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நியாயமான 

எதிரக்ாலத்திற்காக 

ஒன்றிணைவ ோம் 

இண்டஸ்டர்ிஆல் குள ோபல் யூனியனின் மூன்றோவது மோநோடு 

14-15 செப்டம்பர ்2021 

இணைஞரக்ளுக்கோன தீர்மோனம் 

“எதிரக்ோலம் நமவே, 

எதிரக்ோலம் என்பது இப்பபாழுவே!” 

 
பணி ெோரந்்த உலகம் மிக ளவகமோக மோறி வரும் நிலலயில், ளகோவிட் சபருந்சதோற்று 

இல ஞரக்ளுக்கு நிலைலைலை மைோசைோக்கியுள்ளது.  ளவலலயின்லம, நிரந்தரைற்ற 

பணி ஒப்பந்தங்க ், குலறவோன ஊதியம், ெமூக போதுகோப்பின்லம ஆகியலவ 

இன்லறய சபரும்போலோன இ ம் ததோழிைோ ரக் ின் நிலலலம என்றோகி விட்டது. 

சதோழிற்ெங்கங்க ில் இல ஞரக் ின் பங்க ிப்பு மிகவும் குலறளவ.  இந்தப் ளபோக்லக 

மோற்ற யூனியன்க ் முலனப்புடன் செயலோற்றி, இ ம் உறுப்பினரக் ் தங்க ின் 

மபோக்கிற்கு ஏற்றவோறு துடிப்புடன் தசைை்பட ளதலவயோன இடத்லதயுை், வ த்லதயும் 

உருவோக்க உறுதி செய்ய ளவண்டும். அலை அைரக்ளின் தசைை்போட்டிற்குை், 

தலைைரக்ளோக ைளரச்ச்ிக்குை் பைனுள்ளதோக இருக்குை். இதுமை உலசகங்கும் உள்ள 

சதோழிற்ெங்க இயக்கத்தின் எதிரக்ோலத்லத நிரண்யிக்கும். 
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ததோழிற்சங்கங்கள் இ ம் சதோழிலோ ரக்ளுக்கு ததோடரப்ுலடைதோக இருக்க, நோங்க ் 

விடுக்கும் ளகோரிக்லகக ் : 

 

1. முடிபெடுக்கும் அமமப்புகளின் இமளஞர்கள் இடம்பபறவெண்டும் என்று 

நாங்கள் வகாருகிவறாம். 

பல இ ம் சதோழிலோ ரக் ், சதோழிற்ெங்கங்க ின் மதிப்பீடுகல   

ஏற்றுக்சகோ ்கிறோரக் ்.  அலனத்து ததோழிைோளரக்ளுக்குை் தபோருத்தைோன ைலுைோன 

ததோழிற்சங்கங்கலள உருைோக்குைலத உறுதி தசை்ைதிை் இலளஞரக்ளின் குரை்கள் 

முக்கிைைோனலை. முடிவுக ் எடுக்கப்படும் ளபோது அந்தக் கூடட்த்தில் இ ம் 

உறுப்பினரக் ் கடட்ோயம் அங்கம் வகிக்க ளவண்டும்.  அப்ளபோது தோன், அதில் 

எடுக்கப்படும் முடிவுகள் மூைை்  இ ம் சதோழிலோ ரக்ளின் ததோடரந்்த பங்தகடுப்லப, 

அைரக்ள் சங்கைோக இலணைலத, ளவலல இடத்திலும், தங்க து ெமூகங்க ிலும் 

எதிரச்கோ ்ளும் பிரெல்னகல ப் பிரதிநிதிப்படுத்துைலதயுை் உறுதி செய்யலோம். 

2. இணைஞர்கைின் பங்கைிப்ணப அதிகப்படுே்ே இை்டஸ்டர்ிஆல்  லு ோன 

நட டிக்ணககணை உரு ோக்கும். 

இண்டஸ்ட்ரிஆலின் அலனத்து செயல்போடுக ், ஜி எஃப் ஏ கண்கோணிப்புக் கமிடட்ிக ் 

ைற்றுை் முடிதைடுக்குை் கடட்லைப்புக்கள் ஆகியவற்றில், இல ஞரக் ் பங்ளகற்லப 

அதிகரிக்குை் சபோருட்டு, இண்டஸ்ட்ரிஆல் தனது உறுப்பினரக்ல   எப்ளபோதும் 

ஊக்கப்படுத்தும்.   

