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இலங்ககை பபெருந்்தந்தோட்டக் கைம்பெனிகைளும்
பந்தோழிற்சங்கைங்கைளும் பந்தோழில்தோளர்கைள் மீது சுமத்நப
்தபெ்தோகும் அழிவுகைரம்தோன சம்பெள ஒபபெந்நத்கந நிர்தோகைர!
Socialist Equality Party, 13 October 2016
* சம்பளப் பபபோரபோடத்்தத்தை  தத்தைபோழிழிலபோளர்களின் ்தகயில் எடுப்பத்தைற்க
நடவடிக்்தக கழ
* ஊதியம் மற்றும் பவ்தழில உரி்தமக்தள  தவன் தை வென்றெடுக்க பசபோசலிச
பவ்தழிலத் திட்டம்
இழிலங்்தகயில்  தபருந்பத்தைபோட்ட  தத்தைபோழிழிலபோளர்களுக்க, அற்ப சம்பள
அதிகரிப்புடன் இ்தடன் இணைத்து இடுப்்தப உ்தடக்கம் பவ்தழிலச் சு்தம்தய
திணிப்பத்தைற்க,  தபருந்பத்தைபோட்டக் கம்பனிகளும்  தத்தைபோழிற்சங்கங்களும்
அரசபோங்கத்தின் ஆத்தைரவுடன் ்தகச்சபோத்திடப்பபபோகம் கூட்டு ஒப்பந்த்தைத்்தத்தை
நிரபோகரிக்கமபோறு, பசபோசலிச சமத்துவக் கட்சி  தத்தைபோழிழிலபோளர்களுக்க
அ்த அழைப்பு விடுக்கின்ை வென்றெது.
அக்படபோபர் 15 அன்று ்தக தயழத்திடுவத்தைற்க இரகசியமபோக த்தையபோர்
 தசய்யப்படும் இந்த்தை ஒப்பந்த்தைத்துக்கள் த்தைங்கள் ஊதியங்கள்,  தத்தைபோழில்
மற்றும் பவ்தழில நி்தழில்தமக்தளயும் பபோதிக்கம் எத்த்தை்தகய பிரிவுகள்
அடங்கியுள்ளன, என்பது பிரமபோண்டமபோன பத்தைபோட்டக் கம்பனிகளில்
பணி தசய்யும்
இரண்டு
இழிலட்சத்துக்கம்
அதிகமபோன
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களுக்கத்  தத்தைரியபோது.

சண்பட ்தடம்ஸ மற்றும் ஏ்தனய ஊடகங்களிலும்  தவளியிடப்பட்டுள்ள
த்தைகவல்களின் படி, நபோ தளபோன்றுக்க 24 கிபழிலபோ பத்தையி்தழிலக்  தகபோழந்து
பறிக்க பவண்டும் என்ை வென்றெ நிபந்த்தை்தனயின் மீபத்தை, வபோரத்தில் நபோன்க
நபோட்களுக்க தினசரி ஊதியம் 620 ரூபபோயில் இருந்து 730 வ்தர, 110
ரூபபோ அற்ப  தத்தைபோ்தகயபோல் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது. த்தைற்பபபோது
நபோ தளபோன்றுக்க 16-18 கிபழிலபோ  தகபோழந்து பறிக்கப்படும் நி்தழில்தமயின்
கீழ, இது நூற்றுக்க 33 மற்றும் 50 சத்தைவீத்தைத்துக்கம் இ்தடயில்
பவ்தழிலச்
சு்தம்தய
அதிகரிப்பத்தைபோகம்.
இந்த்தை
 தத்தைபோ்தக்தய
 தகபோடுக்கபோவிட்டபோல் நபோள் சம்பளம் 632 ரூபபோய் வ்தர க்தை வென்றெக்கப்படும்.
