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அரசியல்வ்வாதிகளும் ம் து்வாழிற்சங்கங்களும்
எம்ம்மஎம்மை ஏஎம்மை்வாற்றுகின்றனர: இலங்ம்மகத
து்வாட்டத ம் து்வாழில்வாளரகள் கூறுகின்றனர
By M. Thevarajah,
ஆயிரக்கணக்கக்கான  தனக்காட்டத் ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் 100 சனவிகினம
சமபள உயர்வு  தகக்காரி முன்் தனடுத்து வரும பிரச்சக்காரம கடந்ன
சிழில நக்காட்களக்காக தீவிரமரமடடந்து வருகிறது.
திங்களன்ற, மத்திய மரமடழிலயக பிர தனசத்தில் லின்துழில,
அகரபத்னன மற்றம நக்கானூ ஓயக்கா  தனக்காட்டங்கரமடளச்  தசந்ன
ஆயிரக்கணக்கக்கான ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் னழிலவக்காக்கரமடழில நகரில்
ஆர்ப்பக்காட்டம
் தசய்னனர்.
ஆர்ப்பக்காட்டக்கக்காரர்கள்
சிழில
மணி தநரங்களுக்கு
நுவ் தரலியக்கா-னழிலவக்கரமடழில
பிரனக்கான
வீதிரமடய மூடிரமடவத்திருந்னனர்.
புனன் அன்ற, யடியந்் தனக்காட பூநக்காகரமடழில  தனக்காட்டத்திலுள்ள
நூற்றக்கணக்கக்கான
் தனக்காழிழிலக்காளர்கள்,
 தனக்காட்ட
் தனக்காழிற்சக்காரமடழிலயின் முன் ஒரு  தபக்காரக்காட்டத்ரமடன நடத்தினர்.
அ தன நக்காளில், ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் சமபளப்  தபக்காரக்காட்டத்ரமடன
ஆனரிப்பனற்கக்காக ஹட்டன் நகரில் கரமடடகள் பூட்டப்பட்டன.
ஆர்ப்பக்காட்டக்கக்காரர்கள்
ஹக்காட்டனில்
ஒரு
ஊர்வழிலத்ரமடன
நடத்தினர்.
டிக் தகக்காயக்கா, டன்பக்கார், என்பீல்ட், இன்் தவர்ரி மற்றம ஓட்டரி
 தனக்காட்டங்களில் இருந்து கிட்டத்னட்ட 2,000 ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள்
அக் தடக்காபர் 20 அன்ற மற்் தறக்காரு  தபக்காரக்காட்டத்ரமடன நடத்தினர்.
பதுரமடள மக்காவட்டத்தில் உள்ள லுனுகழில,  தரக்காஸட், எழிலனலுவ,
் தரக்காகனன்ன மற்றம உடுநுவர உள்ளிட்ட  தனக்காட்டங்களில்
இருந்து ஆயிரக்கணக்கக்கான ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் அ தன நக்காளில்
 தபக்காரக்காட்டத்தில் இரமடணந்னனர்.

28 October 2018
 தகக்காரிக்ரமடகரமடய
ஒ தரயடியக்காக
நிரக்காகரித்துள்ளன.
் தனக்காழிற்சங்கங்களுடன் பழில சுற்ற  தபச்சுவக்கார்த்ரமடனகளுக்குப்
பின்னர், அடிப்பரமடட ஊதியத்ரமடன இப் தபக்காதுள்ள 500
ரூபக்காயில் இருந்து 20 சனவிகினம மட்டு தம, அனக்காவது 100
ரூபக்கா மட்டு தம அதிகரிக்கப்பட முடியும என்ற  தனக்காட்ட
உரிரமடமயக்காளர் சங்கமும கமபனிகளும முன்் தமக்காழிந்துள்ளன.
