க ோவிட்–19

மனிதோபிமோன

நெருக் டியில்

பன்னோட்டு

வர்த்த

ெிறுவனங் ளின்

நபோறுப்புணர்வு: ஆயத்த ஆடைத் நதோழிற்சோடை பணியோளர் ளுக்கு ெிவோரண பங் ளிப்பு
ஏப்ரல் 2020
I. ஆயத்த ஆடை ததொழிற்சொடை பணியொளர்கள் எதிர்தகொண்டுள்ள ககொவிட்-19 தெருக்கடி
ககொவிட்-19
கொரணமொக,

ததொற்று

உைகின்

ஆசியொவிலுள்ள

உைகளொவியதொகவும்

தபரும்பொைொன

ஆயத்த

ஆடை

கவகமொக

பகுதிகளுக்கு

ததொழிற்சொடை

பரவுவதொகவும்

ஆடைகடள

பணியொளர்கள்

இருப்பதன்

உற்பத்தி

தசய்யும்

ெிர்கதியொன

ெிடைக்கு

தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சொதொரண ெிடைமகளிகைகய பை இைர்பொடுகளினொலும் வருடமயினொலும்
குடைந்தபட்ச
பிரச்சடனயின்

வொழ்க்டகத்தரத்துைன்
தகொடூரத்டதத்

வொழும்

தொங்கிக்

இந்த

பணியொளர்கள்

தகொள்வதற்கு

குடைந்தபட்ச

இந்த

மொதபரும்

வொய்ப்புகடளகய

தகொண்டுள்ளனர். தொம் வறுடமயில் வொழ்கின்ைகபொதிலும், வருைம் முழுவதும் உைகளொவிய
ரீதியில் இைொபகரமொக இயங்கக்கூடிய ஆயத்த ஆடை ததொழிற்துடைக்கொக உற்பத்தி தசய்யும்
பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த பணியொளர்களின் துயரத்தில் பங்தகடுப்பது தொர்மீ க கைடமயொகும்.

இப்பணியொளர்கள் எதிர்தகொள்ளும் தெருக்கடியின் அளடவ புரிந்து தகொள்வதற்கொக ஆசியொவில்
ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி தசய்யும் ெொடுகளிலுள்ள ததொழிற்சங்கங்களுைன் ஆசியொ புகளொர் கவஜ்
அடையன்ஸ்

பணியொற்ைி

வருகிைது.

பணியொளர்களும்

அவர்களது

குடும்பங்களும்

பட்டிணியுைனும், இருப்பிைமின்ைியும் பல்கவறு உைல் உபொடதகளுைன் சுகொதொர ெைன்கடளப்
தபை முடியொதவர்களொகவும் இருப்படத ெொம் அைிகவொம். இந்த இக்கட்ைொன ெிடையில் தபரிதும்
பொதிக்கப்பட்ைது எந்ததவொரு ஆதரவுமில்ைொத புைம்தபயர் பணியொளர்ககள அதிகமொகனொர் ஆவர்.

பணியொளர்களின் கதடவகள் பைதரப்பட்ை தன்டமயுடையதுைன், அவற்ைிற்கு குறுகிய மற்றும்
ெீண்ைகொை

தடையீடுகள்

ததொழிற்சங்கங்களும்

கதடவப்படுகின்ைன.

