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 සතියේ� එක්සත් ජනපද  යේජනරල්
යේ�ෝටර්ස් කම්කරුවන් 48,000 කයේ�

වැඩ  වර්ජනය  සන්ධිස්ථානයකට  ලඟා  වී තියේ' .  එක්සත්
යේ�ෝටර් රථ කම්කරුවන්යේ� වෘත්තීය සමිතිය  (යූඒඩ'ලිව්)
ස�ාගයේම් යේකාන්යේ3සි �ත  වැඩවර්ජනය  පවා  දී�ට
උත්සාහ  ගනිමින් සිටින්යේන් ,  ඔහියේයෝ  ප්රාන්තයේ�
යේලෝඩ්ස්ටවුන්,  එකලස් කිරීයේම් කම්හල  හා  තවත්
කර්�ාන්තශාලා යේදකක් වසා ද�නු ඇත්තා වූ ද අධික යේලස
සූරාකෑ�ට ලක්යේවන ත� තාවකාලික ශ්ර� බලකාය පුලුල්
කිරී�ට  ජීඑම් ස�ාග�ට  හැකියාව  ලබා  යේදන්නා  වූ ද
යේකාන්ත්රාත්තුවකට  කම්කරුවන් අනු�ැතිය  දිය  යුතු යැයි
ඉල්ලා සිටිමිනි.

යේම්

අල්ලස් ලබා  ගන්නා  යූඒඩ'ලිව් නිලධාරීන්
බලායේපායේරාත්තු   යේවමින්   සිටින්යේන්    වරදාන
යේකාන්ත්රාත්තුවක් භාර  ගැනී�  සඳහා  කම්කරුවන් බිය
ගැන්විය  හැකි බවට  යි .  ඔවුන් 2015  දී කල  පරිදි ,
යේකාන්ත්රාත්තුව සම්�ත කර  ගැනි�ට යේහාර ඡන්ද පත්රිකා
පිරවී�  යේහෝ  යේවනත් ඕනෑ  �  �ාධ්යයන් භාවිතා  කිරී�ට
ඔවුහු සූදානම් ය.

යේයෝධ  බහුජාතික  සංගතය  හමුයේව් කම්කරුවන්ට
හුයේදකලා  හා  බල  රහිත  යැයි හැඟී�  ඇති කිරී�ට
“සහයේයෝගිතා  �න්දිරය”  යේකාතරම් උත්සාහ  කල  ද  වැඩ
වර්ජිත කම්කරුවන්ට ඉ�හත් සහයේයෝගයක් ඇත.

ජීඑම් කම්කරුවන්යේ� වැඩ  වර්ජනය  එක්සත්
ජනපදය තුල යේ�න් � හා යේලාව වටා ස�ාජ අරගල රැල්ලක
යේකාටසකි.  ජාත්යන්තර  කම්කරු පන්තියේ� අයේනකුත්
යේකාටස් යේවත ලඟායේවමින් ත� සටන පුලුල් කර ගැනී�ට
යේ�ෝටර් රථ කම්කරුවන්ට විශාල අවස්ථාවන් විවර යේවමින්
තියේ'.

 ● බ්රහස්පතින්දා  ඇ�රිකායේව් තුන්වන  විශාලත�
නගරය  වන  චිකායේගෝ  හි ගුරුවරු හා  රජයේ� පාසල්
කම්කරුයේවෝ  32,000  කට  අධික  සංඛ්යාවක් ප්ර�ානවත්
කාර්ය �න්ඩල හා සම්පත් ඉල්ලා , 2012 ට පසු සිය යේදවන
ප්රධාන වැඩ වර්ජනය දියත් කලහ. චිකායේගෝ ගුරු සංග�යේ�
සභාපති(සීටීයූ)  යේජසී ෂාර්කි වැඩ වර්ජනය “යේකටිකාලීන
ව” තබා ගැනී�ට සීටීයූව අදහස් කරන බව පවසා ඇත්යේත්,
වෘත්තීය  සමිතිය  ඔවුන්යේ� ඉල්ලීම් පාවා  දී�ට  යේපර
ගුරුවරුන්යේ� අධිෂ්ඨානය  වාෂ්ප  කර  හැරීයේම්
අයේyක්ෂායේවනි.

