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ଆମ ଏକତାର ଉେ ଶ  

ଏକ ନ ାେୟାଚିତ ଭବିଷ ତ 
IndustriALL Global Union 3ୟ କଂେ ସ 

14-15 େସେପମର 2021 
 

ଯୁବବଗ  ବଷିୟେର ସଂକ  
ଭବଷି ତ ଆମ ମୁଠାେର 
ଭବଷି ତ ଆମ ଦୁଆେର! 

 

ମ ଜଗତ ଦତ ଗତେିର ବଦଳୁଛ ି ଏବଂ େକାଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୁବବଗର ିତକୁି ଆହୁରି ଖରାପ କରେିଦଇଛ।ି େବକାରୀ, ଅନି ିତ 

ଚୁ ିନାମା, କମ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସାମାଜକି ନରିାପ ା ନମିଳବିା ଅ କାଂଶ ଯୁବ ମଜୀବୀ  ସାଧାରଣ ିତ ିଅେଟ। 
ମଜୀବୀସଂଘଗୁଡ଼କିେର ଯବୁକ  େଯାଗଦାନର ପରମିାଣ ଅତ ିଅ  ଅେଟ।  

 
ଏହ ିଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସଂଘଗୁଡ଼କୁି ସ ିୟ ଭାେବ କାମ କରବିା ଆବଶ କ ତଥା ଯୁବ ସଦସ ମାେନ େସମାେନ ଚାହୁଁ ବା ଏବଂ 
େନତା ଭାବେର େସମାନ  ସ ିୟତା ଓ ଅଭିବୃ  ିପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ େହାଇ ବା ଉପାୟେର ସ ୟି ରହବିାକୁ ାନ ଓ ସମଳ ପାଉଛ  ି

େବାଲି ସନୁି ିତ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ସମ  ବି େର ମଜୀବୀସଂଘ ଆେ ାଳନର ଭବଷି ତକୁ ସନୁି ିତ କରବି। 
ସଂଘଗୁଡ଼କୁି ଯୁବ ମଜୀବୀ  ପାଇଁ ାସ ିକ କରବିାକୁ, ଆମର ଦାବ:ି 
 

1. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ େଯ, ଯୁବକମାେନ ନି ି ହଣକାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼କିର ଅଂଶ ହୁଅ ୁ । 
ଅ କାଂଶ ଯୁବ ମଜୀବୀ, ମଜୀବୀସଂଘଗୁଡ଼କିର ମଲୂ େବାଧେର ବି ାସ ରଖ  ି ଏବଂ ଆେମ ସବୁ ମଜୀବୀ  ପାଇଁ ାସ ିକ 
ସଂଘଗୁଡ଼କିର ଗଠନ କରିବା ଜାରି ର ବାକୁ ଯୁବବଗର ମତାମତ ଗରୁୁ ପୂ  ଅେଟ। ହଣ କରାଯାଉ ବା ନି ଗିୁଡ଼କି ଯୁବ ମଜୀବୀ  
ଅବରିତ ନେିୟାଜନ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସମଥନ କରୁଛ ି ଏବଂ ଯୁବକଯୁବତୀମାେନ କମେ େର ଓ େସମାନ  ସ ଦାୟେର ସ ୁଖୀନ 
େହଉ ବା ସମସ ାଗୁଡ଼କିର ତନିି  କରୁଛ ିେବାଲି ସୁନି ିତ କରିବା ପାଇଁ ନି  ିେନବା ସମୟେର ଯୁବ ମଜୀବୀ ୁ  ନି ିତ ଭାବେର 
େଟବୁଲେର ାନ ମିଳବିା ଦରକାର। 

 

2. IndustriALL ଯୁବ ବଗ  ଅଂଶ ହଣ ବୃ  ିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଉପାୟ ତଆିରି କରିବ। 
IndustriALL ସ ୟି ଭାେବ ତା  ସହବ  ସଦସ ୁ  ଉ ାହତି କରିବ ଯାହା ଫଳେର IndustriALLର ସବୁ କାଯ କଳାପ, GFA 

