
 

“பெண் ப ொழில்முனைவ ொர்” குறித்  ெிரச்சினை 
 

வேமொங்கைி குப் ொ 
 
உலகின் "ெின்கள" ப ொழில்நுட்ெப் ெணிகளுக்குப் வெர்வெொை 
நகரமொை பெங்களூனரத் ப ொழில்முனைவுக்கும் பு ிய 
கண்டுெிடிப்புகளுக்குமொை பு ிய ஸ்டொர்ட்அப் னமயமொகத் 
ப ொழில்முனைவ ொரும் அரசு அ ிகொரிகளும் மொற்றி ருகின்றைர். 
இந்  "ஸ்டொர்ட்அப் நகர"த்ன  உரு ொக்கி ரும் ெல்வ று 
னமயங்கனளயும் பசயல்ெொடுகனளயும் 2012மு ல் நொன் க ைித்து 
 ருகிவறன். பெண்கனளத் ப ொழில்முனைவ ொரொக ஆக்கு  ில் 
குறிப்ெொை க ைம் பசலுத்தும் நனடமுனற என்ெது குடிமக்கனளத் 
ப ொழில்முனைவ ொரொக மொற்று  ில் முக்கியமொைப ொரு 
முயற்சியொக உள்ளது. பெண் ப ொழில்முனைவ ொருக்கொை 
பநட்ப ொர்க்கிங் நிகழ்வுகள், ப ொழில்நுட்ெம் குறித்து கூகுள் ஏற்ெொடு 
பசய்யும் சிறப்பு அமர்வுகள், இந் ிய வமலொண்னம நிறு ைத் ின் 

(பெங்களூரு) ெயிற்சித்  ிட்டம், ப ொழிலுக்கு  ழிகொட்டு லுக்கொை முனறசொரொக் குழுக்கள் 
ஆகியன  இ ில் ெங்களிக்கின்றை. அப்ெடி இருக்க, நொன் சந் ித்  பெண் ப ொழில்முனைவ ொர் 
ெலருக்கு ஏன் வெொதுமொை நி ியு  ி கினடக்க ில்னல அல்லது ப ொழில்முனைவ ொரொக 
அ ர்கள் ஏன் அங்கீகரிக்கப்ெட ில்னல? 
 

புத் ொயிரத் ில் " ளர்ச்சியின் ெொலிைச் சமன்ெொடு" ெற்றி எழுதுனகயில், யூசிஎல்ஏ (UCLA) 
வெரொசிரினய அைன்யொ ரொய், ந  ொரொள ொ க் வகொட்ெொடுகளும் சிக்கைமொை அரசியலும் 
ஏழ்னமனயக் கண்டுணர்ந்து அது குறித்துச் பசயலொற்ற  ிரும்பும்  ொரொள ொ  சுயத் ிற்கு 
இடமளித்துள்ளை என்று குறிப்ெிடுகிறொர். லொெ வநொக்கற்ற நிறு ைங்களின்  ிளம்ெரச் 
சிற்வறடுகளின் அட்னடகளில் இடம்பெற்றிருந்  ெரி ொெகரமொை மூன்றொம் உலகப் பெண்ணின் 
உரு த் ிற்குப் ெ ிலொக உலகளொ ிய  ளர்ச்சியின் அனடயொளமொக இருக்கும் பெண்ணின் 
ப ற்றிகரமொை வ ொற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது. இந் ப் பெண் ப ொழில்முனைவு நொட்டம் 
பகொண்ட ர். மொற்றங்கனளக் பகொண்டு ருெ ர்.  ைது சமூகத் ின் முன்வைற்றத் ிற்கொகக் கடன் 
 ொங்கித் ப ொழில் நடத்  அ ரொல் முடியும். உலகளொ ிய னமக்வரொஃனெைொன்ஸ் குழு ொை 
கி ொ (Kiva) இனணய ளத் ிலும் அ ர்  ன்னுனடய  ிட்டங்கனளச் சிறந்  முனறயில் 
முன்ன க்கலொம். ப ொழில்முனைவ ொரொக மொறு  ற்கும், ம ிப்னெ உரு ொக்கு  ற்கும், 
 றுனமனயப் வெொக்கு  ற்கும் பெண்கள் மீது பசலுத் ப்ெடும் இந்  க ைம், பகொள்னக  குப்பு 
பெண்ணியமயமொகியுள்ளன க் குறிக்கிறது. உலகளொ ிய  ளர்ச்சியில் ஏற்ெட்டுள்ள இந் த் 
 ிருப்ெம் "சமூக மறுவுரு ொக்கத் ின் மரெொர்ந்  ெொலிைம்சொர் ெொத் ிரங்கனளத் ப ொடர்ந்து 
 க்கன க்கப் பெண்கனள னமயமொகக் பகொண்ட பகொள்னககள் மூலம்  ளர்ச்சி பசயல்ெடும் 
 ழிகனள"க் குறிக்கிறது என்று ரொய் எழுதுகிறொர்.  
 
