
शेतक यांच ेतीन शेती-काय ां या िवरोधात आंदोलन 

हा लढा फ  याचंा नाही, आप या सवाचा! 

 

आज, आ ा, ह े िलिहत असताना, लाखो शेतकरी ी पु ष, त ण, लहान मुले, देशा या 
राजधानी या सव सीमांवर धरण े देऊन बसल ेआहेत. ता कालीन क  सरकारने अलीकडेच देशावर 
लादलेले तीन कृषी कायद े तातडीने र  करावेत ही यांची मागणी आह.े अनेक वषानंतर आपण 
स ाधा यां या धोरणांना अशा कारचे ेरणादायी आ हान देणारे आंदोलन उभे रािहलेले पाहत आहोत. 
ह ेआंदोलन िवशेष क न यासाठी ेरक आह ेक  ते क करी वगातील लोकां या वग य माग यांभोवती 
संघटीत झाले आह.े  

कद सरकारने सु वातीला राजधानी भोवती मोचाबांधणी अशा कारे केली जण ूकाही श  ू सेने या 
आ मणाचा मुकाबला करायचा आह.े शांतपण े िनदशने करणा या शेतक यांवर थंड पा याचे फवारे 
मारणे, अ  ू गॅसचे गोळे फेकण,े अशा कारे वार करणा या स ाधा यांना आपली भूिमका बदलण े
भाग पडल ेआिण शेतक यांशी िबनशत बोलणी कर याचे आमं ण ावे लागले. अथात, आपल ेमागचे 
अनुभव आप याला सांगतात या माण ेही स ाधा यांची एक रणनीती आह,े आिण आप या पायाभूत 
धोरणांम य ेबदल कर याचा यांचा कोणताही इरादा नाही.  

तरीही, स ाधा यांना एक पाऊल माग ेघे यास भाग पडण,े हा सु ा शेतकरी आंदोलनासाठी मह वाचा 
िवजय आह.े यािशवाय, शेतक यां या माग यांना घेऊन देशभरातून मो ा माणावर पा ठंबा आिण 
सहानुभूती िमळत आह.े खाली आ ही या आंदोलनाचे ापक मह व आिण आंदोलनाशी जोडले या 

ांची चचा करणारे काही मु े मांडत आहोत. ह े मु े नव े नसल े तरी यां यावर ल  क त 
हो याची गरज आह.े   

१. शेतक यां या अि त वावरच िनमाण झालेला धोका  

तीनही कृषी कायद ेर  करण ेह ेया शेतकरी आंदोलनाचे तातडीचे उ  आह.े (ह ेकायद ेकृषी उ प  

बाजार सिमती (ए.पी.एम.सी) िन भ करतात, कृषी उ पा दत व तुमालां या साठवणुक वरील सव 
बंधने काढून टाकतात, आिण कं ाटी प ती या शेतीला ो साहन देतात.) परंतु, शासना या 
हण यानुसार हे कायद े शेतक यांना यांचे उ पादन कुठेही, कुणालाही िवक याचे “ वातं य” देतात, 
आिण मंडईकडे जा याचे आता शेतक यावंर बंधन राहणार नाही. खरंतर, भारतातील ब सं य 
शेतक यांकडे ह े “ वातं य” पूव पासूनच आह ेआिण याचमुळे मो ा माणावर यांचे शोषणही होत 
आल ेआह.े सरकार या दा ा या बरोबर-उलट भूिमका घेत शेतकरी ह ेखोटे “ वातं य” नाका न, 
कमान हमी भावावर (एम.एस.पी) सरकारी एज सीने यांचे उ पादन िवकत घे याची सुर ा मागत 
आहेत. काही रा यांमधील ग  आिण तांदूळ िपकवणा या शेतक यांना आधीपासूनच ही सुर ा उपल ध 
आह.े कृषी उ प  बाजार सिमती (ए.पी.एम.सी) पासून “मु ते” या खो ा आ ासना या 
नावाखाली ही सुरि तता यां यापासून काढून घेतली जात आह.े  

