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यस पररयोजनाका बारेमायस पररयोजनाका बारेमा 

पत्रकारहरूको सुरक्ामा महहलावादी दहृटिकोण कसतो हुन सकर? यसले कसता ठोस लाभहरू लयाउन पत्रकारहरूको सुरक्ामा महहलावादी दहृटिकोण कसतो हुन सकर? यसले कसता ठोस लाभहरू लयाउन 
सकर? र यसले हरेक क्दन महहलासकर? र यसले हरेक क्दन महहला22 पत्रकारहरूले सामना िनने राम्ो अहभलेख भएका र उच्च रूपमा  पत्रकारहरूले सामना िनने राम्ो अहभलेख भएका र उच्च रूपमा 
लैह्िक दवु्य्फवहारका समसयाहरूको समाधानहरू उपलबध िराउन सकर?लैह्िक दवु्य्फवहारका समसयाहरूको समाधानहरू उपलबध िराउन सकर?

हवश्वभररका पत्रकार र सञ्ारकहरूले3 महत्वपूण्फ काय्फ काया्फन्वयन िरररहकेो बेला धमकी, हनिरानी,   
आरिमण, सवेचराचारी हिरफतारी, नजरबन्द, जबरजसती बेपत्ा र हतया अनुभव िदा्फ बाहहर ररपोरट्फङ 
िरेका बेलामा उनीहरूको काय्फसथल र अनलाइनमा महहला पत्रकारहरूले अहतररक्त लैह्िक 
दवु्य्फवहारका धमकी, हहसंा, दवु्य्फवहार र उतपीडन सामना िर्फन्। उनीहरूले सबै पत्रकारलाई प्रभाव 
पानने बढदो ्त्रुतापूण्फ वातावरण मात्र नभई व्यापक लैह्िक हहसंा, लैह्िक भेदभाव र 'लैह्िक 
सेन्सरह्प' को चोट पहन बेहोर्फन्। यी जोहखमहरू जाहत, जातीयता, उमेर, यौन झुकाव, लैह्िक 
हव्ेषताहरू, लैह्िक पहहचान/अहभव्यहक्त र धारम्फक हवश्वासहरू (अरूहरूबीच) को आधारमा 
बहुहवध, अहतव्यापी भेदभाव अनुभव िनने महहला पत्रकारहरूका लाहि अहधक हुन्रन्।

'लैह्िक-संवेदन्ील' माहनएका वत्फमान नीहत र अभयासहरू महहला पत्रकारहरूलाई यी 
जोहखमहरूबाट जोिाउन असरल भइरहकेा रन्। बुलेटप्रुर भेसट केही सन्दभ्फहरूमा उपयोिी हुन सकर 
तर यसले महहलालाई उहाँको समाचार कक्मा हुने यौन उतपीडन, अनलाइनमा आफना सटोरीहरू 
सेयर िदा्फ हुने दवु्य्फवहार वा उहाँ काममा जाँदा साव्फजहनक यातायातमा हुने आरिमणबाट बचाउने 
रैन। यस प्रभावकारी सुरक्ा उपायहरूको अभावका कारणले महहला पत्रकारहरूले कहतपय अवसथामा 
पररहसथहतलाई आफनै हातमा हलएर आरू र आफना सहकममीहरूलाई सुरहक्त राख्ने उपायहरू हसज्फना 
िरररहकेा रन्। यी समाधानहरू महहलाका दहैनक अनुभव, जीहवत वासतहवकताहरू र सुरक्ाको 
आवशयकतालाई अिाहड र केन्द्रमा राख्ने हवहवध महहलावादी दहृटिकोणहरूमा आधाररत रन्। 

सन् 2021 मा, हवश्वव्यापी रूपमा महहला पत्रकारहरूको सुरक्ा हाम्ो हवद्यमान काय्फरिमहरूमा हनमा्फण 
िददै यी कहहलेकाहीँ अदशृय हुने अभयासहरूलाई थप दशृयातमक बनाउन ARTICLE 19 ले सुरुवात 
िरेको र। हामीले हनम्न प्रश्नहरूद्ारा माि्फद््फन िररएका मौहलक अनुसन्धान हवश्वव्यापी रूपमा र 
हव्ेषिरी र वटा राष्ट्रमा िरेका हथयौं – एहसयामा तीन (ब्िलाराष्ट्र, नेपाल र श्ील्का) र लयारटन 
अमेररकामा तीन (ब्ाहजल, हचली र पारागवे): 

पत्रकारहरूको सुरक्ाको लाहि महहलावादी दहृटिकोणहरू कसतो हुन सकरन् र हतनीहरूले कसता पत्रकारहरूको सुरक्ाको लाहि महहलावादी दहृटिकोणहरू कसतो हुन सकरन् र हतनीहरूले कसता 
लाभहरू लयाउन सकरन्?लाभहरू लयाउन सकरन्?

राहष्ट्रय संिठनदहेख तललो तहसममका नेटवक्फ हरूमा, हाम्ा खोजहरूले संरचनातमक पररवत्फनहरू 
िन्फ, लैह्िक भेदभाव र हहसंाका आरोहपत ढाँचाहरूको सामना िन्फ र महहला पत्रकारहरूको सुरक्ा 
बढाउनका लाहि महहलाहरूको महत्वपूण्फ प्रयासहरूको आलेख राखर। यी माहमला अधययनहरूमा 
दखेाइएका पहलहरू महहलावादी अग्रपह्क्तमा काम िननेहरूको हसज्फन्ीलता र लहचलोपनको प्रमाण 
हुन्।

6 समान  रूपमा सुरडषित



1. पररचय

राष्ट्रको सन्दभ्फ: नेपालराष्ट्रको सन्दभ्फ: नेपाल
ARTICLE 19 को एक हवश्वव्यापी, डाटा-सूहचत, हवश्वभर अहभव्यहक्तको सवतन्त्रतामा वारष्फक 
अवलोकन, हवश्वव्यापी अहभव्यहक्त ररपोट्फ 2022 मा नेपाल 100 मधये 56 को समग्र GxR4 अ्कसहहत 
161 राष्ट्रमधये 78 औँ सथानमा र। सन् 2011 र 2021 हबचमा, राष्ट्र द् सथान तल झरेर कम 
प्रहतबहन्धत श्ेणीबाट प्रहतबहन्धत श्ेणीमा परेको र।

सन् 1990 दहेख नेपालमा उललेखनीय सामाहजक-राजनीहतक पररवत्फनहरू भएका रन् र अझै पहन 
संसथाहरूको हनमा्फण र व्यापक रूपमा सामन्तवाद, हपतृसत्ातमक समाजको पुनससंरचना हुने काय्फ 
भइरहकेो र। सन् 1996 दहेख 2006 समम, एक हहसंक माओवादी हवद्रोहले बहुदलीय राजनीहतक 
व्यवसथामा बाधा पुर् यायो, तयसपहर एउटा ्ाहन्त प्रक्रिया सुरु भयो जसको पररणाम सवरूप 240 
वष्फभन्दा लामो राजतन्त्र उन्मूलन भयो र सन् 2008 मा संघीय िणतन्त्र सथापना भयो। सन् 2015 को 
सेपटेमबरमा, अन्ततः नयाँ संहवधान पाररत भयो जसले सबै नािररकका लाहि समान अहधकारहरूको 
प्रतयाभूहत क्दन्र र हव्ेषिरी हल्िमा आधाररत भेदभावलाई हनषेध िर्फ। नेपालले पूरै एहसयाभर 
आफनो संघीय संसदमा महहलाको सबैभन्दा उच्च अनुपात (33%) रहकेो कुरामा पहन िव्फ िर्फ र 
प्राराहष्ट्रक र सथानीय तहको सभामा महहला सहभाहिता रिम्ः 34% र 41% रहकेो र। 

