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தோடட்டத் தோடழிலடளர்கள
பழிவடங்கப்படுவோற்கு எதிகு எதிரடன

மறியல் தபடகு எதிரடட்டத்தில்
இஇண இணைந்துதகடளளுங்கள!

By the Abbotsleigh Estate Workers Action Committee and Socialist Equality Party (Sri Lanka),  11 February 2019

சம்பளப் பபபோரபோட்டத்தில் ஈடுபட்ட புபோட்டத்

துபோழிலபோளர் தசயற்பபோட்டபோளர்கள

பழிவபோங்கப்படுவுற்கு எதிரபோக,  எபபபோட்சிலி புபோட்ட

துபோழிலபோளர் நடவடிக்கக குழுவிுவினபோல் பசபோசலிச

சமத்துவக் கட்சியின் (பசபோ.ச.க.)  ஒத்துகழைப்புடன்,
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மணிக்கு,  ஹட்டன் பஸ் நிகலயத்துக்கு மன்ுவினபோல்

நடத்ுப்படவுளள மறியல் பபபோரபோட்டத்தில்

பங்குபற்றுமபோறு துபோழிலபோளர்கள,  இகளஞர்கள

மற்றும் உகழைக்கும் மக்களின் சமூக மற்றும்

ஜுவினநபோயக உரிகமககள பபோதுகபோக்கும் அக்ககு

தகபோண்ட அகுவினவருக்கும் நபோம் அகழைப்பு

விடுக்கின்புபோம்.

டிசம்பர் 13  அன்று,  டிக்பகபோயபோ என்ஃபீல்ட் புபோட்ட

நிர்வபோகிகள,  புபோட்டத் துபோழிலபோளர்களின் சம்பளப்

பபபோரபோட்டத்தில் பங்பகற்ு,  அந்ு புபோட்டத்தின் எஸ்.

பபோலசுப்ரமணியத்கு பவகல நீக்கம் தசய்துளளுவினர்.

புபோட்டத்தின் புயிகல துபோழிற்சபோகலயின் பகட்கட

மூடி துபோழிற்சபோகலக்குள புயிகல தகபோழுந்துககள

தகபோண்டு தசல்லவிடபோமல் ுடுத்ுபோர்கள என்ு

குற்ுச்சபோட்டின் கீழ,  அவருக்கும் பத்மநபோுன்,

சுப்பிரமணியம்,  ஓய்வு தபற்ு கிருஷ்ணன் ஆகிய

துபோழிலபோளர்களுக்கும் எதிரபோக வழைக்கு ுபோக்கல்

தசய்யப்பட்டுளளது.  பபோலசுப்ரமணியம் என்ஃபீல்ட்

புபோட்டத்தின் தசன் எலியபோஸ் பிரிவில் இலங்கக

துபோழிலபோளர் கபோங்கிரஸின் (இ.துபோ.கபோ.)  புபோட்டத்

ுகலவரபோக இருப்பபுபோடு,  பத்மநபோுன் ஸ்டம்பபபோர்ட்

புபோட்டத்தின் இ.துபோ.கபோ.  ுகலவரபோவபோர்.  ஏகுவினய

இருவரும் அுன் உறுப்பிுவினர்களபோவர்.  அுற்கும்

பமலபோக,  சம்பவம் நடந்ுபபபோது அங்கிருந்து அுற்கு

உடந்குயபோக இருந்ுபோர்கள என்ு குற்ுச்சபோட்டின்

கீழ,  புபோட்டத் துபோழிலபோளர்கள அல்லபோு

அருளநபோயகி,  கிபளரபோ,  சிவசபோமி ஆகிய பமலும்

மூன்று இ.துபோ.கபோ.  பிரதிநிதிகளுக்கு எதிரபோகவும்

வழைக்குகள ுபோக்கல் தசய்யப்பட்டுளளுவின.