 

3. இணைஞர்களுக்கான சங்கம் அமமத்கும் பிரசச்ோரங்கணை நோங்கை் 

 வகோருகிவ ோம். 

இ ம் சதோழிலோ ரக் ் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தப்பட ளவண்டும் என யூனியன் 

உண்லமயோகளவ விரும்பினோல்,    சதோழிற்ெங்கங்களுக்குப் ளபோதிய கட்டலமப்ளபோ, 

வ ங்கள ோ இல்லோத நோடுக ில் அதிக கவனம் செலுத்தும் ளநோக்கில் உறுதியோன 

வ ங்க ின் ஆதரவும், சரிைோன நிதியும், ளபோதிய ளநரமும் ஒதுக்தி இண்டஸ்ட்ரிைோை் 

குமளோபை் யூனிைனுை் அதன் உறுப்பினரக்ளின் தலைலையுை், குறிப்பிட்ட 

பிரசச்ோரங்களுக்கு ஆதரைளிக்க மைண்டுை். 

 

4. பிராந்திய மற்றும் சரெ்வதச திறன் வமம்பாட்டு பரிமாற்ற திட்டங்கமள 

நாங்கள் வகாருகிவறாம். 

நம் சதோழிற்ெங்கங்க ின் அலனத்துப் தபோறுப்புக ிலும், இல ஞரக்ல  ஈடுபடுத்தி, 

உலக அ வில் வலிலமயோகவும், சவற்றிகரமோகவும் நோம் உருவோக ளவண்டுசமன்றோல், 

உலசகங்கும் இருக்கும் பிற இ ம் சதோழிலோ ரக்ளுடன் நோம் உறவுகல  வ ரத்்துக் 

சகோ ்  ளவண்டியது அவசியமோகும்.  இல ஞரக்ளுக்கு அதிகோரம் அ ிக்கும் 

திடட்ங்க ், இல ஞரக்ளுக்கு கல்வி வோய்ப்புக்க ் மற்றும் பரிமோற்ற திடட்ங்க ் 

ளபோன்றலவ, பரஸ்பரம் ஒருவருக்சகோருவர ்கற்றுக் சகோ ்ளும் திறன்கல  வ ரத்்து, 

இல ஞரக்ல   ததோழிற்சங்கங்களிை் ஈடுபடுத்துவதற்கோன சிறந்த வழிகல  

உருவோக்கும். 
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5. நாங்கள் இமளஞர் மற்றும் இமளஞர் பபண்ணிய அகாடமிமய 

 வகாருகிவறாம் 

இ ம் ளபோரோடட் வீரரக்ல யும், இ ம் சபண்ணியவோதிகல யும் நம்பிக்லகயு ்  

தலலவரக் ோக மோற்ற, கட்டலமப்புக்க ் மற்றும் ளபோதிய திறன் வ ரக்்கும் 

பயிற்சிக ் ளதலவ.  பிரோந்திய மற்றும் ளதசிய அ வில் இந்த அகோடமிலய நிறுவலோம். 

 

6.  எங்கைது எதிர்கோலம் தேோடர்போன எல்லோ வபசச்ு ோர்ே்ணேகைிலும் 

 இணைஞர்கைின் பங்கைிப்ணப நோங்கை் வகோருகிவ ோம். 

இல ஞரக்ளுக்கோன ளவலல என்பது நிசச்ைைற்ற பணி, ஒப்பந்த போதுகோப்பின்லம, 

ஊதிய போதுகோப்பின்லம என்பதோகளவ இருக்கிறது.  போதுகோப்போன ைற்றுை்  

நை்பிக்லகலை அளிக்கக் கூடிை எதிரக்ோலத்லத உறுதி செய்ய அலனத்து 

இல ஞரக்ளுக்கும்  கண்ணியமோன, தரமோன ளவலலக ் கிலடக்க ளவண்டும் என்று 

நோங்க ் ளகோரிக்லக விடுக்கிளறோம்.  இது ெோத்தியமோவதற்கோன ஒளர வழி , கூட்டு 

ஒப்பந்தங்க ் மற்றும் ளவலல  வோய்ப்புக் சகோ ்லகக ் குறித்த ளபெச்ுவோரத்்லதக ில் 

இல ஞரக் ் ஈடுபடுத்தப்படுவது தோன்.  