तर यस प्रिहतका बावजूद पहन, महहला स्हक्तकरण, जीवनयापन अवसथाहरू र हनण्फय र संहवधान 
हनमा्फणका प्रक्रियाहरूमा प्रभाव पानने सन्दभ्फमा ग्रामीण र सहरी नेपालहबच ठूलो अन्तर र। दिु्फम ग्रामीण 
क्ेत्रहरूका िरीब र सीमान्तकृत महहलाहरूको राजहनहतक पदमा पहुचँ िनने क्मता एक हव्ेष चुनौती 
हो।5 माहथललो र तललो जाहतका माहनसहरू र हहन्द ुर हहन्दबुाहके अन्य धम्फ मान्ने माहनसहरू हबचको 
अन्तर कायम नै र र समहल्िी महहला, समहल्िी पुरुष, हद्हल्िी, तेस्ोहल्िी, समहल्िी र 
अन्तरहल्िी (LGBTQI+) माहनसहरूले आरिमणहरूको सामना िरररहन्रन्। 

द्न्द्का वष्फहरू (1996-2006) मा, पत्रकारहरूले सरकार र माओवादी हवद्रोही दवुैबाट धमकी र 
आरिमणहरूको सामना िनु्फ परेको हथयो। तयसपहर, राजनीहतक दल र अन्य हहत समूहलिायत अन्य 
व्यहक्तहरूले पहन धमकी क्दन थाले र हमहडया अतयहधक पक्पाती भयो। नेपाल पत्रकार महासंघ (Fed-
eration of Nepali Journalists, FNJ) ले सन् 1990 को द्कको मधयदहेख हव्ेषिरी द्न्द्का 
वष्फपहर पत्रकारहरूको सुरक्ाबारे ररपोट्फ िरेको र। सन् 2005 र सन् 2006 को हबचमा, FNJ ले 
स्स्त्र द्न्द्को चरम सीमामा दईु हतयासहहत पत्रकारहरू हवरुद्ध 1,683 आरिमणहरूका बारेमा ररपोट्फ 
िरेको र। सन् 1996 र सन् 2016 को हबचमा, 16 जना पत्रकार माररए र तीन जना 'बेपत्ा भए', 
जबक्क यी तीनमधये दईु वटा घटनाको रानहबन हुन बाँकी नै र जसले उच्च सतरको दणडहीनतालाई 
स्केत िर्फ। हालसालै, सन्  2021 मा पत्रकारहरूमाहथ 82 वटा आरिमणको घटना ररपोट्फ भएका 
हथए। 

नेपालमा महहला पत्रकारहरूको स्खया सन् 2004 र सन् 2014 को हबचमा अनुमाहनत 100% ले 
वृहद्ध भएको र। यद्यहप, हव्ेषिरी हनण्फय हनमा्फणका सतरहरूमा महहलाहरूको कम प्रहतहनहधतव र; 
धेरैजसो महहला थोरै ताहलम हलएर वा ताहलम नै नहलइकन प्रतयक् प्रसारण हमहडयामा 'अनुहार' वा 
'आवाज' को रूपमा काम िनने िर्फन् र महहलाले पररवारलाई आड क्दनु पददैन भन्ने बहानामा पुरुषलाई 
भन्दा कम भुक्तानी क्दने िररएको र। अन्तयमा, जनस्खयामाझ दहेखएका अन्तरविमीय असमानताहरू 

7



पहन पत्रकाररताहभत्रको समसयामा पर्फन्; काठमाडौँ बाहहर बसोबास िनने र/वा सवतन्त्र रूपमा 
काम िनने, LGBTQI+, जातीय अलपस्खयक वा दहलत जाहतका महहला पत्रकारहरूले थप सुरक्ा 
चुनौतीहरूको सामना िर्फन्।

नेपालमा महहला पत्रकारहरूमाहथ हुने हहसंानेपालमा महहला पत्रकारहरूमाहथ हुने हहसंा

लैह्िकतामा आधाररत हहसंाबारे हुने कम ररपोट्फलैह्िकतामा आधाररत हहसंाबारे हुने कम ररपोट्फ

नेपालमा सांसकृहतक मान्यतादहेख हलएर (उदाहरणका लाहि, सथानीय हनवा्फहचत अहधकारीहरूले प्रायः 
सामुदाहयक ‘सद्ाव’ कायम राख्नका लाहि यौन दवु्य्फवहारका मुद्ाहरूलाई पहन अनौपचाररक रूपमा 
'समाधान' िनने प्रयास िर्फन्6) उजुरी प्रक्रियाहरूको अभाव र थप अतयाचारको डरसममका कारणहरूले 
िदा्फ महहला पत्रकारहरू हवरूद्ध िररने हहसंाबारे कम ररपोट्फ िररने काय्फ प्रचहलत र। 

FNJ ले हालसालै मात्र महहला पत्रकारहरूमाहथ हुने हहसंाका बारेमा ररपोट्फ िन्फ थालेको र। उनीहरूको 
सन् 2020 सुरक्ा ररपोट्फमा महहलामाहथ हुने हहसंाका लाहि समरप्फत श्ेणी समावे् हथयो; यद्यहप, 
समपूण्फ ररपोट्फमा 45 घटना समावे् भएपहन यस श्ेणीमा कुनै घटना हथएन। अन्तरा्फहष्ट्रय पत्रकार 
महास्घले सन् 2015 को अधययनले नेपालमा महहला पत्रकारहरूलाई यौन र िैर-यौन दवु्य्फवहार 
'बारमबार' भएको रेला पारेको भए तापहन अहधकां् हमहडया संिठनहरूसँि मुद्ालाई समबोधन िन्फका 
लाहि उजुरी प्रक्रिया वा काय्फहवहधहरू हथएनन्। 

सञ्ाररका समूह (Sancharika Samuha, SAS) – नेपालको महहला पत्रकार र सञ्ारकममीहरूको 
सबैभन्दा ठूलो सञ्ालले सन् 2020 मा लैह्िकतामा आधाररत हहसंाका दईु वटा घटना कािजातीकरण 
िर् यो,7 ती दवुै घटना यौन उतपीडनसमबन्धी हथए। SAS का अधयक् Nita Pandit का अनुसार यौन 
उतपीडनका घटनाहरू कमै मात्रामा ररपोट्फ िररएका रन्:

‘कहहलेकाहीँ, पत्रकारहरू पहन हामीसँि यसता 
आरिमणहरूका बारेमा रलरल िन्फ चाहदँनैन्, 
उनीहरू आवाज उठाउँदा थप अतयाचार हुन 
सके् डरले ररपोट्फ िन्फ पहन सकदनैन्। प्रायजसो, 
पीहडतहरूका लाहि औपचाररक उजुरी िनने हाम्ा 
प्रयासहरू कतै पहन पुगदनैन् क्कनभने हामीसँि 
यो मुद्ालाई समबोधन िन्फका लाहि समरप्फत 
प्रक्रिया रैन र पीहडतहरूले हार मान्न खोजरन्।' 