வபோரத்தில் எஞ்சிய இரண்டு நபோட்களில்,  தத்தைபோழிழிலபோளி த்தைற்கபோலிக
அடிப்ப்தடயில் ஒரு நபோளுக்க 500 ரூபபோவுக்க பவ்தழில  தசய்து,
நபோ தளபோன்றுக்க 15 கிபழிலபோ  தகபோழந்து பறிக்க பவண்டும்.  தகபோழந்தின்
அளவு அ்தத்தை விட அதிகரித்த்தைபோல், ஒரு கிபழிலபோவுக்க 26 ரூபபோபடி
 தசலுத்த்தைப்படும்.
அத்தைபோவது இது சம்பள அதிகரிப்பு ஒப்பந்த்தைம் அல்ழில. நூற்றுக்க 33
மற்றும் 50 சத்தைவிகித்தைத்துக்க இ்தடயில் பவ்தழிலச் சு்தம்தய
அதிகரிப்பபத்தைபோடு ஒப்பிடும்பபபோது இது சம்பள  தவட்பட ஆகம்.
கடந்த்தை மபோர்ச் மபோத்தைம் ப்த அழைய கூட்டு ஒப்பந்த்தைம் கபோழிலவதியபோனதில்
இருந்து,  தபருந்பத்தைபோட்ட உரி்தமயபோளர் சங்கம்,  தத்தைபோழிழிலபோளர்களுக்க

ஒரு ரூபபோ கூட ஊதியம் அதிகரிக்க முடியபோது என உறுதியபோகக் கூறி
வந்த்தைது. அத்தைற்க கீழப்படிந்து, ஊதிய அதிகரிப்பு பிரச்சி்தன்தய
 தத்தைபோழிற்சங்கங்கள் ஓரங்கட்டி ்தவத்திருந்த்தைன.  தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
எதிர்ப்பு வளர்ச்சிய்தடந்த்தை நி்தழிலயில், இழிலங்்தக  தத்தைபோழிழிலபோளர்
கபோங்கிரஸ நபோள் ஒன்றுக்க ரூபபோ. 1,000 வ்தரயபோன அதிகரிப்்தப
முன் தமபோழிந்து, பின்னர் ்தக்தயக் கழவிக் தகபோண்டது.
இந்த்தை நி்தழில்தமயிபழிலபய,  தசப்டம்பர் 26 முத்தைல், ரூபபோ. 1000 வ்தர
சம்பள உயர்வு பகபோரி பத்தைபோட்டத்துக்க பத்தைபோட்டம்  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள்
பிரச்சபோரத்தில் இை வென்றெங்கி பபபோரபோட்டத்்தத்தை  தத்தைபோடங்கினர். ஏற்கனபவ
ஊதியத்்தத்தை
730
ரூபபோ
வ்தர
அதிகரிக்கம்
பமபோசடி்தய
 தத்தைபோழிழிலபோளர்கள் நிரபோகரித்துவிட்டனர். வபோழக்்தகச்  தசழிலவு வபோனளவு
அதிகரிக்கம் நி்தழில்தமயின் கீழ, அத்தைற்க க்தை வென்றெந்த்தை ஊதிய உயர்்தவ
ஏற்றுக் தகபோள்ள த்தையபோரில்்தழில என அவர்கள் கூறிவிட்டனர்.
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின் பபபோரபோட்டம் கபோரடன் இணைமபோக நபோ தளபோன்றுக்க ஒரு
பில்லியன் ரூபபோ அளவு த்தைமக்க நட்டம் ஏற்படுவத்தைபோக கூறி,
 தத்தைபோழிற்சங்கங்களதும் அரசபோங்கத்தினதும் ஆத்தைரவுடன், பவ்தழிலச்
சு்தம்தய அதிகரிக்கம் புதிய திட்டத்்தத்தை ந்தடமு்தை வென்றெப்படுத்துவத்தைற்க
கம்பனிகள் த்தையபோரபோக உள்ளன. " தத்தைபோழிற்து்தை வென்றெயின் எதிர்கபோழிலத்்தத்தைப்
பற்றி சிந்திக்கம்பபபோது, இது உற்பத்தித் திை வென்றெ்தன அடிப்ப்தடயபோக
 தகபோண்ட மபோற்ை வென்றெத்துக்கபோன முத்தைழிலபோவது அடி தயடுப்பபோக இருப்பத்தைனபோல்,
கம்பனிகள்
சம்பள
அதிகரிப்புக்க
உடன்பட்டுள்ளன"
என
 தபருந்பத்தைபோட்ட உரி்தமயபோளர்கள் சங்கத் து்தடன் இணைத் த்தை்தழிலவர் எஸ.எஸ.