 

7. போலியல் அடிப்பமடயிலான ென்முமறமய முடிவுக்குக் தகோை்டுெர நோங்கை் 

வகோருகிவ ோம். 

போலியல் அடிப்பலடயிலோன வன்முலற என்பது இன்லறக்குை் ஒரு நிதரச்னைோன 

உண்லை.   பணியிடங்க ிலும், நமது யூனியன்களுக்கு ்ளும் போலியல் சதோந்தரவுக ் 

நடந்து சகோண்டு தோன் இருக்கின்றன.  இண்டஸ்ட்ரி ஆலில் இருக்கும் அலனத்து 

இல ஞரக்ளும் இலத எதிரக்்கிளறோம்.  சபண்களுக்கு போதுகோப்பு ளவண்டும் என 

நோங்க ் விரும்புகிளறோம்.  நம் அலனத்து யூனியன்க ிலும், பணியிடங்க ிலும் 

போலியல் சதோடரப்ோன விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ோரங்க ் நலடசபற ளவண்டுசமன நோங்க ் 

விரும்புகிளறோம்.   நோம் பிரதிநிதிக ோக இருக்கும் அலனத்து நோடுக ிலும் ஐ எல் ஓ 

பிரகடனம் 190 அங்கீகரிக்கப்பட ளவண்டுசமன ளகோருகிளறோம். 

 

8.  சமமோன வ ணலகை், சமமோன ஊதியம் ம ்றும் சம உரிணமகணை நோங்கை் 

வகோருகிவ ோம். 

சைத்துைமின்லையின் கோரணைோக, இளை் தபண்கள் அதிகைோக, நிசச்ைைற்ற தன்லை, 

மைலையின்லை ைற்றுை் ைறுலை ஆகிைைற்றோை் போதிக்கப்படுகின்றனர.்  நம் 

சதோழிற்ெோலலக ில் பணிபுரியும் இ ம் சபண்கலள தைளிக்தகோணரந்்து 

அைரக்ளின் நிலலலய உயரத்்த ளவண்டிய கடட்ோயத்தில் இருக்கிளறோம்.  குறிப்போக 

சபண்க ், போரம்பரய்மோக, சில ளவலலக ில் இருந்து விலக்கப்பட்டு ் லத அகற்றி 

அவரக்ளுக்கும் ெம  வோய்ப்லப ளமம்படுத்த ளவண்டும்.   

 

9. அமனெரின் குரலும் மதிக்கப்படும் பதாழிற்சங்கங்கமள நாங்கள் 

வகாருகிவறாம்.  

வயது, போலினம், பிறந்த இடம், போலின சோரப்ு, இனம், ெமூக நிலை, ைத மற்றும் 

கலோெெ்ோர போகுபோடுக ் அற்ற ஜனநோயகம் மிக்க, அலனவலரயும் உ ் டக்கிய 

ததோழிற்சங்கங்க ோக நம் இண்டஸ்ட்ரிஆல் மற்றும் அதன் உறுப்பு சங்கங்கள் இருக்க 

ளவண்டும். போகுபோடு இை்ைோத உைலக நோங்கள் மைண்டுகிமறோை். 
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10.  சிறந்த வெமல-ொழ்க்மக சமநிமலமய நாங்கள் வகாருகிவறாம். 

 

பருைநிலை மோற்ற பிரெச்ிலன, பணி உலகிை் ஏற்பட்டு ைருை் மோற்றங்க ், நிசச்ைைற்ற 

ளவலலவோய்ப்புகள் அதிகரித்தல், தசைலி சோரந்்த சபோரு ோதோரம் (கிக்/Gig) மற்றும் 

இலணை இைங்குதளப் பணிக ின் வ ரெ்ச்ி ஆகியலவ நமது எதிரக்ோலத்தின் மீது 

மிகுந்த தோக்கத்லத ஏற்படுத்துபலவ.  பணியிட உலகம் மோறி வருகிறது.  புதிய 

சதோழில்நுட்பங்க ் புதிய வோய்ப்புக்கல  உருவோக்குகின்றன இலை நமது பணிக்கும் 

வோழ்க்லகக்கும் இலடயிலோன ெமெச்ீலர ளமம்படுத்தும்.  இந்த மோற்றத்லத 

முடுக்கிவிட விரும்புகிளறோம். 