सन् 2020 मा पहन, SAS ले कोहभड-19 महामारीको समयमा महहला पत्रकारहरूले सामना िनु्फपरेका 
सुरक्ासँि समबहन्धत चुनौतीहरूलाई कािजातीकरण िनने प्रयास िर् यो। महहलाहरूले मुखय रूपमा 
लैह्िकतामा आधाररत हहसंाको सट्ा कामबाट हनकाहलने र तलब नपाउने जसता समसयाहरू ररपोट्फ 
िरे। तयसैिरी, महहलामाहथ हुने हहसंा हवरलै आहधकाररक ररपोट्फहरूमा दखेा पर्फ र यौन हहसंाका 
बारेमा समपादकीय बैठक वा औपचाररक रलरलहरूमा हवरलै चचा्फ हुने िर्फ।
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अनलाइन उतपीडन र दवु्य्फवहारअनलाइन उतपीडन र दवु्य्फवहार

नेपालमा महहला पत्रकारहरूले लैह्िक असमानताका बारेमा आफनो सरोकार व्यक्त िन्फ सामाहजक 
सञ्ाल प्रयोि िरररहकेा रन्। पडकासट र सामाहजक सञ्ालका खाताहरू जसतै बोजु बज ैर हपररयडका 
कुरा ('महहनावारीका कुरा') ले प्रहतहनहधतव र अन्तरविमीय नारीवाददहेख माहसक धम्फ भेदभावलिायत 
हल्िसँि समबहन्धत मुद्ाहरूका बारेमा पहन रलरल िर्फन् (महहलाहरू माहसक धम्फको समयमा 
अ्ुद्ध हुन्रन् भन्ने िहहरो जरा िाहडएको सांसकृहतक हवश्वासका कारण, उनीहरूलाई प्रायः 'अरूत' 
माहनन्र र महहनावारी हुदँा उनीहरूलाई नराम्ोसँि भेदभाव िररन्र)।

नेपालमा महहला पत्रकारहरूका लाहि अनलाइन क्ेत्र सधैँ  सुरहक्त हुदँनै र तीनमधये दईु जनाभन्दा 
बढी (67%) ले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन दवु्य्फवहारको अनुभव िरेको ररपोट्फ िरेका रन्।8 यद्यहप, 
लैह्िकतामा आधाररत हहसंाका अन्य रूपहरू जसतै यीमधये अहधकां् घटनाहरू सांसकृहतक कारकहरू 
(जसतै पीहडतलाई दोष क्दने) र उजुरी प्रक्रियाहरूको अभावका कारणले ररपोट्फ िररएका रैनन्। 

नेपालमा हवद्यमान सुरक्ा संयन्त्रहरूनेपालमा हवद्यमान सुरक्ा संयन्त्रहरू

नेपालको संहवधाननेपालको संहवधान

नेपालको संहवधानले सबै नािररकलाई हवचार र अहभव्यहक्तको सवतन्त्रता, सञ्ार अहधकार, सूचना 
अहधकार र समान अहधकारको प्रतयाभूहत क्दन्र। धारा 11(5) ले आफना बालबाहलकालाई नािररकता 
क्दने कुरामा नेपाली पुरुष र महहलाका लाहि असमान अहधकारको व्यवसथा िरेको भए पहन यसले 
हव्ेषिरी लैह्िक भेदभावलाई हनषेध िर्फ।

नेपालको संहवधान र कानुनहरूमा हल्ि समानता र महहला, दहलत (परमपराित रूपमा "तललो" 
जात र "रुन नहुने" माहनने), LGBTQI+ माहनस, मूल आक्दवासी, मधेसी (नेपालको दहक्णी तललो 
भूभािमा बसोबास िनने भारतीय वं्का माहनसहरू), इसलाम धमा्फवलमबी र अलपसंखयक क्ेत्रका 
माहनसहरूलाई भेदभावबाट सुरक्ा िनने प्रावधानहरू पहन समावे् रन्। 

घरेलू कानुन र काया्फन्वयन अन्तरहरूघरेलू कानुन र काया्फन्वयन अन्तरहरू

नेपालमा पत्रकारहरूलाई सुरक्ा िन्फका लाहि प्रयोि िन्फ सक्कने सामान्य कानुनहरू रन् तर हतनीहरूको 
्ारीररक र मनोवैज्ाहनक सुरक्ामा हवह्टि रूपमा सामना िनने कुनै हव्ेष कानुन रैन। सन् 1993 मा 
अपनाएको श्मजीवी पत्रकारसमबन्धी ऐनले समझौता, न्यूनतम पाररश्हमक र बीमा जसता उपायहरू 
उललेख िर्फ तर पत्रकारहरूको सुरक्ालाई समबोधन िददैन र यसको काया्फन्वयन सीहमत र।

लैह्िक-तटसथताको यौन उतपीडन रोकथाम ऐन 2015 ले हमहडया कमपनीहरूसहहत काय्फसथलमा 
हुने उतपीडनलाई समबोधन िर्फ र सबै कामदारहरूलाई (करारमा भएकाहरूसहहत) सुरक्ा प्रदान िर्फ। 

यद्यहप, औपचाररक कानुनी समानता भए तापहन, अधययनहरूल े दणडहीनताको संसकृहतदहेख 
राजहनहतक पारिमनसमम, महहलालाई मातहतमा राख्ने मनोवृहत् तथा पत्रकारहरू हबचमा सीहमत 
क्मता र व्यावसाहयकताको अभाव जसता कारणले पत्रकारको सुरक्ा र लैह्िक हहसंा अन्तय िनने 
अहनवाय्फ कानुनी प्रावधानहरू पहन काया्फन्वयन हुन सकेको रैनन् भन्ने संकेत िर्फन्। 
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अन्तरा्फहष्ट्रय र राहष्ट्रय मानव अहधकारका पहलहरूअन्तरा्फहष्ट्रय र राहष्ट्रय मानव अहधकारका पहलहरू

नेपाल सन् 2013 मा पत्रकारहरूको सुरक्ा र दणडहीनताको माहमलामा संयुक्त राष्ट्र संघका काय्फ 
योजनाको पहहलो चरणको रोलआउटका लाहि पहहचान िररएका पाँच राष्ट्रमधये एक हथयो।

यो योजनाले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतयेक काय्फकता्फको योिदानलाई सुदढृ िन्फ अन्तर-हनकाय संयन्त्रको 
सथापना, अहभव्यहक्तको सवतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्ाका लाहि कानुन र अन्य संयन्त्रहरू हवकास 
िन्फ राजयहरूसँिको सहकाय्फ र सचेतना अहभवृहद्ध पहलहरू जसता उपायहरू समावे् िद्फर। 
यसको रोलआउटले पत्रकारको सुरक्ामा सरोकारवालाहरूलाई संवेदन्ील बनाउँदा, सवतन्त्र, बहु-
सरोकारवाला सुरक्ा संयन्त्र सथापना िनने प्रयासहरू अझै काया्फन्वयन भएको रैन। 

हमहडया हाउसका नीहतहरूहमहडया हाउसका नीहतहरू

नेपालको सबैभन्दा ठूलो हमहडया संसथा - Kantipur Publications Ltd, जसले पत्रपहत्रकाहरू 
प्रकाह्त िर्फ र रेहडयो र रटभी सटे्नहरू सञ्ालन िद्फर - दोषी पाइएकाहरूलाई कडा कारबाहीसहहत 
काय्फसथल उतपीडनको बारेमा एक सपटि हवसतृत नीहत र। नेपालका दईु ठूला पत्रकार संघहरू, FNJ 
र सामुदाहयक रेहडयो प्रसारक संघ, सँि लैह्िक र सामाहजक समावे्ीकरण नीहतहरू रन्; यद्यहप 
उललेख िररएअनुसार, महहलामाहथ हुने हहसंाका बारेमा ररपोरट्फङ िदा्फ प्रायः दरार आउँर। 