या काय ांमुळे प रि थती अशी िनमाण होणार आह े क  मो ा व िवदेशी कंप या शेतक यांकडून 
अिनयंि त कमत वर कृषी उ पादन िवकत घेऊ शकतील, साठेबाजी करतील, आिण कृषी ापारावर 



यांचे संपूण वच व कायम करतील. (याखेरीज, इलेि िसटी अमडमट िबल यामुळे शेतीसाठी 
लागणा या िवजेचे दर चंड वाढणार आहेत, याचा फटका शेतक यांनाच बसणार. यामुळे शेतकरी 
संघटनांची मागणी आह ेक  ह ेिबल सु ा शासनाने मागे याव.े) 

जसजशी अ -पुरवठा शंृखला मो ा बला  कंप यां या िनयं णाखाली येईल, तसतसे शेतकरी या-
ना- या कारणांनी आपली जमीन गमावू लागतील. कारण कंप यांना ब सं येने असले या छो ा 
उ पादकां या तुलनेत कमी सं येने असले या मो ा व मािणत पुरवठा करणा या शेतक यांशी सौदा 
करण े अिधक व त आिण सोपे ठरेल, यामुळे अित र  उ पादन करणा या रा यांमधील लहान 
शेतक यांचे अि त वच धो यात येईल. शेतकरी वगाम ये, अगदी पंजाब म ये सु ा, लहान शेतकरीच 
ब सं येने आहेत. आधीच शेती या लागणीचे वाढते दर आिण शेतमालाचे घटते दर यां या का ीत 
सापडले या शेतक यांवर आप या जिमनीपासूनच बेदखल हो याची वेळ येऊ शकते. (जे शेतकरी यातून 
वाचतील, यां यावर कंप यांची पकड आिण उ पादन येवरील िनयं ण, ह ेइतके घ  होतील क  

शेतकरी केवळ नावापुरता कागदोप ी जिमनीचा मालक उरेल.) मो ा यं चलीत शेतांवर फारच कमी 
शेतमजुरांची गरज असते. यामुळे जरी या आंदोलनाला “शेतकरी” आंदोलन हटल ेजात आह ेतरी 
व तुतः ह ेआंदोलन ामु याने गरीब आिण म यम शेतक यां या िहतसंबंधांचे ितिनिध व करते, वर या 
तरा या “शेतक यांचे” नाही.  

२. सरकारचा खरा हेत ूसावजिनक खरेदी आिण सावजिनक िवतरण व था संपवण ेहा आह.े 

जरी द लीम ये बसलेल ेसव आंदोलनकत शेतकरी क करी आहेत, तरी श य आह ेक  ते भारता या 
कृषकवगातील सवात गरीब कंवा शोिषत शेतकरी नाहीत. सवात अिधक गरीब आिण शोिषत शेतकरी 
आप या देशातील शेती ृ या मागासले या देशांम य े आढळतात. यांची िपके कधीही कोण याही 
सरकारी एज सीने कमान हमी भाव (एम.एस.पी) देऊन खरेदी केली नाहीत. असे असले तरी, 
ता कालीन शेतकरी आंदोलन या शेतक यां या िहताचे आह.े  

पु हा एकदा सांगायचे तर, या शेतकरी आंदोलनाची क ीय मागणी अ धा या या कमान हमी 
भावावर खरेदीची खा ी िमळावी ही आह.े ही खरेदी खुली असावी. ( हणजेच, िजतके धा य मंडी 
म ये िवक यासाठी येईल, ते सव सरकारी एज सी कमान-हमी-भाव त वावर िवकत घेईल.) हीच 
सावजिनक खरेदी सावजिनक िवतरण व थेचा आधार आह.े या कारे शेतक यां या मागणीचे मह व 
फ  यां या उपजीिवकेपुरते मया दत नाही. कमान-हमी-भावावर खरेदीची व था फ  याच 
िपकांपुरती प रणामकारक ठरते िजची खरेदी सरकार कडून होते, हणजे ामु याने ग  आिण तांदूळ. 
या कारे मंडई सिम यांना परीघावर ढकलणारा कायदा खरेतर अ धा या या सरकारी खरेदीलाच समा  