 ● ඔවුන් ද යූඒඩ'ලිව් කම්කරුවන් වන , 3,500  කට
අධික  �ැක් ට්රක් රථ  කම්කරුවන් යේම්රිලන්ඩ් ,

යේපන්සිල්යේව්නියා  සහ  ෆ්යේලාරිඩා  ප්රාන්තවල
වැඩවර්ජනයක නිරත වන්යේන්, ඇරියේසෝනා සහ යේටක්සාස්
ප්රාන්තවල  තඹ  පතල් කම්කරුවන් 2,000  කට  ආසන්න
සංඛ්යාවකයේ� වැඩවර්ජනය  ස�ගිනි .  �ැක් කම්හයේල්
වැඩවර්ජනය �ැක් �ව් ස�ාග� වන යේවාල්යේවෝ ස�ාගයේම්
යේ�යේහයුම් වලට  බලපෑ�ට  පටන් යේගන  ඇති අතර  එහි
විශාල � වානිජ ට්රක් රථ නිෂ්පාදකයා  වන    වර්ජීනියා
ප්රාන්තයේ� යේවාල්යේවෝ නිව් රිවර් වැලී කම්හල සඳුදා අක්රිය
වී�ට නියමිත ය.

 ● වැඩ  වර්ජන  යේ�තුයේවන් සිකුරාදා  සහ
යේසනසුරාදා ප්රංශය පුරා දුම්රිය යේස්වය අඩපන වූයේ�, ප්රන්ස
ජාතික දුම්රිය ස�ාගයේම්    (එස්එන්සීඑෆ්)   කම්කරුවන්
අප්ර�ානවත් යේස්වක  සංඛ්යාවට  හා  අනාරක්ෂිත  යේස්වා
තත්වයන්ට  එයේරහිව  වැඩවර්ජනය  කිරීයේ�නි.  බදාදා
හිටිවන�  විදුලි යේව්ගයේයන් වැඩවර්ජනය  උත්යේත්ජනය
යේකරුයේන් බදාදා  සිදුවූ දුම්රිය  අනතුරකිනි .  එහි
කාර්ය�න්ඩලයේ� සිටි එක � එස්එන්සීඑෆ් නියේයෝජිතයා වූ
දුම්රිය  රියදුරාට  තුවාල  ලැබූ �ගීන් 11 කුට  ආධාර  ඉල්ලා
සැතපුම් ගනනක් පයින් ඇවිද යා�ට සිදු විය.

 ● චිලියේ�,  පසුගිය සඳුදා ඇරඹි වියේරෝධතා සිකුරාදා
දැවන්ත යේපලපාලිවලට පුපුරා ගියේ� රජය සියයට හතරක
යේපාදු ප්රවාහන ගාස්තු වැඩි කිරී�ට එයේරහිව ය .  වැඩිකිරී�
අවලංගු කිරී� �ගින් ජනාධිපති යේසබස්තියන් පියේනරා ගත්
උත්සාහය ඉරිදා වන විටත් අයේyක්ෂිත බලපෑ�ක් ඇති කර
යේනා  තිබූ අතර  චිලී මිලිටරිය  රයේ� අගනුවර  වන
සන්තියායේගෝ හි රාත්රී ඇඳිරි නීතිය දීර්ග කයේල් ය.

 ● යේලබනනයේ� දී ,  අඳුරු ආර්ථික  තත්ත්වයන් ,
කyපාදු පියවර සහ ව�ස්ඇy නම් පනිවිඩ �ෘදුකාංගය �ත
බදු ක්රියාත්�ක කිරී� ඇතුලු,බදු ඉහල නැංවී� �ත යේකෝපය
විසින් ගිනි අවුලුන ලදු ව,රජය ඉල්ලා අස්වන යේලස ඉල්ලන
�හජන වියේරෝධතා සති අන්තය දක්වා � පැවතුනි.

