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ે માટે ની માગણીઓ

કોરોના મહામારી આપણી અ યવ થાની ન કતને કાશમાં લાવે
છે . ખેતી ે ે મોટા ભાગના લોકોની કામની િ થિત દુ િનયાભરમાં સારી
નથી. સરહદો બંધ થઈ જવાથી અને કટોકટીનાં િનયં ણનાં પગલાં
લેવાવાથી ખેડૂતો અને ખેત મજૂ રોનાં આવક, વનિનવાહ, આરો ય
તથા સલામતી પર ભાર ે િવપરીત અસર થઈ છે અને તેમના પિરવારોના
બગીચામાં, ખેતરોમાં,
સ યોએ પણ ઘણું વેઠવાનું આ યું છે . જઓ
ે
ીનહાઉસમાં તથા પેિકં ગ કરવાનાં થળોએ વે છે અને કામ કર ે છે
તેઓ હે ર આરો ય અને સામાિજક સલામતીનાં પગલાંના લાભથી
બાકાત રહી ય છે . થળાંતિરત મજૂ રો માટે પણ ભાર ે મોટું જોખમ
ઊભું થયું છે . મજૂ ર સંઘોના અિધકારોને ઘણી વાર િનયંિ ત કરવામાં
આવી ર ા છે અથવા તે દબાવવામાં આવી ર ા છે . બહુ જ ઓછા ખેત
મજૂ રો કામ માટે ના સામૂિહક કરારો ધરાવે છે એટલે તેમની સોદાશિ
બહુ ઓછી છે . ખેતીમાં મા 5 ટકા ખેડૂતો કે મજૂ રો આરો ય અને
સુર ાના સંદભમાં કાનૂની ર ણ ધરાવે છે અને તેમનું કોઈ સરકારી
ે ી િનરી ણ થતું હોય છે .
તરથ
આંતરરા ીય મ સંગઠન (ILO) એ ખેત મજૂ રોનાં વનિનવાહ,
આરો ય અને સુર ા માટે જ ે મ ધોરણો તૈયાર કયા છે તે અહી ં આ યાં
છે .
અહી ં અમે કોરોના મહામારીના સંદભમાં ખેત મજૂ રોના ર ણ માટે
અને તેમની િજં દગી બચાવવા માટે કે ટલીક માગણીઓ રજૂ કરીએ
છીએ.

અ સલામતી માટે ખેત મજૂ રો અિનવાય છે તેથી IUF સરકારો, ખેડૂતો અને નોકરીદાતાઓ અને આંતરરા ીય
સંગઠનોને ખેત મજૂ રો અને તેમના પિરવારોના સ યોના ર ણ માટે નીચે જણાવેલાં પગલાં લેવાં િવનંતી કરીએ છીએ:

Ÿ
Ÿ

Ÿ

ાં ખેડૂતોએ કે નોકરીદાતાએ ખેત મજૂ રોને ઘર આ યું હોય યાં:

આવકનું ર ણ અને સામાિજક સલામતી:

પીવાનું પાણી, સફાઈની યવ થા અને હવાઉ સ પૂરતા માણમાં હોય.

Ÿ

ઘરમાં સાબુ, ચો ખું પાણી, ચેપમુિ
ઉપલ ધ હોય,

Ÿ

માટે સેિનટાઈઝર બધો સમય

ઘરમાં સાબુ, ચો ખું પાણી, ચેપમુિ માટે સેિનટાઈઝર બધો સમય
ઉપલ ધ હોય, કોરોનાના સંદભમાં તે માટે ચિલત આંતરરા ીય
ધોરણોનો અમલ થાય.

Ÿ

વ છતા અને સફાઈનાં પગલાં માટે ની માિહતી ખેત મજૂ રોને સમજણ
પડે તે ભાષામાં રજૂ થાય.

Ÿ

કટોકટીના સમયમાં હોટ લાઈન તરીકે કામ લાગે તે સિહતની સંચાર
યવ થા પણ હોય.

તબીબી સેવાઓની ાિ :
Ÿ

ઋતુગત મજૂ રો અને થળાંતિરત મજૂ રો સિહતના તમામ ખેત મજૂ રો અને
તેમના પિરવારોને તેઓ ગમે યાં રહેતા હોય તો પણ તેમને પરી ણ અને
સારવાર સિહતની યો ય તબીબી સેવાઓ મફત ા થાય.