कर याचा माग आह.े  

मागील काही वषापासूनच सावजिनक खरेदी आिण िवतरण व थेवर लपूनछपून ह ले होत आले 
आहेत. परंतु २०१४ म ये न ाने िनवडून आले या मोदी शासनाने भारतीय खा  महामंडळ (फूड 
कोप रेशन ऑफ इंिडया) ची पुनरचना कर यासाठी आिण ितची भूिमका न ाने आख यासाठी भाजप 
नेते शांता कुमार यां या नेतृ वाखाली एका उ तरीय सिमतीची थापना क न एफसीआय वर उघड 
ह ला केला. २०१५ म ये सादर केले या आप या अहवालात शांता कुमार सिमतीने सावजिनक खरेदी 
आिण िवतरण व थेला संपवून, यां याजागी सरळ खा यात रोख र म जमा कर याचा खोटा पयाय 
सुचवला. य ात रोख र म खा यात जमा कर या या या तावाने ना शेतक यांचे भल ेहोणार आह े
ना ाहकांचे.   



जर खरेदीची व था संपवली कंवा कमकुवत केली तर िनि तच सावजिनक िवतरण व था सु ा 
कमकुवत होईल, आिण याचे गंभीर प रणाम देशातील सव क करी वगाना भोगाव ेलागतील. खा ा  

खरेदी अ यंत महागेल, यामुळे क क यांचे वा तिवक उ प  घटेल (वा तिवक उ प  हणजे, या 
व तू यां या वेतनातून खरेदी करता येतात). या कारे, न ा कृषी-िवरोधी काय ांना र  कर याची 
शेतक यांची मागणी, खरेतर भारता या सव क करी लोकांची तातडीची मागणी आह.े ितला केवळ 
अित र  उ पादन करणा या रा यांमधील शेतक यांची कंवा केवळ शेतक यांचीच मागणी हणून बघण े
चूक आह.े   

३. वेतन आिण एकूण मागणीत घट 

रोजगाराची प रि थती औ ोिगक े ातही खूप वाईट असताना, शेतीतून िव थािपत झाले या 
शेतक यांना दुस या कोण याही े ात सामावून घेणे श य होणार नाही. भारताची िमक सं या मोठी 
आह.े यामुळे शेतीतून बाहेर फेकल े गेलेले शेतकरी इतर े ात सामावल े जाणार नाहीत. तसेही 
परदेशी सु ा रोजगारा या संधी वेगाने संपत चाल या आहेत. प रणामी, शेतीतून िव थािपत झालेले 
शेतकरी कामगारां या “ रजव-सेनेचा” ( हणजेच बेकारां या फौजेचा) भाग बनतील. बेकारां या 
सं ये या या वाढीमुळे सवसाधारण वेतनाचे दर घटतील, कारण आिधच कमी असले या रोजगारा या 
संधी िमळव यासाठी कामगार एकमेकांचे पधक बनतील आिण कमी वेतनावर काम कर यास तयार 
होतील. घट या रोजगार संधी आिण खालावले या वेतन पातळीमुळे उ पा दत व तंूची एकूण मागणी 
खालावेल आिण यामुळे रोजगारा या संधी अजूनही नाहीशा होतील.  

 

४. देशाला सा ा यवादी लुटा ं समोर असहा य अव थेत ढकलण े 

जो देश आप या जनतेसाठी अ  सुर ेची व था क  शकत नाही, यांची गळचेपी सा ा यवादी देश 
कधीही क  शकतात. १९६० या दशकात धा य संकटा या दर यान, रोख र मे या अडचणीत 
असताना, भारताला अमे रके न मो ा माणात ग  आयात कर यास भाग पडल े( यावेळी अमे रका 
आपला अित र  ग  िनयात कर यासाठी खूप य  करीत होती.) अम रकेने भारताचे आ थक आिण 
पररा  धोरण ठरिव यासाठी या “मदतीचा” एका खट यासारखा वापर केला.  