பி தரரிக்கப்பட்டுள்ள இந்ன அற்பத் ் தனக்காரமடக கூட உற்பத்தி
திறரமடன அதிகரிப்பதுடன் பிரமடணக்கப்பட்டுள்ளது. எல்ழிலக்கா
் தகக்காடுப்பனவுகரமடளயும  தசர்த்து ஒரு ் தனக்காழிழிலக்காளி ஒரு
நக்காளுக்கு 940 ரூபக்காய் சமபக்காதிக்கழிலக்காம என்ற கமபனிகள்
கூறகின்றன. வருரமடக மற்றம  தவரமடழிலத்திறரமடம ் தகக்காடுப்பனவு
 தபக்கான்ற நிபந்னரமடனகளுடன் இரமடவ பிரமடணக்கப்பட்டுள்ளனக்கால்
் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் இந்ன சலுரமடககரமடள சமபக்காதிக்க முடியக்காது.
அரசக்காங்கம
முற்றிலும
கமபனிகளுக்குப்
பின்னக்கால்
இருப்பரமடன
் தவளிக்கக்காட்டும
வரமடகயில்,
"1,000
ரூபக்கா
அடிப்பரமடட சமபளத்ரமடன ் தகக்காடுக்க முடியக்காது, நக்காம அவ்வக்காற
் தகக்காடுத்னக்கால் ் தனக்காழிற்துரமடற வீழ்ச்சியரமடடந்து விடும" என
் தபருந் தனக்காட்டக்
ரமடகத்் தனக்காழில்
அரமடமச்சர்
நவீன்
திஸக்காநக்காயக்க ஊடகங்களுக்கு ் தனரிவித்னக்கார்.
சிழில
வக்காரங்களுக்கு
முன்னர்,
பிர தனசங்களில்
மட்டுப்படுத்னப்பட்ட
எதிர்ப்புக்கரமடள
ஏற்பக்காடு
் தசய்னது
அரமடமச்சர் ப. திகக்காமபரத்தின் ் தனக்காழிழிலக்காளர்  தனசிய சங்க தம
ஆகும.
இந்ன
சங்கம
எதிர்ப்புக்களுக்கு
அரமடுக்களுக்கு அழைப்பு
விடுத்திருப்பது ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் மீனக்கான அக்கரமடறயினக்கால்
அல்ழில, மக்காறக்காக அவர்கள் மத்தியில் வளர்ச்சியரமடடயும
 தகக்காபத்ரமடன திரமடச திருப்பவும அவர்கரமடள ் தனக்காழிற்சங்கத்தின்
கட்டுப்பக்காட்டின் கீழ் ரமடவக்கவு தம ஆகும. ஆனக்கால் கடந்ன சிழில
நக்காட்களக்காக,
் தனக்காழிழிலக்காளர்கள்
சுயமக்காகத்
தீர்மக்கானிக்கத்
் தனக்காடங்கியுள்ளனர்.
கமபனிகளின் பி தரரரமடணகரமடள ஏற்றக்் தகக்காள்ளவில்ரமடழில என
பக்காசக்காங்குக்
கக்காட்டிக்் தகக்காள்ளும
் தனக்காழிற்சங்கங்கள்,
அரசக்காங்கத்திற்கு
பயனற்ற
 தவண்டு தகக்காள்கரமடள
முன்ரமடவக்கின்றன.

டிக் தகக்காயக்காவில்  தனக்காட்டத் ் தனக்காழிழிலக்காளர்களின் ஊர்வழிலம.
எவ்வக்காறக்காயினும, ் தபருவணிகத்ரமடன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும
இழிலங்ரமடக ் தபருந் தனக்காட்ட உரிரமடமயக்காளர் சங்கம மற்றம
அனன்
னக்காய்
அரமடமப்பக்கான
இழிலங்ரமடக
முனழிலக்காளிமக்கார்
சம தமளனமும
1,000
ரூபக்கா
தினசரி
சமபளத்திற்கக்கான

இழிலங்ரமடக ் தனக்காழிழிலக்காளர் கக்காங்கிரஸ் (இ.் தனக்கா.கக்கா.) னரமடழிலவர்
ஆறமுகன்
் தனக்காண்டமக்கான்,
பிரனமர்
மற்றம
அவரது
ஆ தழிலக்காசகர்
ஆர்.
