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लयेखक आणि भ्थागीद्थार य्थांची असू्न हयेवरिक बॉल 
स्टीफ्टंग य्थांच्था त्य्थाच्य्थार्ी संबंध असयेलच असये ्न्थाही.



जी20 जागतिक नेत््याांची वार््षषिक
 शिखर परर्षद प्रथिच भारिाि होणार 
आहे. पांिप्रधान आणण त््याांच््या टीिने 

सोहळ््याच््या आ्योजनािध््ये कोणिीही
कसर सोडलेली नाही..

सर... 
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बोल, 
का्य आहे ?

सर, आपण सव्व उपलब्ध
 वक्व स्टेिन्सवर फा्यबर ऑप््टटक

 केबल्स ्यिस्वीररत््या िाग्वस्थ केल््या 
आहेि. दळणवळणासाठी 300 हून 
अमधक केबल स्ट्रँडस् बसवण््याि 

आले आहेि. 

छान! हे सव्व जागतिक
 दजा्वचे असल््याची खात्ी करा! 

त््या कॅनेतड्यन लोकाांनी गेल््या जी20 
िध््ये जे काही िाांडले त््यापेक्ा

 तकिान एक पाऊल
 पुढे असावे!

हे ठठकाण प्रशसद्ध चहा-पाणी 
िलावाच््या काठावर तवक्रिी वेळेि 

वसवले आहे, ज््याचे नाव पांिप्रधानाांनी 
जवळच््या रेल्वे स्टेिनवर चहा 

तवकल््याच््या ठदवसाांच््या स्िरणाथ्व 
बदलले आहे. G20 राष्टाांचे नेिे आि ्येि 

असिाना, िे जे पाहिाि िे 
पाहून िे प्रभातवि होिाि.

वसुधैव कुटुांबकि्!
खाकरि... 

का्य?

बापरे! आम्हाला 
इिक््या भव्यिेची 
अपेक्ा नव्हिी!

कोरियाच े
अध््यक्
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पररसर सुरणक्ि करण््यासाठी 
सुरक्ा दलाच््या िुकड्ा िैनाि 

करण््याि आल््या आहेि.

िागे तफरा, िुम्हाला
 गेटकडे गददी करण््याची 

परवानगी नाही!

अरे, आम्ही का हटू? आम्ही 
देिभराचा प्रवास करून इथवर 

आलो आहोि!

जर कोणाला 
हटवा्यचे असेल िर िे परजीवी 
आहेि ज््याांचे िुम्ही रक्ण करि 

आहाि, त््याांना हटवा!

त््याचवेळी गेटपािी जनावराांचा 
िोठा कळप तवरोधासाठी जिा 

झाला आहे. 

जी20 िुदा्वबाद !
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सवा्वि सािर््य्ववान देिाांच््या 
बैठकीची सुरुवाि त््याच 
क्ििेच््या भा्षणाने सुरू

 झाली पातहजे.

िाझ््या मित्ाांनो, आपण जगािील सवा्वि 
जुनी सांस्ककृ िी आहोि! त््यािुळे ्यावेळी 

आपणच जी20 चे आ्योजन करणे ्योग््य 
आहे. भारि हे सव्व देिाांसिोर प्रगिीचे 

ज्वलांि उदाहरण आहे.

“ऐका, ऐका त््याचां! 
िीपणाचा दप्व नुसिा! त््याच््या 
देिानेसांस्ककृ िी आणण सभ््यिा 
आिच््या लोकाांकडून शिकून

 घेिली आहे.”

िला आिा आहे की 
िुिच््या अणु प्रकल्पाांचां काि 
जोराि सुरू असेल. आम्ही 

चार नवीन ्युरेतन्यि खाणींवर 
आगाऊ अांदाजाने काि सुरू 

केले आहे.

“िला कबूल करावेच लागेल की िुम्ही अिा...
अां… अडचणींना सािोरे जाण््याचे व्यवस्थापन 

करण््याि चाांगले वाकबगार आहाि!”

“हो, हो.. आम्ही आिा ‘आवाच 
किी करण््याच््या’ िांत्ज्ानावर उदारपणे 

खच्व करिो.”

“हेहेहे..”

आम्ही त््यावर काि 
करि आहोि. पण िुम्ही बघा, 

आिचे नागररक नेहिीच एखाद्ा 
गोष्ीबद्दल आिची िाकद 
दाखवून देण््याच््या सांधीच््या 

िोधाि असिाि! 

हाहाहा हाहाहा 
हाहाहा 

त््याला आिा त््याचा फुगा 
फुगवू द्ा. िुम्ही बघाल, 
नांिर िो फोडणे ही एक 

िेजवानी असेल.

अिुक ििुक

sss 

अिुक ििु sss 

फ्ान््सच े
अध््यक्

चीनचे
अध््यक्
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नेिे िग त््याांचे सौहाद्व आणण
 सद्ावना प्रस्थातपि करण््यासाठी 

नेहिीचे स्स्ििहास््य करिाि 
आणण पोझ देिाि.

हेहे, िोर अिेररका आणण 
इस्ा्यलिी िैत्ीपूण्व होिाना 

ठदसि आहे.
त््याच््यासोबिच््या

 छा्याशचत्ाि हसण््यासाठी 
िला आणखी एक पे्य 

आवश््यक आहे.

दरम््यान, बाहेरचा जिाव
 पुढे सरसावलेल््या एका िरुण 

िुलीभोविी गोळा होिो.  

मित्ाांनो, िी इथे खूप 
दूरवरून आले आहे.

आम्ही िहाराष्टािील कापूस 
उत्पादक िेिकरी आहोि आणण 
आम्ही आिच््या अस्स्ित्वासाठी 

लढि आहोि.

हां ! 
पण िो दुब्वळाांच््या िागे 
खांबीरपणे उभा राहिो. 