இந்த

கதடவகடள

தவவ்கவறு

பூர்த்தி

ெொடுகளிலுள்ள

தசய்வதற்கொன

பணியொளர்களும்

ககொரிக்டககடள

விருத்தி

தசய்து வருகின்ைனர்.
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II. ஆயத்த ஆடைத் நதோழிற்சோடை பணியோளர் ளின் நெருக் டிக்கு பன்னோட்டு வர்த்த
ெிறுவனங் ளின் நபோறுப்புணர்வு
அரசொங்கங்கள் மற்றும் விெிகயொக ததொழிற்சொடைகளுக்கு அப்பொற்பட்டு, ெவன
ீ
கபொக்குகளுக்கு
ஆயத்த ஆடைகடள உற்பத்தி தசய்கவொர், வர்த்தக ெிறுவனங்கள் மற்றும் தமொத்த வியொபொரிகள்
கபொன்ை உைகைொவிய ததொழிற்துடையொனது, ெவெொகரிக ஆடைகடள உற்பத்தி தசய்யும் ஆடைத்
ததொழிற்சொடை பணியொளர்களின் ெைன்கடள ெிர்ணயிப்பதிலும் அதற்கு பங்களிப்பதிலும் மிக
முக்கியமொனததொரு பங்கொற்றுகிைது. இந்த உற்பத்தி சங்கிைியில் 40 மில்ைியனுக்கும் அதிகமொன
(60

சதவதமொனவர்கள்
ீ

எதிர்தகொள்ளப்படும்

ஆசியொவிலுள்ளனர்)

இந்த

தீவிர

ெிர்கதி

உற்பத்திப்

ெிடைடய

பணியொளர்களொல்

ெீக்குவதற்கு

பன்னொட்டு

தற்கபொது

ெிறுவனங்கள்

பங்களிக்க கவண்டியது கட்ைொயமொகும்.
வர்த்தக

ெிறுவங்களின்

விெிகயொக

சங்கிைிகள்

குைித்த

அவற்ைின்

தபொறுப்புணர்வொனது,

ெீண்ைகொைமொக ெிைவி வரும் பிரச்சடனயொக இருப்பதுைன், அது பல்கவறு பரிமொணங்கடள
உள்ளைக்கியதொகும்.
இருப்பதுைன்,

உைகளொவிய

விெிகயொக

விெிகயொகஸ்தகர்களின்

தீர்மொனிக்கின்ைன.

தபரும்பொலும்,

சங்கிைியில்

விெிகயொக

இைொபத்டதயும்

பன்னொட்டு

வர்த்தக

உரிடமயொளர்களொக

பன்னொட்டு

ெிறுவனங்கள்

ெிறுவனங்ககள

தங்களது

உற்பத்தி

ெடைதபறும் கதசங்களில் எதிர்தகொள்ளும் இைர்பொடுகடள, இடைத்தரகர்களின் மீ து சுமத்தி தனது
தபொறுப்புணர்விைிறுந்து
தங்களது

விெிகயொக

விைகிவிடுகின்ைன.
சங்கிைியில்

உள்ள

இருந்தகபொதிலும்

பன்னொட்டு

இைர்பொடுகளுக்கொன

ெிறுவனங்கள்

தபொறுப்டப

ஏற்கவும்,

அற்பணிப்புைன் தசயல்பை கவண்டியதன் முக்கியத்துவத்டத அவற்றுக்கு வழியுறுத்தி சர்வகதச
ததொழிைொளர்

அடமப்பு,

உைகளொவிய

ததொழிற்துடை

அடமப்பு,

தபொருளொதொர

ஒத்துடழப்பு

மற்றும் கமம்பொட்டு அடமப்பு மற்றும் ததொழிைொளர் உரிடம இயக்கம் கபொன்ை அடமப்புகள் குரல்
தகொடுத்து வருகின்ைன.
பன்னொட்டு வர்த்தக ெிறுவன விெிகயொக சங்கிைியில் ஏற்படும் இைர்பொடுகளுக்கொன தபொறுப்டப
அடவ எந்ததந்த வழிகளில் ஏற்க முடியும் என்பது ததொைர்பொன முக்கிய மொற்ைங்கடள வர்த்தக
ெிறுவனங்கள் உருவொக்குவது உள்ளிட்ை உைக அளவிைொன விெிகயொக சங்கிைியில் முக்கிய
மறுசீ ரடமப்புகடள ஏற்படுத்த கவண்டிய கதடவடய தற்கபொடதய இைர் தவளிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆயத்த ஆடை ததொழிற்சொடை பணியொளர்கள் மீ து ககொவிட்-19 ஏற்படுத்தியுள்ள தொக்கத்டத
கபொக்குவதற்கு

குைிப்பிட்ை

மனிதொபிமொனதுமொன

ெிவொரண

தெருக்கடிகளுக்கு

பங்களிப்புகடள
பதிலுடரக்குமொறு

முன்னிறுத்தி
பன்னொட்டு

அவசரமொனதும்
ெிறுவனங்களுக்கு

அடழப்பு விடுத்து, 2020ஆம் ஆண்டு மொர்ச் மொதம் 23ம் கததி ஆசியொ புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ்
பிரகைனதமொன்டை தவளியிட்டிருந்தது.
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III.