பக்காஸ்கரலிங்கத்திடம
சமபளப்
பிரச்சிரமடனயில் னரமடழிலயீடு ் தசய்யுமக்காற பிர தனச அபிவிருத்தி
குழு கூட்டத்தில் ரமடவத்து  தகட்டுக்் தகக்காண்டனக்காக அனன்
 தபச்சக்காளர் அருள்சக்காம, அனன் சண் தட லீடர் பத்திரிரமடகக்கு
் தனரிவித்துள்ளக்கார்.

ஜனக்காதிபதி ரமடமத்திரிபக்காழில சிறி தசனரமடவ இந்ன விடயத்தில்
னரமடழிலயிடுமக்காற கடந்ன வக்காரம அவரமடர சந்தித்ன னமழ்
முற் தபக்காக்கு
கூட்டணியின்
னரமடழிலவர்களக்கான
திகக்காமபரம
மற்றம ம தனக்கா க தணசனும  தவண்டு தகக்காள் விடுத்னனர்.
 தனக்காட்டக் கமபனிகளுக்கு "ஆ தழிலக்காசரமடன வுக்களுக்கு அழைங்குவனக்காக"
அவர்களுக்கு சிறி தசன உறதியளித்னனக்காக கூறப்படுகிறது.
க தணசன் இ தன அரசக்காங்கத்தின் அரமடமச்சரக்காவக்கார்.
னக்கான் அரசக்காங்கத்தில் இருந்து விழிலகி ஒரு ் தபக்காது  தவரமடழில
நிறத்னத்திற்கு
அரமடுக்களுக்கு அழைப்பு
விடுப்பனக்காக
திகக்காமபரம
வக்காய்ச்சவடக்கால்
விடுத்னக்கார்.
இந்ன
வனப்புரமடர
மீது
் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் எந்ன நமபிக்ரமடகயும ரமடவக்கக்கூடக்காது. இந்ன
ஆரவக்கார கருத்துக்களுக்குப் பின்னக்கால், ் தனக்காழிற்சங்கங்கள்
மற்் தறக்காரு
கக்காட்டிக்் தகக்காடுப்ரமடப
னயக்கார்
் தசய்கின்றன.
அதிகக்காரத்தில்
உள்ள
அரசக்காங்கங்களின்
ஆனரவுடன்
முனழிலக்காளிகளின்  தகக்காரிக்ரமடககரமடள ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் மீது
சுமத்துவதில் இந்ன ் தனக்காழிற்சங்கங்கள்  தபர்  தபக்கானரமடவ
ஆகும.
் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் எதிர்த்னரப்பு  தனக்காட்டங்கள் பூரக்காவும பரவி
வரும நிரமடழிலயில், ் தனக்காழிற்சங்கங்களும அரசக்காங்கமும அந்ன
எதிர்ப்பு ் தனக்காழிற்சங்கங்களின் கட்டுப்பக்காட்ரமடட மீறி ஏரமடனய
் தனக்காழிழிலக்காளர்கரமடளயும ஈர்க்கும என்ற பீதியரமடடந்துள்ளன.
் தனக்காழிற்சங்க
அதிகக்காரத்துவத்தின்
பங்கு
பற்றிய
் தனக்காழிழிலக்காளரகளின்
் தவளிப்பரமடடயக்கான
விமர்சனங்கள்,
அவர்கள் ் தனக்காழிற்சங்கங்களுக்கு எதிரக்கான ஒரு கிளர்ச்சியில்
ஈடுபட்டுள்ளரமடனக் கக்காட்டுகின்றன.