 

11.  பைி உலகம் தேோடரப்ோன விஷயங்கைில், தேோடர்ந்ே, ஆழமோன 

பயி ்சிகணை நோங்கை் வகோருகிவ ோம். 

ததோழிை்துலறயிை் பணிபுரியுை் இலளஞரக்ளுக்கு திறன்கலள மைை்படுத்தவுை், 

முடிதைடுக்குை் தபோறுப்புகலள ஏற்க அைரக்ளுக்கு அதிகோரைளிக்கவுை் மைண்டுை் 

 

12. இமளஞர்கமள சங்கமாக ஒருங்கிமணக்கும் பிரசச்ாரங்கமள ஆதரிக்க 

இமளஞர் பதாடரப்ு ெமலயமமப்புகமள நாங்கள் வகாருகிவறாம் 

ததோழிற்சங்கங்களிை் இலளஞரக்லள ஈடுபடுத்துைதற்கு இளை் ததோழிைோளரக்ள் 

இருக்குை் இடத்திை் நோமுை் இருக்க மைண்டுை் என்று நோங்கள் நை்புகிமறோை்.  எனளவ, 

இல ஞரக்ளுக்கு இலடயிலோன ததோடரப்ு ைலைைலைப்பு, ளநரம்லறயோன 

விஷயங்கல  பகிரந்்து சகோ ் வுை், யூனியன்க ில் இல ஞரக் ் எவ்வோறு 

ஈடுபடலோம், உலசகங்கும் இருக்கும் இ ம் ததோழிைோ ரக்ளுக்கு சங்கங்க ் எவ்வோறு 

ஏற்றதோக இருக்கிறது ளபோன்ற விஷயங்கல ப் பகிரந்்து சகோ ்  முடியும். 

  

13. உலபகங்கிலும் உள்ள அமனத்து இளம் பதாழிலாளர்களின் 

உரிமமகளுக்கும் உத்தரொதம் அளிக்கும் நிமலயான வெமலொய்ப்பு 

ஒப்பந்தங்கமள நாங்கள் வகாருகிவறாம். 

ளவலல மற்றும் ெமூகப்போதுகோப்புக்கு அெச்ுறுத்தலோக இருக்கும் 

பிற்ளபோக்குத்தனமோன சதோழிலோ ர ் ெட்ட சீரத்ிருத்தங்கல  நோங்க ் 

நிரோகரிக்கிளறோம்.   ளவலல, ஊதியம் மற்றும் ெமூகப்போதுகோப்பு ஆகியவற்றிற்கு 

உத்தரவோதம் அ ிக்கும் முற்மபோக்கோன ததோழிைோளர ் சட்ட சீரத்ிருத்தத்லத 

நலடமுலறப்படுத்துைதிை் இண்டஸ்ட்ரி ஆை் (IndustriALL) அதன் அலனத்து உறுப்பு 

சங்கங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்திைோக இருக்க மைண்டுை். 

 

முந்லதய தலலமுலற ெோதித்த எல்லோவற்லறயும் நோங்க ் நிரோகரிக்கவில்லல; 

மோறோக, அவரக் ின் அனுபவங்களும், அறிவும் சதோடரந்்து எல்ளலோருக்கும் கடத்தப்பட 

ளவண்டுசமன நோங்க ் அலறகூவல் விடுக்கிளறோம்.  அதனோை்தோன் நோங்கள் எங்கள் 

தலைைரக்ளுடன் கைந்து விைோதிக்க ைற்றுை் கருதத்ுப்பரிைோற்றை் தசை்ைக்கூடிை 

ைழிகோட்டுதை் திட்டங்கலளக் தகோண்டிருக்க விருை்புகிமறோை். 

 

ளமற்கூறிைைற்லற அலடை  இண்டஸ்ட்ரிஆல் உறுப்பு சங்கங்களின் ஆதரலவ 

நோங்க ் நோடுகிளறோம்.  எமது தலலவரக்ளுக்கு அலழப்பு விடுக்கிளறோம்.  உங்களுடன் 
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இலணந்து ததோழிைோளரக்ளின் அதிகோரத்லத கட்டிதைழுப்புைதற்குை் 

ததோழிைோளரக்ளின் உரிலைகலளப் போதுகோப்பதற்குை் பங்களிக்க விருை்புகிமறோை். 

