdাn নয়।
পিরবিতত পিরিsিতর pভাব ধীের ধীের মািকন মুlেু কo পড়েত r কের। আেমিরকা
িসdাn নয় য, িবে র িবিভn দেশ সমকামী, uভকামী eবং rপাnরকামীরা aত াচািরত
eবং িনযািতত হেল স দেশ আ য় gহণ করেত পারেব। e সংkাn আiন মািকন
িসেনেট পাশ হেয়েছ। িকnt তারপেরo eর ধরেণর িবষেয় আ iয়gহণ করার জn
আেবদনকারীেক িবsর কাঠখড় পাড়ােত হয়, কখেনা বা হেত হয় সরকারী কমচারী
িকংবা কতাব িkেদর dারা হনsা। e ছাড়া e ধরেণর মামলায় জিড়ত আiনজীবীেদর
রেয়েছ pিশkেণর aভাব। e ব াপাের সামেন eিগেয় eেসেছন di pখ াত আiনজীবী
রজার ডিট (Roger Doughty) eবং sােরা ডালেবরী (Sarrow Dulberry)। য সব
আiনজীবীরা সমকামীেদর sপেk দঁািড়েয় সাoয়াল করেত চান, তােদরেক িবেশষভােব
pিশkণpাp হেত হেব বেল ডিট eবং ডালেবরী মেন কেরন। তারা িবগত কেয়ক বছর
ধের শতািধক আiনজীবীেক e ব াপাের pিশkণ িদেত পেরেছন। pিশkণpাp
আiনজীবীরা aসংখ গ eবং লসিবয়নেদর আেমিরকায় আ য় gহেণর আiনগত
sীকৃিত আদায় করেত সkম হেয়েছন। ধু আেমিরকায় নয় - ভারেতo আেছ ‘iি ডয়া
স টার ফর িহuম ান রাiটস ল’ (India Center for Human Rights and Law) নােমর
eকিট সংগঠন। iuেরােপর িবিভn দেশo তরী হেয়েছ িবিভn আiনী সংগঠন। তারা
সমকামীেদর আiনী aিধকােরর লড়াiেয় কাজ কের যাে িনরলস ভােব।
eকটা সময় পি েম সমকািমতােক aপরাধ িহেসেব গn করা হেতা। asার oয়াl- eর
মত খ াতনামা সািহিত ক িকংবা eবং a ােলন টুিরেনর মত খ াতনামা িবjানীেক
সমকািমতার জn দ ড পাহােত হয় eকটা সময়। ১৮৯৫ সােল সমকািমতার দােয়
asার oয়ােlর িবচার o দ ডpদান পা াত সমকািমতার iিতহােস aতীব grtপূণ
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মাiলফলক। লড আলে েডর সােথ oয়াiেlর সমকামী সmেক িkp ডগলােসর বাবা
মাkেয়স aব kinেবরী oয়াiেlর িবrেd পায়ুকাম বা ‘সেডািম’র aিভেযাগ আেনন।
িতন িতনবার মামলা আদালেত oেঠ। oয়াil আtপk সমথন করেত িগেয় বেলন "The Love that dare not speak its name" in this century is such
a great affection of an elder for a younger man as there was
between David and Jonathan, such as Plato made the very basis
of his philosophy, and such as you find in the sonnets of
Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual
affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades
great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo,
and those two letters of mine, such as they are. It is in this
century misunderstood, so much misunderstood that it may be
described as the "Love that dare not speak its name," and on
account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is
fine, it is the noblest form of affection. There is nothing
unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists
between an elder and a younger man, when the elder man has
intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour
of life before him. That it should be so, the world does not
understand. The world mocks at it and sometimes puts one in
the pillory for it."