"அரசக்காங்கமும ் தனக்காழிற்சங்கங்களும எப் தபக்காதும எங்கரமடள
ஏமக்காற்றி வந்துள்ளன. இமமுரமடற அவர்கள் எங்கரமடள ஏமக்காற்ற
அனுமதிக்க மக்காட் தடக்காம. வக்கானளவு உயரும வக்காழ்க்ரமடகச்
் தசழிலவின் மத்தியில், நக்காங்கள் சகிக்க முடியக்கான சூழ்நிரமடழிலயில்
வக்காழ்ந்து
் தகக்காண்டிருக்கி தறக்காம"
என
ஹட்டனில்
் தமக்கான்டி் தபயர்  தனக்காட்டத்ரமடனச்  தசர்ந்ன சுந்னரலிங்கம கூறினக்கார்.
 தசக்காசலிச சமத்துவக் கட்சியின் ( தசக்கா.ச.க.) உறப்பினர்களக்கால்
விநி தயக்காகிக்கப்பட்ட அறிக்ரமடகரமடய சுந்னரலிங்கம வக்காசித்னனக்காக
் தனரிவித்னக்கார். அந்ன அறிக்ரமடக, இழிலங்ரமடகயிலும உழிலகம
பூரக்காவும ் தனக்காழிழிலக்காளர்களுடன்  தசக்காசலிச ் தகக்காள்ரமடககளுக்கக்காக
 தபக்காரக்காடுவனற்கக்காக சுயக்காதீனமக்கான முன்நடவடிக்ரமடகரமடய எடுக்க
 தவண்டும
என
் தனக்காழிழிலக்காளர்களுக்கு
அரமடுக்களுக்கு அழைப்பு
விடுத்திருந்னது.
அவர் கூறியனக்காவது: "் தனக்காழிழிலக்காளர்களுக்கு ஒரு  தநர்ரமடமயக்கான
னரமடழிலரமடமத்துவம இல்ழிலக்காரமடமயக்கால் ஒரு புதிய னரமடழிலரமடமரமடய
கட்டி் தயழுப்ப
 தவண்டும
என்பரமடன
நக்கான்
ஒப்புக்் தகக்காள்கி தறன்.  தசக்காசலிச சமத்துவக் கட்சி கூறவது
 தபக்கான்ற ஒரு ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் மற்றம விவசக்காயிகளின்
அரசக்காங்கத்திற்கக்காகப்  தபக்காரக்காடுவனற்கு ் தனக்காழிழிலக்காளர்கள் முன்

வர தவண்டும. எங்களுக்கு வீணக்காக்க  தநரம இல்ரமடழில."
நடவடிக்ரமடக குழு ஒன்ரமடற உருவக்காக்க னனது  தனக்காட்டத்தில்
ஒரு
கழிலந்துரமடரயக்காடரமடழில
ஏற்பக்காடு
் தசய்வனக்காக
அவர்
வக்காக்குறதியளித்னக்கார்.
எந்ன் தவக்காரு முனழிலக்காளித்துவ அரசக்காங்கமும ் தனக்காழிழிலக்காளர்களின்
உரிரமடமகரமடளப் பக்காதுகக்காப்பதில்ரமடழில என்றம அரமடவ னங்கரமடள
ஏமக்காற்றவனக்காகவும டிக் தகக்காயக்கா, இன்் தவறி  தனக்காட்டத்திரமடனச்
 தசர்ந்ன எஸ்.  தயக்காகக்காமபக்காள் கூறினக்கார்: "நக்காங்கள் இந்ன நல்ழில
ஆட்சி
என்ற
அரமடுக்களுக்கு அழைக்கப்படுவனற்கு
வக்காக்களித் தனக்காம.
் தனக்காழிற்சங்க
னரமடழிலவர்கள்
அரமடமச்சர்
பனவிகரமடளயும
ஆடமபர வக்காழ்க்ரமடகரமடயயும அனுபவிக்கும  தபக்காது, நக்காங்கள்
வறரமடமயில் வக்காடுகின் தறக்காம."