விெிகயொக

சங்கிைியில்

ஆயத்த

ஆடை

பணியொளர்களுக்கொன

உைனடி

ெிவொரணத்டத

பன்னொட்டு வர்த்தக ெிறுவனங்கள் தங்களது வருைொந்திர தமொத்த வருமொனத்தின் 2 சதவதத்டத
ீ
தசலுத்துதல்
உைனடித் தீர்வொக, தனிடமப்படுத்தல் மற்றும் உற்பத்தி ரத்து உட்பை பல்கவறு கொரணங்களுக்கொக
ஏற்பட்ை பணிகளின் வருமொன இழப்பு ததொைர்பொக அவசரமொக பதிைளிக்க கவண்டும் என ஆசியொ
புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ் முன்தமொழிந்திருந்தது. தற்கபொது உைக அளவிைொன விெிகயொக
சங்கிைியில் ஒப்பீட்ைளவில் குடைந்த இைர்பொடுகடளகய சந்திக்கும் பன்னொட்டு ெிறுவனங்கள்
அரசொங்கத்திற்கும், தங்களது விெிகயொகஸ்தகர்களது முயற்சிக்கும் ஆதரவு அளிக்க கவண்டியது
கட்ைொயமொனது என்பதுைன், அடவ டகதயழுத்திட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பை கவண்டும்.
தபரும்பொலும் தபண் ததொழிைொளர்கடள தகொண்ை இந்த விெிகயொக சங்கிைியில், பணியொளர்கள்
மீ து ககொவிட்-19 இன் தகொடூர தொக்கத்தின் ஒரு பகுதிடயகயனும் தடுக்க கூடிய “ஒரு முடை
பன்னொட்டு ெிறுவனங்களின் விெிகயொக சங்கிைி ெிவொரண பங்களிப்பி” னூைொக (SRC) இந்த அவசர
தெருக்கடிக்கு ஆயத்த ஆடை பன்னொட்டு ெிறுவனங்கள் பதிைளிக்க கவண்டிய முடைடய ஆசியொ
புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ் முன்தமொழிகிைது.
ஆசியொ புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸின் இந்த ஒரு முடை பன்னொட்டு வர்த்தக பங்களிப்பின்
அளவைொனது
ீ
ஆசியொவிலுள்ள விெிகயொக ததொழிற்சொடைகளின் இைொபத்தில் பன்னொட்டு வர்த்தக
ெிறுவனங்களின் அளவு மற்றும் பங்கீ டு என்ை அடிப்படைடய தகொண்ைதொகும்.
2020ஆம் ஆண்டு ஜீன் மொதத்தின்கபொது, பணியொளர்களின் சரொசரி வருமொன இழப்பொனது அந்ெொள்
வடர

60

ெொட்களுக்குரியதொகக்

ெடைமுடையின்

கணக்கிைப்பட்ைதன்

கதடவக்ககற்ப,

தமது

அடிப்படையில்,

விெிகயொக

தபொறுப்பொன

ததொழிற்சொடைகளில்

வியொபொர

பணியொற்றும்

ஒவ்தவொரு பணியொளருக்கும் இந்த ெிவொரண பங்களிப்டப வர்த்தக ெிறுவனங்கள் கமற்தகொள்ள
கவண்டுதமன ெொம் ககட்டுக்தகொள்கிகைொம்.
ஊதிய

