সামা$জক সুর*া ছাড়া -কান -শাভন কাজ নয়
আ"জ$ািতক *শাভন কাজ িদবেস, ই3াি4অেলর 89ি:না হাজােগাস-=েজন *পাশাক ?িমকেদর
উপর *কািভেডর Cভাব এবং এই কমশ8Fর
$
জনG সামা8জক সুরIা অজ$েনর জনG িবJবGাপী Cচারণার
উপর *জার িদেয়েছন।
দুই বছর আেগ যখন পািভ* চাকির হারােলন, সবিকছS বদেল *গল। আেগ, িতিন এক দশেকরও *বিশ
সময় ধের বাংলােদেশর একVট *পাশাক কারখানায় অপােরটর িহেসেব কাজ কের আসিছেলন। এখন
িতিন তার চাকির হািরেয়েছন এবং তার িতন স"ােনর ভরণেপাষেণর জনG সংYাম কের যােZন।
“আমার িতনVট স"ান আেছ। আমার [ামী পIাঘাতY] - খুব অসু^। পিরবােরর একমা_ উপাজ$েনর
উৎস আিম। আমার বাaারা bুেল পড়েছ। আমােক ডাFােরর খরচ িদেত হয়। এত খরচ আেছ। আিম
এটা আর সহG করেত পারিছ না। বাaারা bুেল যােZ। আমার অেনক টাকার Cেয়াজন, িকd আিম
িকছSই পা8Z না। ”
িবJবGাপী দিIণাeেলর *পাশাক উৎপাদনকারী *দশfিল বড় gGা3fিলেক অেপIাকৃত কম কর
এবং িনয়iেণ িশিথলতা Cদান কের, িকd নােমমা_ কেয়কVট gGা3 ফGাlির ?িমকেদর Cিত তােদর
বাধGবাধকতা পূরণ করেছ।
পািভর ঘটনা *কান িব8Zn মামলা নয়। অo িকছS গােমpস
$
?িমকেদর িনরাপqা *বrনী আেছ।
অসু^তা, গভ$াব^া বা অCেয়াজনীয়তা - এসবিকছS একVট পিরবারেক চরম দািরেsর িদেক ধািবত
করেত পাের।
*কািভড মহামারী এই ?মশ8Fর দুবলতােক
$
উেtািচত কেরেছ এবং সuসািরত কেরেছ।
শায়ান* *ক তার vী অসু^ হওয়ার পর চাকির ছাড়েত বলা হেয়িছল এবং িতিন কােজ আসেত বGথ $
হেয়িছেলন। িতিন Cায় পাঁচ বছর *সখােন কাজ কেরিছেলন। তার vী একজন কGাxার *রাগী িছেলন
এবং িতিন *কািভেড আ9া" হওয়ার পর হাসপাতােল ভিত$ িছেলন। শায়ান বেলন, “যখন আিম
কারখানায় িফের *গলাম তখন তারা বলল আগামীকাল কােজ আসেব না। তারা আমার সােথ খুব
অশালীন ভাষা বGবহার কেরেছ। ”
শায়ােনর vী এখেনা সু^ হনিন। শায়ান এখন তার ৯ বছেরর *ছেলেক একাই লালন-পালন করেছন, তার
বড় পিরবারেক সহেযািগতা করেছন এবং িরকশাচালক িহসােব কাজ কের সকল চািহদা পূরণ করেত
চান। ফGাlির তােক *য সুিবধাfিল িদেব বেলিছল িছল তা তােক *দওয়া হয়িন। তার ইউিনয়ন এবং
ই3াি4অেলর এর সাহােযG, িতিন তার িকছS পাওনা অথ $ আদায় করেত *পেরিছেলন, িকd *সটাই
সবিকছS নয়। িতিন বেলন, “আিম আমার *ছেলেক িশিIত করার *চrা করিছ, পিরবােরর জনG আমার
*সরাটা *দওয়ার *চrা করিছ। যিদ ফGাlির আমার পাওনা পিরেশাধ কের, তাহেল আমার দৃঢ় িবJাস
আিম আমার *ছেলেক আরও ভােলা অব^ােন রাখেত পারব। ”