िशशयाचे
प्रधानिांत्ी 

ब्ाझिलचे
प्रधानिांत्ी 
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हे नेहिीच असे 
नव्हिे.

िाझ््या आजोबाांच््या काळाि जिीनीिून 
अनेक प्रकारची तपक ्येि होिी. िाझ््या 

कुटुांबाने कठोर पररश्रि केले आणण त््यािुळे 
आिच््याकडे नेहिी पुरेसे अन्न असा्यचे.

सरकारी का्य्वक्रि सुरू झाल््यानांिर, 
आिच््यापैकी बरेचजण अमधक नगदी 
तपके घेण््याकडे वळले कारण आम्हाला 

वाटले की िे चाांगले उत्पन्न देिील. 

सुरुवािीला िसे झालेही,
 परांिु नगदी तपकाांनी आम्हाला

 रोखीवरच अवलांबून रहा्यला भाग 
पाडले. तब्याण््याांपासून खिाांप्ययंि सव्व

 काही आम्हाला बाजारािून खरेदी
 करावे लागले.

कालाांिराने एकाच तपकाची सिि 
लागवड केल््यािुळे आणण रसा्यनाांच््या 
अतिवापरािुळे जमिनीची सुपीकिा 

किी होऊ लागली.
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आिचे उत्पन्न किी होि 
असिानाही, आम्ही जगण््यासाठी 

म्हणून अमधक कजजे घेण््यास सुरुवाि 
केल््याने आिचा अधोगिीकडे 

प्रवास सुरू झाला.

अनेकाांना कजा्वची परिफेड करिा
 आली नाही. काहींनी आपल््या जमिनी 

तवकल््या आणण नोकरीच््या िोधाि 
स्थलाांिर केले. 

आिच््यापैकी काही जे िागे 
रातहले िे कजा्वच््या ओझ््याखाली 
दबले गेले. अनेकाांना स्वि:चा 

जीव गिवावा लागला. 
्या व्षषी, ककषिििी इिक््या किी झाल््या 
आहेि की - नफा िर तवसरा - आम्ही 
आिचे वार््षषिक कज्वसुद्धा परि करू 

िकणार नाही

आणण जर आम्हा अल्पभूधारक 
िेिकऱ््याांची ही स्स्थिी असेल, िर 

भूमिहीन िेिकऱ््याांची आणण खांड देणाऱ््या 
िेिकऱ््याांची का्य अवस्था होईल ्याची

 िुम्ही कल्पनाच करू िकिा!
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आम्हाला आिची पारांपाररक िेिी 
कौिल््ये आणण पद्धिी सुधारण््याची 

आणण स्विांत् आणण स्वावलांबी िेिकरी 
बनण््याची सांधी हवी आहे.

पण त््याऐवजी सरकार का्य 
करिे? िे नवीन िेिीतव्ष्यक का्यदे 
आणण््याचा प्र्यत्न करिे, ज््यािुळे 

आम्हाला िोठ्ा कां पन््याांचे आजीवन 
गुलाि बनवले जाईल.

आज िला िाझा आवाज आिल््या 
लोकाांना ऐकवा्यचा आहे – िे लोक, जे 
ही धोरणे ठरविाि. िी आज ्येथे आले 
आहे कारण िाझ््या कुटुांबाचे अस्स्ित्वच 

धोक््याि आले आहे. 
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भूक 

पण ... 

िाफ करा, सर...

िुिच््यापैकी तकिी जणाांना 
खरी भूक िाहीि आहे आणण िी 
लोकाांिी किी तनगडीि आहे?

्याउलट, आि िात् दावे खूप वेगळे केले 
जाि आहेि.

आपली धोरणे जगािील 
कोट्यवधी उपासिारी होि असणार् ्या 

लोकाांच््या अन्नसुरक्ेबाबि िानवी 
आणण ित्तवतनष्ठ स्स्थिीवर आधाररि 

असणे आवश््यक आहे.

स्स्थर बाजारपेठेशिवा्य हे कसे 
साध््य करा्यचे? आपल््याकडे 

आत्ितवश्ासपूण्व अथ्वव्यवस्था असेल 
िरच अन्न उत्पादन वाढेल.

केवळ आपल््या बाजारपेठेिील 
आघाडीच््या खाजगी कां पन््याच 

अन्न सुरक्ेचा पा्या रचू िकिाि!

ऐका, ऐका 

ऐका, ऐका 

अमेरिकेचे 
अध््यक् 
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उदरतनवा्वहासाठी िेिी 
करणाऱ््या िेिकऱ््याांची 

्या नफाखोर कां पन््याांकडून 
तपळवणूक होणार आहे.

अन्न सुरक्ा हे सरकारचे 
कि्वव्य नाही का?

हो्य! िेिकरी उपािी 
असिाना आपण 

स्वावलांबी कसे होणार?

सरकारचे कि्वव्य म्हणिा िुम्ही हे? िुम्ही िुिच््या 
सुरणक्ििावादी तवचारसरणीने िुिच््या लोकाांना ्या 

खेदजनक स्स्थिीि आणले आहे!

जागे व्हा आणण डोळे उघडा 
िॅडि! बाजार आणण त््याची 

स्व्यां-तन्यिन ्यांत्णा सव्व गोष्ींची 
काळजी घेऊ िकिाि!

िुम्ही जे म्हणि 
आहाि िे सां्युक्ि राष्टाांनी 

िान््य केलेल््या िेिकऱ््याांच््या 
हक्काांबद्दलच््या आांिरराष्टी्य 
कराराच््या तवरोधाि आहे..

सव्व गोष्ींची !

हाहाहाहा 

केननयाचे 
ककृ ्षी सशचव 
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सां्युक्ि राष्ट? िांत्ी 
िहोद्य, आजूबाजूला 
पहा. आपणच सां्युक्ि 

राष्ट आहोि!

बलाढ्य देि फसवणुकीचे खेळ खेळि 
असिाना, बाहेर उलगडणाऱ््या कथा नवीन 

वास्िव सिोर आणिाि.