ખેત મજૂ રો આવ યક સેવાઓ પૂરી પાડે છે યાર ે તેમને
મળતા વળતરમાં ત કાળ વધારો કરાવો જોઈએ.
વેતન અને ચુકવણી અંગે કમ-સે-કમ હાલ જ ે કરારો થયા છે
તેમનો તો ત કાળ અમલ થવો જ જોઈએ.

Ÿ

ાં પણ આવા કરારો થયા ના હોય યાં ખેત મજૂ રોને અમુક
વેતન તો મળવું જ જોઈએ કે જથ
ે ી તેમનો અને તેમના
પિરવારોનો વનિનવાહ થાય. મજૂ ર સંઘો સાથે મળીને
વાટાઘાટો ારા તે ન ી થવું જોઈએ.

Ÿ

કોરોના વાયરસ વધુ ના ફે લાય તે માટે કામ ફરી શ
કરવામાં આવતું નથી. વા તવમાં, તે તો વેતનની ચુકવણી
નિહ કરવાનું એક બહાનું છે .

Ÿ

ઋતુગત મજૂ રો અને થળાંતિરત મજૂ રો સિહતના તમામ
ખેત મજૂ રો અને તેમના પિરવારોને તેઓ ગમે યાં રહેતા હોય
તો પણ બીમારીની ર ઓ અને અ ય િવશેષ ર ઓ પગાર
સાથે મળવી જોઈએ તથા અક માતનો વીમો અને
િવકલાંગતાના િક સામાં વળતર પણ મળવું જોઈએ.
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પિરવહન:
Ÿ

નોકરીદાતા કે ખેડૂત મજૂ રોને કામના થળે લાવવા-લઈ જવા
માટે પિરવહનની યવ થા કર.ે તેમાં બધા વ ચે જ રી અંતર
રહે તેવી યવ થા પણ હોય.

Ÿ

પિરવહન માટે નાં વાહનોને િનયિમત રીતે ચેપમુ બનાવવાં
અને પિરવહનમાં રોકાયેલા કામદારોનું પણ યો ય ર ણ કરવુ.ં

સવસંમત આંતરર ીય ધોરણો પર આધાિરત ILOના ઠરાવો

કામના થળે સુર ા:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

કામનાં થળોએ કામ કરનારા વ ચે અંતર રહે અને જ રી
સુર ાનાં પગલાં લેવાય. યિ ગત સુર ા માટે નાં સાધનો
ઉપલ ધ હોય.
કામદારોને બધો સમય કામના થળે પીવાનું પાણી, સફાઈની
સવલત અને ર ણા ક કપડાં અને ચેપમુિ માટે જ રી
સાધન ા ય હોય.
ખેત મજૂ રો
ાં હોય યાં તેમને તેઓ સમ
માિહતી આપો.

સુર ાનાં પગલાં અનુસાર જ સાધનો અને જ રી પુરવઠો હોય,
તે મજ
ુ બ જ તેમની વહચણી થવી જોઈએ અને તેમનો ઉપયોગ
થવો જોઈએ, તથા િનયિમત રીતે તે બધું ચેપમુ થવું જોઈએ.
અસલામત થળે થી ખસી જવાનો ખેત મજૂ રોને અિધકાર હોવો
જોઈએ અને તેમાં તેમને તેમની આવક જતી રહશ
ે ે કે રોજગારી
ગુમાવવી પડશે તેવો ડર ના હોવો જોઈએ. વળી, તેમને જ યા
ખાલી કરવાનું કહેવામાં આવશે તેવો ડર પણ ના હોવો જોઈએ.
આવકનું ર ણ, સામાિજક સલામતી, માતૃ વ ર ણ, સૂિત
પછીની સારવાર, યો ય ર ણા ક સાધનો અને તીય
સતામણી સામે ર ણ વગેર ે જવ
ે ા મિહલા કામદારોના અિધકારો
યે િવશેષ યાન અપાવું જોઈએ.

મજૂ ર સંઘ અને સંચાલકોની કામના થળે આરો ય અને સુર ા
અંગેની એક સિમિત હોય. તે સફાઈ અને વ છતા અંગેનાં
પગલાં ઉપર દે ખરખ
ે રાખે અને કામદારોને માટે વધુ જોખમ
ઊભું ના થાય તેની કાળ રાખે. ઝડપી કામ, છૂટક કામના દર,
ટાફની અછત વગેર ે સજ
ં ોગોમાં આ બાબતો ખૂબ જ રી છે .
આ સિમિતઓમાં મિહલાઓનું િતિનિધ વ હોવું જ રી છે .