යේලාව පුරා කම්කරුවන් හා තරුනයින් එක� මූලික
කාරනා,  එනම් එකතැන  පල්යේවන  වැටුy ,  රැකියා
සුරක්ෂිතතාව යේනා�ැතික�,  ජීවන  වියදම් ඉහල  යා�  හා
සියල්ලට�ත් වඩා  ස�ාජ  අස�ානතාවයේ� උග්ර වර්ධනය
�ගින් අරගලයට තල්ලු කරනු ලැයේ'.

එක්සත් ජනපදයේ� �ෑතදී වැඩවර්ජන ක්රියාකාරකම්
වැඩිවී�,  වෘත්තීය  සමිති විසින් දශක  ගනනාවක් තිස්යේස්
�ර්දනය කිරීයේ�න් පසුව, යේවෝල් වීදියේ� මූලික යේහාරනෑවක්
වන නිව්යේයෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පයේත් ස්නායු ගැස්� තීව්ර වී
ඇත.

“ශක්ති�ත් ආර්ථිකයක ,  යේ�තරම් කම්කරුවන් වැඩ
වර්ජනය  කරන්යේන් ඇයි ?”  යන �ාතෘකායේවන් යුත් ඉරිදා

ජීඑම් වැඩ වර්ජනය හා යේගෝලීය පන්ති අරගලය
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ලිපියක  ටයිම්ස් පුවත්පත ,  සංගත  ආසන්න  වශයේයන්
වාර්තාගත ලාභ එකතු කර ගැනී� ස�ඟ, ආර්ථිකය “අවුරුදු
10  ක  ජයග්රාහී �ාවතක”  පැවතුනද ,  “කම්කරුවන් වැඩි
වැඩියේයන් වැඩවර්ජනය  කිරී�ට  කැ�ැත්යේතන් සිටින බව
යේපයේනතැ” යි “පරස්පර වියේරෝධය” ගැන ආවර්ජකය කයේල්
ය.

ටයිම්ස් විවෘතව  පිලිගැනී�ට  අයේපායේහාසත් ,
යථාර්ථය නම්,  පසුගිය දශකය තුල සංගත හා මූල්ය ප්රභූව
සඳහා  ට්රිලියන  ගනනක  නව  ධනයේ� “ජයග්රාහී �ාවත”
මුලු�නින්� පදනම් වී ඇත්යේත් කම්කරු පන්තිය සූරාකෑ�
වැඩි කිරී� �ත යන්න යි. යේ�� ක්රියාවලිය �හජන යේකෝපය
ද දැන් විවෘත වියේරෝධය ද පැසවා ඇත.

එක්සත් ජනපදය,  යුයේරෝපය,  ලතින් ඇ�රිකාව යේහෝ
යේවනත් තැනක  යේව්වා  කම්කරුවන් දැන් සටන් වදිමින්
සිටින  කාලකන්නි යේකාන්යේ3සි ,  ධයේන්ශ්වර  යේ3ශපාලන
පක්ෂ විසින් නිය� කරනු ලැබ ඇත්යේත්, වෘත්තීය සමිතිවල
සහයේයෝගය �ත වාරුයේවමිනි.