आपण स्व्यांपाकघराची 
व्यवस्था केली पातहजे. 

िुले उपािी आहेि.

हाहाहाहा 

यूकेच े
प्रधानिांत्ी 
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िाझ््या बांधू आणण भतगनींनो, िी 
जे साांगिो त््यावर िुिचा तवश्ास बसणार 
नाही, पण आम्ही िे आिच््या डोळ््याांनी 

पातहले. 

इिकी व्षजे आिची आईसारखी काळजी 
घेणारा, आिचा सिुद्र अस्वस्थ आहे.

आम्ही िच्ीिार आहोि, आम्ही आिच््या 
कुटुांबाचे पोट भरण््यासाठी तिच््यावर अवलांबून 
आहोि. आम्हाला ्या अस्वस्थिेची कुणकुण 

अगोदरच लागा्यला हवी होिी. 

गेल््या काही व्षा्वि िी आपल््या 
घराप्ययंि ्ये-जा करि होिी, पण ्या 
व्षषी तिने िी पूण्व तगळूनच टाकली.

आिच््या गावाि आिा 
ठढगाऱ््याशिवा्य काहीही उरले 
नाही आणण आम्हाला जा्यला 
कोठे जागाही शिल्लक नाही.
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्येथील ही बाांधकािे बेका्यदेिीर आहेि. 
त््याांना नष् करा! बाहेर तनघा! िुम्ही इथे 

एकत् ्येऊ िकि नाही!
आिच््या िुलाांना उज्ज्वल 
भतवष््याचा अमधकार नाही 

का?

आम्हाला आिच््या राष्टाच््या 
नेत््याांकडे भीक िागावी 

लागेल का?

आिच््या वाट्याला 
आलेल््या दुददैवासाठी आम्हीच 

जबाबदार आहोि का?

एकीकडे सांपूण्व गावे बुडि असिाना, सवा्वि बलाढ्य राष्टाांच््या नेत््याांचा 
बुडण््याबद्दलचा स्विःचा वेगळा भ्रि आहे.
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आशि आता 
नहिव्ागाि भनवष्या्साठी 

्सवाांचं अशभनंदन!

आम्ही, िहान राष्टाांच््या 
नेत््याांनी, हवािान बदलाचा िुकाबला 

करण््यासाठी िोठी पावले उचलली आहेि. 
िी िुिच््यापैकी प्रत््येकाच््या प्र्यत्नाांना

 सलाि करिो! 

िरीही, आपण स्विःला 
आठवण करून देऊ्या की 
लढाई जजषिकणे अजून फार 

दूर आहे...

िेल, कोळसा आणण वा्यूवर जगाचे 
असणारे अखांड अवलांतबत्व लक्ाि घेिा, 
आपण िे चित्कार वगैरे करून त््याचा 

वापर पूण्वपणे थाांबवू िकि नाही.

्याचे उत्तर ‘लहान पण 
तनधा्वरीि पावले उचलणे’ 

हे आहे.

उदाहरणाथ्व, िाझ््या 
िांतत्िांडळाने नुकिीच िांजूर 
केलेली ‘अल्कोहोलवरील 
अवलांतबत्व पुण्वपणे किी 
करण््याची ्योजना’ पहा. 

िग आिा पुढे िाग्व 
का्य आहे?

ऑस्टे्ललयाच े
प्रधानिांत्ी
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आम्ही उद्ोगप्रिुखाांना आश्ासन 
ठदले आहे की ्या ्योजनेिुळे त््याांच््या 
िद्पान का्य्वक्रिाांवर अल्प ककषिवा 

िध््यि कालावधीि पररणाि होणार 
नाही. आम्हाला आिा त््याांचा पूण्व 

पाठठषिबा आहे!

आपण एका रात्ीि अल्कोहोलतवरतहि 
पे्याांचे आक्ष्वण वाढवू िकि नाही, 

िकिो का? आपली दीघ्वकालीन उठद्दष्े 
साध््य करण््यासाठी अल्प कालावधीसाठी 

तबअरच््या वापरािध््ये अतिररक्ि 
गुांिवणूक करावी लागेल.

उदाहरणाथ्व, िाझे
 िांतत्िांडळ - ज््याचे सरासरी 

व्य 73 आहे - िे 100 व्षायंचे 
होईप्ययंि नेहिीप्रिाणे िद्पान 

करि राहिील.

िे नांिर पुढील 10 
व्षायंिध््ये धोरणात्िकपणे िद्पान किी
 करण््यास सुरवाि करिील, जोप्ययंि िे 
तनव्वळ-िून््य अल्कोहोल वापराप्ययंि 

पोहोचि नाहीि.

िद्पान करणे थाांबवण््याची िेवटची 
िारीख 2060 प्ययंि असू िकिे. 

िसे असल््यास, 
आिच््यासाठी आणखी 20 
व्षजे धरा ! आम्ही अजूनही... 
तवकसनिील राष्ट आहोि,

 म्हणजे बघा!

वा ! तकिी
 दूरदिषी का्य्वक्रि आहे 

िांत्ी िहोद्य!
भतवष््यासाठी, 

बांधू आणण भतगनींनो ! 
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्सि !!
तन्षेध? तनवा्वशसि?
 हा फुटीरिावाद्ाांचा 

डाव असावा!

सर, आांदोलक हवािान
 सांकटावर त्वररि कारवाई 
करण््याची िागणी करि 
आहेि. त््याांनी उपो्षणही

 सुरू केले आहे. 

पररस्स्थिी खूपच 
िणावपूण्व आहे सर. एनएसएने 

पूण्व प्रिाणाि कारवाईसाठी 
िांजुरीची तवनांिी केली आहे!