இழப்பு

ததொைர்பொக

கிடைக்கக்கூடிய

தரவுகளின்

அடிப்படையில்,

ஒவ்தவொரு

ததொழிற்சொடையிலும் கைந்த 12 மொதங்களில் வர்த்தக ெிறுவனங்களினொல் ஈட்ைப்பட்ை தமொத்த
வருமொனத்தில் அதிகபட்சமொக 2 சதவதமொக
ீ
தமது விெிகயொக சங்கிைி பங்களிப்டப பன்னொட்டு
வர்த்தக ெிறுவனங்கள் வழங்க கவண்டிவரும் என ெொம் முன்தமொழிகிகைொம். இந்த ெிவொரண
ததொடகயொனது

தங்களது

விெிகயொகஸ்தகர்கள்

விெிகயொக

மூைமொக

சங்கிைியில்

கெரடியொக

பணியொற்றும்

தசலுத்தகவண்டும்

என

ததொழிைொளர்களுக்கு
ககட்டுக்தகொள்கிகைொம்.

பன்னொட்டு ெிறுவனங்கள் இந்த பங்களிப்டப தங்களது விெிகயொகஸ்தகர்களுக்கு வழங்குமொயின்,
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தெருக்கடியின்

பொதிப்புகடள

குடைப்பதற்கு

ஒவ்தவொரு

பணியொளருக்கும்

உதவியுள்ளதொக இருக்கும்.
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விெிகயொகஸ்தகர்களுக்கு

வழங்கியுள்ள

உற்பத்தி

ககொரிக்டககள்

ததொைர்பொன

தமது

கட்டுப்பொடுகளுக்கும் ெீண்ைகொை உறுதிதமொழிகளுக்கும் பன்னொட்டு ெிறுவனங்கள் மதிப்பளிக்க
கவண்டும்

என்ை

உைகளொவிய

ததொழிைொளர்

மற்றும்

மனித

உரிடமகள்

அடமப்புகள்,

ததொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் விெிகயொகஸ்தகர்களின் ககொரிக்டககளுக்கு ஆசியொ புகளொர் கவஜ்
அடையன்ஸ்

தனது

ஆதரடவயும்

விெிகயொகஸ்தகர்களுக்கு
தசய்யப்பட்ைவற்றுக்கும்

வலுப்படுத்தடையும்

வழங்கப்படும்
ஏற்கனகவ

ெிவொரண

வழங்கப்பட்ை

ததரிவித்துக்தகொள்கிைது.

பங்களிப்பு
உற்பத்தி

என்பதுைன்,

ஆர்ைர்களுக்கும்

இது

உற்பத்தி
ததொடகடய

வழங்குதல், உற்பத்தி ஆர்ைர்கடள ரத்து தசய்யொடம, ஏற்கனகவ வழங்கப்பட்ை ஆர்ைர்களுக்கும்
அதற்கு உண்ைொன ததொடகடய தசலுத்துதல், ஏற்கனகவ குடைவொக விடை மதிப்பிைப்பட்ை
ஆர்ைர்களுக்கு விடைக்கழிவு ககொரொடம கபொன்ை ெடைமுடையிலுள்ளதும் தற்கபொதுள்ளதுமொன
பன்னொட்டு வர்த்தக ெிறுவனங்களின் விெிகயொக சங்கிைி கட்டுப்பொடுகளுக்கு இது பதிலீைொக
அடமயொது. ஆட்குடைப்பு, பணியொளர்கடளத் திருப்பி அனுப்புதல் மற்றும் ததொழிற்சொடைகடள
மூடுதல்

கபொன்ை

சந்தர்ப்பங்களில்

வழங்கும்

சமூக

பணிக்தகொடை

பங்களிப்புக்குரிய

பணியோளர் டள

நசன்றடை ிறதோ

கட்டுப்பொடுகடளயும் இது பதிலீடு தசய்யொது.

IV. பன்னோட்டு

வர்த்த

ெிறுவனங் ளின்

பங் ளிப்பு

என்படத உறுதிபடுத்துதல்
வியொபொர

ெிறுவனங்களிலும்

அங்கு

பணிபுரியும்

ததொழிைொளர்களது

ெைன்களுக்கு

பயன்

தரக்கூடிய தகொள்டககடளயும், சட்ை ெைவடிக்டககடளயும் பை அரசுகள் தசய்து வருகின்ைன.
தெருக்கடிகொை
கதவுகளும்

ஆதரவு

மூைங்கள்

தட்ைப்பட்டு

விெிகயொகஸ்தகர்களும்

என்ை

வருகிைன.