பெங்களூரில் எைது களப்ெணியின்வெொது, இந்  " ளர்ச்சிக்கொை ெொலிைச் சமன்ெொடு" எப்ெடி 
ஸ்டொர்ட்அப் மு லொளித்து த் ின் வெொட்டியுணர்வு பகொண்ட ப ொழில்முனைவ ொர் உலனக 
 டி னமக்கிறது என்ென  வநரில் கண்வடன்.  டீ்டு வ னலகனளச் பசய்ய வ ண்டும், 
சொ ினயயும்  ர்க்கத்ன யும் மறுவுரு ொக்கம் பசய்ய வ ண்டும், ெள்ளிக்கும் வ னலக்கும் 
குடும்ெத் ிைனரத்  யொர் பசய்ய வ ண்டும் என்று  ங்களிடம் இன்னும் எ ிர்ெொர்க்கும் சமூக 
அனமப்ெிற்குள் ொன் பெண்கள் ப ொழில்முனைவ ொரொக மொற வ ண்டியிருக்கிறது. 
 

ஆண் தன்மை க ொண்ட  ட்டமைப்பிற்குள் கபண் மைப் கபொருத்துதல் 
ெரந்துெட்ட சமூகக் கட்டனமப்னெ மொற்றொமல் பெண்களுக்கு அ ிகொரமளிப்ெ ற்கு அளிக்கப்ெடும் 
முக்கியத்து ம் குனறந் து இரண்டு  ழிகளில் ப ொழிற்ெடுகிறது. மு லொ  ொக, ஆண்கள் 
ஆ ிக்கம் பசலுத்தும் ஸ்டொர்ட்அப் உலகங்களில் பெண்கள் நி ியு  ிக்கொகப் வெொட்டியிடும் 
கட்டொயம் ஏற்ெட்டது. எடுத்துக்கொட்டொக, பெங்களூரில் நடந்  ஸ்டொர்ட்அப்  ிரு ிழொ ஒன்றில், 
ப ொழில்முனைவ ொர்  ங்கள் நிறு ைங்கனளப் ெற்றியும்  ிட்டங்கனளயுப் ெற்றியும் 
நி ியளிப்ெ ர்கள் குழு ிடம் சுருக்கமொக  ி ரித்  ஒரு அமர் ில் கலந்துபகொண்வடன். 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/hemanginigupta
https://www.kiva.org/


 

பெண்கள்  ங்கள் நிறு ைங்கனளப் ெற்றிப் வெசத் ப ொடங்கிைொர்கள். குழந்ன களுக்கொை கணி  
 ினளயொட்டு, ெணியிடத் ில் மீண்டும் நுனழய  ிரும்புவ ொருக்கொை மைி  ள ஆவலொசனை, 
ெொர்ட்டிகளின்வெொது ஈடுெடக்கூடிய  ினளயொட்டுகளுக்கொை வயொசனை என்று அ ர்களுனடய 
 ிட்டங்கள் அனமந் ிருந் ை. நி ியளிப்புக் குழு ிடமிருந்து உற்சொகமொை ெ ில்கள்  ர ில்னல. 
“ஏற்பகைவ  இருக்கும் வ ன க்கொகத்  ிட்டங்கனள உரு ொக்கொ ீர்கள். வ ன கனளயும் 
 ிருப்ெகனளயும் பு ி ொக உரு ொக்குங்கள்” என்று கூறிைொர்கள். ஏற்கைவ  உள்ள வ ன கனளப் 
பூர்த் ி பசய்  ற்குப் ெ ிலொக,  ங்களுக்கொை பசொந்  சந்ன கனள உரு ொக்கக்கூடிய, 
மிகப்பெரிய ப ற்றினயப் பெறக்கூடியதும் பெரும் ெரெரப்னெ ஏற்ெடுத் க்கூடியதுமொை 
 ிட்டங்கனளவய நி ியளிப்ெ ர்கள் வ டுகின்றைர். 
 