ह्म्म्ि, सव्वत् आांिरराष्टी्य
 िीतड्या त््याांच््याभोविी रेंगाळि 
आहे आणण आम्ही ्या क्ेत्ािील 

नेटवक्व  कनेस्क्टव्व्हटीदेखील 
बांद करू िकि नाही. 

िला काहीिरी तवचार 
करू दे...
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त््याांना आांदोलनकत््या्व नेत््याांना 
ओळखून ्यूएपीएअांिग्वि अटक 

करण््यास साांगा. बाकी िी साांभाळेन. 
आपल््याकडे सिथ्वन आहे.

गेटच््या पलीकडे, कळप पुढे होऊ 
घािलेल््या दीघ्व लढाईसाठी ि्यार 

होऊन उभा आहे.

कहषिसाचाराि गुांिलेले लोक 
त््याांच््या कपड्ाांवरून ओळखले

 जाऊ िकिाि.

इस्ायलचे 
प्रधानिांत्ी 
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देिभरािील सव्व वगा्विील िांडळी 
जसे की तवद्ाथषी, शिक्क, िेिकरी, कािगार...  

आांदोलनाि सहभागी होिाि.  

आजची लढाई ही 
आपल््यापैकी काही लोकाांची लढाई 

नाही, िर आपल््या सवायंसाठीची 
लढाई आहे! आिच््या लोकिाही सांस्थाांना बेड्ा 

ठोकल््या गेल््या आहेि, त््याांचे तन्यांत्ण 
असलेल््या लाचार िाध््यिाांनी आिचे 

आवाज बांद केले आहेि!!

जर आपण सव्व सिान रीिीने
 त्स्ि आहोि िर आपण सिानपणे लढले 
पातहजे. आपण सव्वजण जे G20 राष्टाांच््या

धोरणाांखाली, त््याांच््या पोलीस राज््याांि आणण
 लष्करी अजेंड्ाांच््या अांिग्वि सांघ्ष्व 

करि आहोि... 

लोकशक्ती झिंदाबाद!

जी20 मुडदाबाद 
जी20 मुडदाबाद 
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...आम्ही ्या भूिीवरील सव्व उपेणक्ि 
आणण िोत्षि प्राण््याांच््या ऐतिहाशसक 

सांघ्षायंसाठी उभे आहोि! 

िे आम्हाला देिद्रोही ठरविाि, पण
 प्रथि त््याांना िरी देिभक्िी कळिे का?

आपण तवद्ाथषी, तनवा्वशसि, 
कािगार, िेिकरी...सवायंनी 

आपला सांघ्ष्व सां्युक्िपणे केला 
पातहजे. 

इन्कलाब 
झिंदाबाद!
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मित्ाांनो, जगाि िाश्ि िाांििा, स्स्थरिा
 आणण िाश्ििा आणण््यासाठी आपण 

आपल््या स्िरावर सववोत्ति प्र्यत्न 
करण््यासाठी ्येथे जिलो आहोि.

पण असे काही लोक आहेि ज््याांना
 आपले ्यि बघणे सहन होि नाही. िे 
जगािील वाईट प्रवकृत्ती, कलह आणण 

तवसांवादाचे ठेकेदार आहेि.

आजच, आपले दक् पोशलस दल 
अिा तवघािक दलाांकडून आपल््या

 सभेवर होणारा हल्ला परिवून
 लावण््याि ्यिस्वी ठरले.

परांिु असे प्र्यत्न नेहिी अप्यिी ठरिाि, 
कारण िे अिा प्र्यत्नाांिुळे उलट राष्टतहिाचे 
रक्ण करण््याचा आिचा सांकल्पच अमधक 

िजबूि करिाि.

्या देिद्रोही लोकाांनी िाझ््या 
देिाचा अणभिान आणण जागतिक 

स्िरावर असलेली ओळख नष् 
करण््याचा प्र्यत्न केला.

ओह 

आह 
ओह 

22  20ची टोळी. 



िाझ््या सरकारचा
 प्रत््येक स्िांभ जनिेच््या पाठीिी 

खांबीरपणे उभा आहे!
आपली न््या्यपाशलका,

 का्यदेिांडळ, का्य्वकारी िांडळ आणण 
प्रसारिाध््यिे ्याांचा अतवकशसि

 राष्टाांना हेवा वाट असिो. 

आिच््या इथला िानवी 
हक्काांच््या नोंदीचा इतिहास 

अिुलनी्य आहे.

धि्वतनरपेक्िेिी 
आिची बाांमधलकी हाच 
आिच््या वाढीचा सवा्वि 

िहत्तवाचा पैलू आहे.

आम्हाला जनिेचा पूण्व पाठठषिबा आहे. 
एकतत्िपणे, आम्ही प्रगिीच््या ठदिेने िोठे 

पाऊल टाकि असिो!

जी20 शिखर परर्षदेचा सिारोप 
होिाच, लोकाांचे रक्ि, घाि आणण अश्रू 
त्वरीि धुवून काढले जािाि आणण जागा 

पुन्हा होिी ििी, पूव्ववि होिे.
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िाझा तवश्ासच 
बसि नाही्ये! का्य प्रकरण आहे, 

फातििा?

िो जी20 शिखर परर्षद 
आपल््यासाठी पुन्हा एकदा 

अप्यिी ठरली आहे!

त््याांनी काहीिरी िहान 
साध््य केल््याचा िे आव आणि 

आहेि, परांिु प्रत््यक्ाि कोणिीही 
कारवाई झालेली नाही.

आपले भतवष््य 
जागतिक भाांडवलदाराांच््या 
आणण ्युद्धखोराांच््या हािाि 

आहे जे त््याांच््या स्वाथषी 
तव्ष्यपतत्केच््या पलीकडे 

पाहू िकि नाहीि.

अम्िी हे व्षा्वनुव्षजे 
चालि राहणे आपल््याला 

परवडणार नाही. 

आपल््याच पांिप्रधानाांनी 
तनव्वळ-िून््य उत्सज्वन साध््य 

करण््यासाठी 2070 ची 
अन््या्यी िुदि ठदली आहे. 