eেহন বgীতা সেtto oয়াil সসময় দ ড eড়ােত পােরনিন। oয়াiেlর anাn
যৗনস ীেদর সােk র িভিtেত তােক d’ বছেরর স ম কারাদে ড দি ডত করা হয়।
a ােলন টুিরন (Alan Turing) িছেলন আঠােরা শতেকর িবখ াত গিণতিবদ eবং
কিmuটার িবjানী। তার আিটিফিশয়াল iে টিলেজেnর ‘টুিরন টেsর’ জn িবখ াত
হেয় আেছন, তােক সমকামীতার জn দাষী pমাণ কের সায়ানাiড খাiেয় আtহত ার
পেথ ঠেল দয়া হয়। তখন তার বয়স িছেলা মাt চিlশ। তার aসামাn pিতভােক
auেরi িবন কের দয়া হয় eভােবi! eবং তা করা হয় রাTীয় ভােবi। বাঝাi যায়,
কী dিবষহ aবsার মেধ িদেয় সমকামী মেনাবৃিt সmn মাnষেদর eকটা সময় যেত
হেয়েছ। য দ ডধারায় স সময় oয়াil বা টুিরনেক দ ড পাহােত হেয়িছেলা তা
পিরিচত িছেলা ‘িkিমনাল ল eেম ডেম ট a াk’ নােম। ei আiন anযায়ী di
pাpবয়s পুrেষর মেধ যৗন সmক িনিষd িছেলা। ei িনেষধাjা ১৯৬৭ সাল পযn
িbেটেন বলবৎ িছল।
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স িহেসেব আজেকর িদেন পি মা িবে র aবsা aেনকটাi পােlেছ। টুিরেনর uপর স
সময়কার aমাnিষক aত াচােরর জn eেতািদন পর ২০০৯ সােল িbিটশ সরকার
pকাে kমা চেয়েছ 19 । আজেকর িদেন পি মা িবে র সমকামী eবং rপাnরকামী
মানবািধকার সংগঠনgেলা য সমs লেk কাজ কের চেলেছ সgেলা হল –
১। সাংsৃিতক িল পিরচেয়র aিধকার,
২। সাংsৃিতক িল পিরচয়েক pকােশর aিধকার,
৩। সমকামী িকংবা rপাnরকামী মেনাবৃিtর জn িনগৃহীত না হবার aিধকার,
৪। সাংsৃিতক িল াnযায়ী সামািজক িkয়া সmাদেনর aিধকার,
৫। িনেজর শরীরেক িনয়ntণ o পিরবতন করার aিধকার,
৬। িল পিরবতেনর pেয়াজেন uপযুk িচিকৎসা পাoয়ার aিধকার,
৭। মানিসক রাগী িহেসেব পিরিচত না হবার aিধকার,
৮। যৗনিkয়ার মধ িদেয় যৗন pকৃিতেক pকাশ করার aিধকার,
৯। িববােহর aিধকার,
১০। দtক gহণ eবং িপতা- মাতা িহেসেব িশ পালেনর aিধকার iত ািদ।

ধু পি েম নয়, আমােদর uপমহােদেশo সমকামী সহ সমাnরাল যৗনতার মাnষgেলার
aিধকার সংরkেণর জn গেড় uেঠেছ নানা সংগঠন। পিtকা pকাশ, সেmলন আেয়াজন
eবং জনমত গঠেনর মধ িদেয় তােদর কমকাে ডর ধারা pবািহত হে নানা িদেক। গেড়
uঠেছ মানবািধকােরর sপেk বিল আেnালেনর rপেরখা। রেয়েছ uভিল মানবেদরo
নানা সংগঠন। ১৯৯০ সােলর জুন মােস মুmi থেক ভারত সমেpমীেদর pথম পিtকা
‘ বােm দাs’ pকািশত হয়। ei পিtকার সmাদক aেশাক রাo কিব। িতিন ১৯৮৫
সােলi sািভ (Savvy) পিtকায় িনেজেক সমকামী িহেসেব ঘাষণা কেরন। পের ১৯৯৩
সােল িতিন eকিট সাkাৎকার দন – যা জনসাধারেণর মেধ আেলাড়ন সৃি কের।
aেশাক রাo কিবর ei সাkাৎকার সমকামীেদর aিধকােরর িবষয়িটেক সামেন eিগেয়
নয়। eিদেক ১৯৯১ সােলর aেkাবর মােস লNেন তরী হয় নাজ ফাuে ডশেনর (Naz
Foundation International)। ei সংsার uেদ ােগ ভারেতর িবিভn শহের সমকামীেদর
sাs সেচতনতার জn নানা pকl চালু হয়। ঐ eকi বছর িদlীর ‘eiডস ভদভাব
িবেরাধী আেnালন’ (ABVA) নােম eকিট s ােসবী সংগঠন ভারেতর সমেpমীেদর
জীবন o সমsার oপর ‘Less than Gay’ নামক eকিট gn pকাশ কের। ei gnিট