शांताकुमार सिमती या अहवालाने खूपच सफाईदार प तीने असे घोिषत केल े क आता हे दवस गेले: 
आता भारताकडे परक य चलनाचा साठा आह े आिण णाचाही िवलंब न करता भारत मो ा 
माणावर धा य आयात क  शकतो, िशवाय भारताचे खा ा  उ पादन गरजेपे ा जा त आह.े 
हणूनच सावजिनक धा य खरेदी, साठवण आिण िवतरण कर याची आव यकता नाही; हणजेच 
भारतीय खा  महामंडळ (एफ.सी.आय) आिण सावजिनक िवतरण णाली (पी.डी.एस) यांची गरज 
नाही आिण ते बंद होऊ शकतात.  

परंतु, भारताचा परक य चलन साठा हा िनयाती या मा यमातून िनमाण झालेला नाही, हणूनच तो 
सुरि त नाही. याउलट भारताचा परक य चलन साठा हा उधार आिण इतर अ या मा यमातून झाला 
आह ेक  यापैक  जवळजवळ ८० ट े परदेशी गुंतवणूकदार अ प सूचनेवर आपल ेपैसे घेऊन पळ काढू 
शकतात. या कारणा तव, देशा या क ीय बँकेकडे अभूतपूव िविनमय साठा असूनही भारत सरकार 
परदेशी चलन “ वॉप लाईन” साठी अमे रका सरकारला पटवायचा य  करीत आह े जेणेक न 
आप कालीन प रि थतीत क ीय बँके ारे कज आिण उधारीची लेनदेन सोपी होईल. (अमे रकेने जर 



भारताला आप कालीन प रि थतीत कज आिण उधारीची लेनदेन कर यासाठी वॉप लाईन दली तर 
यांची आ थक आिण धोरणा मक कमंत भारतला मोजावी लागेलच आिण अमे रकाही याची पुरेपूर 
कमंत वसूल करेल ह ेवेगळं सांगायला नको.)  

कोण याही अ धा या या सा ािशवाय भारताची अ  सुर ा केवळ परक य चलन सा ा या अि थर 
पायावर अवलंबून असेल तर परक य चलन सा ाचे संकट ह ेवेगाने अ धा याचे संकट बनू शकते. 
िशवाय, भारतासारखा मोठा देश जागितक धा य बाजारात मोठा आयातदार हणून वेश करतो ते हा 
अंतरा ीय बाजारात धा या या कमंतीत चंड वाढ होऊ लागेल. क पना करा क, कोिवड 
लॉकडाऊन या दर यान जे हा परक य चलन वेगाने बाहेर जात होतं ते हा, भारताकडे पुरेसा खा ा  

साठा नसता तर व रत खा ा  आयात कर याची या सु  करावी लागली असती.  

अलीकड या वषाम ये सा ा यवादी देश भारता या कृषी बाजारपेठा उघड यासाठी ती  दबाव टाकत 
होते. अनेक िनयातदार देश एक  होऊन जागितक ापार संघटने ारे (ड ल.ूटी.ओ) भारतावर दबाव 
टाकत रािहले क  ग , तांदूळ, डाळ, कापूस आिण साखर याबाबतची भारताची धोरण ेजागितक 
ापार संघटने या कराराचे उ लंघन करीत आह.े या दबाव मोिहमेचे नेतृ व अमे रका करत आह ेआिण 

भारता या या दा ाचा िवरोध करीत रािहला आह े क  शेतक यांना दले गेलेले समथन ह े कृषी-
करारा या अनु प आह.े २०१३ साली जागितक ापार संघटने या संमेलनात भारता या खा ा  

खरेदी, साठवण, आिण िवतरण काय मांचा िवकिसत देशांनी िनषेध केला.  