आपल््या सवायंना िाहीि आहे 
की कोणाला सवा्वि जास्ि 
फा्यदा होणार आहे आणण 

कोणाला भुदयंड बसणार आहे.

हां - पण िला िे अपेणक्िच 
होिे. दरव्षषी िर असेच होिे, 

नाही का?
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सुिुदच््या कल्पनेबद्दल िी िुला 
का्य साांतगिले िे आठविे?

पूण्वपणे आठवि 
नाही्ये.

पॅलेव्स्टनी लोकाांनी व्षा्वनुव्षजे झालेल््या 
अत््याचार, िो्षण आणण कहषिसाचारानांिर 

ही तवचारसरणी तनवडली. इांग्रजीि सिजावून साांगणे 
िाझ््यासाठी कठीण आहे, परांिु जेव्हा 
अन््या्य आणण कहषिसा िुम्हाला सवा्वि 
तप्र्य असलेल््या गोष्ींचा नाि करिे,

 िेव्हा िुम्ही खांबीर राहिा आणण 
अत््याचाराचा प्रतिकार करिा. िुिच््या ककृ िी - िुिच््या 

लोकाांसाठीच््या, िुिच््या भूिीसाठीच््या
 प्रेिावर आधाररि आहेि. सो्ट्या भा्षेि 

साांगा्यचां िर, िी  त्वररि 
सावरण््याची लवशचकिा आहे.

आज िुझी स्विःची 
लढाई नाही आहे का?

हो्य, आहे! 
केपेििधील

 बेका्यदेिीर खाण 
प्रकरणाची अांतिि 

सुनावणी.
तवश्ास ठेव आणण

 चाांगला लढा दे. िू एकटी 
नाही आहेस.
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िारँ, िी ्या लढाईि कधीच 
एकटी नसिे. ्याि तवद्ाथषी आणण 

का्य्वकिजे आघाडीवर  आहेि आणण िे 
त््याांच््या भतवष््यासाठी लढि आहेि. िी 

फक्ि त््याांना कोटा्वि पाठठषिबा देिे!

आशि आम्ही युद्ध झजंकूच! एका वेळी एक 
लढाई, लढत िाहू!
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सन 1999 िध््ये स्थापन 
झालेल््या, आशि्याई आर्थषिक 
सांकटाच््या पाश््वभूिीवर, जी20 
सिूहाची घो्षणा जी7 सिूहाच््या 
अथ्विांत््याांनी तवत्त आणण 
आर्थषिक प्रश्ाांवर आांिरराष्टी्य 
सहका्या्वसाठी एक िांच म्हणून 
केली होिी आणण जगािील 
वीस िोठ्ा प्रस्थातपि आणण 
उद्योन्िुख अथ्वव्यवस्थाांिधील 
अथ्विांत्ी आणण कें द्री्य बरँकस्वना 
एकत् आणण््याचे व्यासपीठ 
म्हणून हा सिूह का्य्व करणार 
होिा. िथातप,  राज््याचे प्रिुख  
आणण सरकार ्या स्िरावरील 
जी20 बैठका 2008 च््या 
आर्थषिक सांकटाच््या ऋणी आहेि 
ज््या सववोच्च राजकी्य स्िरावरील 
भाांडवलिाही वाचवण््यासाठी 
सांकट सिन्व्याची ्यांत्णा 
म्हणून अस्स्ित्वाि आल््या. 
िेव्हापासून, जी20 नेिे 

तन्यमििपणे भेटि आहेि आणण 
जी20 हे आांिरराष्टी्य आर्थषिक 
सहका्या्वचे कें द्री्य व्यासपीठ 
बनले आहे. जी20 अथ्वव्यवस्था 
एकूण देिाांिग्वि उत्पादनानुसार 
(जीडीपी ) जागतिक आर्थषिक 
उत्पादनाच््या सुिारे 80 टक्के 
उत्पादन करिाि जे क्र्य िक्िी 
सिानिेसाठी सिा्योप्जि केले 
जािे आणण ्या अथ्वव्यवस्थाांचा 
एकतत्िपणे जागतिक व्यापाराि 
िीन चिुथायंि वाटा आहे. 
जगभराि सवा्वमधक तन्या्वि 
करणाऱ््या 20 देिाांपैकी 15 
देि जी20 चे सदस््य आहेि. 
जगािील दोन िकृिी्याांि 
लोकसांख््या जी20 सदस््य 
देिाांिध््ये राहिे.

20च्या 
टोळीची
गटाची 

उत््पत्ीnlo
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जी20 चे सदस््यत्व ककषिवा 
त््याऐवजी जी7 (आणण नांिर 
जी8) वरून जी20प्ययंिचा 
तवस्िार एका स्व्यां-िैलीच््या 
कॉलेप्ज्यिकडे तनदजेि करिो 
जो तनवडप्रतक्र्येिून प्रगट झाला 
- जागतिक आर्थषिक व्यवस्थेच््या 
िोठ्ा पुनर्वचनेशिवा्य 
साम्ाज््यवादी गाभा ठटकवून 
ठेवण््याची तनवड. सो्ट्या भा्षेि 
साांगा्यचे िर, जी20ची रचना 
तवकसनिील राष्टाांच््या लहान 
अल्पसांख््याकाांच््या टोकन 
प्रतितनमधत्वाद्ारे वैधिा प्रा्टि 
करण््यासाठी ्योजनेकडे तनदजेि 
करिे. दुसर् ्या देिाांना डावलून 
काही तवशिष् देिाांना घेण््याचा 

