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IUFની ખેતી �ે� માટેની માગણીઓ

આંતરરા�� ીય �મ સંગઠન (ILO) એ ખેત મજૂરોના ં�વનિનવા�હ, 

આરો�ય અન ેસુર�ા માટે જ ે�મ ધોરણો તૈયાર કયા� છે ત ેઅહી ંઆ�યા ં
છે. 

કોરોના મહામારી આપણી અ� �યવ�થાની ન�કતન ે�કાશમા ંલાવે 
છે. ખેતી �ે� ેમોટા ભાગના લોકોની કામની િ�થિત દુિનયાભરમા ંસારી 

નથી. સરહદો બંધ થઈ જવાથી અન ેકટોકટીના ંિનયં�ણના ંપગલાં 

લેવાવાથી ખેડૂતો અન ેખેત મજૂરોના ંઆવક, �વનિનવા�હ, આરો�ય 

તથા સલામતી પર ભાર ેિવપરીત અસર થઈ છે અન ેતેમના પિરવારોના 
સ�યોએ પણ ઘણુ ંવેઠવાનુ ંઆ�યુ ંછે. જઓે બગીચામા,ં ખેતરોમા,ં 

�ીનહાઉસમા ંતથા પેિકંગ કરવાના ં�થળોએ �વે છે અન ેકામ કર ેછે 
તેઓ �હેર આરો�ય અન ેસામાિજક સલામતીના ંપગલાંના લાભથી 
બાકાત રહી �ય છે. �થળાંતિરત મજૂરો માટે પણ ભાર ેમોટંુ જોખમ 

ઊભુ ંથયુ ંછે. મજૂર સંઘોના અિધકારોન ેઘણી વાર િનયંિ�ત કરવામાં 

આવી ર�ા છે અથવા ત ેદબાવવામા ંઆવી ર�ા છે. બહુ જ ઓછા ખેત 

મજૂરો કામ માટેના સામૂિહક કરારો ધરાવ ેછે એટલે તેમની સોદાશિ� 
બહુ ઓછી છે. ખેતીમા ંમા� 5 ટકા ખેડૂતો કે મજૂરો આરો�ય અન ે

સુર�ાના સંદભ�મા ંકાનૂની ર�ણ ધરાવ ેછે અન ેતેમનુ ંકોઈ સરકારી 
�તરથેી િનરી�ણ થતુ ંહોય છે.

અહી ંઅમે કોરોના મહામારીના સંદભ�મા ંખેત મજૂરોના ર�ણ માટે 
અન ેતેમની િજંદગી બચાવવા માટે કેટલીક માગણીઓ રજૂ કરીએ 
છીએ.

અ� સલામતી માટે ખેત મજૂરો અિનવાય� છે તેથી IUF સરકારો, ખેડૂતો અન ેનોકરીદાતાઓ અન ેઆંતરરા�� ીય 

સંગઠનોન ેખેત મજૂરો અન ેતેમના પિરવારોના સ�યોના ર�ણ માટે નીચ ેજણાવેલા ંપગલાં લેવાં િવનંતી કરીએ છીએ:

Ÿ ઘરમા ંસાબુ, ચો�ખુ ંપાણી, ચેપમુિ� માટે સેિનટાઈઝર બધો સમય 

ઉપલ�ધ હોય, 

Ÿ કટોકટીના સમયમા ંહોટ લાઈન તરીકે કામ લાગ ેત ેસિહતની સંચાર 
�યવ�થા પણ હોય. 

�ાં ખેડૂતોએ કે નોકરીદાતાએ ખેત મજૂરોન ેઘર આ�યુ ંહોય �યા:ં

Ÿ પીવાનુ ંપાણી, સફાઈની �યવ�થા અન ેહવાઉ�સ પૂરતા �માણમા ંહોય.

Ÿ ઘરમા ંસાબુ, ચો�ખુ ંપાણી, ચેપમુિ� માટે સેિનટાઈઝર બધો સમય 

ઉપલ�ધ હોય, કોરોનાના સંદભ�મા ંત ેમાટે �ચિલત આંતરરા�� ીય 

ધોરણોનો અમલ થાય.

Ÿ �વ�છતા અને સફાઈના ંપગલા ંમાટેની માિહતી ખેત મજૂરોન ેસમજણ 
પડે ત ેભાષામા ંરજૂ થાય. 

તબીબી સેવાઓની �ાિ�: 

Ÿ ઋતુગત મજૂરો અન ે�થળાંતિરત મજૂરો સિહતના તમામ ખેત મજૂરો અને 
તેમના પિરવારોન ેતેઓ ગમ ે�યા ંરહેતા હોય તો પણ તેમન ેપરી�ણ અન ે
સારવાર સિહતની યો�ય તબીબી સેવાઓ મફત �ા� થાય. 