புபோட்ட நிர்வபோகம் உளளக ஒழுக்கபோற்று விசபோரகண

ஒன்குயும் நடத்தியுளளது.  துபோழிற்சபோகல வபோசகல

மூடியுபோல் 7  இலட்சம் ரூபபோ நட்டம்

ஏற்பட்டுளளுபோகவும் அகு அவர் தசலுத்ு

பவண்டும் என்றும் புபோட்ட மகபோகமயபோளர்

பபோலசுப்ரமணியத்திடம் கூறியுளளபோர்.

பபோலசுப்ரமணியமம் சக துபோழிலபோளர்களும் இந்ு

குற்ுச்சபோட்டுககள மறுக்கின்ுுவினர்.

அத்புபோடு,  ஜுவினவரி 10  அன்று,  எபபபோட்சிலி

புபோட்டத்தின் உுவி மகபோகமயபோளர்,  புபோட்டத்தில்

பவகலககள குழைப்புவுபோக அந்ு புபோட்டத்தின்

துபோழிலபோளர் நடவடிக்கக குழுவின் ுகலவர் பி.

சுந்ுரலிங்கத்தின் மீது ஏகுவினய துபோழிலபோளர்கள

மன்ுவினபோல் குற்ும் சபோட்டியபுபோடு,  அவகர

"கவனித்துக்தகபோளவுபோக" அச்சுறுத்திுவினபோர்.

இந்ு பழிவபோங்கல் மற்றும் அச்சுறுத்ுல்,  புபோட்டத்

துபோழிலபோளர்களின் சம்பளப் பபபோரபோட்டத்திற்கு

எதிரபோக தபபோலிஸ்,  அரசபோங்கம் மற்றும்

துபோழிற்சங்கங்களின் ஆுரவுடன்,  தபருந்புபோட்ட

முலபோளிமபோர்களபோல் நகடமகுப்படுத்ுப்பட்டுளள



அடக்குமகு நடவடிக்ககயபோகும்.  அபு சமயம்,

அது ுங்கள உரிகமகளுக்கபோகப் பபபோரடும்

உகழைக்கும் மக்களுக்கு எதிரபோுவின,  முலபோளித்துவ

ஆளும் உயரடுக்கிுவினதும் முலபோளிமபோர்களதும்

எதிர்ப்பபபோக்கு தகபோளககயுடன் இரண்டுக்

கலந்துளளது.

இலங்ககயில் அண்கமய பபபோரபோட்டங்களில்,

ஹம்பந்துபோட துகுமகம்,  மின்சபோர சகப மற்றும்

இரயில் துபோழிலபோளர்களுக்கும் எதிரபோக இத்ுககய

அடக்குமகுகள மற்றும் அச்சுறுத்ுல்கள

மன்துவினடுக்கப்பட்டுவின.  இப்பபபோது கட்டுநபோயக்க

சுுந்திர வர்த்ுக வலயத்தில் ஏ.டி.ஜ.

துபோழிலபோளர்களுக்கு எதிரபோக துபோழிற்சபோகல

நிர்வபோகிகளபோல் ஒடுக்குமகு கட்டவிழத்து

விடப்பட்டுளளது.  அபுபபபோல்,  சம்பளக்

பகபோரிக்ககக்கபோகப் பபபோரபோட்டத்தில் ஈடுபட்ட,

இந்தியபோவின் ுமிழ நபோட்டில் ஆசிரியர்கள மற்றும்

அரச ஊழியர்கள,  மற்றும் பங்களபோபுஷில் ஆகடத்

துபோழிலபோளர்களுமபோக ஆயிரக் கணக்கபோுவினவர்கள,

கடந்ு இரண்டு வபோரங்களபோக அந்ு அரசபோங்கங்கள

மற்றும் முலபோளிமபோர்களபோல் பவகலநீக்கம்

தசய்யப்பட்டுளளுவினர்.  பிரபோன்சில்,  ஜுவினபோதிபதி

இமபோனுவல் மக்பரபோனின் அரசபோங்கம்,  சமூக

உரிகமகளுக்கபோப் பபபோரபோடி வரும் மஞ்சள சீருகட

இயக்கத்திற்கு எதிரபோுவின ஒடுக்குமகுகய

கட்டவிழத்து விட்டுளளது.