प्रर्म ्पसेंतीचा मंच : 
रचनेनुसेार सेोययस्कर 
आणि अनन्य 

तनण्व्य केवळ अमधक प्रश्ाांसाठी 
जागा करिो. रशि्या आणण 
चीनचा सिावेि अपररहा्य्व 
होिा आणण त््यासाठी आवाहन 
करण््याि आले. इराणऐवजी 
सौदी अरेतब्याचा सिावेि;  
इप्ज्टि आणण ना्यजेरर्याऐवजी 
(जरी त््या आतरिकेिील सवा्वि 
िोठ्ा अथ्वव्यवस्था आहेि) 
दणक्ण आतरिका; आणण 
व्हेनेझुएलाऐवजी िेस्क्सको, 
अजजेंठटना, ब्ाझील ही 
सदस््यत्वावरील तनबयंधाांची काही 
उल्लेखनी्य उदाहरणे आहेि. 
त््या काळाि तवलीन होणाऱ््या 
अथ्वव्यवस्थेची सह-तनवड हा 
बहुपक्ी्य सांस्थाांवर

  जी7च््या तन्यांत्णाचा 
िोही व्यापक वैधिा आणण 
तवकसनिील जगािील 
उद्योन्िुख देिाांच््या सिथ्वनासह 
सवा्वि सोपा िाग्व होिा. ब्ेटन 
वूड्स सांस्थाांची पुनर्वचना न 
करिा जागतिक भाांडवलिाही 
व्यवस्थातपि करण््याची 
जबाबदारी ्या गटाने स्वि:हून 
घेिली असल््याने हा गट आर्थषिक 
न््या्य प्रस्थातपि करण््यापासून 
खूप दूर आहे, हे वेगळे 
साांगण््याची गरज नाही.

िी20िी8
ब्ाझीलिुककी  ्युरोतप्यन सांघ   अजजेंटीना

दणक्ण कोरर्या िेस्क्सको चीन इांडोनेशि्या

सौदी अरेतब्या ऑस्टे्शल्या भारि दणक्ण आतरिका 

रशि्या
िी7 

जि्वनी

्यूके रिाांस कॅनडा

जपानइटली्यू एस ए



20ची टोळी. 29

जी20 ही सांस्था िुख््याल्ये, 
का्या्वल्ये, सशचवाल्य 
ककषिवा कि्वचारी असलेली 
का्यिस्वरूपी सांस्था नाही. 
तव्ष्यपतत्का आणण तक्र्याकलाप 
सव्व सदस््य देिाांिी सल्लािसलि 
करून, तफरत््या अध््यक्पदाच््या 
िाध््यिािून ठरवले जािाि. 
साित््य सुतनणचिि करण््यासाठी, 
‘ट्ोइका’ प्रणाली का्य्वरि आहे. 
ट्ोइकािध््ये सध््याचा ्यजिान 
देि, त््याचा पूव्वविषी आणण त््याचा 
उत्तरामधकारी देि ्याांचा सिावेि 
होिो. सन 2023चे जी20चे 
अध््यक्पद भारिाकडे असेल. 

जी20 बैठका िीन प्रिुख 
प्रवाहाि होिाि. तवत्त िाग्व जेथे 
िौठद्रक, तवत्ती्य आणण तवतनि्य 
दर धोरणे, पा्याभूि सुतवधा 
गुांिवणूक, तवत्ती्य तन्यिन, 
तवत्ती्य सिावेिन आणण 
आांिरराष्टी्य कर आकारणी 
्यासारख््या जागतिक आर्थषिक 
आणण आर्थषिक सिस््याांवर 
प्राथमिक लक् कें ठद्रि केले जािे. 
्या िध््ये, ्या राष्टाांिील सरकारे 
(अथ्विांत््याांच््या िाध््यिािून) 
आणण कें द्री्य बरँक गव्हन्वर 
व्ष्वभर िांत्ी स्िरावर भेटिाि. 
िांत्ी-स्िरी्य बैठकाांचे तनष्क्ष्व 
वार््षषिक जी20 शिखर परर्षदेि 
एकत् आणले जािाि, जेथे 
नेिे सांभा्षणािील तनष्क्षायंवर 
आधाररि त््याांचे तनण्व्य 
ि्यार करिाि आणण त््याांची 
अांिलबजावणी करिाि.

िेपा्व िाग्व िहत्तवाच््या व्यापक 
िुद्दाांवर लक् कें ठद्रि करिो, 
ज््याि प्रिुख िुदे्द जसे की 
राजकी्य सहभाग, लैंतगक 
सिानिा, व्यापार, िाश्ि 
तवकास, कज्व इ. आणण वारसा 
व प्राधान््यक्रि तव्ष्य जसे 
की िहािारी, हवािान बदल, 

आपत्ती लवशचकिा, स्थलाांिर इ. 
सिातवष् असिाि. देि आपापले 
सांबांमधि दूि आणण िांत्ाल्याांच््या 
प्रतितनधींसह ्या बैठकाांना 
उपस्स्थि राहिाि. जी20 सदस््य 
राष्टाांनी तवतवध नागरी सिाज 
भागधारक ककषिवा सािाप्जक 
का्य्वकत््यायंचा व्यापक सहभाग 
मिळतवण््यासाठी प्रतिबद्धिा 
गट (सध््या एकूण 8) ि्यार 
केले आहेि. त््याांनी सरकारचे 
प्रतितनमधत्व करू न्ये आणण 
त््याांनी स्वा्यत्त, स्विांत् गट म्हणून 
काि केले पातहजे, असे अपेणक्ि 
असिे. 

जी20ची भूमिका प्रािुख््याने 
भागधारकाांचा सिुदा्यावर 
आांिरराष्टी्य स्िरावर दबाव 
आणणे, सांवाद सुलभ करणे 
आणण तविे्षि: सध््याच््या 
परस्परावलांबी बाजार 
अथ्वव्यवस्थाांच््या देखभालीसाठी 
आणण सव्वसाधारणपणे जागतिक 
भाांडवलिाहीच््या देखभालीसाठी 
सांस्थात्िक सांिुलन राखणे हे 
आहे. जागतिक प्रिासनाच््या 
तवद्िान सांरचनेि, जी-2कडे 
एक प्रकारचा अनौपचाररक 
प्रकार तनिा्विा म्हणून पातहले 
जाऊ िकिे, जेथे बहुिेक 
धोरणात्िक शिफारसी क्लब 
प्रिासन स्वरूपािधून उद्विाि. 
पुढे हे क्लब प्रिासन स्वरूप 
फार िस्क्ििाली बनले आणण 
जागतिक तवत्ती्य रचनेिील 
वादतववादाचे एक प्रिुख कें द्र 
बनले.