কেরানাভাইরাস *যসব ফGাlিরfেলােক CতGIভােব Cভািবত কেরেছ তােদর পাশাপািশ ফGাlির ব|
হেয় যাওয়া বা অড$ার হারােনার কারেণ *কািভড তােদর হাজার হাজার উপাজ$ন িছিনেয় িনেয়েছ।
মানবী* কাঁদেত কাঁদেত আমােদর বলিছেলন *য িতিন *য ফGাlিরেত গত পাঁচ বছর ধের িফিনশার
িহেসেব কাজ কেরিছেলন ছয় মাস আেগ *সটা ব| হেয় *গেছ। িতিন তার বাসা ভাড়া পিরেশাধ করেত
বা খাবার িকনেত পুেরাপুির অIম, *স কারেন িতিন ঋণYহেন বাধG হেয়েছন এবং এখন উেZেদর
মুেখামুিখ হেZন। "আিম ঋণY]। িকd আিম এটা পিরেশাধ করেত পারিছ না। এখন *কউ আমােদর
টাকা িদেত চায় না। আমার *ছেল যিদ িকছS *খেত চায়, আিম তােক িকছS *খেত িদেত পারিছ না। ”
িবJবGাপী *পাশাক িশo এই সকল ?িমকেদর বGথ $করেছ, অেনক gGা3 এখনও *[Zােসবী উেদGাগ
এবং ফGাlির অিডেটর সােথ জিড়ত।
আমরা যিদ গােমpস
$
*সlের *শাভন কাজ করেত চাই, তাহেল সা~াই *চইেনর Cিত•িত অবশGই
আইনগতভােব Cেয়াগ করেত হেব। *[Zামূলক কমকা3
$
এVটেক সমাধান কের না। আমােদর gGা3,
িনমাতারা
$
এবং ইউিনয়েনর মেধG বাধGতামূলক চS8F দরকার যা ?িমকেদর তােদর CাপG িনরাপqা
*বrনী িন8€ত করেব। *ট•টাইল এবং গােমpস
$
িশেo [া^G ও সুরIায় নতS ন আেলািচত আ"জ$ািতক
চS8F আধুিনক সরবরাহ শৃ‚ল িশo সƒক$ *কমন হওয়া উিচত তার জনG মেডল Cদান কের।
*সlেরর মেধG ইউিনয়ন শ8Fেক শ8Fশালী করা f„…পূণ।$ ^ানীয়ভােব ?িমকেদর সংগVঠত করা এই
িনরাপqা বলয়fেলা ^াপেনর জনG আরও *বিশ সুিবধা ‡তির করেব। আ"জ$ািতকভােব এই কায9েম
$
*যাগদান, এবং ই3াVˆঅল-এর িবJবGাপী Cচারািভযােন অংশYহণ কের, ইউিনয়নfিল, পুেরা
*সlরেক দৃশGমানভােব Šপা"িরত করেত সাহাযG করেত পাের।

"পাশাক খােত সামা,জক সুর0ার জন2 ই4া56অল-এর ;চারািভযান স@েকA আরও তেথ2র
জন2, "যাগােযাগ কFন chajagos-clausen@industriall-union.org
*?িমকেদর পিরচয় রIার জনG নাম পিরবত$ন করা হেয়েছ, িকd এখােন উে‹খ করা ?িমকরা সবাই
বাংলােদশী
বH / সাইড বার তথ2
সামা,জক সুর0া িক?
সামা8জক সুরIা হল নীিতমালা এবং কমসূ$ িচর একVট *সট যা *কান চে9র মেধG দািরsG এবং দুবলতা
$
Œাস এবং Cিতেরােধর জনG িবেশষভােব িডজাইন করা হেয়েছ। সামা8জক সুরIার সুিবধাfেলার মেধG
রেয়েছ িশ• ও পিরবােরর জনG সুিবধা, মাতৃ…, *বকার…, কমসং^ােন
$
দুঘটনা,
$
অসু^তা, বাধকG,
$
অIমতা, *বঁেচ থাকা, *সইসােথ [া^G সুরIা।
সামা8জক সুরIা রােˆর মাধGেম রােˆর িবিভn িbম বা কর-অথািয়ত
$
সুিবধাfিলর সাহােযG Cদান করা
*যেত পাের, অথবা অনGানG *:কেহাŽার *যমন মািলকেদর মাধGেমও *দয়া *যেত পাের।

-পাশাক িশ4 স5েক7
নারী Lিমক: *পাশাক খােত Cায় ৮০% ?িমক হেলন নারী *যখােন িবJবGাপী উৎপাদন কম’েদর
সবিমিলেয় মা_ এক তৃতীয়াংশ নারী ?িমক। *যসকল চাকিরেত *বিশরভাগ ?িমকই নারী *সখােন কম
*বতন, দীঘ কম
$
ঘ“া,
$
*পশাগত [া^G এবং িনরাপqা ঝু ঁ িকর পাশাপািশ সিহংসতা এবং হয়রািনর Cবণতা
রেয়েছ।
"Mাবাল সাউথ: গােমpস
$
িশo ?ম িনভ$র িশo *যখােন কম িবিনেয়াগ, কম Cযু8Fর Cেয়াজন এবং
কম মূলG সংেযাজন, তাই গােমpস
$
উৎপাদন িবJবGাপী দিIেণ *ক•ীভূ ত। িকছS িকছS *Iে_, *কান
*কান অথনীিতেত
$
গােমpস
$
উৎপাদনেক Cধান িশেoর মযাদা
$ *দওয়া হয়।
"কািভেডর অথৈনিতক
A
;ভাব: মািক$ন যুFরাˆ এবং ইউেরাপীয় বাজােরর জনG সরকারী
আমদািনর তথG অনুযায়ী ২০২০ সােলর জনG *পাশাক আমদািনেত •ধুমা_ বািতল আেদেশর
কারেণই ১ িবিলয়ন ডলােরর বGবধান *দখায়।