यी बाहके, नेपालका हमहडया संिठनहरूसँि सामान्यतया महहला पत्रकारहरूका लाहि हव्ेष 
चुनौतीहरू समबोधन िन्फ सुरक्ा नीहतहरू रैनन्। तयसता नीहतहरू हुदँा पहन, हामीले ती नेपाली 
समाचार कक्हरूमा वासतवमै काय्फ्ील नभएको रेला पार् यौँ – काया्फन्वयन अन्तरको यो अकको 
उदाहरण हो। यसबाहके, नीहतहरू सामान्यतया ्ारीररक आरिमणहरूमा मात्र लािू हुन्रन् र यौन 
हहसंा र उतपीडनलाई बहहषकार िर्फन्। 

नेपालमा महहलावादी आन्दोलननेपालमा महहलावादी आन्दोलन
नेपालमा महहला आन्दोलनको इहतहास सन् 1948 को र जब महहलाहरूमा धेरैभन्दा धेरै राजनीहतक 
चेतना जिाउनका लाहि पहहलो औपचाररक महहला संिठन - नेपाल महहला संघ - सथापना भयो। 
दलहवहीन पञ्ायत व्यवसथा (ततकालीन राजा महने्द्रले लािू िरेको) को तीन द्क (सन् 1960–
1990) को अवहधमा आन्दोलनमा िमभीर असरलतापहर सन् 1990 को प्रारमभमा केही सामाहजक 
र राजनीहतक महहला संिठनहरू अहसततवमा आए; यद्यहप तीमधये अहधकां् राजनीहतक दलहरूको 
पक्को रूपमा काम िरे र मुखय भूहमकामा महहला राजनीहतज्हरूको स्खया एकदमै कम रह्ो। 

सन् 1991 मा, नेपाल महहलामाहथ हुने भेदभाव हटाउन आफनो प्रहतबद्धता प्रद््फन िददै महहला माहथ 
हुने सबै प्रकारका भेदभाव बहहसकरणसमबन्धी सहन्धको हसताक्रकता्फ बन्यो र दवेानी तथा राजनीहतक 
अहधकारसमबन्धी अन्तरा्फहष्ट्रय हनयम र आरथ्फक, सामाहजक र सांसकृहतक अहधकारसमबन्धी अन्तरा्फहष्ट्रय 
हनयम दवुैलाई कुनै आरक्णहवना अनुमोदन क्दयो। तर यसको प्रभावकारीता सन् 1996 पहर मात्र 
भएको हथयो जब माओवादी द्न्द् सुरु हुदँा महहलाहरूलाई िैर-पारमपाररक लैह्िक भूहमकाहरू (जसतै 
लडाकु र कमाउनेहरू) मा दहेखएको हथयो। यस समयमा महहला िैर-सरकारी संसथाहरूले लैह्िक 
समानतामा काम िरररहकेा भए तापहन, महहलाले नािररकहरूका रूपमा आफनो अहधकारको दाबी 
िन्फ सुरु िदा्फ सबैभन्दा महत्वपूण्फ कानुनी र राजनीहतक पररवत्फनहरू सन् 2006 मा स्स्त्र द्न्द् समाप्त 
भएपहर मात्र अहधकार जताउन सुरु िरेका हथए।9 
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महहलाले ् ीष्फ पाँच सरकारी पदहरू ग्रहण िररसकेपहर नेपालमा महहला राजनीहतक सहभाहितामा एक 
ऐहतहाहसक को्ेढु्िामा पुगयो। सन् 2015 मा नयाँ संहवधान घोषणा भएपहर राष्ट्रपहतमा Bidhya 
Devi Bhandari , व्यवसथाहपकाको सभामुख Onsari Gharti Magar र सवकोच्च अदालतको पहहलो 
महहला प्रधानन्यायाधी् Sushila Karki बन्नुभएको हथयो। हाल संघीय संसदमा 34% प्रहत्त 
महहला सदसय रन्। यसतै िरी, प्रराष्ट्र र सथानीय तहका सभामा महहला सहभाहिता रिम्ः 34% 
र 41% रहकेो र। हनजामती सेवा र हनजी क्ेत्रमा पहन महहलाको सहभाहितामा उललेखनीय प्रिहत 
भएको र।

यी सुधारहरू भए तापहन, महहलाको जीवन अवसथा र स्हक्तकरणको समबन्धमा ग्रामीण र सहरी 
नेपाल हबचमा अझै पहन ठूलो अन्तर र जुन जातीय व्यवसथा र धम्फसँि पहन जोहडएको र। 

111. पररिय





2. केस अधययन

पररचयपररचय
नेपालमा पत्रकारहरूको सुरक्ामा महहलावादी दहृटिकोणहरू पहहचान िन्फ ARTICLE 19 ले पहहलो 
पटक एक महहने लामो मयाहपङ अभयास सञ्ालन िरेको हथयो। 

यस अभयासको पहहलो चरणमा महहला पत्रकारहरूका लाहि हव्ेष चुनौहतहरू समबोधन िनने प्रासंहिक 
कानुन र नीहतहरूको समीक्ा समावे् हथयो। दोस्ो चरणमा महहला पत्रकारको सुरक्ामा संिठनहरूसँि 
रणनीहत वा राम्ा अभयासहरू हथयो वा हथएन भन्ने कुरा सथाहपत िनु्फका साथै महहला पत्रकारहरूले 
अनुभव िरेका घटनाहरूको बारेमा सोधपुर िनने उद्राषट्यका साथ आठ वटा सञ्ार संसथाका समपादक 
र पत्रकारहरूसँि संहक्प्त अन्तवा्फता्फहरू समावे् िररएको हथयो। तेस्ो चरणमा हमहडया हवकास र 
पत्रकारको सुरक्ामा काम िनने पत्रकार संघ र िैर-सरकारी संसथाहरूका अहधकारीहरूसँि अन्तवा्फता्फ 
हलनुका साथै यी संसथाहरूको माि्फद््फनहरू, आचारसंहहता र अन्य सान्दरभ्फक प्रका्नहरूको समीक्ा 
समावे् हथयो। 

यस मयाहपङ अभयासले हामीलाई यस खणडमा प्रसतुत िररएका दईु वटा प्रासह्िक माहमला अधययन 
पहहचान िन्फ सक्म बनायो। 

पहहलो माहमला अधययनका लाहि Rupa Sunar सँि तीन घणटा लामो अन्तवा्फता्फ िररएको हथयो। 
उहाँको माहमलासँि समबहन्धत सामाहजक सञ्ालका पोसट र समाचार लेखहरूका साथै अदालतको 
कािजात र प्रहरी ररपोट्फ पहन समीक्ा िररएको हथयो। दोस्ो माहमला अधययनका लाहि, तीन 
जना महहला पत्रकार (21-40 वष्फ उमेरका) सँि अन्तवा्फता्फ हलइयो। तीमधये एक महहलाले राहष्ट्रय 
समाचार हमहडयामा काम िनु्फहुन््थयो, एक जना सवतन्त्र पत्रकार हुनुहुन््थयो र एक जना सथानीय रेहडयो 
सटे्नमा काम िनु्फहुन््थयो। यीमधये एउटा अन्तवा्फता्फ आमुन्ने-सामुन्ने िररएको हथयो भने अन्य दईु वटा 
अनलाइनबाट नै हलइएको हथयो। 
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Rupa Sunar: दहलत महहला पत्रकारलाई 
आइपनने चुनौतीहरू

‘नेपालमा दहलत समुदायको माहनस हुन िाह्ो र र तपाईं महहला भएर चुनौतीपूण्फ 
पे्ामा हुदँा, यो हनकै चुनौतीपूण्फ र।’