2009  දී ජීඑම් සහ  ක්රයිස්ලර් ප්රතිව්යුහගත  කිරී�
අතරතුර දී,  අලුතින් බඳවා ගන්නන්යේ� වැටුy අඩකින් අඩු
කිරී�, වැටුy හා ප්රතිලාභ ස්ථර ක්ර�ය පුලුල් කිරී� හා ගනන්
කල  යේනා  හැකි තරම් කම්හල් වසා  වසා  දැමීයේම් දී ,
යේඩයේ�ාක්රටික් ජනාධිපති බරක් ඔබා�ායේ� පාලනාධිකාරිය
යූඒඩ'ලිව් ස�ඟ සහයේයෝගයේයන් වැඩ කයේල් ය .  2012  දී
චිකායේගෝ  හි දී ,  චිකායේගෝ  ගුරුවරුන්යේ� වෘත්තීය  සමිතිය
(සීටීයූ), යේඩයේ�ාක්රටික් පක්ෂය ස�ග ගැටු�කට එලයේඹමින්
තිබූ යේ�ායේහායේත් දී බලගතු ගුරු වැඩ  වර්ජනයක් පාවා
දුන්යේන්,  පාසල් 50  කට ආසන්න සංඛ්යාවක් වසා දැමී�ට
හා  ගුරුවරුන් දහස් ගනනක් යේදා�ට  දැමී�ට  �ාවත
පාදමිනි.

එක්සත් ජනපදය තුල, පසුගිය අවුරුදු 40 පුරා ස�ාජ
ප්රතිවිyලවයේ� 3විපාර්ශ්වික ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්�ක යේකරී
ඇති අතර,  කම්කරු පන්තිය දැන් ඊට එයේරහිව අරගලයට
පැමියේනමින් සිටී.

“වා�” ඩියේ�ාක්රටිකයින් යැයි කියනු ලබන, ජනාධිපති
අයේyක්ෂක බර්නි සැන්ඩර්ස් සහ යේකාන්ග්රස් සභිකාවක් වන
ඇයේලක්සැන්ඩ්රියා  ඔකාසියේයෝ-යේකෝර්යේටස් වැනි අය
වෘත්තීය  සමිති හා  ඩියේ�ාක්රටික් පක්ෂයේ� පාලනයේයන්
බැහැරව  �තුවී�ට  තර්ජනය  කරන  ඕනෑ�  ව්යාපාරයකට
එකයේහලා විරු3ධ යේවති.  සති අන්තයේ� නිව්යේයෝර්ක් නුවර
පැවති රැලියකදී යේ�ය  ප්රදර්ශනය  යේකරුනු අතර ,  එහි දී
සැන්ඩර්ස් යේහෝ ඔකාසියේයෝ-යේකෝර්යේටස් දැනට සිදුවන දස
දහස් සංඛ්යාත  කම්කරුවන්යේ� වැඩ  වර්ජන  කිසිවක්
සඳහන් කයේල් නැත.

රිප'ලිකානුවන්ට යේනා අඩු යේලස පන්ති අරගලයේ�
වර්ධනය ගැන ඩියේ�ාක්රටිකයේයෝ භීතියට පත්ව සිටිති. වියේ3ශ
ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයේයන් ට්රම්y ස�ග ඇති වූ ගැටුම්වලදී ,
ඔවුන් යේතයේම් � මිලිටරි හා බු3ධි අංශ �ත පදනම් යේවමින්
සිටින්යේන්,  �ාලිගා  බලයේකාල්ල  කු�න්ත්රන  ක්ර�යේව්ද

උපයේයෝගී කර ගැනී�ටත්, පහලින් එන විරු3ධත්වය බලමුලු
ගැන්වී� වැලක්වී�ටත් උත්සාහ කරමිනි.

ක්ෂිතිජයේ� නව  ආර්ථික  අවපාතයක් ස�ග
භූයේ3ශපාලනික  ආතතීන් මිලිටරි ගැටුම් බවට  පත්වී�ත්
ස�ඟ,  සියලු ධයේන්ශ්වර  යේ3ශපාලනඥයින් විශාල  ස�ාජ
අරගලවල  වර්ධනයට  ප්රතිචාර  දක්වනු ඇත්යේත් ප්රගතිශීලී
ප්රතිසංස්කරන ස�ග යේනාව පන්ති යු3ධය හා ආඥාදායක
පියවර ස�ගිනි.