அ ர்கள் பசொன்ைன பயல்லொம் பெண்கள் சிரத்ன யுடன் குறிப்பெடுத்துக்பகொண்டு,  ங்கள் 
நிறு ைத்ன  எவ் ொறு மொற்றியனமக்கலொம் என்ென ப் ெற்றிச் சிந் ித் ொர்கள். ஆைொல் 
ெிரச்சினை அ ர்களுனடய  ிட்டம் அல்ல; ஸ்டொர்ட்அப் ப ொழில்முனைவு என்ெது ஆண்களின் 
ப ளி என்ெது ொன் ெிரச்சினை. ஸ்டொர்ட்அப் உலகம் என்ெது புதுனம, பநட்ப ொர்க்கிங், 
பெொழுதுவெொக்கு ஆகிய ற்றொல் ஆைது. ஸ்டொர்ட்அப் துனறயில் நுனழய வ ண்டுமொைொல், 
இ ற்றுக்குள் புழங்க வ ண்டும். புதுனமயொை  ிட்டங்கனள ஆய்வு பசய்யும் கூட்டங்கள் 
அல்லது நிறு ைங்கனள முன்ைிறுத்தும் அமர்வுகளில், ஒரு  ிட்டம் பெரிய அள ிலொை 
ப ொழிலொக  ளருமொ என்ென யும் ப ொழில்முனைவ ொர்  ங்கள்  ணிகத் ிற்கொக  ிைமும் 
எத் னை மணிவநரங்கனளச் பசல ிடு ொர்கள் என்ென யும் நி ியளிப்ெ ர்கள் அறிய 
 ிரும்ெிைொர்கள். இந்  இரண்டு அம்சங்களிலும் பெண் ப ொழில்முனைவ ொரின் எல்னலகள் 
சுருங்கியிருக்கின்றை. அ ர்களில் ெலர், மொனலயில் நடக்கும் பநட்ப ொர்க்கிங் நிகழ்வு 
ப ொடங்கு  ற்கு முன், குழந்ன கனளக் க ைித்துக்பகொள்  ற்கொக  டீ்டிற்கு  ினரந் ொர்கள். 
ஆண் - பெண் உறவு என்னும் கட்டனமப்னெக் பகொண்ட, நடுத் ர  ர்க்கத்ன ச் வசர்ந்   ங்கள் 
சிறிய குடும்ெத்ன ப் ெரொமரிக்கும் வ னலகளுக்கு இடமளிப்ெ ற்கொக அ ர்கள்  ழக்கமல்லொ  
வநரங்களில் எல்லொம் வ னல பசய்ய வ ண்டியிருந் து.  
 

இந் ப் ெின்புலத் ில் "பெண்களின் ப ொழில்முனைவு" ப ளிப்ெடும்வெொது அது, பெண்களின் 
வநரத்ன யும் ஆற்றனலயும் வகொரும் சமூகக் கட்டனமப்புகனள மொற்று  ில்னல. ஓய் ின்றிப் 
ெல மணிவநரங்கள் வ னல பசய் து, ப ொழில்முனைவுத்  ளங்களுக்கினடவயயொை நடமொட்டம், 
 ணிகத்ன   ளர்க்க  ரம்ெற்ற வநர அர்ப்ெணிப்பு ஆகிய ற்னறக் வகொரும் ஆண்களின் உலகில் 
இது அ ர்கனளப் பெொருத்  முயற்சிக்கிறது. சதுர  டி ிலொை பெொருனள  ட்ட  டி ிலொை 
துனளக்குள் பெொருத்  முயற்சிப்ெது வெொன்றது இது. பெண்களின் ப ொழில்முனைவு 
ம ிப்புமிக்க ொக அங்கீகரிக்கப்ெட ில்னல. ஏபைைில் பெண்கள் ப ொழில்முனைவுக்கொை இயல்பு 
பகொண்வடொரொக அங்கீகரிக்கப்ெட ில்னல.  டீ்டு  ி கொரங்கனளக் க ைிப்ென  
மு ன்னமயொகக் பகொண்ட இல்லத் ரசிகளொகவ  அ ர்கனள நி ி  ழங்குெ ர்கள் 
ெொர்க்கிறொர்கள். 
 