– Rupa Sunar

सन् 2021 को जुन महहनामा 24 वषमीय दहलत पत्रकार Rupa Sunar ले कोठा भाडामा हलन 
काठमाडौंमा घरधनीसँि समपक्फ  िनु्फभयो। Sunar का अनुसार घरधनीले सुरुमा कोठा भाडामा क्दने 
प्रसताव िनु्फ भए तापहन पहर कुन जात हो भनेर सोध्ुभयो। Sunar ले घरधनीलाई आरू दहलत भएको 
बताएपहर घरधनीले कोठा उपलबध नभएको बताउनुभयो। 

मानव अहधकारकममी, पत्रकार र वक्कलहरूको सहायतामा Sunar ले जातीय भेदभाव तथा रुवारुत 
(अपराध र सजाय) ऐन 2011 अन्ति्फत घरधनीहवरुद्ध उजुरी दता्फ िराउनुभयो। यस ऐनले प्रहरी 
अहधकारीहरूलाई भेदभावका यसता माहमलाहरूमा कारबाही िन्फ र ् ंकासपद व्यहक्तलाई अनुसन्धानका 
लाहि हहरासतमा राख्न आवशयक ठहर िर्फ र घरधनीलाई हहरासतमा राहखएको हथयो। 

माहमला अहहले अदालतमा सुनुवाइ भइरहकेो र। यक्द पुहटि भएमा जातीय भेदभावका लाहि 
प्रहतबन्धहरूमा, तीन महहनादहेख तीन वष्फसममको कैद, 1,000 दहेख 25,000 सममको नेपाली रूपैयाँ 
(लिभि 8 दहेख 200 सममको अमेररकी डलर) सममको जररवाना वा दवुै समावे् र। 

बोले बापिको मूलय चुकाउने 

Sunar ले सामाहजक सञ्ालमा साझा िरेको तीन हमनेटको हभहडयोमा यस जातीय भेदभावका 
बारेमा बताउनुभएको हथयो। आफनो अनुभवको बारेमा बोलद,ै उहाँले अन्य धेरै महहला पत्रकार र केही 
राजनीहतज्हरूलाई पहन समान चुनौतीहरूका आफना कथाहरू साझा िन्फ प्रेररत िनु्फभयो। 

यद्यहप, उहाँ एक पररहचत अनुहार भएकाले – उहाँले काठमाडौंको दहैनक पहत्रकाका लाहि लेख्नुभएको 
हथयो, इमेज चयानलमा काय्फरिम प्रसतुत िनु्फभयो र हमहडया संसथामा काम िनने थोरै दहलत महहलामधये 
एक हुनुहुन््थयो – उहाँ सयौंको स्खयामा बलातकार र हतयाको धमकीसहहत अनलाइनमा अपमानजनक 
सन्ाष्ट्रहरू प्राप्त िनने सहज लक्य पहन बन्नुभयो। Sunar ले रटभी चयानलमा काम िन्फ थालेपहर यो झन् 
बढेको भए तापहन ग्रामीण नेपालमा हुरक्फ नुभएको Sunar ले भेदभावको सामना िनु्फपरेको यो पहहलो 
पटक भने होइन। 

'मैले महहला सहकममीहरूलाई उतपीडन िरेको दखेेको रु 
तर तुलनातमक रूपमा, मैले अनावशयक सप््फदहेख हलएर 
यसतो रटपपणी: "तपाईं दहलत जसतो दहेखनुहुन्न, तपाईं 
एकदमै राम्ी हुनुहुन्र" भन्ने सममका सबैभन्दा नराम्ो … 
सामना िरेको रु भनी मैले भन्न सकरु। ’
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अनलाइन उतपीडनमा परेका महहला पत्रकारहरू प्रायः सामाहजक सञ्ाल रोडन रोजनुहुन्र। यद्यहप, 
Sunar ले यसको प्रहतकार िनु्फभयो; उहाँले नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध बयूरोमा आरूमाहथ भएका 
सबै अपमानजनक रटपपणीहरू ररपोट्फ िनु्फभयो र दईु जना अपराधी (अन्यले नक्कली खाताहरू प्रयोि 
िरेका हथए र प्रहरीले उनीहरूलाई ट्याक िन्फ सकेनन्) हवरुद्ध मुद्ा दायर िनु्फभयो। 

'हामरीले सहयोग गिेका थियौं िि हामरीले केही गन्न सकेनौं’'हामरीले सहयोग गिेका थियौं िि हामरीले केही गन्न सकेनौं’

Sunar लाई धेरै हमहडया संिठनहरूले समथ्फन िरेका हथए र उहाँको कथा ररपोट्फ िरेका हथए। यद्यहप, 
उहाँले काम िरेको हमहडया कमपनीले घटनालाई कभर िरेको हथएन र केही समाचार ररपोट्फहरूले 
उहाँलाई जातीय हहसंा भडकाएको आरोप पहन लिाएका हथए। Sunar ले आरूलाई बदनाम िरेको 
आरोप लािेका नौ वटा अनलाइन हमहडया आउटलेट हवरुद्ध नेपाल प्रेस काउहन्सलमा उजुरी दायर 
िराउनुभयो। तयसपहर प्रेस काउहन्सलले हमहडया आउटलेटहरूसँि सपटिीकरण मािेको हथयो। 

उहाँले पत्रकारको सुरक्ामा काम िनने पत्रकार संघ र संिठनहरूसँि पहन सहायताका लाहि समपक्फ  
िनु्फभयो तर हतनीहरूको प्रहतक्रिया उतसाहजनक हथएन। उहाँले भनेअनुसार, पत्रकार संघका एक 
अहधकारीले यसो भन्नुभयो: 'एउटा समाचारको कारणले यी धमकी आएको भए हामीले सहयोि 
िनने हथयौं, तर यो अवसथामा हामी केही िन्फ सकदनैौं।' यसलाई पररवत्फन िन्फ अलपसंखयक समूहका 
महहलालाई पत्रकार संघलिायत हनण्फय िनने भूहमकामा ग्रहण िन्फ आवशयक रहकेो Sunar को हवश्वास 
र:

'नेतृतवको पदमा बढी कमजोर 
समूहका पत्रकारहरूलाई समावे् िनने 
समय आएको र।'

यद्यहप, दहलत अहधकारका लाहि काम िनने लिायत केही मानवअहधकार संिठनहरूले Sunar लाई 
नैहतक समथ्फन र जातीय भेदभाव र अनलाइन उतपीडनको हवरूद्ध ररपोट्फ दता्फ िन्फ सहयोि िरे। 

‘स्िन्त्रिा नचाहनेले परिबन््ध देखददैनन्।’

Sunar को घटनाले नेपालमा दहलत महहला पत्रकार हुनुका चुनौहतहरू प्रटि दखेाउँर। र उनी एकलै 
रैनन्: धेरै दहलत महहला पत्रकारले आरूसँि भएको भेदभाव र उतपीडनको कथा हलएर आएका उनले 
बताइन् । यसका बाबजुद पहन मूलधारको महहलावादी आन्दोलन, हमहडया हाउसहरू र पत्रकार 
संघहरूका साथै लैह्िक हहसंाको हवरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूले पहन दहलत महहलाहरूले सामना 
िनने थप प्रकारका भेदभावहरूलाई सवीकार िन्फ असरल भएका रन्। पररणामसवरूप, Sunar जसता 
पत्रकारसँि एकलै लडाइँ लडनुको वा सबैभन्दा खराब अवसथा भन्नपदा्फ चुपचाप पीडा भोग्नुको कुनै 
हवकलप रैन। 