ितस या जगातील इतर देशां या पाठ यामुळे जागितक ापार संघटनेकडून भारताला ता पुरता दलासा 
िमळाला व मसु ात “शांतता कलम” जोडून समझोता होईपयत दंडा मक कारवाईला थिगती 
िमळाली. परंतु, िवकिसत देश या सम येवर समझोता कर यास तयार नसून यांनी भारतावर दबाव 
टाकण ेचालूच ठेवल:े क भारताने आप या शेतक यानंा मदत क  नय.े यावष  २५ मे रोजी, कोिवड 
काळात झाले या वचुअल (ऑनलाईन) बैठक त खा ा  िनयात करणा या देशांनी, काही सरकारा ारा 
शेतक यांना नवीन मदत पॅकेज दे याबाबतीत टका केली. आिण असा दावा कर यात आला क अशी 
मदत करणारी सरकारे जागितक खा  ापारात “िवकृती” आणतात.       

जागितक ापार संघटने या मंचावर भारताने “िवरोध केला”. दुस या बाजूला सावजिनक खरेदी प त 
संपूणता बंद कर या या दशेने भारत सरकार पाउल ंटाकत रािहल.े जे मा  िवकिसत देशां या बाजूचे 
व एकतफ  आह.े िवकिसत देशांना ही खा ी आह े क एकदा का भारतीय खा  महामंडळ 
(एफ.सी.आय) संपु ात आल े क खा ा ा या बाबतीतली भारताची आ मिनभरता आपोआपच संपु ात 
येईल. यापुढे जे हा सरकारकडे खा ा ाचे भंडार उरणार नाही, ते हा भारत नफा खाजगी 
कंप यांिव  काहीही ह त ेप क  शकणार नाही.  

५. मेि सको या आर यात भारत  

वरील मु े ह े अनुमान कंवा भीती िनमाण कर यासाठी उडवलेली अफवा नाही. खाजगीकरण, 
उदारीकरण आिण जागितक करण याचे जगभरातील शेतीवर झालेले प रणाम अ यासून काढललेे िन कष 
आहेत. उदाहरणादाखल, ह ेतेच मॉडेल आह ेजे, १९९० या दशकात आिण िवशेषतः १९९४ पासून 
(“उ र अमे रकन मु  ापार” करारानंतर) मेि सको या देशावर लादले गेले.  

- मेि सकोची सरकारी ापार एज सीला (एफ.सी.आय सारखी सं था) संपु ात आणल.े 



- कृषी उ पदनास द या जाणा या सव सवलती आिण योजना हळूहळू बंद के या.  

- मेि सकोचे मु य अ  हणजे मका! म यावरील सव सबिसडी हळूहळू बंद के या आिण याजागी 
िनवडक शेतकरी आिण ाहकांना यां या खा यात रोख ह तांतरण (कॅश ा सफर) केल.े   

- मेि सको जे म याचे घर आह ेआिण जे म या या वाणांचे भांडार होते ितथ ेअमे रकन म याची 
आयात तीन पटीने वाढली.  

- मेि सकोमधील कौटंुिबक जोतं हणजेच छो ा शेतक यांची सं या िन या न अिधक कमी झाली.  

- शेती वसायातील रोजगार खालावल ेआिण इतर े ांम य े पुरेसा िवकास न झा यामुळे शेती या 
रोजगारावर अवलंबून असले या लोकांना इतर रोजगारही िमळाल ेनाहीत.  

- अशा कारे संपूण देशात बेरोजगारीने िव ाळ प धारण केल.े 

- दा र  रेषेखालील लोकांची सं या झपा ाने वाढली. 

- िन या न अिधक लोक मुलभूत गरजा पूण क  शकत न हते तर लोकसं येचा पाचवा िह सा दोन 
वेळ या जेवणाची व था क  शकत न हते.  

- प रणामी, मागणी या अभावामुळे (लोकांची खरेदी कर याची श या अभावामुळे) मेि सकोचा 
जीडीपी िवकास-दर खाली आला आिण मेि सको लॅ टन अमे रके या देशां या तुलानेतसु ा खाल या 
तराला गेला.  