தனிநபருக்கு அதி ொரைைிப்பதில்  வனம் கெலுத்துதல் 
ஆழ்ந்  ெயிற்சி,  ழிகொட்டு ல் ஆகிய ற்றின் மூலம் ‘பெண் ப ொழில்முனைவு’ என்ற பெொதுப் 
ெிரச்சினை ஒரு ச ொலொக எடுத்துக்பகொள்ளப்ெட்டது பெண்களுக்கு அ ிகொரமளிப்ெ ற்கு 
அளிக்கப்ெடும் முக்கியத்து த் ிற்கொை இரண்டொ து  ழியொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, புகழ்பெற்ற 
இந் ிய வமலொண்னமக் கழகம் (IIM) பெண் ப ொழில் முனைவ ொருக்பகைவ  ெயிற்சித் 
 ிட்டங்கனள உரு ொக்கியுள்ளது. “நனடமுனற சொர்ந்  கரு ிகள், அறிவு ஆகியன  மூலம் 
ப ொழினல ப ற்றிகரமொக  ளர்த்ப டுக்கும்”  ிறனைப் பெண்களுக்குத்  ர வகொல்ட்வமன் சொக்ஸ் 
என்னும் அனமப்பு உலகளொ ிய  ிட்டத்ன  ன த் ிருக்கிறது. இது இனணயம்  ழியொகத் 
 ரப்ெடும் ெயிற்சி. பு ி ொகத்  ிறன்கனளக் கற்ெது, இருக்கும்  ிறன்கனள பமருவகற்று ல் ஆகிய 
இரண்டில் ஒன்னறத் வ ர்வு பசய்யும்  ொய்ப்பு ப ொழில்முனைவ ொருக்கு இங்கு உள்ளது; 
எப்வெொதும் மொறிக்பகொண்வட இருக்கும் சந்ன  நில ரத் ிற்கு ஏற்றொற்வெொல் நம்னமத் 



 

 யொர்ெடுத் ிக்பகொள்ளத் வ ன யொை ந  ொரொள ொ ப் பெொருளொ ொரத் ின் முக்கியமொைப ொரு 
ெகு ி இது.  
 
ெங்வகற்ெொளர்கள்  மது ெயிற்சித்  ிட்டத்ன த் வ ர்ந்ப டுத் தும்  மது குறிப்ெிட்ட சூழலுக்கும் 
 ிட்டங்களுக்கும் ஏற்ெக் கற்றனலத் வ ர்ந்ப டுக்கும்  ொய்ப்பும் அ ர்களுக்குத்  ரப்ெடுகிறது. 
எடுத்துக்கொட்டொக, ‘உங்களது ப ொழினல முன்வைற்றுங்கள்’ என்ற  ிட்டத் ின் கீழ் ெ ிவு 
பசய்ெ ர்கள் (ெ ிவு இல சம்) நல்ல  ொய்ப்னெ அனடயொளம் கொண்ெது எப்ெடி,  ளரும் 
 ொய்ப்னெத் வ ர்ந்ப டுப்ெது எப்ெடி,  ங்களது இடத் ிற்கருவக இருப்ெது யொர் என்ென  
அறிந்துபகொள்ளு ல் ஆகிய ற்னறக் கற்கலொம். கற்றுக்பகொள்வ ொர் பு ிய கருத் ொக்கங்கனளக் 
கற்றுக்பகொண்டு அன த்  ங்களுனடய பு ிய  ிட்டங்களில் ெயன்ெடுத் ிப் ெொர்க்க ஒவ்ப ொரு 
ெயிற்சித்  ிட்டமும் உ வுகிறது. 
 