िी20चे 
काय्थ 
कसेे 

चालते?
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प्रथमत:, 
जी20 ही एकसांध, सुसांगि 
सांस्था नाही आणण अांिग्वि 
आणण रचनात्िक तवभाजनाांनी 
त्स्ि आहे. हे वरवर पाहिा जी7 
पेक्ा अमधक लोकिाहीवादी 
आहे परांिु िरीही िी श्रेष्ठ-कतनष्ठ 
पद्धिीने का्य्व करणारी एक 
स्व्यां-तन्युक्ि उच्चभ्रू सांघटना 
असल््याचे प्रतिकबषितबि करिेच 
कारण जागतिक आर्थषिक 
उत्पादनाच््या 80% वाटा त््याांचा 
आहे. जर आर्थषिक न््या्याबद्दल 
आपण बोलि असू िर जगाच््या 
दणक्णेिील काही प्रिुख देि 
अनुपस्स्थि असिाना सािातवष् 
आर्थषिक सिन्व्यासाठी का्य 
प्र्यत्न केले जाि आहेि, असा 
प्रश् ्यािून उद्विो.

िी20मुळे 
ओढवू शकिाऱ्या 
आगामी सेमस्या 

नत्सिे
 म्हणजे, जी20 हा 
आर्थषिक प्रिासनाच््या 
लोकिाहीकरणाच््या 
प्रतक्र्येिील एक िोठा 
अडथळा आहे. बर् ्याच 
प्रकारे,  हे सािर््या्वची तव्षििा 
आणण राजकी्य अथ्वव्यवस्था 
्याांच््या कें द्रस्थानी आहे, जे 
सध््या कािगाराांच््या जागतिक 
तवभाजनावर प्रभुत्व गाजविे. 
हा गट अिा सांस्थाांचादेखील 
प्रिीक आहे, जे श्रि 
तवभागणी वाढवि राहिाि 
आणण जगाच््या अस्स्थि्य 
नवउदारवादी तवचारसरणीचे 
प्रिीक आहेि. जी20 ची 
तनर्िषििी हा खरे िर सां्युक्ि 
राष्टाांिग्वि सिान पािळीवरील 
सिन्व्य प्रस्थातपि करण््याच््या 
प्र्यत्नाला भरकटवण््याचा 
आणण किी लेखण््याचा प्र्यत्न 
होिा, परांिु जी20 ने अिा 
प्रतक्र्येसाठी एक उदाहरण 
प्रस्थातपि केले आहे जे 
सां्युक्ि राष्टसांघाच््या आर्थषिक 
प्रिासनाच््या प्रतक्र्येिी 
जुळवून घेिेच आणण त््यासाठी 
कधी कधी स्विःलाही तवरोध 
करिे.

दु्सिे
 म्हणजे, ्या प्रकारािील अनेक 
गटाांप्रिाणेच, G20ची उत्पत्ती 
वैणश्क आहे. तकिोरव्याि 
असलेल््या क्लबने आर्थषिक 
धोरणाच््या चौकटीच््या 
पलीकडे जाणाऱ््या िुद्दाांवर 
चचा्व करण््यासाठी स्विःला 
वैतवध््यपूण्व बनवले आहे, त््याला 
एक आांिरसरकारी राजकी्य 
िांच म्हणून नवीन रूप ठदले 
आहे. िथातप, इिर कोणत््याही 
राजकी्य िांचाप्रिाणेच, 
तनणा्व्यक तव्ष्याांवर कोणिेही 
िहत्तवपूण्व पाऊल न उचलिा 
िे केवळ ‘उच्चवगषी्य वल्गना 
कें द्र’ ठरले आहे. हवािान बदल, 
फक्ि ऊजा्व सांक्रिण, न््याय््य 
व्यापार आणण तवकसनिील 
देिाांचे कज्व हे सव्व िुदे्द लक् 
वेधून घेणारे आहेि परांिु सवा्वि 
वाईट गोष् म्हणजे सवा्वि उत्ति 
ककषिवा नवउदार धोरणाच््या 
उपा्य्योजनाांिध््ये ्यावर 
कोणिेही ठोस उपा्य ्योजले 
जाि नाहीि.
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्या उच्च स्थानी तवराजिान 
होि असिाना भारिाची 
नेिकी भूमिका का्य असेल 
हे तवचारणे िहत्तवाचे आहे - 
्यािुळे काही िहत्तवाचे िुदे्द 
चचजेसाठी परर्षदेि आणले 
जािील की जी7 प्रतक्र्येि 
घेिलेल््या तनण्व्याांना पुन्हा वैध 
बनतवण््याचेच काि केले जाईल. 
तवकसनिील देिाांचे, तिसर् ्या 
तवश्ाचे काही िहत्तवाचे िुदे्द 
िाांडले जािाि का की कोणिीही 
स्विांत् भूमिका न घेिा हवेिील 
आश्ासने आणण नीरस तवधाने 
करि तवकशसि देिाांना खुि 
करण््यािच शिखर परर्षद  सांपिे 
का हे पाहणे िहत्तवाचे ठरेल. 
्याहूनही िहत्तवाचे म्हणजे नागरी 
सिाजाची भूमिका ही आहे की 
त््याांना ्या िुद्दाांकडे पाहण््यासाठी 
आणण िी सोडवण््यासाठी भाग 
पाडणे. िसेच, ्या सांदभा्वि 
दणक्णेकडील (ग्लोबल साउथ) 
नेिकृत्व हे अपररहा्य्वपणे 
पुरोगािी असेल असे िानणे 
चुकीचे ठरेल कारण ग्लोबल 
साउथिधील बर् ्याच सरकाराांनी 
नवउदारवादाचा स्वीकार केला 
आहे, िी आांिरराष्टी्य आर्थषिक 
राजधानीचा भाग आहेि आणण 
जागतिक प्रभुत्ववादी अणभजाि 