हाम्ो तीन घणटाको अन्तवा्फता्फको अन्तयमा, Sunar ले पोलयान्डकी नारीवादी रोजा लकजमबि्फलाई 
उदधृत िररन्: ‘सवतन्त्ता नचाहनेले पररबन्ध दखेदनैन्।’ यद्यहप, उनले आरूले भोिेको भेदभावका 
कारण आरू 'मनोवैज्ाहनक पतनको अवसथामा' पुिेको बताइन्। उनी प्रारहमभक घटनादहेख नै बेतलबी 
हबदामा हरन्, पहहले सवेचराले र पहर अदालतमा मुद्ा नहमलदासमम हबदा हलन बाधय भएकाले। उनले 
ARTICLE 19 लाई बताइन् क्क उनी आफनो जाहिर क्रता्फ पाउने वा अदालतको मुद्ा कहहले समाप्त 
हुन्र भनेर अहनहचित हथए:
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'कानुनी लडाइँ कसरी टुह्िनेर थाहा रैन, तर 
मैले हनरन्तरता क्दइन भने जीवनभर भेदभाव 
र उतपीडनको सामना िनु्फपननेर भन्नेमा म दढृ 
हवश्वास िरु्फ।' 

तैपहन, उनलाई आफनो हवश्वास अनुरूप लडदा उनलाई कुनै परुतो रैन:

'पत्रकारको हहैसयतमा, मैले सधैं भेदभाव 
हवरुद्ध लडनु महत्वपूण्फ र भन्ने महसुस 
िरेकी रु, जसले मलाई मेरो समुदायका धेरै 
सदसयहरू भन्दा ररक बनाउँर जसले तयसता 
घटनाहरूलाई सहने हनण्फय िरेका रन्।' 
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'तपाईंले आरूलाई अरूले आकलन िनने 
रैनन् भन्ने महसुस िनु्फहुन्र: अनलाइन 
दवु्य्फवहारको सामना िन्फ साथीहरूको 
समथ्फन

हाम्ो दोस्ो माहमला अधययन Rupa Sunar जसतै - अनलाइन दवु्य्फवहार र उतपीडन हवरुद्ध लहडरहकेा 
तीन महहला पत्रकारहरूको अनुभवमा केहन्द्रत र। यी तीन पत्रकारको पृष्ठभूहम ररक भएतापहन, 
हतनीहरू सबैले सामाहजक सञ्ाल, मुखयतया ह्वटरमा िमभीर उतपीडनको अनुभव िरेका रन्। समय 
हबतद ैजाँदा, अनलाइन दवु्य्फवहार धमकीपूण्फ रोन कलहरूमा हवकहसत भयो र यी मधये दईु महहलाहरूको 
हपरा िरे। यी तीन महहलाहरूले पहन यस दवु्य्फवहारको हवरुद्ध लडनको लाहि समान दहृटिकोण अपनाए: 
अनलाइनमा यौनवादसमबन्धी सहायताका लाहि आवाज उठाउने, अन्य पीहडतहरूसमम पुग्ने र साथी-
समथ्फन समूहहरू िठन िनने।

हतनीहरूले ARTICLE 19 लाई बताए क्क, हतनीहरूको अनुभवमा, कुनै पहन कथालाई नारीवादी 
दहृटिकोणबाट ररपोट्फ िनु्फ चुनौतीपूण्फ हुन सकर। हतनीहरूले अनलाइनमा लेखेका लेखहरूमा िररएका 
रटपपणीहरूको हाम्ो आफनै अवलोकनहरूले यो पुहटि िर् यो: जहहले पहन महहला पत्रकारले लैह्िक 
रूढीवादी वा नेपालको हपतृसत्ातमक संसकृहतलाई प्रश्न िर्फन्, रटपपणी खणड अपमानजनक यौनवादी 
रटपपणीहरूले भररएको हुन्र।

Menuka Dhungana, काहन्तपुर दहैनककी ररपोट्फर, सुदरू-पहचिम प्रराष्ट्रको समाचार लेहखरन्, जहाँ 
नेपालका अन्य प्रान्तहरूमा भन्दा सामाहजक रूक्ढवादीको धेरै िहहरो जरा िाहडएको र र यसले िदा्फ 
जोहखम बढेको र। उनले ARTICLE 19 लाई भहनन्:

'दिु्फम हजललाबाट ररपोरट्फङ िनु्फ हनकै 
चुनौतीपूण्फ र, मेरो पररवारका सदसयहरू यक्द 
मलाई मारेनन् भने म अपहरणमा पन्फ सके् 
डरमा रन्।' 

पीहडत-दोष, उदाहरणका लाहि, दिु्फम क्ेत्रहरूमा प्राय: सामान्य र: 

'हतनीहरू हाम्ो चररत्रको पहर आउँरन् र 
हाम्ो नैहतकतामाहथ प्रश्न उठाउँरन्, सबैभन्दा 
सामान्य तररका भनेको पुरुष सहकममीहरू, 
वररष्ठहरू, स्ोतहरू समेतसँि हाम्ो कहथत 
संलग्नता समावे् भएको अरवाह रैलाउनु 
हो।।'
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Menuka ले आफनो कररयरमा हवहभन्न प्रकारका उतपीडनको सामना िररन्। सन् 2019 मा, उदाहरणका 
लाहि, उनले हवद्यालय-हनमा्फण ठेकेदारको बारेमा अहनयहमतताको बारेमा ररपोट्फ िरेपहर, ठेकेदारले 
पहर रेसबुकमा उनको बारेमा अपमानजनक र मानहानी रटपपणीहरू पोसट िरे। पत्रकार संिठनहरू 
जसतै FNJ, SAS र श्हमक महहला पत्रकारहरूले उनको मुद्ा उठाए र सरकारलाई साइबर अपराधको 
आरोपमा परिाउ िन्फ सरलतापूव्फक माि िरे (यद्यहप उनले हहरासतमा हुदँा पहन यसतै अपमानजनक 
रटपपणीहरू पोसट िन्फ जारी राखे)। यद्यहप, जब उनले पहहलो पटक पत्रकारको रूपमा काम सुरु िररन्, 
Menuka लाई उतपीडनको सामना कसरी िनने भनेर थाहा हथएन र अरूलाई कहहलयै भहननन्। तयस 
कारणले, उनले हामीलाई भहनन्, 'म मुखयतया युवा पत्रकारहरूसमम पुगरु क्कनभने मेरो अनुभवमा 
उनीहरू बढी कमजोर हुन्रन्।'  

िणडकी प्रराष्ट्रको पोखराकी Sabitri Gautam एक सवतन्त्र पत्रकार हुन् जो ्वीटरमा धेरै सक्रिय 
हरन्, जहाँ उनको रटपपणीहरूका लाहि दवु्य्फवहार, उतपीडन र बलातकार र हतयाको धमकी समेत आए। 
Menuka जसतै, Sabitri ले सामाहजक सञ्ालमा हन्ाना बनाइएका अन्य महहलाहरूलाई नैहतक 
समथ्फन प्रदान िनने र उनीहरूलाई दवु्य्फवहार िननेहरूलाई जवार क्दने प्रयास िररन्।

Mina,10 एक जातीय-अलपसंखयक रेहडयो पत्रकार,  पहन िणडकी प्रराष्ट्रमा आधाररत हरन्। केही वष्फ 
पत्रकारको रूपमा काम िरेपहर उनले अनलाइन उतपीडनको मुद्ालाई कुनै पहन संसथाले समबोधन 
निरेको महसुस िररन्। जब उनी अककी महहला पत्रकारसँि अनलाइन उतपीडनको अनुभवहरू रलरल 
िन्फ पुहिन्, Mina ले उनीहरूका अनुभवहरू धेरै हमलदोजुलदो भएको महसुस िररन्। उनले ARTICLE 
19 लाई भहनन्:

'हामी दबुैले एकअका्फसँि साझा िन्फ सक्म 
भएपहर केही राहतको अनुभूहत महसुस िर् यौं 
र हामीले सोचेका हथयौं क्क यसता अनुभवहरू 
रलरल िनने पलेटरम्फ पाउनु राम्ो हो।' 

अनलाइनमा साथी-समथ्फन समूह सथापना िनु्फको अलावा, Mina जातीय समुदायका महहला 
पत्रकारहरूका लाहि सामाहजक हमहडया समूहको सदसय पहन हरन्, जसले जाहत र हल्िका हव्ेष 
चुनौतीहरूबारे रलरल िद्फर। 

साथीहरूको समथ्फन: बल र सीमाहरूसाथीहरूको समथ्फन: बल र सीमाहरू

Menuka, Sabitri र Mina ले आरूले भोग्नुपरेको दवु्य्फवहारको सामना िन्फ आफना सहकममी-समथ्फन 
समूहहरू सथापना िरे। तीनवटै समूह प्रारमभमा संिठन बनाउन प्रयास िनने उद्राषट्यका साथ िठन 
िररएको हथयो, तर हतनीहरूका सदसयहरूले हतनीहरूलाई एकता पलेटरम्फको रूपमा थप उपयोिी 
पाए।

यसरी, उनीहरूले अब हनजी सामाहजक सञ्ाल समूहको रूप हलन्रन् जहाँ महहला पत्रकारहरूले 
एकअका्फलाई दवु्य्फवहारको ररपोट्फ िन्फ र एकअका्फलाई भावनातमक समथ्फन प्रदान िन्फ प्रोतसाहहत िर्फन्।

'हामी एकअका्फलाई प्रोतसाहन र समथ्फन िरछौं, 
हामी समूहमा सबैजनालाई उनीहरू एकलो 
नभएको महसुस िराउँरौं।'

– Menuka Dhungana

यो सहकममी समथ्फन, अनलाइन मात्र भए पहन, अरूलाई उनीहरूको पे्ा जारी राखदा सुरहक्त रहन 
मद्त िन्फ सकर - हव्ेष िरी ग्रामीण क्ेत्रहरूमा, जहाँ अन्य समथ्फन संयन्त्रहरू उपलबध रैनन्।
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'कहहलेकाहीँ हामी यसको बारेमा आमनेसामने 
कुरा िन्फ सकदनैौं, तर जब साथीहरू/
सहकममीहरूले उनीहरूले सामना िरेका 
घटनाहरू र अन्य चुनौतीहरूको बारेमा कुरा 
िर्फन्, रलरलमा योिदान क्दन सहजलो हुन्र। 
तपाईंले आरूलाई अरूले कुनै आकलन िनने रैनन् 
भन्ने महसुस हुन्र।’

– Mina 

यद्यहप, यो धयान क्दनु पर्फ क्क कोष नभएका साथी-समथ्फन समूहहरू न त रामबाण वा सथायी समाधान 
हो र यो महहला पत्रकारहरू हवरुद्ध हुने अनलाइन उतपीडन र दवु्य्फवहारको प्रहतक्रियाको एक भाि मात्र 
हुन सकर।

'हाम्ा सामाहजक सञ्ाल समूहहरू हाम्ा लाहि 
सुरहक्त आश्यसथल जसतै हुन,् तर हनहचित 
रूपमा कहहलेकाहीं हामीलाई लागर क्क हामी 
थप धमकी र उतपीडनहरू सहन सकदनैौं।’

– Menuka Dhungana

अनलाइन उतपीडन र दवु्य्फवहारलाई कसरी समबोधन िनने भन्ने सन्दभ्फमा नारीवादी हमहडयाकममीहरू 
हबच पहन हवभाजन र, यो महत्वपूण्फ र क्क पत्रकारहरूको सुरक्ामा काम िनने संसथाहरूले हडहजटल 
क्ेत्रलाई बेवासता निनु्फहोस्:

'महहला पत्रकारहरूको सुरक्ाका लाहि काम 
िनने संसथाहरू रन्, तर हतनीहरूले हडहजटल 
पलेटरम्फहरूमा आफनो उपहसथहत दखेाउन र 
साइबर-बुहलङ र उतपीडनका घटनाहरूबारे 
आवाज उठाउन महत्वपूण्फ र।'

– Sabitri Gautam

महहला पत्रकारहरूले उनीहरू माहथ हुने अनलाइन दवु्य्फवहार 'सुलझाउन' हजममेवारी हलनु हुदँनै - 
यो राजयको काम हुनुपर्फ। यद्यहप, औपचाररक संरक्ण संयन्त्रको अभावमा, यी अनौपचाररक हनजी 
समूहहरूले केही सतरको समथ्फन र एकता प्रदान िन्फ सकरन् भन्ने सपटि र। यी समूहहरूले कसरी काम 
िर्फन् भन्ने बारेमा थोरै जानकारी भएको हुनाले हतनीहरूलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर 
सुझाव क्दन िाह्ो र। तथाहप, यो सपटि र क्क धेरै महहला पत्रकारहरूलाई हतनीहरूको अहसततव थाहा 
रैन र ती समूहहरूलाई बढाउनाले उनीहरू नेपालका सबै महहला पत्रकारहरूको पहुचँमा रन् भनी 
सुहनहचित िन्फ उपयोिी हुनेर।
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3. हसराररसहरू

पपहहले चचा्फ िररएका माहमलाहरूले सपटि रूपमा संकेत िद्फरन् क्क केही अन्तरव्फचरेदन-नारीवादी 
रणनीहतहरू प्रयोि िररए तापहन, हतनीहरू खहणडत रन् र सपटि रूपमा संसथाित दहृटिकोणको 

अभाव र। 

काठमाडौं बाहहरका पत्रकारहरू, सवतन्त्र पत्रकारहरू, LGBTQI+ पत्रकारहरू र जातीय-अलपसंखयक 
समूहहरू र दहलत समुदायका पत्रकारहरूले थप चुनौतीहरू सामना िर्फन्, जुन ठूला सहरी केन्द्रहरूमा 
रहकेा महहला पत्रकार संघहरूको रडार मुहन परेका रन्। यसबाहके, समाचार लेखेको पररणामसवरूप 
हुने काय्फसथल उतपीडन र धमकीहरूको हवषयलाई कहहलेकाहीँ केही हमहडया संिठनहरू र पत्रकार 
संघहरूले उठाए तापहन, अन्तरव्फचरेदक अनुभवहरू धेरै हदसमम डटेाको एकत्रीकरणले अनुमहत क्दने 
क्रलटर मार्फ त हराउँरन्। नेपाल यस क्ेत्रमा LGBTQI+ अहधकारको लाहि सबैभन्दा प्रिहत्ील 
राष्ट्रहरू मधये एक भए पहन, बहुसंखयक LGBTQI+ माहनसहरू कानुनको अिाहड समान व्यवहार 
पाउन संघष्फरत रन्। यी कानुनहरूको उहचत काया्फन्वयनको अभावले हतनीहरूको सुरक्ामा िमभीर 
प्रश्न खडा िरेको र; अधययनले पत्ा लिाएको कुरालाई पत्रकार संघले समेत पूण्फ रूपमा बेवासता 
िरेको हथयो। तसथ्फ, दहलत समुदाय, LGBTQI+ माहनसहरू र महहला पत्रकारहरूको लाहि काम िनने 
िैरसरकारी संसथाहरू र संघहरू एकजुट हुन आवशयक र। 