 தபபோ தஹபோலியத்த்தை  தத்தைரிவித்துள்ளபோர்.
 தபருந்பத்தைபோட்ட உரி்தமயபோளர்கள் முன்்தவத்துள்ள உண்்தமயபோன
திட்டம், ஒரு  தத்தைபோழிழிலபோள கடும்பத்துக்க 1,000 அல்ழிலது 1,500 க்க
இ்தடப்பட்ட அளவிழிலபோன பத்தையி்தழிலச்  தசடிக்தள பரபோமரிப்பத்தைற்கபோக
ஒப்ப்தடத்து, உற்பத்தி்தய அதிகரித்து, பச்்தசக்  தகபோழந்து ஒரு
கிபழிலபோவுக்க கி்தடக்கம் வி்தழில்தய  தபபோறுத்து, ஒரு  தத்தைபோ்தக
படன் இணைத்்தத்தை அவர்களது கடும்பத்தினருக்க  தகபோடுப்பத்தைபோகம். இது
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின் த்தைற்பபபோ்தத்தைய நி்தழில்தய இல்ழிலபோமல் ஆக்கி,
அவர்க்தள கத்த்தை்தக விவசபோயிக்தள ஒத்த்தை நி்தழில்தமக்கள் இழத்துத்
த்தைள்ளுவத்தைபோகம். அத்தைன் மூழிலம் ஒன்றுபசரும் வலி்தம்தய அழித்து
அவர்கள் மிகக்  தகபோடூரமபோன சுரண்டலுக்க உள்ளபோக்கப்படுவர்.
்தகச்சபோத்திடப்படவுள்ள
பமபழில
கறிப்பிடப்பட்ட
ஒப்பந்த்தைத்்தத்தை
 தத்தைபோழிற்சங்கங்கள் முழ்தமயபோக ஏற்றுக் தகபோண்டுள்ளன. இ. தத்தைபோ.கபோ.
து்தடன் இணைத்
த்தை்தழிலவர்
எஸ.
அருள்சபோமி,
ஒப்பந்த்தைத்துக்க

உடன்படுவத்தைபோகவும் வபோரம் 6 நபோட்கள் பவ்தழில  தபை வென்றெ பபரம்பபசி
வருவத்தைபோகவும் கூறியுள்ளபோர்.
அரசபோங்கத்தின் பங்கபோளியபோன பி. திகபோம்பரத்தின் பத்தைசிய  தத்தைபோழிழிலபோளர்
சங்கம் (NUW), மபனபோ கபடன் இணைசனின் ஜனநபோயக  தத்தைபோழிழிலபோளர் கபோங்கிரஸ
(ஜ. தத்தைபோ.கபோ.) மற்றும் வி. ரபோத்தைபோகிருஷ்டன் இணைனின் ம்தழிலயக மக்கள்
முன்னணி (ம.ம.மு.) மற்றும் ஐக்கிய பத்தைசியக் கட்சியின் (ஐ.பத்தை.க.)