கடும் வெொட்டியும் ஆணொ ிக்கமும் நினறந்  ஸ்டொர்ட்-அப் மு லொளித்து  உலகம் பெண்கனளத் 
ப ொழில் முனைவ ொரொக அங்கீகரிக்கொ  நினலயில், பெண்கள் மட்டுவம அடங்கிய குழுக்களின் 
குறிப்ெொை முயற்சிகள், பெண்களுக்கு ஆ ர ளித்து அ ர்கனளத் ப ொழில்முனைவ ொரொக 
அங்கீகரித் ல் அல்லது நி ியு  ி அளித் ல் ஆகிய ற்னறச் பசய்யக்கூடிய ெரந்துெட்ட 
கட்டனமப்புகனளத்   ிர்த்து ிட்டு,  ைிப்ெட்ட பெண்களுக்கு அ ிகொரமளிப்ெ ிலும்  ிறன்கனள 
 ளர்ப்ெ ிலும் க ைம் பசலுத்துகின்றை. பெண்கள்  ங்களுக்குள் இனணப்ெில் இருப்ென யும் 
முன்வைறத் துடிக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு மற்ற பெண்கள் உ வு ன  உறு ிபசய் தும் பெண்கள் 
மட்டும் அடங்கிய குழுக்கள் முன்பைடுக்கும்  ிட்டங்களின் வநொக்கம்.  
 
பெங்களூரில் களப்ெணி ஆற்றியவெொது,  ங்களுக்குள் ெரஸ்ெரம் ெயிற்சிகனள அளித்துக்பகொண்ட 
முனறசொரொ பெண்கள் பநட்ப ொர்கிங் குழு ஒன்னறச் சொர்ந்  பெண்கனள நொன் சந் ித்வ ன். 
அத் னகய ெயிற்சி ஒன்றில், கொனல உணவு அமர் ில் ஸ்ப்பரட்ஷீட்னட உரு ொக்கு து எப்ெடி 
என்று ஒரு பெண் ஒரு குழுவுக்குக் கற்றுத் ந் ொர். வ பறொரு ெயிற்சியில் உள்ளூர்ப் பெண்களொல் 
நடத் ப்ெடும் ப ொழில் னமயம் குறிப்ெிட்ட ஓரிடத் ில் நுகர்ன ப் பெருக்கு து குறித்  ஒரு நொள் 
நிகவுகனள நடத் ியது.  ிருந்து, டிஸ்வகொ இரவுகள் உள்ளிட்ட சமூக நிகழ்வுகள் பநட்ப ொர்க்கிங் 
 ொய்ப்புகளொகவும் பசயலொற்றிை. எங்கு ெொர்த் ொலும், வ னலனய ஒரு ெண்டமொக 
மொற்று  ற்கொகப் பெொழுதுவெொக்கும் வ னலயும் ஒன்வறொபடொன்று கலந்து, பெண் 
ப ொழில்முனைவ ொனர அ ளது  ொழ் ின் அனைத்து அம்சங்களிலும் 
ப ொழில்முனைவ ொரொகவ  இருக்கச் பசய்துபகொண்டிருக்கின்றை. 
 

வ னலக்பகன்வற முழுனமயொக அளிக்கப்ெடும் வநரம், ஆற்றல், ப ொழினல  ளர்ப்ெ ற்கொை 
 ிறனம ஆகியன  வ ன ப்ெடும்  ிரி ொைப ொரு ப ொழில்முனைவு உலகிற்குள் 
நுனழ  ற்கொை  ன்னமகள் இதுவெொன்ற முனற சொர்ந் , முனறசொரொத்  ிட்டங்களில் ெங்வகற்கும் 
பெண்களிடம் ஏற்பகைவ  இருக்க வ ண்டும் என்று எ ிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. இத் னகய 
 ிறன்கனளப் பெறும்  ைிநெர்கள் ெிறரும் அன ப் பெற உ வுகிறொர்கள். பெொருளொ ொர ம ிப்னெ 
உற்ெத் ி பசய்யக்கூடிய  ிறன் நம் அனை ரின் உள்ளும் ப ளிப்ெடொ  நினலயில் இருப்ெ ொக 
நம்ெப்ெடுகிறது என்று ந  ொரொள ொ  பெொருளொ ொரங்களுக்குள் இருக்கும் ப ொழில்முனைவு 
ெற்றி எழுதும்வெொது படொரொன்வடொ ெல்கனலக்கழகப் வெரொசிரியர் ெணியொற்றும் மிபஷல் மர்ஃெி 
குறிப்ெிடுகிறொர்.  
 