ததோழிற்சங்களின் கட்டலைப்புகளிை் இலளஞரக்லள சிறந்த முலறயிை் 

ஒன்றிலணக்க, அைரக்ளுக்கோன பங்மகற்பு ைற்றுை் பிரதிநிதித்துைத்திற்கோன 

இடத்லதப் பகிரந்்து தகோள்ள மைண்டிை மநரை் இது. 

 

இளை் ததோழிைோளரக்ளோகிை நோை், நைது பிரதிபலிப்புகள் ைற்றுை் நைது 

நிலைப்போடுகலளச ் தசை்லைப்படுத்தவுை், நை்லை ததளிைோக தைளிப்படுத்திக் 

தகோள்ளவுை் மைண்டுை்.  இலதச ் செய்வதற்க்குத் மதலைைோன ஆதோரைளங்கலளக் 

தகோண்ட இலளஞரக்ளுக்கோக ஒதுக்கப்படட் இடங்கள் ைற்றுை் தளங்கலளயுை் ைற்றுை் 

இந்த தளங்கலள சோத்திைைோனதோக ைோற்றுைதற்கோன அதிகோரத்லதயுை் நோங்கள் 

மகோருகிமறோை்.  பிரோந்திய மற்றும் ெரவ்ளதெ தளங்களிை் நோங்க ் எங்கல த் 

சத ிைோக தைளிப்படுத்த விரும்புகிளறோம்.  இண்டஸ்்ட்ரிஆலும் அதன் 

உறுப்பினரக்ளும் இந்தத் த ங்கல  அதிகோரபூரவ்மோக அங்கீகரிக்க ளவண்டுசமன்று 

நோங்க ் விரும்புகிளறோம். 

 

இண்டஸ்ட்ரிஆை் ைற்றுை் அதன் உறுப்பினரக்ள் பிரோந்திை ைற்றுை் மதசிை இலளஞர ்

தணிக்லககலள மைற்தகோள்ைதற்கு முன்னுரிலை அளிக்க மைண்டுை். இது பிரோந்திை, 

மதசிை அளவிை் இலளஞரக்ள் குறித்த தசைை்போடுகளின் அளலை ததரிவிக்கவுை் 

ைற்றுை் உறுப்பு சங்கங்களிை் இலளஞர ் கடட்லைப்புகலள உருைோக்குைதற்குை் 

முன்னணியிை் இருக்குை். 

 

துமண சஹாரா ஆப்பிரிக்கா பகுதிக்கோக 

 

ளதரந்்சதடுக்கப்படட் துலண சஹோரோ ஆப்பிரிக்கோ (எஸ் எஸ் ஏ)  இல ஞர ்குழுைோனது, 

இண்டஸ்ட்ரிஆல் மற்றும் அதன் உறுப்பு சங்கங்களின் கட்டலைப்புகளிை் 

ஒருங்கிலணக்கப்படுைலத உறுதிதசை்ை விருை்புகிறது, இதனோை் குழுலைச ்

தசைை்படுத்தவுை், இலளஞரக்ளின் கட்டலைப்புகள் மதசிை, பிரோந்திை ைற்றுை் உைக 

அளவிை் நிறுைப்படுைலத உறுதிதசை்ைவுை் விருை்புகிறது. 

  

ததோழிற்சங்கத்தின் முடிதைடுக்குை் தசைை்முலறகள் உட்பட அலனத்து ததோழிற்சங்க 

நடைடிக்லககளிலுை் இளை் ததோழிைோளரக்ள் தீவிரைோக ஈடுபடுைதற்குை், அைரக்ள் 

சங்கங்களிை் முழுலைைோக ஒருங்கிலணப்படவுை், அைரக்ளின் திறன்கள் ைற்றுை் 

தகுதிகல  ளமம்படுத்த, இண்டஸ்ட்ரிஆல் ைற்றுை் அதன் ததோழிற்சங்கங்கள் முழு 

கைனத்துடன் திட்டமிட்ட முயற்சிகல  சதோடரந்்து ளமற்சகோ ்ளும். 

 

கற்றை் மநோக்கங்களுக்கோக சரிைோனதோக கருதப்படுை் மபோது, இலளஞர ்

பிரதிநிதிகலள அலைப்பலத பிரோந்திை தசைற்குழு பரிசீலிக்க மைண்டுை்.  