ર માગદશન પૂ ં પાડે છે

ઠરાવ 110-બગીચાઓ નીચેની બાબતોને આવરી લે છે :

Ÿ મંડળ રચવાનો અને સામૂિહક સોદાશિ

માં ભાગ લેવાનો અિધકાર.

Ÿ વેતનની ચુકવણી.
Ÿ કામદારો અને તેમના પિરવારો માટે પૂરતી તબીબી સેવાઓની
જોગવાઈ.

શકે તે ભાષામાં

આરો ય અને સુર ા:
Ÿ

સરકારોને પગલાં લેવાં માટે ન

Ÿ રહે વા માટે સારા ઘરની જોગવાઈ.
Ÿ પગાર સાથે ર ઓ.
Ÿ બગીચા પર જ વાજબી ભાવોએ વ તુઓ અને સેવાઓ ા થાય.
Ÿ માતૃ વના અિધકારો અને પગાર સાથે ર ઓ તથા ધા ી માતાઓને
ર ણ.
મજૂ રોની િ થિત િવષે કાયદાના આધાર ે તપાસ.
ઠરાવ 184-ખેતીમાં સુર ા અને આરો ય નીચેની બાબતોને આવરી લે છે :
Ÿ

ખેતીના કામમાં રહે લાં જોખમો દૂ ર કરીને, લઘુતમ કરીને કે તેમના પર
િનયં ણ લાવીને ખેત મજૂ રોનાં આરો યનું ર ણ થાય અને તેમને
સુર ા ા થાય.

Ÿ

આરો ય અને સુર ાનાં પગલાં લાગુ કરવાની બાબતમાં અને તેમની
સમી ા કરવાની બાબતમાં સહભાિગતા.

Ÿ

સુર ા અને આરો ય માટે િતિનિધઓની પસંદગી અને તે િવશેની
સિમિતઓમાં િતિનિધ વ.

Ÿ

ખેતીકામમાં રહે લા જોખમથી દૂ ર થવાનો અિધકાર.

Ÿ

હં ગામી અને ઋતુગત કામદારોને પણ કાયમી કામદારો જવ
ે ાજ
આય ય અને સુર ાના અિધકારો.

Ÿ

અ ય ે ોમાં હોય છે તે જ રીતે ખેત મજૂ રોનો સામાિજક સલામતી અને
આરો ય વીમાની યોજનાઓમાં સમાવેશ.

Ÿ

યં ો, માલની હે રફે ર અને પિરવહન તથા રસાયણોના ઉપયોગ સમયે
ર ણ.

Ÿ

મિહલા કામદારોનું ર ણ.

સંકિલત કાય:
Ÿ

Ÿ

ઉપરો પગલાં લેવાય, તેમના ઉપર દે ખરખ
ે રાખવામાં આવે
અને તે માટે રા ીય તર ે સંયુ રીતે યાન અપાય. સરકારી
સ ાવાળાઓ, નોકરીદાતાઓ અને મજૂ ર મંડળો તે યાસમાં
સંયુ રીતે જોડાય. છૂટક વેપારીઓ, અ
િ યાગત
પેદાશોની કં પનીઓ અને ખેત પેદાશોની ોસેસ કં પનીઓ આ
પગલાંનો અસરકારક અમલ થાય તે માટે યાસ કર.ે
ILO, FAO અને WHOએ આંતરરા ીય તર ે ખેત કામદારોનાં
આરો ય અને સુર ા માટે મજબૂત પગલાં લેવાય તે સુિનિ ત
કરવું જોઈએ. તેમની કચેરીઓ ારા તેમણે સરકારો સાથે
વાતચીત કરવી જોઈએ અને તેમને આ પગલાંના અમલ માટે
મદદ કરવી જોઈએ.

મજૂ રોના સંદભમાં ચકાસણી:
Ÿ

સરકારોએ યો ય સંસાધનો અને તાલીમબ ઇ પે ટરો ારા
ે રાખવી જોઈએ.
િનયિમતપણે આ પગલાંના અમલ ઉપર દે ખરખ

ત કાલ રાહત:
Ÿ

ાં સરહદો બંધ હોય અને બ ર મળતું ન હોય યાં ખેત મજૂ રો
િનરાધાર થઈ ગયા છે અને આવ યક સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે તેથી
ામ િવ તારોમાં સરકારોએ ત કાલ રાહત પૂરી પાડવી જોઈએ.
થાિનક અ ઉ પાદનને ો સાહન મળે અને ટે કો મળે તે માટે યો ય
પગલાં ભરવામાં આવે.