ପଯ େବ କ ସମିତ ିଓ ନି ତ ିେନବା ଣାଳୀେର ଯୁବବଗ  ଅଂଶ ହଣ ବଢ଼ବି। 
 

3. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ସଂଗଠନମୂଳକ ଅଭିଯାନ। 
ଯଦ ି ସଂଗଠନଗୁଡ଼କି ଯୁବ ମଜୀବୀ  ତନିି  କରବିାକୁ େନଇ ଗ ୀର ଅଛ  ି େତେବ େକେତକ ନି  ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 

IndustriALL Global Union ଓ ଏହାର ଅନୁବ ତି େନତୃ  ସହାୟତା େଯାଗାଇବା ଆବଶ କ। େଯଉଁ ରା ଗୁଡ଼କିେର 
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ମଜୀବୀସଂଘଗୁଡ଼କିର ପଯ ା  ସଂରଚନା କମିା ସମଳ ନାହ ତାକୁ ବେିଶଷ ାନ େଦଇ େସଠାେର ୁଳ ସମଳ, ବା ବବାଦୀ ବେଜ   
ଏବଂ ଯୁବ କମୀ ୁ  ସଂଗଠତି କରବିା ପାଇଁ ପଯ ା  ସମୟ େଦବା ଆବଶ କ। 

 

4. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଆ ଳିକ ଏବଂ ଆ ଜାତୀୟ ଦ ତା ବକିାଶ ବନିମିୟ କାଯ ମ ପରଚିାଳନା। 
ସାରା ବି  ରେର ଶ ି ବୃ  ିକରବିା ପାଇଁ ଏବଂ ଯବୁବଗକୁ ଆମ ସଂଘଗୁଡ଼କିର କମେ େର ଜଡ଼ତି କରିବାେର ସଫଳ େହବା ପାଇଁ 
ଆମକୁ ସାରା ବି ର ଯବୁ କମୀ  ସହ ସ କ ଗଢ଼ବିାକୁ େହବ। ଯୁବ ସଶ ିକରଣ କାଯ ମ, ଯୁବ ଶି ାଗତ ସୁେଯାଗ ଏବଂ ଆଦାନ 

ଦାନ କାଯ ମ ଆମକୁ ପର ର ଠାରୁ ଶି ବା ଏବଂ ଯୁବକମାନ ୁ  ଜଡ଼ତି କରବିାର ଉ ମ ଉପାୟ ସୃ ି କରିବାର ମତା େଦବ। 
 

5. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବ ନାରୀବାଦୀ ଶି ା ଅନୁ ାନ ାପନ। 
ଯୁବ କମୀ ଓ ଯୁବ ନାରବିାଦୀ ୁ  ବି ାସେଯାଗ  େନତା ଭାେବ ୁତ କରବିା ପାଇଁ ସଂରଚନା ଓ ପଯ ା  ଶି ଣ ( ମତା ନମିାଣ) 

ଆବଶ କ। ଆ ଳକି କମିା ଜାତୀୟ ରେର ଏହ ିଶି ା ଅନୁ ାନ ାପନ କରାଯାଇପାେର। 
 

6. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଆମର ଭବଷି ତ ବଷିୟେର ସମ  ବୁଝାମଣାେର ଯୁବମାନ  େଯାଗଦାନର ଅ କାର। 
ଯୁବକ  କାଯ  ାୟତଃ ଚୁ ିଭି କି ନରିାପ ା ଏବଂ ମଜୁରୀ ଅସୁର ିତତା - ଅନି ିତତା ସହ ସମାଥେବାଧକ। ଆେମ ଭଲ ଏବଂ 
ଗୁଣା କ ନଯିୁ ି ଆବଶ କ କରୁ ଯାହା ସମ  ଯୁବ ମଜୀବୀ ୁ  ସରୁ ା ଏବଂ ଆ ବି ାସର ଭବଷି ତ ବଷିୟେର କ ନା କରବିାକୁ 
ଅନୁମତ ିଦଏି ଏବଂ ସାମୁହକି ଚୁ ିନାମା ଓ ଚାକରିୀ ନୀତ ିବୁଝାମଣା କରିବା ସମୟେର ଯୁବ କମୀ ୁ  ଏ େର ସ ୃ  କରିବା ଏହାକୁ ସୁନି ିତ 
କରିବାର ଏକମା  ଉପାୟ। 