பெண்களின்  டீ்டு வ னல (சமூக மறுவுரு ொக்கத் ிற்கொை ெணி) அங்கீகரிக்கப்ெட்டு, அ ர்களது 
உனழப்ெிற்கொை இழப்ெடீு கினடக்கொ  னர பெொருளொ ொரத் ிற்கொை ம ிப்னெ உற்ெத் ி 
பசய்  ற்கொகப் ெயிற்று ிக்கப்ெட வ ண்டிய, ப ளிப்ெடொ  ப ொழில் ஆற்றலொக மட்டுவம 
பெண்கள் கரு ப்ெடு ொர்கள். பெண்களின் ப ொழில்முனைவுத்  ிறனை  ளர்ப்ெ ற்கொை 



 

முயற்சிகனளத்  ற்வெொதுள்ள ெல்வ று ெணி  டி ங்கனள – அக்கனறவயொடு 
க ைித்துக்பகொள்ளு ல், உற ிைருக்கொை ெணிகள், சமூக மறுவு ொக்கம் – ம ிப்ெிடும்  ி மொகத் 
 ினச  ிருப்ெிைொல் என்ை ஆகும்? இந் ப் ெணிகள் அனைத்தும் ெொலிைப் ெொகுெொட்டு 
அனமப்ெினுள் ஆழமொக வ ரூன்றியிருப்ென  வகொ ிட்-19 பெருந்ப ொற்றுக் கொலம் ப ளி ொகக் 
கொட்டி ிட்டது அல்ல ொ? ெொலிை அடிப்ெனடயிலொை ெணிப் ெங்கீடுகளின் கட்டனமப்பு ெல்வ று 
 ி ங்களில், சில ப ொழில்முனைவ ொர்கள் உலனகவய மொற்றக்கூடிய பு ிய  ிட்டம் ெற்றிக் 
கைவு கொணும்  ிறனைப் பெற உ வுகிறது; மற்ற ர்கனள இ ர வ னலகனள வமற்பகொண்டு 
அந்  முயற்சிகளுக்குத் துனண நிற்கும்ெடி ஆக்கி ிடுகிறது என்ெது என் ஆரொய்ச்சியில் 
ப ரிய ந் து.  
 
சொத் ியமற்ற இந் ப் பெொருளொ ொரத் ில் வெொட்டியிடப் பெண்களுக்குப் ெயிற்று ித்து அ ர்கனள 
வநொகடிப்ெது, பெண்கனள மட்டும் பகொண்ட குழுக்களுக்குள் அ ர்கனளப் ெிரித்துன ப்ெது 
ஆகிய ற்றுக்குப் ெ ில், ப வ்வ று  னகயொை வ னலகளுக்கு எவ் ொறு ம ிப்னெ 
 ழங்குகிவறொம் என்ென  நொம் மறு ம ிப்ெடீு பசய்ய வ ண்டியிருக்கிறது. ஒரு ர்  ொன் 
 ிரும்பு ன ச் பசய்  ற்கொை வ ன கனளச் சந்ன ப் ெரிமொற்றத் ிற்கு ப ளிவய எப்ெடி 
நினறவ ற்றிக்பகொள்ள முடியும் என்ென யும் ஆரொய வ ண்டும். 
 

வேமொங்கிைி குப் ொ மிடில்ெரி கல்லூரியின் ெொலிைம், ெொல் ன்னம, பெண்ணிய ஆய்வுகள் 
துனறயில்  ருனக ரு துனணப் வெரொசிரியரொகப் ெணியொற்றி ருகிறொர். 

 