આવકનુ ંર�ણ અન ેસામાિજક સલામતી:

Ÿ ઋતુગત મજૂરો અન ે�થળાંતિરત મજૂરો સિહતના તમામ 
ખેત મજૂરો અને તેમના પિરવારોન ેતેઓ ગમ ે�યા ંરહેતા હોય 
તો પણ બીમારીની ર�ઓ અન ેઅ�ય િવશેષ ર�ઓ પગાર 
સાથ ેમળવી જોઈએ તથા અક�માતનો વીમો અને 
િવકલાંગતાના િક�સામા ંવળતર પણ મળવુ ંજોઈએ.

Ÿ કોરોના વાયરસ વધ ુના ફેલાય ત ેમાટે કામ ફરી શ� 
કરવામા ંઆવતુ ંનથી. વા�તવમા,ં ત ેતો વેતનની ચુકવણી 

નિહ કરવાનુ ંએક બહાનુ ંછે. 

Ÿ ખેત મજૂરો આવ�યક સેવાઓ પૂરી પાડે છે �યાર ેતેમન ે
મળતા વળતરમા ંત�કાળ વધારો કરાવો જોઈએ. 

Ÿ �ા ંપણ આવા કરારો થયા ના હોય �યા ંખેત મજૂરોન ેઅમુક 
વેતન તો મળવુ ંજ જોઈએ કે જથેી તેમનો અને તેમના 
પિરવારોનો �વનિનવા�હ થાય. મજૂર સંઘો સાથ ેમળીન ે

વાટાઘાટો �ારા ત ેન�ી થવુ ંજોઈએ. 

Ÿ વેતન અને ચુકવણી અંગ ેકમ-સે-કમ હાલ જ ેકરારો થયા છે 

તેમનો તો ત�કાળ અમલ થવો જ જોઈએ.



Ÿ કામના ં�થળોએ કામ કરનારા વ�ચ ેઅંતર રહે અને જ�રી 
સુર�ાના ંપગલા ંલેવાય. �યિ�ગત સુર�ા માટેના ંસાધનો 

ઉપલ�ધ હોય. 

પિરવહન:

Ÿ પિરવહન માટેના ંવાહનોન ેિનયિમત રીત ેચેપમુ� બનાવવા ં
અન ેપિરવહનમા ંરોકાયેલા કામદારોનુ ંપણ યો�ય ર�ણ કરવુ.ં 

Ÿ નોકરીદાતા કે ખેડૂત મજૂરોન ેકામના �થળે લાવવા-લઈ જવા 

માટે પિરવહનની �યવ�થા કર.ે તેમા ંબધા વ�ચ ેજ�રી અંતર 

રહે તેવી �યવ�થા પણ હોય. 

Ÿ કામદારોન ેબધો સમય કામના �થળે પીવાનુ ંપાણી, સફાઈની 

સવલત અને ર�ણા�ક કપડા ંઅન ેચેપમુિ� માટે જ�રી 
સાધન �ા�ય હોય.

કામના �થળે સુર�ા: 

Ÿ ખેત મજૂરો �ા ંહોય �યા ંતેમન ેતેઓ સમ� શકે ત ેભાષામા ં
માિહતી આપો.

Ÿ સુર�ાના ંપગલા ંઅનુસાર જ સાધનો અન ેજ�રી પુરવઠો હોય, 

ત ેમજુબ જ તેમની વહ�ચણી થવી જોઈએ અને તેમનો ઉપયોગ 
થવો જોઈએ, તથા િનયિમત રીત ેત ેબધુ ંચેપમુ� થવુ ંજોઈએ. 

Ÿ અસલામત �થળેથી ખસી જવાનો ખેત મજૂરોન ેઅિધકાર હોવો 
જોઈએ અન ેતેમા ંતેમન ેતેમની આવક જતી રહશેે કે રોજગારી 
ગુમાવવી પડશ ેતેવો ડર ના હોવો જોઈએ. વળી, તેમન ેજ�યા 

ખાલી કરવાનુ ંકહેવામા ંઆવશ ેતેવો ડર પણ ના હોવો જોઈએ. 

Ÿ આવકનું ર�ણ, સામાિજક સલામતી, માતૃ�વ ર�ણ, �સૂિત 

પછીની સારવાર, યો�ય ર�ણા�ક સાધનો અને �તીય 

સતામણી સામ ેર�ણ વગેર ેજવેા મિહલા કામદારોના અિધકારો 
��ય ેિવશેષ �યાન અપાવુ ંજોઈએ.

આરો�ય અન ેસુર�ા:      

Ÿ મજૂર સંઘ અને સંચાલકોની કામના �થળે આરો�ય અને સુર�ા 
અંગેની એક સિમિત હોય. ત ેસફાઈ અન ે�વ�છતા અંગેના ં

પગલા ંઉપર દેખરખે રાખ ેઅને કામદારોન ેમાટે વધ ુજોખમ 
ઊભું ના થાય તેની કાળ� રાખ.ે ઝડપી કામ, છૂટક કામના દર, 

�ટાફની અછત વગેર ેસજંોગોમા ંઆ બાબતો ખૂબ જ�રી છે. 

આ સિમિતઓમા ંમિહલાઓનુ ં�િતિનિધ�વ હોવુ ંજ�રી છે. 