 

7. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଲି -ଆଧାରିତ ହଂିସାର ସମା ି। 
ଲି -ଆଧାରିତ ହଂିସା ଏେବ ମ  ଏକ ବା ବତା ଅେଟ। କମେ େର ଏେବ ମ  େଯୗନ ଉ ୀଡ଼ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛ,ି ଏପରକି ିଆମ 
ସଂଘଗୁଡ଼କି ଭିତେର ମ । ଆେମ IndustriALLର ଯୁବବଗ ଲି -ଆଧାରିତ ହଂିସାକୁ ନା କହୁଛୁ! ଆେମ ମହଳିାମାନ  ପାଇଁ ସୁର ିତ 

ାନ ଚାହଁୁ। ଆେମ ଆମର ସମ  ସଂଘ ଓ କମେ େର ଲି ଗତ ସେଚତନତା ଅଭିଯାନ ଚାହଁୁ  ଏବଂ ILO ସ ିଳନୀ 190 ଆେମ 
ତନିି  କରୁ ବା ସମ  େଦଶ ାରା ଅନୁେମାଦତି େହଉ େବାଲି ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ। 

 

8. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ସମାନ ଚାକରିି, ସମାନ ଦରମା ଓ ସମାନ ଅ କାର। 
ଅସମାନତା େଯାଗଁୁ ଯୁବତୀମାେନ ଅସୁର ା, େବକାରୀ ଏବଂ ଦାରି େର ଅ କ େପଷି େହଉଛ ।ି ଆମ ଶି ସଂ ାଗୁଡ଼କିେର କାଯ  
କରୁ ବା ଯୁବତୀମାନ  କାଯ କୁ ଦୃ ିକୁ ଅଣାଯିବା ଆବଶ କ ଏବଂ ଯୁବତୀ  େରାଜଗାରକୁ େ ା ାହତି କରିବା ଆବଶ କ, 

େଯଉଁ ରୁ େସମାେନ ପାର ରିକ ଭାେବ ବାଦ ପଡ଼ଛି ।ି 
 

9. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଏମିତ ି ମଜୀବୀସଂଘ େଯଉଁଠାେର ସମ ର ରକୁ ସ ାନ ଦଆିଯାଏ। 
IndustriALL ଓ ଏହାର ସହେଯାଗୀ ଅନୁ ାନଗୁଡ଼କିେର ଆେମ ଗଣତା ିକ ଓ ବ ାପକ ସଂଗଠନ ଚାହଁୁ  େଯଉଁଠ ିବୟସ, ଲି , 

ଉ ତ,ି ଲି ଗତ ଅଭିମଖୁ , ଜାତ,ି ସାମାଜକି ିତ,ି ଧମ କମିା ସଂ ତୃ ିେହତୁ ମଜୀବୀ  ମ େର େଭଦଭାବ କରାଯିବ ନାହ। ଆେମ 
େଭଦଭାବମୁ  ଏକ ବି  ଚାହଁୁ। 
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10. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ କାଯ  ଓ ଜୀବନର ଏକ ଉ ମ ସ ୁଳନ। 
ଜଳବାୟୁ ସ ଟ, ମ ଜଗତର ପରିବ ନ ଏବଂ ଅନି ିତ ନଯୁି ି ବୃ ,ି ଗି   ଅଥନୀତ ିଓ ପାଟଫମ କାଯ ର ଅଭିବୃ ,ି ଆମର 
ଭବଷି ତ ଉପେର ସବୁଠାରୁ ଅ କ ଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମ ଜଗତ ବଦଳୁଛ।ି ନୂତନ ାନେକୗଶଳ ନୂଆ ସ ାବନା ସୃ ି କରଥିାଏ, 