সমকামীেদর সমানািধকােরর পাশাপািশ সমাnরাল যৗনতার মাnষেদর জn আেnালেনর
19

PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's mistreatment
by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm
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মজবুদ তািttক িভিt pদান কের। ১৯৯১ সােলi বােm দাs পিtকার anসরেণ
কলকাতায় pকািশত হয় ‘pবতক’ eবং ১৯৯৩ সােল িদlীেত pকািশত হয় ‘আরm’। eর
পর কলকাতা থেক rপাnরকামীেদর ( কািতেদর) জn pকািশত হয় ‘pত য়’।
বতমােন ভারেতর িবিভn শহর থেক pকািশত হে সমেpমীেদর aসংখ পিtকা।
pবাশ থেক pকািশত ‘িtেকান’ নােম eকিট পিtকা uপমহােদেশর সমকামী মাnেষর
আিত, বদনা eবং সমsা তুেল ধের, eবং সi সােথ সংখ ালঘু সমাnরাল যৗনতার
মাnষেদর pিত সামািজক সমথন o সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। িpে টড
িমিডয়ায় সমকামীেদর aিধকার িনেয় gn, pবn o ম াগািজন pকািশত হেলo
i টারেনেট বাংলায় ভাল িরেসাস তমিন ভােব িছেলা না। eকিবংশ শতেক সচলায়তন
eবং মুkমনা সহ বাংলা iuিনেকাড িভিtক bগ সাiটgেলা জনিpয়তা পাoয়ার ফেল
iuিনেকােড বাংলায় e ধরেণর লখা pকািশত হoয়ার sেযাগ সৃি হয়। e সময়
২০০৬ সােল িসিরজ আকাের pকািশত হেত থােক আমার ‘সমকািমতা িক pকৃিত
িবrd?’ নােমর িসিরজিট। ei িসিরজিটর মাধ েম সমকািমতােক িভn দৃি েত দখবার
sেযাগ তির হয়। pানীজগেতর মেধ সমকািমতা, uভকািমতা eবং rপাnরকামীতার
aজs uদাহরণ pদােনর পাশাপািশ আধুিনক গেবষণার আকষনীয় ফলাফলgেলা
pথমবােরর মেতা হািজর করা হয় বা ালী পাঠকেদর সামেন। বh পাঠক িসিরজিট পড়েত
পড়েতi মত িদেয়িছেলন য, pবnিট সমকািমতা সmেn তােদর সনাতন মেনাভাব বদেল
িদে । পাশাপািশ anাn bগ সাiটgেলােতo িবি nভােব বশ িকছু সেচতন
লখকেদর aংশgহণ sশকাতর ei িবষয়িটেক িনেয় তির কের আেলাচনা eবং
িবতেকর নতুন পিরেবশ। য িবষয়িটেক eতিদন ajতার aপশাসেন দীণ কের রাখা
হেয়িছেলা, bগিsয়ােরর িবিভn লখকেদর সাহসী লখােলিখgেলা তার বstিন
uেnাচন ঘটােলা।
eর মেধ ১৯৯৪ সােলর িডেসmের uপমহােদেশর মানবািধকার আnলন eক নতুন িদেক
বঁাক নয়। e বছেরর জুন মােস ভারতীয় দ ডিবিধ ৩৭৭ নং ধারা – যা সমকামেক
‘pকৃিতিবrd যৗন আচরণ’ িহেসেব aিভিহত কেরেছ - ‘eiডস ভদভাব িবেরাধী
আেnালন’ (ABVA) নােমর সংগঠনিট ei ধারােক চ ােল কের হাiেকােট মামলা
কের। ABVA eর পেk রােজশ তালoয়ার eবং শাভা আগারoয়াল সাoয়াল কেরন।
ei মামলার তখন িন িt না হেলo eর pভাব পেড় সারা দশ জুেড়। ১৯৯৪ সােলর
২৭- ৩১ িডেসmের মুmাiেয় anি ত হয় দিkণ eিশয়ার সমেpমীেদর সেmলন। ei
সেmলেনর uেdাধন কেরন মহারােTর মুখ sাs আিধকািরক sভাষ সালুি । িতিন বেলন
–
Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our
character. We do not wish to accept that we are like any other culture on
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earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream
heterosexual societies.