સંકિલત કાય�: 

Ÿ ILO, FAO અન ે WHOએ આંતરરા�� ીય �તર ેખેત કામદારોના ં

આરો�ય અને સુર�ા માટે મજબૂત પગલા ંલેવાય ત ેસુિનિ�ત 
કરવુ ંજોઈએ. તેમની કચેરીઓ �ારા તેમણ ેસરકારો સાથે 

વાતચીત કરવી જોઈએ અને તેમન ેઆ પગલાંના અમલ માટે 
મદદ કરવી જોઈએ. 

Ÿ ઉપરો� પગલા ંલેવાય, તેમના ઉપર દેખરખે રાખવામા ંઆવે 

અન ેત ેમાટે રા�� ીય �તર ેસંયુ� રીત ે�યાન અપાય. સરકારી 

સ�ાવાળાઓ, નોકરીદાતાઓ અન ેમજૂર મંડળો ત ે�યાસમા ં

સંયુ� રીત ેજોડાય. છૂટક વેપારીઓ, અ� �િ�યાગત 

પેદાશોની કંપનીઓ અને ખેત પેદાશોની �ોસેસ કંપનીઓ આ 
પગલાંનો અસરકારક અમલ થાય ત ેમાટે �યાસ કર.ે

Ÿ અ�ય �ે�ોમા ંહોય છે ત ેજ રીત ેખેત મજૂરોનો સામાિજક સલામતી અન ે
આરો�ય વીમાની યોજનાઓમા ંસમાવેશ. 

મજૂરોની િ�થિત િવષ ેકાયદાના આધાર ેતપાસ. 

Ÿ બગીચા પર જ વાજબી ભાવોએ વ�તુઓ અન ેસેવાઓ �ા� થાય. 

Ÿ કામદારો અન ેતેમના પિરવારો માટે પૂરતી તબીબી સેવાઓની 
જોગવાઈ.

Ÿ પગાર સાથ ેર�ઓ.

  ઠરાવ 110-બગીચાઓ નીચેની બાબતોન ેઆવરી લે છે:

Ÿ માતૃ�વના અિધકારો અન ેપગાર સાથ ેર�ઓ તથા ધા�ી માતાઓન ે
ર�ણ.

Ÿ રહેવા માટે સારા ઘરની જોગવાઈ.

Ÿ ખેતીના કામમા ંરહેલાં જોખમો દૂર કરીન,ે લઘુતમ કરીન ેકે તેમના પર 

િનયં�ણ લાવીન ેખેત મજૂરોના ંઆરો�યનુ ંર�ણ થાય અન ેતેમન ે
સુર�ા �ા� થાય.

Ÿ મંડળ રચવાનો અન ેસામૂિહક સોદાશિ�મા ંભાગ લેવાનો અિધકાર.

Ÿ આરો�ય અન ેસુર�ાના ંપગલાં લાગુ કરવાની બાબતમા ંઅન ેતેમની 
સમી�ા કરવાની બાબતમા ંસહભાિગતા.

Ÿ હંગામી અન ેઋતુગત કામદારોન ેપણ કાયમી કામદારો જવેા જ 
આય��ય અન ેસુર�ાના અિધકારો.

Ÿ યં�ો, માલની હેરફેર અન ેપિરવહન તથા રસાયણોના ઉપયોગ સમય ે

ર�ણ.

  ઠરાવ 184-ખેતીમા ંસુર�ા અન ેઆરો�ય નીચેની બાબતોન ેઆવરી લે છે: 

Ÿ સુર�ા અન ેઆરો�ય માટે �િતિનિધઓની પસંદગી અન ેત ેિવશેની 
સિમિતઓમા ં�િતિનિધ�વ.

Ÿ મિહલા કામદારોનુ ંર�ણ.

સવ�સંમત આંતરર�� ીય ધોરણો પર આધાિરત ILOના ઠરાવો 

સરકારોન ેપગલાં લેવાં માટે ન�ર માગ�દશ�ન પૂ�ં પાડે છે

Ÿ વેતનની ચુકવણી.

Ÿ ખેતીકામમા ંરહેલા જોખમથી દૂર થવાનો અિધકાર.

ત�કાલ રાહત:

મજૂરોના સંદભ�મા ંચકાસણી: 

Ÿ �ા ંસરહદો બંધ હોય અને બ�ર મળતુ ંન હોય �યા ંખેત મજૂરો 
િનરાધાર થઈ ગયા છે અને આવ�યક સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે તેથી 
�ામ િવ�તારોમા ંસરકારોએ ત�કાલ રાહત પૂરી પાડવી જોઈએ. 

�થાિનક અ� ઉ�પાદનને �ો�સાહન મળે અને ટેકો મળે ત ેમાટે યો�ય 
પગલા ંભરવામા ંઆવ.ે 

Ÿ સરકારોએ યો�ય સંસાધનો અન ેતાલીમબ� ઇ��પે�ટરો �ારા 
િનયિમતપણ ેઆ પગલાંના અમલ ઉપર દેખરખે રાખવી જોઈએ.   

IUFની ખેતી �ે� માટેની માગણીઓ
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