ଯାହା ଆମର କାଯ  ଓ ଜୀବନର ସ ୁ ଳନକୁ ଉ ତ କରିପାେର। ଆେମ ଏହ ିପରବି ନ ଆଣବିାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ। 
 

11. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ କାଯ  ଜଗତ ସହତି ଜଡ଼ତି େ େର ନରି ର ଏବଂ ଗହନ ଶି ଣ। 
ଶି  େ େର କାଯ  କରୁ ବା ଯୁବକଯୁବତୀମାନ  ଦ ତା ବୃ  ିକରିବାକୁ ଓ ନି -ି ହଣ ଦାୟି  ହଣ କରବିାକୁ େସମାନ ୁ  
ସଶ  କରିବା ଆବଶ କ। 
 

12. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ଯୁବ ସଂଗଠନର ଅଭିଯାନକୁ ସହାୟତା କରବିା ପାଇ ଁଏକ ଯୁବ ସ କ େନଟୱାକ 
ଆେମ ବି ାସ କରୁ େଯ, ଆମ ସଂଗଠନେର ଯୁବ ପିଢ଼କୁି ନେିୟାଜତି କରବିା ପାଇଁ ଆମକୁ େସଠାେର ପହ ବିାକୁ େହବ େଯଉଁଠାେର 
ଯୁବବଗ ଅଛ ।ି ଏକ ଯବୁ େଯାଗାେଯାଗ େନଟୱାକ ସଂଘଗୁଡ଼କିର ସକାରା କ ବା ା ବା ବିାେର ସାହାଯ  କରିବ, ଯୁବକମାେନ 
କପିରି ସ ୃ  େହାଇପାରିେବ େସହ ି ଉପାୟ େସୟାର କରିବ ଏବଂ ବି ର ସମ  ଯବୁ ମଜୀବୀ  ପାଇଁ ସଂଘଗୁଡ଼କି କପିରି 

ାସ ିକ ତାହା ଦଶାଇବ। 
 

13. ଆେମ ଦାବ ିକରୁଛୁ ା ାଡ ନଯିୁ ି ଚୁ ି ଯାହା ବି ବ ାପୀ ସମ  ଯୁବ ମଜୀବୀ  ଅ କାରର ତଶିତ ିେଦବ। 
ଆେମ ଚାକରିି ଓ ସାମାଜକି ସରୁ ାର ଅମ ଳ କରୁ ବା ମ ଆଇନ ସଂ ାରକୁ ତ ାଖ ାନ କରୁ। ଚାକରି,ି ଆୟ ଓ ସାମାଜକି 
ନରିାପ ାକୁ ସନୁି ିତ କରୁ ବା ଗତଶିୀଳ ମ ଆଇନ ସଂ ାରକୁ ହୃଦୟ ମ କରବିାେର IndustriALL ଏହାର ସମ  ଅନୁବ ତି 
ସହେଯାଗୀ  ପାଇଁ ଏକ େ ରକ ଶ ି େହବା ଉଚତି। 
 

14. ଅଭି ତା ଓ ାନର ନରି ର ସାରଣ ପାଇଁ ଆେମ ଆହାନ େଦଉଛୁ। ଅପରପ େର, ପୂବ ପିଢ଼ ି ାରା ଯାହା କଛି ି
ହାସଲ କରାଯାଇଛ ିତାକୁ ଆେମ ତ ାଖ ାନ କରୁନାହଁୁ। େସ ପାଇଁ ଆେମ ପରାମଶ କାଯ ମ େଦ ବାକୁ ଚାହଁୁ  େଯଉଁଠାେର 
ଆେମ ଆମ େନତା  ସହ ବତିକ ଓ ଭାବବନିମିୟ କରିପାରବିା। 