पत्रकारहरूको सुरक्ाका लाहि बहुपक्ीय संयन्त्रले सुरक्ा उपायहरू सुधार िन्फ सकर। पत्रकारको 
सुरक्ा र दणडहीनताको मुद्ामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय काय्फयोजनाको प्रभावकारी काया्फन्वयनले - राहष्ट्रय 
रूपमा लािू िररएको सवतन्त्र संयन्त्रको सथापना िरी - पत्रकारको सुरक्ा र दणडहीनताका मुद्ाहरूलाई 
समबोधन िन्फ महहला पत्रकारहरूका लाहि हव्ेष सुरक्ा उपायहरू सुहनहचित िददै ढाँचा उपलबध 
िराउन महत्वपूण्फ भूहमका खेलन सकर। 

महहला पत्रकारहरूले सामना िनने सामाहजक चुनौहतहरू महत्वपूण्फ रन् क्कनभने उनीहरूले आफनो पूण्फ 
क्मतामा प्रद््फन िनने क्मतालाई सीहमत पार्फन्, जुन नेपालका नीहत हनमा्फताहरूले अझै बुझन बाँकी र 
व्यवहारमा लयाउन सके् कुरा पहन हो। अहधकां् महहला पत्रकारले सुरक्ासमबन्धी केही ताहलम हलएका 
भए पहन पया्फप्त नभएको बताए । 'प्रह्क्ण काय्फरिमहरू धेरै कम हुन्रन् र प्रायः उपयुक्त स्ोत व्यहक्तको 
अभाव हुन्र,’ Dhungana ले भन्नुभयो। 

अधययनमा सहभािीहरूले यो पहन हाइलाइट िरे क्क सीमान्तकृत समुदायका पत्रकारहरू पत्रकार संघ र 
नेतृतव पदहरूमा लिभि अदशृय हथए: 'नेतृतवको पदमा बढी कमजोर समूहका पत्रकारहरूलाई समावे् 
िनने समय आएको र।' Sunar ले नीहतहनमा्फता र सञ्ारमाधयम अनुसन्धानकता्फले माि्फद््फनका मसयौदा 
वा नीहत हनमा्फण िनु्फअहघ दहलत समुदायका महहला पत्रकारसँि पराम््फ िनु्फपनने सुझाव क्दनुभयो। 
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दोस्ो माहमला अधययनमा रलरल िररएझैं, महहला पत्रकारहरूले दवु्य्फवहार र भेदभाव हवरूद्ध 
सहायताका लाहि आवाज उठाउन हडहजटल पलेटरम्फहरू प्रयोि िरररहदँा, यो पया्फप्त रैन। अझ नराम्ो 
कुरा यो र क्क यी महहलाहरू उनीहरूको यस पहलका लाहि थप लहक्त रन्। ‘पत्रकारको सुरक्ाका 
लाहि धेरै संसथाहरू काम िरररहकेा रन्, तर महहला पत्रकारको कुरा िदा्फ मलाई कुनै ठोस काम भएको 
र जसतो लागदनै,’ एक पत्रकारले भहनन्। उनले यो पहन भहनन् क्क यक्द अनुिमन र आघात-सूचना 
प्रह्क्ण मार्फ त सहकममी-समथ्फन काय्फरिमहरू अहधक संरहचत भए भने, हतनीहरू थप लाभदायक हुन 
सकरन्। 

हवद्यमान माि्फद््फनहरू र आचार संहहताहरूको उहचत काया्फन्वयनको अभावले LGBTQI+ व्यहक्तहरू 
सहहत सबै महहला पत्रकारहरूको लाहि हनहचित रूपमा सुरक्ा चुनौतीहरू बढाएको र। हाम्ा खोजहरूले 
पत्रकारहरूको सुरक्ासमबन्धी ताहलमले लैह्िक र अन्तरसमबहन्धत दहृटिकोणहरूलाई बेवासता िरेको 
दखेाउँरन्। सबै पत्रकारहरूले सामना िनने चुनौतीहरू समान भएतापहन, नेपाल जसतो बहु-जातीय 
र बहु-सांसकृहतक राष्ट्रमा नीहतहरूमा अन्तरसमबहन्धत दहृटिकोणलाई कमजोर पानु्फले प्रणालीित 
भेदभावका बहुहवध11 रूपहरूलाई समबोधन िन्फ सकदनै। LGBTQI+ समुदायका व्यहक्तहरू सहहत 
सबै पुरुष र महहला पत्रकारहरूको आवाज सुहननुपर्फ र हतनीहरूको हवह्टि आवशयकताहरू हव्ेष 
काय्फरिमहरू र नीहतहरू मार्फ त समबोधन िररनु पर्फ। 

213. डसफाररसहरू



नोटहरू

1 पत्रकारको नाम िोपय राख्नको लाहि उपनाम प्रदान िररयो।

2 ARTICLE 19 ले आरूलाई 'महहला' र 'पुरुष' को रूपमा पहहचान िराउने ती सबै व्यहक्तहरूलाई 
सन्दभ्फ िन्फका लाहि यी ्बदहरूको प्रयोि िद्फर।

3 ARTICLE 19 ले संयुक्त राष्ट्र मानव अहधकार सहमहतको सामान्य रटपपणी 34 अनुसार पत्रकार 
र सञ्ारकममीहरूको काया्फतमक पररभाषा प्रयोि िद्फर: 'पत्रकाररता भनेको व्यावसाहयक पूण्फकाहलन 
ररपोट्फरहरू र हवश्ेषकहरूका साथै बलिरहरू र अन्य जो हप्रन्टमा, इन्टरनेट वा अन्य ठाउँमा सव-
प्रका्नको रूपहरूमा संलग्न हुनेहरू सहहत अहभनेताहरूको एक हवसतृत दायराद्ारा साझेदारी िररएको 
काय्फ हो'।

4 ARTICLE 19 को गलोबल एकसप्रे्न ररपोट्फ मेररिक (GxR मेररिक) ले हवश्वभरर अहभव्यहक्त सवतन्त्रता 
ट्याक िद्फर। हाम्ो सन् 2022 को प्रहतवेदनमा, 161 वटा दे् हरूको लाहि 1-100 को सकेलमा 
अहभव्यहक्तको सवतन्त्रताको समग्र सकोर हसज्फना िन्फ 25 वटा सूचकहरू प्रयोि िररयो, जसले प्रतयेक 
दे् लाई अहभव्यहक्त वि्फमा राखर।

5 Koirala, S. (2018) ‘Gender Representation in the Nepali Press during Pre-Con-
flict, Conflict and Post-Conflict Periods’, PhD thesis, University of Oslo

6 Tobias, V. (2021) ‘Restorative Justice in Nepal: An Analysis of the Approach in 
Cases of Sexual Violence Against Women’, PhD thesis, EUCLID University.

7 SAS अधयक्, नीता पहणडतसँि व्यहक्तित कुराकानी

8 Koirala, S. (2020) ‘Female Journalists’ Experience of Online Harassment: A Case 
Study of Nepal’, Media and Communication, 8, 1: 50. 

9 Pant, B. and Standing, K. (2011) ‘Citizenship Rights and Women’s Roles in De-
velopment in Post-Conflict Nepal’, Gender & Development, 19, 3: 409–421. 

10 पत्रकारको नाम िोपय राख्नको लाहि उपनाम प्रदान िररयो।

11 सन् 2011 को जनिणनाको त्थया्कको आधारमा नेपालमा 131 वटा हवहभन्न जातीय समूह रन्।

22 समान  रूपमा सुरडषित





article19.org