இழிலங்்தக பத்தைசிய பத்தைபோட்டத்  தத்தைபோழிழிலபோளர் சங்கமும் (LJEWU) இதுவ்தர
முன் தமபோழியப்பட்ட ஊதிய ஒப்பந்த்தைம் பற்றி பகிரங்கமபோக கருத்துத்
 தத்தைரிவிக்கவில்்தழில. எனினும், அரசபோங்கத்்தத்தை பசர்ந்த்தை அ்தனத்து
பத்தைபோட்டத்  தத்தைபோழிற்சங்கங்களும் அத்தைற்க உடன்பட்டுள்ளத்தைபோக,  தத்தைபோழில்
மற்றும்  தத்தைபோழிற்சங்க  தத்தைபோடர்பபோடல் அ்தமச்சர் பஜபோன்  தசனவிரத்ன
வியபோ அழைக்கி அழை்தம அறிவித்த்தைபோர்.
பத்தைபோட்டக்
கம்பனிகள்,
அரசபோங்கம்
மற்றும்
பத்தைபோட்டத்
 தத்தைபோழிற்சங்கங்களுக்கம் எதிரபோக  தத்தைபோழிழிலபோளர்களின் விபரபோத்தைம்
வளர்ந்து வரும் நி்தழிலயில், பத்தைபோட்டத்  தத்தைபோழிழிலபோளர்களுக்க  தபபோறி
அ்தமத்து அவர்க்தள அரசியல் ரீதியில் தி்தச திருப்பி விடுவத்தைற்கபோக
பமலும் பழில கம்பல்கள் த்தை்தழில நீட்டியுள்ளன.
பபபோலி-இடது கட்சியபோன ஐக்கிய பசபோசலிசக் கட்சி (ஐ.பசபோ.க.) மற்றும்
மபோபவபோவபோத்தை புதிய ஜனநபோயக கட்சியின் (பு.ஜ.க.) முன்னபோள்
த்தை்தழிலவரபோன இ. த்தைம்்தபயபோவின் த்தை்தழில்தமயில் உருவபோக்கப்பட்டுள்ள
ம்தழிலயக சமூக நடவடிக்்தக கழவினபோல் 11 ம் திகதி நடத்த்தைப்பட்ட
பத்திரி்தகயபோளர்
மபோநபோட்டில்,
பத்தைபோட்டத்
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
பிரச்சி்தனக்தள தீர்ப்பத்தைற்க அரசபோங்கம் த்தை்தழிலயிட்டு ரூபபோ. 1,000
சம்பள உயர்வு பகபோரிக்்தக்தய அவர்களுக்க  தபற்றுக் தகபோடுக்க
பவண்டும்
என
பகட்டுக் தகபோண்டுள்ளது.
இல்்தழில தயனில்,
அரசபோங்கத்்தத்தை
ஆட்சிக்க
 தகபோண்டுவந்த்தை
 தத்தைபோழிழிலபோளர்கள்
“அரசபோங்கத்்தத்தை கவிழத்து விடுவபோர்கள்" என்று அரசபோங்கத்துக்க அது
எச்சரிக்்தக விடுத்துள்ளது.
அபத்தைபபபோல், 730 ரூபபோ சம்பளத்துக்க உடன்பட பவண்டபோம் என்றும்
அவர்களது எதிர்ப்்தப அழிலட்சியம்  தசய்து அரசபோங்கம் அ்தத்தை
அமுல்படுத்த்தை த்தையபோரபோக தமனில், அரசபோங்கத்தில் இருந்து விழிலகவத்தைபோக
“அச்சுறுத்த்தைல்” விடுக்கமபோறும் ம்தழிலயக சமூக நடவடிக்்தக கழ
திகபோம்பரம்,
மபனபோ
கபடன் இணைசன்
மற்றும்
ரபோத்தைபோகிருஷ்டன் இணைனிடம்
பகட்டுக் தகபோண்டுள்ளது.