යේක්න්ද්රීය කර්තව්යය වන්යේන් යේලාව පුරා නැගී එන
කම්කරුවන්යේ� අරගල ධනවාදයට එයේරහි අරගලයක් බවට
ඒකාබ3ධ  කිරී�යි.  එක  රටකින් පසු තවත් රටක  සිදුවන
�හජන යේපලපාලි පිලිබඳ වීඩියේයෝ සහ යේවනත් යේතාරතුරු
ස�ාජ  �ාධ්ය හරහා  ස�ාජ  විඥානයට  පිවියේසත්� ,  වයස,
වර්ගය,  ස්ත්රී පුරුෂ  භාවය  යේහෝ  ජාතිකත්වය  යේනා  සලකා
ත�න් එක�  මූලික  උත්සුකතා  යේබදා  හදා  ගන්නා  බව
කම්කරුයේවෝ අවයේබෝධ කර ගැනී�ට පටන් ගනිති.

එක්සත් ජනපදයේ� වැඩ  වර්ජනය  සඳහා
යේ�ක්සියේකෝයේව් සිලායේවෝ හි ජීඑම් කම්කරුවන්යේ� ධෛධර්ය
සම්පන්න  සහයේයෝගය  තුලින් යේපන්නුම්   කරන    ලද
ජාත්යන්තර සහයේයෝගීතාව යේවතට වන ඓන්ද්රීය ප්රවනතා
හා ස�ාජ ස�ානාත්�තාවය සඳහා වූ කැ�ත්ත ජාත්යන්තර
ස�ාජවාදය  සඳහා  සවිඥානික  ව්යාපාරයක් බවට
පරිවර්තනය කල යුතු ය.

යේලෝක  ස�ාජවාදී යේව' අඩවියේ� ඔයේටෝවර්කර්
නිව්ස්යේලටර් ප්රවෘත්ති පත්රය ජීඑම් කම්කරුවන්යේගන් ඉල්ලා
සිටින්යේන් ගිවිසු�ට  “එපා”  කියා  ඡන්දය  යේදන  යේලසත් ,
කම්කරුවන්යේ� කම්හල් කමිටු පිහිටුවා ,   එය    යූඒඩ'ලිව්
ග්රහනයේයන් ඉවත් කරමින් වැඩ  වර්ජනයේ� පාලනය  බාර
ගන්නා යේලසත් ය.

ත� අවශ්යතා ආරක්ෂා කර ගැනී�ට උත්සාහ කිරීයේම්
දී කම්කරුයේවෝ ධෛවෂයික ව ධනවාදය හා එහි යේ3ශපාලන
නියේයෝජිතයන් ස�ඟ ගැටු�කට එලයේඹමින් සිටිති .  අවශ්ය
වන්යේන් කම්කරු පන්තියේ� ජාත්යන්තර ස�ගිය සහ පාලක
පන්තියේ� සියලු පක්ෂ  හා  නියේයෝජිතයින්යේගන් ත�
ස්වාධීනත්වය  සඳහා  සටන් කරන  මූයේලෝපයක් හා
නායකත්වයකි.

ස�ාජවාදී ස�ානාත්�තා  පක්ෂය  සහ  එහි තරුන
සංවිධානය වන ස�ාජ ස�ානාත්�තාව සඳහා ජාත්යන්තර
තරුනයේයෝ ශිෂ්යයේයෝ යේ�� සටයේන් යේපරමුන යේගන සිටිති.
යේ��  ඉදිරිදර්ශනයට  එකඟ  වන  සියලු යේදනායේගන් අපි
ඉල්ලා  සිටින්යේන් සසප (එජ)  හා  යේලාව  පුරා  හතරවැනි
ජාත්යන්තරයේ� ජාත්යන්තර කමිටුයේව් සයේහෝදර පක්ෂ ස�ග
එක්වී�ට හා ඒවා යේගාඩනැගී�ට තීරනය කරන යේලස යි.

මාකස් ත�
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