সালুি র ei সাহসী বkব সমকািমতার আiনী sীকৃিত aজেনর আেnালনেক ঋd
কেরিছেলা। যা হাক বh চড়াi uৎরাi পিরেয় ২০০৯ সােলর জুলাi মােস ভারেতর
হাiেকাট সমকািমতা aপরাধ নয় বেল eক যুগাnকারী রায় দয়, eবং eর ফেল pায়
দড়শ বছেরর পুেরােনা ঔপিনেবিশক আiেন সমকািমতােক যভােব 'pকৃিতিবrd
যৗনতা' িহেসেব গণ কের িনিষd কের রাখা হেয়িছেলা - e রােয়র মধ িদেয় সিটর
aবসান ঘেট।
পািকsােনর sিpম কাটo সmpিত uভিল মানবেদর জn
সমানািধকােরর আiন পাশ কেরেছ। িকnt বাংলােদেশ eখনo সমকািমতার আiনী
aিধকার খুব eকটা আশাpদ নয়। দেশর সংিবধােনর পনাল কাড ৩৭৭ নং সকশেন
সমকািমতােক ‘pকৃিতিবrd যৗনতা’ িহেসেব aিভিহত কের uেlখ করা হেয়েছ –
“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature
with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for
life, or with imprisonment of either description for a term which may be
extend to ten years, and shall also be liable to fine”.

ei পনাল কাড ৩৭৭ নং সকশেনর aংশিট সংিবধােনর মূলনীিত – ‘সকল নাগিরেকর
জn সমানািধকার’ (Part II Article 19) eবং ‘সকল নাগিরেকর জn সমান আiন’ (Part
III Article 27) eর পিরsার ল ন। ধু তাi নয় আজেকর পৃিথবীর িব মানবািধকােরর
দৃি েকাণ থেকo eিট চরম anায়। সারা পৃিথবী আজ পুেরা িবষয়িটেক য ভােব
দখেছ, তার িছেটেফঁাটাo রাTপিরচালনার কণধেররা anধাবণ কেরিন। বাংলােদেশর
eক মntী সmpিত মত pকাশ কেরেছন য, পি মা িবে র সােথ তাল িমিলেয় দেশর
আiন সংেশাধন করার কান আgহ আপাততঃ তােদর নi। বাংলােদেশর রাজনীিতেত
ধেমর pভাব pথম থেকi িছেলা। তারপেরo পচাtর পযn কাগেজ কলেম যাo বা
ধমিনরেপkতা িছেলা, িজয়াuর রহমােনর শাসনামেল সংিবধােন 'িবসিমlািহর রাহমািনর
রািহম' মুলনীিত িহেসেব sািপত হল – ধমিনরেপkতার বদেল সংযুk হয় 'সবশিkমান
আlাহর uপর আsা আর িব াস' ক। uে দ ঘেট সংিবধােনর ১২ নং anে দ- eর;
ফেল ধমিভিtক রাজনীিত করার sেযাগ দেশ পুনঃ pিতি ত হল। eরশাদ রাTপিত
থাকাকালীন সমেয় ‘iসলাম’ ক রাTধম িহেসেব sীকৃিত দবার পর সমsা আেরা
ঘারােলা হেয়েছ। তার পরবতী বছরgেলােত aবsা কবল খারাপi হেয়েছ বলা যায়।
িবগত জাট সরকােরর আমেল ধম eবং মৗলবাদেক মাtািতিরk তাষণ করার ফলrিত
srপ িকভােব বাংলা ভাiেয়র utান হেয়িছল, িকভােব সংখ ালঘু সmpদােয়র uপর
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পিরকিlত ভােব িনযাতন চালােনা হেয়িছল, িকভােব pিতিট জলায়, িসেনমা হেল,