- हताश बेरोजगार शेतक यांनी नोकरी या शोधात आप या शेजारील अमे रकेत थलांतर  कर यास 
सु वात केली यामुळे वासी मजुरां या सं येत ८० ट यांनी वाढ झाली.  

- मु य खा पदाथ (म यापासून बनिवलेल े “टॉट ला” हणजे आप या भात, भाकरी माण े यांचे 
खा ) या या कंमती मो ा माणात वाढ या.  

- म या या िपठाचा संपूण बाजार केवळ दोन मेि सकन कप यांनी काबीज आिण िनयंि त केला 
( याम य ेगृपो मॅसेका जवळपास ८५ ट े बाजार िनयंि त करते) – भारतात अ याच कारचे वच व 
आज अंबानी, अडाणी आिण वॉलमाट यांना काबीज करायचे आह.े  

६. सरकार या ठरले या ित या: फुट पाडा आिण जाती-धमाम य ेितर काराच ेिवष कालवा  

शेतक यां या चळवळीला उ र देताना सरकार आप या ठरले या ित यांचा वापर करीत आह े– फुट 
पाडून मना-मनाम य ेितर काराचे िवष कालवा. शेतकरी आंदोलनातील सवात जा त शेतक यांची सं या 
पंजाबमधून अस याने, सरकारने िमिडयाला सांिगतल ेक  या आंदोलनाला पंजाबी कंवा शीख आंदोलन 
हणून वणन करा. भाजपा आयटी सेल या मुखाने आिण भाजप द ली व यांनी असा चार केला 
क  शेतक यांचे आंदोलन हे खािल ता यां ारे चालिवल ेजात आह ेआिण यामागे खािल तानी अजडा 
आह.े  

या चाराचे ताबडतोब खंडन कर यात आले. खरतर, इतर ब याच रा यांतून, िवशेषतः 
ह रयाणामधील शेतकरी या आंदोलनात सामील झाले. मु य हणजे, आंदोलकांची कोणतीही मागणी 
पंजाबशी संबंिधत नाही – आिण िशख समुदायां या धा मक अि मतेचा या माग याशंी काडीचाही संबध 
नाही. नदी या पा याचे वाटप, िसमाभागांवर िनयं ण, पिव  थळांची ि थती, धा मक तीकं आिण 



धा मक ितबंध यासारखी एकही मागणी या आंदोलनाने केलेली नाही. थोड यात काय तर, 
आंदोलनाची ितमा िवकृत करता येईल अशी तसूभरही श यता नाही. आंदोलनात सामील असललेे 
शेतकरी आिण संघटनांनी वरील ांना मु ा भटकिवणारे  असे जाहीर केल ेआह.े   

क  सरकारने ह ेनव ेकायद ेरा य सरकारांवर थोपवल ेअसल ेतरी, शेतक यां या माग या कुठ याही 
रा यापुरता मया दत नाहीत. मु य मागणी अशी नाही क  रा यांना आपल ेधा य िनयात कर याचे 
अिधकार िमळावेत याउलट, यांची मागणी आह े क  क  सरकारने रा यात उ पा दत होणा या 
धा याची खरेदी कायम ठेवावी व ते देशभर िवतरीतही कराव.े अथातच यांची ही मागणी या य 
आिण धम िनरपे  आह,े आिण ती सवसामा य जनते या िहताची मागणी आह.े  