 தத்தைபோழிற்சங்கங்கள்
அபகீர்த்திக்க
உள்ளபோகியுள்ள நிழில்தமயின் கீழ அவற்றுக்க  தவள்்தள பூசும் இந்த்தை
அ்தமப்பு,
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
சுயபோதீனமபோன
பபபோரபோட்டத்துக்க
முற்றிலும் எதிரபோனத்தைபோகம். ஏகபோதிபத்தியவபோதிகள் மற்றும் உள்நபோட்டில்
உள்ள  தபரும் முத்தைழிலபோளிகளுக்கபோக  தசயற்படும் ஜனபோதிபதி
்தமத்திரிபபோழில சிறிபசன மற்றும் பிரத்தைமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின்
அரசபோங்கத்துக்பகபோ
அல்ழிலது
இழிலபோபத்்தத்தை
நபோடிச் தசல்லும்
கம்பனிகளுக்பகபோ அழத்த்தைம்  தகபோடுப்பத்தைன் மூழிலம் எந்த்தை தவபோரு
உரி்தம்தயயும்  தவற்றி தகபோள்ள முடியபோது என்பபத்தை  தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
அனுபவமபோகம்.
எதிர்ப்புகள் மற்றும் பவ்தழில நிறுத்த்தைங்களில் கதித்து சம்பளக்
பகபோரிக்்தக்தய
 தவற்றி தகபோள்வத்தைற்க
உள்ள
உறுதிப்பபோட்்தட
ஆயிரக்கடன் இணைக்கபோன பத்தைபோட்டத்  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள் கடந்த்தை பழில நபோட்களில்
 தவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
எனினும்,
அது
எந்த்தை
வ்தகயிலும்

தொடடர்புகளுக்க :

பபபோதுமபோனத்தைல்ழில.  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள் சம்பளப் பபபோரபோட்டத்்தத்தை த்தைங்கள்
்தகயில் எடுத்துக் தகபோள்ளபோவிட்டபோல், அத்தைற்க அவசியமபோன அரசியல்
பவ்தழிலத் திட்டத்தில் ஆயுத்தைபபோணியபோகபோவிட்டபோல், முத்தைழிலபோளிமபோரின்
திட்டங்க்தள
 தத்தைபோழிழிலபோளர்கள்
மீது
சுமத்துவத்தைற்க
 தத்தைபோழிற்சங்கங்களுக்க வபோய்ப்பு கி்தடக்கம். சம்பளக் பகபோரிக்்தக
 தத்தைபோடர்பபோக, 2011 மற்றும் 2013 ல் நடந்த்தை பபபோரபோட்டங்களின்
அனுபவத்்தத்தை மட்டும் நி்தனவு கூர்ந்த்தைபோல் பபபோதுமபோனது.
அரசபோங்கம் மற்றும் கம்பனிகளுக்கபோக  தசயற்படும்  தத்தைபோழிற்து்தை வென்றெ
 தபபோலிஸகபோரனபோக
ஆகியுள்ள
 தத்தைபோழிற்சங்கத்்தத்தை,
இனிபமலும்
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
பகபோரிக்்தககள்
மற்றும்
உரி்தமக்தள
 தவன் தை வென்றெடுப்பத்தைற்க பயன்படுத்த்தை முடியபோது.
எனினும் சம்பளம் மற்றும் பச்தவ நி்தழில்தமக்தள  தவற்றி தகபோள்ளும்
பபபோரபோட்டத்்தத்தை த்தைபோமத்தைமின்றி  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள் த்தைம் ்தகயில் எடுக்க
பவண்டும்.  தத்தைபோழிற்சங்கங்களில் இருந்து சுயபோதீனமபோக  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள்
த்தைமது நடவடிக்்தக கழக்க்தள கட்டி தயழப்ப உடனடியபோக
நடவடிக்்தக எடுப்பது அத்தைன் முத்தைல் அடியபோகம். வபோழக்்தகச்
 தசழிலவுக்க  தபபோருத்த்தைமபோன சம்பளக் பகபோரிக்்தக மற்றும் சிை வென்றெந்த்தை பச்தவ
நி்தழில்தமகள் பற்றி  தத்தைபோழிழிலபோளர் நடவடிக்்தக கழவுக்கள்
 தசய்யப்படும் ஜனநபோயக கழிலந்து்தரயபோடல் மூழிலம், முழ பத்தைபோட்டத்
து்தை வென்றெ்தயயும்
உள்ளடக்கிய
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
ஒன்றி்தடன் இணைந்த்தை
பபபோரபோட்டத்்தத்தை அத்தைன் மூழிலம் ஏற்பபோடு  தசய்ய பவண்டும். அந்த்தைப்
பபபோரபோட்டம் வபோழக்்தகச்  தசழிலவு உயர்வினபோலும் ஜனநபோயக உரி்தமகள்
மீது  தத்தைபோடுக்கப்படும் த்தைபோக்கத்தைல்களினபோலும் துன்பப்படும்  தத்தைபோழிழிலபோள
வர்க்கத்தின் ஏ்தனய பகதியினருடன் ஐக்கியப்பட்ட பபபோரபோட்டமபோக
அபிவிருத்தி  தசய்யப்படுவது அவசியமபோகம்.