இந்ு பவட்கடயபோடல் பற்றி சகல

துபோழிற்சங்கங்களும் தமம் மௌுவினமபோகபவ இருக்கின்ுுவின.

இது ுற்தசயலபோுவினது அல்ல.  துபோழிற்சங்கங்கள

துபோழிலபோளர்களின் பபபோரபோட்டங்ககள குழைப்புவுற்பக

பவகல தசய்கின்ுுவின.

கிட்டத்ுட்ட 200,000  புபோட்டத் துபோழிலபோளர்கள

அன்ுபோட அடிப்பகட ஊதியத்கு 1,000  ரூபபோவபோக

அதிகரிக்க பகபோரி கடந்ு சில மபோுங்களபோக

உறுதிப்பபோடபோுவின பபபோரபோட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளுவினர்.

துபோழிலபோளர்களின் பகபோரிக்ககககள நிரபோகரித்ு

புபோட்ட உரிகமயபோளர்களும் அரசபோங்கமம்,

துபோழிற்சங்கங்களின் பநரடி ஒத்துகழைப்புடன்

துபோழிலபோளர்கள மீது ஒரு வறிய ஊதியத்கு

தினிப்புற்கு நடவடிக்கக எடுத்ுுவின.  இ.துபோ.கபோ.

மற்றும் இலங்கக புசிய புபோட்டத் துபோழிலபோளர்

சங்கமம் முலபோளிமபோருடன் ககதயபோப்பமிடப்பட்ட

ஒரு கூட்டு ஒப்பந்ுத்தில்,  நபோள சம்பளம் 750  ரூபபோ

வகர,  தவறும் 20  ரூபபோவபோல் மட்டுபம

அதிகரிக்கப்பட்டுளளது.

புபோட்டத் துபோழிலபோளர்கள இகு கடுகமயபோக

எதிர்ப்புபோல்,  ுமிழ மற்பபபோக்கு கூட்டணிகயச்

பசர்ந்ு, துபோழிலபோளர் புசிய சங்கம் (NUW), ஜுவினநபோக

மக்கள மன்ுவினணி மற்றும் மகலயக மக்கள

மன்ுவினணியிுவினதும் ுகலவர்கள,  மீண்டும்

அரசபோங்கத்துடனும் கம்பனிகளுடனும் பயுவினற்ு

பபச்சுவபோர்த்குகளில் ஈடுபட்டுளளுவினர்.  ுற்பபபோது

அதிகரிக்கப்பட்டுளள துபோககக்கும் பமலபோக ஒரு

சுபமனும் அதிகரிக்க மடியபோது எுவின புபோட்டக்

கம்பனிகள கூறிவிட்டுபோக துபோழிலபோளர் புசிய

சங்கத்தின் ஒரு ுகலவரபோுவின எம்.  திலகரபோஜ

துரிவித்துளளபோர்.

இந்ு சூழநிகலயில்,  துபோழிலபோளர்களின்

உரிகமகளுக்கபோுவின மற்றும் அடக்குமகுகளுக்கு

எதிரபோுவின பபபோரபோட்டத்கு,  துபோழிலபோளர்கள

ுபோங்களபோகபவ ஏற்பபோடு தசய்ய பவண்டும்.

தபப்பிரவரி 17  அன்று ஏற்பபோடு தசய்யப்பட்டுளள

மறியல் பபபோரபோட்டத்தில் இகணந்து தகபோண்டு

அந்ுப் பபபோரபோட்டத்கு மன்துவினடுத்துச் தசல்ல

பங்களிப்புச் தசய்யுங்கள.