মাজাের, uদীিচর an ােন বামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা আমরা সবাi
দেখিছ। স সময় দেশ মৗলবাদ eবং জি বােদর utান eবং িবকাশ সাmpিতক
সময়gেলােত aবেলাকন কেরেছ সবাi। eকi ধারায় ‘iসলামী আiন বাsবায়ন সিমিত’
eবং ‘iসলামী ঐক েজাট’- eর মেতা চরম রkণশীল িকছু গাি দেশ শািরয়া আiন
বাsবায়েনর পায়তারা চািলেয় যাে । জামােত iসলামীর মত দলgেলাo শািরয়ার
িনরিবি n সমথক। eেদর পছেন আেছ মধ pাচ eবং আরবেদেশর p n মদদ eবং
aথশিk। শািরয়ােকিndক রাTgেলােত সমকািমতার শািs মৃতু দ ড। সৗিদ আরব,
iরান, বাহারাiন, মাuিরতািনয়া, নাiেজিরয়া, িসেয়রািলoন eর pত k pমাণ। কােজi,
oi সমs দেশর মেতা শািরয়া আiন দেশ কখেনা বাsবািয়ত হেল সৗদী আরব eবং
iরােনর মত pকা রাsায় সমকামীেদর হত া করার kৎিসৎ রীিত দখেত হেব বেল
aেনেকi মত pকাশ করেছন। সব িকছু িমিলেয় বাংলাদেশ সমকামী আেnালেনর কমীরা
নানা ঘাত- pিতঘাত eবং সংকেটর মুেখামুিখ। তারপেরo আশার কথা ei য, বেয়স
aব বাংলােদশ (বব), বাংলােদশ eেসািসেয়শন ফর গস (ব াগ) নােম dিট grপ
বাংলােদেশ সমকািমতার uপর মানিবক দৃি েকান থেক কাজ কের যাে । সিখনী eবং
সpভা নােমর dিট সংগঠন কাজ করেছ নারী সমকািমতার uপর। বঁাধন িহজড়া সংগঠন
কাজ করেছ uভিলংগ মানবেদর পি ম বে sােফা, pত য়, pাস, পাম, কামল গাnার,
pািnক বনগঁা সহ বh সংগঠন সমকামীেদর aিধকার িনেয় কাজ কের যাে । i টারেনেট
LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com, pভৃিত সাiট
বাংলােদশী সমকামীেদর aিধকার িনপীড়ন, ব থা বদনা িনেয় িলখেছ। তেব আমরা মেন
কির সমেpমীেদর মানবািধকার aজেনর লড়াi, ধু তােদর eকারi নয়, e লড়াiেয়
িবষমকামীেদরo সািমল হoয়া pেয়াজন। আসেল সমােজর সংখ াগির মাnষেদর ei
আেnালেনর সােথ যুk করেত না পারেল আেnালন পূণতা পােব না। স জni
মুkমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনgেলা বািড়েয় িদেয়েছ তােদর জn সহমিমতার হাত,
গেড় িদেত চাiেছ আেnালেনর তািttক িভিt। আমরা আশা করব ei বiিটর মাধ েম
বাংলােদেশর সমেpমীেদর মানবািধকারেক spিতি ত করার kt aেনকদূর pসািরত
হেব। হাoয়ার pিতkেল দঁাড় বাiেত থাকা সংখ ালঘু যৗন- pবৃিtর মাnেষরা তখন লড
বাiরেনর মত u ারণ করেব –
Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,
streams like the thunderstorm against the wind.
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