முத்தைழிலபோளித்துவ கம்பனிகளின் ்தக  தபருந்பத்தைபோட்டத் து்தை வென்றெயில்
இருக்கம் வ்தர, இந்த்தை பகபோரிக்்தகக்தள  தவற்றி தகபோள்ள முடியபோது.
இந்த்தை உரி்தமகளில் எ்தத்தையும், இழிலபோபத்துக்கபோக உற்பத்தி  தசய்யும்
முத்தைழிலபோளித்துவ அ்தமப்பு மு்தை வென்றெயின் கீழ  தபை வென்றெ முடியபோது. பத்தைபோட்டக்
கம்பனிகள்,
இருக்கின்ை வென்றெ
நி்தழில்தமக்தளயும்
கூட
அழித்துக் தகபோண்டிருக்கின்ை வென்றென .  தத்தைபோழிழிலபோளர்களின் ஆட்சியின் கீழ
பத்தைபோட்டங்க்தள பத்தைசியமயமபோக்கினபோல் மட்டுபம இந்த்தை உரி்தமக்தள
 தவல்ழில முடியும்.
த்தைன்்தனப் பபபோழிலபவ த்தைபோக்கத்தைலுக்க உள்ளபோகியுள்ள ஏ்தனய
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களுடன் ஒன்றி்தடன் இணைந்து, பசபோசலிச பவ்தழிலத் திட்டத்துக்க
பபபோரபோடுவ்தத்தையும்,
அந்த்தை
பவ்தழிலத்
திட்டத்்தத்தை
ந்தடமு்தை வென்றெப்படுத்துவத்தைற்க
 தத்தைபோழிழிலபோளர்களின்
விவசபோயிகளின்
அரசபோங்கத்்தத்தை ஆட்சிக்க  தகபோண்டுவரப் பபபோரபோடுவ்தத்தையும் இந்த்தைப்
பபபோரபோட்டம் பகபோருகின்ை வென்றெது. அது சர்வபத்தைச பசபோசலிசத்துக்கபோன
பபபோரபோட்டத்தின் பபோகமபோகம்.
இந்த்தை பவ்தழிலத் திட்டத்திற்கபோக பபபோரபோட முன்வருமபோறு  தத்தைபோழிழிலபோளர்கள்
மற்றும் இ்தளஞர்களிடம் நபோம் பவண்டுபகபோள் விடுக்கின்பை வென்றெபோம். இந்த்தை
முன்பநபோக்கக்கபோக இழிலங்்தகயில் பசபோசலிச சமத்துவக் கட்சி மட்டுபம
பபபோரபோடுகின்ை வென்றெது. பசபோசலிச சமத்துவக் கட்சி்தய  தத்தைபோழிழிலபோள
வர்க்கத்தின் புரட்சிகர கட்சியபோக கட்டி தயழப்ப ஒன்றி்தடன் இணையுமபோறு நபோம்
 தத்தைபோழிழிலபோளர்கள் மற்றும் இ்தளஞர்களுக்க அ்த அழைப்பு விடுக்கின்பை வென்றெபோம்.
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