भारत आणि 2023चे 
िी20 अध्यक्ष्पद: 
भारतीय नागरी 
सेमािा्पुढील आव््हाने

वगा्वचा भाग म्हणून (भारि, 
ब्ाझील आणण दणक्ण आतरिका 
िधील असिानिेची आकडेवारी 
लक्ाि घेिा) त््याांना स्थान ठदले 
जाऊ िकिे. अमधककृ ि शिखर 
परर्षदेिील तवद्िान गोंधळ, 
अध्वपांगुत्व आणण तनष्ष्क्र्यिा 
कदाशचि ठटकून राहिील कारण 
नेिे फारच किी कल्पनािक्िी 
आणण वचनबद्धिा दि्वविाि.  
स्पष्पणे साांगा्यचां िर,त््याांच््या 
िनाि फक्ि िुटलेले िुकडे एकत् 
करून ककृ िीसाठी कालि्या्वदा 
पुढे पुढे ढकलि राहणे हेच 
साध््य करणे असेल. िथातप, 
ही पररस्स्थिी इष्ही ककषिवा 
ठटकाऊही नाही कारण आपण 
अनेक आघाड्ाांवर कल्पनाही 
करू िकणार नाही इिक््या 
सांकटाच््या जवळ आहोि. 
्यापैकी काही सांस्थाांचा तवचार 
करिा बौप्द्धक स्पधजेची पािळी 
वाढणे आवश््यक आहे कारण 
जेव्हा जागतिकीकरणाची िक्िी 
राष्टी्यिेवर आदळिे, िेव्हा 
त््याबरोबर ्येणाऱ््या प्रस्थातपि 
िक्िीचा प्रतिकार करणे 
कठीण होिे. भारिी्य नागरी 
सिाजासाठी हे िहत्तवाचे आहे 
की 2023च््या शिखर परर्षदेकडे 
जाणारे तवचारतवतनि्य 

सव्वसिावेिक पद्धिीने सुरू 
होईल आणण राष्टी्य भौतिक 
सांदभायंवर आधाररि असिील 
आणण आांिरराष्टी्य दृष्ीकोनािून 
नेिकृत्व केले जाईल जेणेकरून 
आम्ही आिच््या स्वि:च््या 
उपसाम्ाज््यी्य स्स्थिीपासून दूर 
जाऊ िकू. िळागाळािील आणण 
चौकटीबाहेरील घटकाांपासून 
बाांधणी करण््याचे प्र्यत्न झाले 
पातहजेि. 
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चहा-पाणी िलावाच््या काठी एक प्रचांड 
आवार ि्यार झाले आहे. सववोत्ककृ ष् 
दजा्वच््या सुतवधाांनी सजलेले, जी20 
(20ची टोळी ) वार््षषिक बैठकीसाठी 
प्रदर्िषिि होणारी भव्यिा आणण ठदव्यिा 
पाहण््यासाठी जगािील नेिे आणण 
आांिरराष्टी्य पत्कार जिा झाले 
आहेि. 20 च््या टोळीने दाखवलेल््या 
कल्पनािक्िी, वचनबद्धिा आणण ककृ िीच््या 
अभावाबद्दल तन्षेध नोंदवण््यासाठी 
सव्वसािान््य प्राणी देिाच््या 
कानाकोप-्यािून प्रवास करि ्येिील, 
्या अपेक्ेने का्य्वक्रिस्थळी िणावाचे 
वािावरण आहे. जनिा नवीन वास्िवाला 
सािोरे जाि आहे. "इन्कलाब जझषिदाबाद" 
च््या घो्षणाांनी  स्थळाच््या बाहेरचा पररसर 
दुिदुिि आहे आणण सववोच्च नेत््याला 
देितवरोधी कारवा्याांच््या धोक््याची िातहिी 
देण््याि आली आहे. धडक कारवाई सुरू 
झाली आहे. पण ्यावेळी पररस्स्थिी वेगळी 
आहे - िेिकरी, कािगार वग्व, तवद्ाथषी, 
तनवा्वशसि आणण उपेणक्ि लोक एकत् आले 
आहेि! आणण सज्ज झाले आहेि एका 
वेळी एक लढाई करण््यासाठी ! 

हे कॉमिक सािर््या्वचा ठदखावा आणण 
प्रतिकाराची अपररहा्य्विा ्यावर प्रभावीपणे 
भाष््य करिे. उत्ककृ ष् उपहासाचे हे एक 
उदाहरणच आहे.

- नीरा चांडोके

नफा, िक्िी आणण वै्यस्क्िक फा्यदा त््याांच््या 
बरँकेच््या िपशिलाांचे िेजस्वी, तडप्जटल ठदवे, 
किी होणारा पैसा, िोजक््या लोकाांसाठी 
अनेकाांकडून हस्िगि केलेली िौल््यवान 
सािाप्जक सांपत्ती ्याशिवा्य दुसरे काहीही 
पाहू िकि नाही. हे सि्योशचि कॉमिक 
जागतिक नेिकृत्वाच््या तनस्िेजपणाची झलक 
देिे. हे आम्हाला साांगिे की आम्हाला 
काहीिरी चाांगले हवे आहे. ऑस्क्सजन, 
कदाशचि, वािानुकूशलि िून््यिेच््या शिळ््या 
हवेपेक्ा अजून काहीिरी चाांगले! 

- बविय प्रसेाद