"கமபனிகளுடன்
் தனக்காழிற்சங்கங்கள்
நடத்தும
 தபச்சுவக்கார்த்ரமடனகரமடளப் பற்றி எங்களுக்கு எதுவும கூறவது
இல்ரமடழில. கடந்ன முரமடற எல்ழிலக்கா ் தனக்காழிற்சங்கங்களும
எங்கரமடள
கக்காட்டிக்் தகக்காடுத்னன.
உற்பத்தி
திறரமடன
அதிகரிப்ப தனக்காடு பிரமடணக்கப்பட்ட ஒரு ் தகக்காடுப்பனரமடவ
திணித்னனன் மூழிலம எங்கள் சமபளத்ரமடன ் தவட்ட அவர்கள்
ஒப்புக்் தகக்காண்டனர். 140 உற்பத்தி திறன் ் தகக்காடுப்பனரமடவ
் தபற நக்காங்கள் 18 கி தழிலக்கா ் தகக்காழுந்து பறிக்க  தவண்டும.
வருரமடகக்கக்கான 60 ரூபக்கா ் தகக்காடுப்பனரமடவப் ் தபற நக்காங்கள் 21
நக்காட்கள்  தவரமடழிலக்கு  தபக்காக  தவண்டும. நக்காங்கள் 14
கி தழிலக்காவுக்கு குரமடறவக்காக ் தகக்காழுந்து பறித்னக்கால் அந்ன நக்காள்
அரமடர நக்காள்  தவரமடழிலயக்காக கணக்கிடப்படுகிறது. இந்ன
முரமடறரமடய
தூக்கி
வீச
 தவண்டும"
என
டி தகக்காயக்கா
ஆர்ப்பக்காட்டத்தில் கழிலந்து் தகக்காண்ட ் தனக்காழிழிலக்காளர்களில் ஒருவர்
கூறினக்கார்.
இ.் தனக்கா.கக்கா. கிரமடள னரமடழிலவரக்கான எஸ். னமழ்் தசல்வன்,
் தனக்காழிழிலக்காளர்களின்  தகக்காரிக்ரமடககரமடள நவின் திஸக்காநக்காயக்க
நிரக்காகரித்னரமடன எதிர்த்னக்கார்: "அவருக்கு அப்படி ் தசக்கால்ழில
உரிரமடம கிரமடடயக்காது. அவர் எங்களுரமடடய வக்காக்கினக்கால் னக்கான்
பக்காரக்காளுமன்றத்திற்கு
் தசன்றக்கார்.
அவர்
எங்கரமடள
பக்காதுகக்காப்பவர் அல்ழில, அரசக்காங்கத்ரமடனயும கமபனிகரமடளயும
பக்காதுகக்காப்பவர்.
கடந்ன
் தபக்காதுத்
 தனர்னலின் தபக்காது,
னழிலவக்காக்கரமடழிலயில்
நடந்ன
ஒரு
கூட்டத்தில்
 தனக்காட்டத்
் தனக்காழிழிலக்காளர்களுக்கு 1,000 ரூபக்கா சமபளத்ரமடன ் தபற்றத்
னருவனக்காக பிரனமர் உறதி அளித்னக்கார். ஆனக்கால் ஒன்றம
நடக்கவில்ரமடழில.”
" தனக்காட்டத்ரமடன கமபனியக்கால் நடத்ன முடியக்காவிட்டக்கால், அரமடன
நக்காங்கள் நிர்வகிக்கழிலக்காம. எங்களது  தபக்காரக்காட்டத்ரமடன முன்
் தகக்காண்டு ் தசல்வனற்கு ் தனக்காழிற்சங்கங்களில் இருந்து பிரிந்து,
் தனக்காழிழிலக்காளர்
நடவடிக்ரமடக
குழுக்கரமடள
கட்டி் தயழுப்ப
 தவண்டும என்பரமடன நக்கான் ஏற்றக்் தகக்காள்கின் தறன்," என்ற
அவர் கூறினக்கார்.
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