७. चाल ूसरकारची परी ेची घडी  

ह े कायद े आकाशातून पडलेल े नाहीत वा जिमनीतून उगवलेल े नाहीत. या कुणालाही भारता या 
शेतीिवषयक तथाकिथत “सुधारणां या” गतीची जाण आह,े यांना हे मािहत आह े क  या 
उपाययोजना अमलात आण यासाठी दोन दशकां न अिधक काळ ब रा ीय िहतसंबध असले यांकडून 
दबाव आणला जात आह:े १९९० या उ राधात संयु  आघाडी सरकारचे िव मं ी िचदंबरम यांनी 
“लि त सावजिनक िवतरण णाली” (टी.पी.डी.एस) वर पिहला घाव घातला. क ेस या 
नेतृ वाखालील युपीए सरकारनेही हाच अजडा सू मपण े रेट याचा य  केला, परंतु यांना यातील 
अडचण ब ल मािहती होती हणूनच ते या योजना लागू क  शकल े नाहीत. युपीए सरकारची 
“सुधारणा” अमलात आण याची असमथता याब ल असंतु  असले या कॉप रे सनी २०१४ या 
सावि क िनवडणुक त मोदीला साथ दली.    

ते हा हा मु ा कॉप रेट े  आिण अंतररा ीय भांडवलाचे िहत साध याची सरकारची मता याची 
परी ा आह.े    

८. वग संघष हा आज देखील ासंिगक आह.े  

भारता या लोकशाहीवादी गटांना गे या सहा वषात स या या सरकारकडून ती  ह ल े सहन करावे 
लागले आहेत. काह नी एका कंवा दुस या िवधानसभा कंवा संसदीय िनवडणुकां या िनकालाकडे 
वारंवार ल  दले, ते या आशेखातर क  या िविवध संसदीय आघा ां ारे या दडपशाही या रथाला 
लगाम घातला जाऊ शकतो. मा , यां या आशा वेळोवेळी मावळ या; अशा ठकाणी देखील, िजथ े
िनवडणुकांचे िनकाल ह े यां या आशे माणचे लागले होते.   

परंतु, भाजपा या स ेचा हा िव तार, वग-संघषाना रोख ूशकला नाही. दोन वषापूव  आ ही एका 
शेतक यां या मोचानंतर असं हटल होतं क , “मोदी राजवटीचा दखाऊ अ जं यपणा िनवडणुका-
राजकारण आिण रा यस े या-यं णापुरता आह े ( याचा ख या लोकशाहीशी कसलाही संबंध नाही). 
मा  अमाप आिण बेलगाम िनयं ण असूनही मोदी राजवट लोकांना वग-संघष कर यापासून थांबवू 
शकललेी नाही. िशवाय, काही ठकाण  लोक आप या काही माग या जंक यात यश वी झाल ेआहेत. 
िह व तुि थती ह ेसाफ दशिवते क  आप याला आपल े य  कुठे क त केल ेपािहजेत.” 

भारतातील िविवधतापूण प रि थतीम य,े शेतकरी िविवध ांवर कडवी झुंज देत आहेत. ब याच 
ठकाणी सावकार, घाऊक िव े ते, ापारी आिण जमीनदार (कधीकधी एकच  ह े सव करीत 
असते.) यां याकडून होणा या शोषणाला शेतक यांना सामोरे जाव ेलागत आह;े काहीवेळा ते शेतमजूर 



हणून शोषणाचे िशकार आहेत; तर काही ठकाणी ते वन अिधका या ारे यांना यां या जंगलातील 
अिधकारापंासून बेदखल केल े जात आह,े काही  अिधकारी खाजगी कंप यांबरोबर साठगाठ क न 
यांना लुटत आहेत, काही ठकाणी यां या सावजिनक ोतांवर क जा िमळवला जात आह,े  महाकाय 
कॉप रेट क प यांना िव थािपत करीत आहेत. अ या अनेक मागानी यां या जल, जंगल आिण 
जमीन या संसाधनांची लूट होत आहे, पयावरणाचा िवनाश केला जात आह.े  

द लीत चाल ूअसले या क करी आिण शेतक यां या या संघषाला ापक वाहाचा एक भाग हणून 
पाहण ेआव यक आह.े यात भारतीय समाजाला शोषणापासून मु  कर याची मता आह.े 

 

मळु लेख: रसच युिनट फॉर पोिल टकल इकॉनॉमी 
https://rupeindia.wordpress.com/2020/12/03/peasant-agitationagainst-three-acts-not-their-fight-
alone/  

 