ଉପେରା  ବଷିୟବ ୁ ହାସଲ କରବିାକୁ ଆେମ IndustriALL ଅନୁବ ନର ସମଥନ ଆହାନ କରୁଛୁ। ଆେମ ଆମ େନତାମାନ ୁ  ଆହାନ 
େଦଉଛୁ। ଆେମ ମଜୀବୀ  ଶ ି ନମିାଣ ଓ ମଜୀବୀ  ଅ କାର ର ା କରବିାେର ଆପଣ ୁ  ସହେଯାଗ କରବିାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ। 
ସଂଘଗୁଡ଼କିର ସଂରଚନା ଭିତେର ଉ ତ ଯୁବ ଏକତା, ଅଂଶ ହଣ ଓ ତନିି କୁ ଅଂଶୀଦାର କରବିା ପାଇ ଁ ାନ ଖାଲି କରିବାର ସମୟ 
ଆସିଛ।ି 
ଆେମ, ଯୁବ ମଜୀବୀମାେନ, ଆମର ତଫିଳନ ଓ ିତକୁି ପରି  କରିବା ପାଇଁ ନଜିକୁ  କରବିା ଆବଶ କ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ 
ଆେମ ଆବଶ କ କରୁ ବା ସମଳ ଏବଂ ଅ କାର ସହତି ଯୁବକମାନ  ପାଇଁ ସଂର ିତ ାନ ଆବଶ କ କରୁ। ଆେମ ଆ ଳକି ଓ 
ଅ ଜାତୀୟ ରେର ନଜିକୁ  ଭାେବ ବ  କରିବାକୁ ଚାହଁୁ। ଆେମ ଚାହଁୁ  ଏହ ିକାଯ  ମ ଗୁଡ଼କି ଆନୁ ାନକି ଭାବେର IndustriALL 

ଓ ଏହାର ସହେଯାଗୀମାନ  ାରା ୀକୃତି ା  େହଉ। 
 
IndustriALL ଓ ଏହାର ଏହାର ଅନୁବ ତି ସଂ ାଗୁଡ଼କି ଆ ଳକି ଓ ଜାତୀୟ ଯୁବ ନରିୀ ା କରବିାକୁ ଅ ା କାର େଦବା ଉଚତି, ଯାହା 
ଫଳେର ଅ ଳ ଓ ଜାତୀୟ ରେର ଯୁବକ  କାଯ ଧାର ବଷିୟେର ସୂଚନା ମଳିବି। ଏବଂ ଅନୁବ ତି ରେର ଯୁବକ  ବଷିୟେର ଅ ଣୀ 
ସୂଚନା ମଳିପିାରିବ। 
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ସାହାରା-ନମି ଅ ଳ ପାଇଁ, 
 
ମେନାନୀତ େହାଇ ବା SSA ଯୁବ ସମିତ ିIndustriALL ଓ ଏହାର ଅନୁବ ତି ସହେଯାଗୀ ସଂରଚନାେର ଏକୀକୃତ େହାଇଛ ିେବାଲି 
IndustriALL ନି ିତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ ିଯାହା ଫଳେର ସମିତ ିକାଯ ମ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଜାତୀୟ, ଆ ଳକି ତଥା ବି  

ରେର ଯୁବ ସଂରଚନା ତି ିତ େହବା ନି ିତ କରାଯାଇପାରବି। 
 
ଯୁବ ମଜୀବୀ  ଦ ତା ଏବଂ ସଂଘର ନି -ି ହଣ ିୟା ସେମତ ସଂଘର ସମ  କାଯ କଳାପେର ସ ିୟ ଭାେବ ସ ୃ  େହବା ଓ 
ସ ୂ  ଏକୀକୃତ େହବା ମତାର ବକିାଶ ପାଇଁ IndustriALL ଓ ଏହାର ଅନୁବ ତି ସଂ ାଗୁଡ଼କି ଇ ାକୃତ ଓ ସେଚତନ ଭାେବ ୟାସ 
କରିେବ। ଶି ଣ ପାଇଁ ଉପଯୁ  ମେନ େହେଲ ଏବଂ ଉପଯୁ  ସମୟେର ଯବୁ ତନିି ମାନ ୁ  ନମି ଣ କରବିା ବଷିୟେର ଆ ଳକି 
କାଯ ନବିାହୀ ସମିତ ିବଚିାର କରିବା ଉଚତି। 
 