தமது

அடுப்படையில்
எதிர்வரும்

தபொறுப்புணர்டவ

சர்வகதச

ெிதி

மொதங்களில்

உணர்ந்து

ெிறுவனங்களின்
அரசொங்கங்களும்

ெைக்கின்ைனவொ

என்படத

உறுதிபடுத்துவதற்கொக ஆசியொ புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ் ஆசியொவிலுள்ள ஆயத்த ஆடை
உற்பத்தி தசய்யும் ெொடுகளில் இவற்டை ஆரொய்ந்தும் கண்கொணித்தும் வருகிைது.
இந்தத் தடையீடுகள் எதுவொயினும், இங்கக வடரயறுக்கப்பட்ைதற்ககற்ப விெிகயொக சங்கிைி
ெிவொரண பங்களிப்டப வழங்குமொறு வர்த்தக ெிறுவனங்களுக்கு ெொம் வைியுறுத்துகிகைொம். இதன்
மூைமொக பை ெொடுகளிலுள்ள பற்ைொகுடைகடளத் தீர்ப்பதும் அவசியமனதொகும்.
ெவெொகரிக பன்னொட்டு வர்த்தக ெிறுவனங்களினொல் ஏற்படுத்தப்பட்ை உைகளொவிய விெிகயொக
சங்கிைியின்

அசமத்துவம்

மற்றும்

இைர்பொடுகள்

ஏற்பட்டுள்ள

இந்த

தெருக்கடி

ெிடையில்,

ஒவ்தவொரு பன்னொட்டு வர்த்தக ெிறுவனங்களும் பின்வருவனவற்டை கமற்தகொள்ள கவண்டும்
என ஆசியொ புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ் முன்தமொழிகிைது:
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உற்பத்தி ெொடுகளிலுள்ள தமது ஒவ்தவொரு விெிகயொக ததொழிற்சொடையிலும் கைந்த 12
மொதங்களில் கிடைத்த தமொத்த வருமொனத்தில் 2 சதவதத்டதத்
ீ
தமது விெிகயொக சங்கிைி
ெிவொரண பங்களிப்பொக உைனடியொக அைிவிக்க கவண்டும்.



இந்த ெிவொரண பங்களிப்டப தபறுவதற்கு தகுதி வொய்ந்த அடனத்து பணியொளர்கடளயும்
தசன்ைடைவடத

கருத்தில்

தகொண்டு

விெிகயொகஸ்தர்களுைன்

இடணந்து

பணியொற்றுவதற்கு அந்தந்த ெொடுகளிலுள்ள ஆசியொ புகளொர் கவஜ் அடையன்ஸ், அதன்
உறுப்பு ததொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் கூட்ைடமப்புகளுைன் இடணதல்.

பின்வரும் ததொழிற்சங்கங்களொல் ஒப்புதல் அளிக்கபட்ைது:
Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU)
Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (CCAWDU)
Garment Labour Union (GLU), India
Karnataka Garment Workers Union (KOOGU), India
Garment and Allied Workers Union (GAWU), India
Hosiery Workers Unity Centre (HWUC), India
Mill Mazdoor Panchayat (MMP), India
Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU), India
Serikat Pekerja Nasional (SPN), Indonesia
Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Teksil, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), Indonesia
Gabungan Serikat Buruh Indonesia(GSBI)
Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI)
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92)
National Trade Union Federation (NTUF), Pakistan
The Ceylon Mercantile, Industrial and General Workers' Union (CMU), Sri Lanka
Textile, Garment and Clothing Workers Union (TGCWU), Sri Lanka
Dabindu Collective Union, Sri Lanka
National Union of Seafarers of Sri Lanka (NUSS)
United Labour Federation (ULF), Sri Lanka
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