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IUF કોિવદ-19 માંગ ે છે: સમાનતા

१. સલામત, આરો�ય�દ, ચેપમુ� અન ેસંકટમુ� એવા કામના 

�થળના અિધકારન ેમાન આપો અને તેનો અમલ કરો.  

२. કામના �થળે �તીય સતામણી સિહતના �ાસ અન ેકલંક 

લગાડીન ેકોઈન ેદૂર કરવાની નીિતઓ સહન ના કરવી જોઈએ. 
મજૂર સંઘો સાથ ેત ેિવષ ેચચા�-િવચારણા કરો અને નવી 
નીિતઓનો અમલ કરો.  

३. તમામ કામદારો માટે સામા�ય �િતરોધા�ક પગલા ંકેવા ંલેવા ં

અન ેતેમનો અમલ કેવી રીત ેકરવો ત ેિવષ ે�ી-પુ�ષ કામદારો 
સાથ ેઅન ેતેમના મજૂર સંઘોના �િતિનિધઓ સાથ ેપરામશ� 
કરો. તેમન ેકોિવદ-19 સિહતના રોગો િવષ ેતાલીમ આપો અન ે
સૂચનાઓ આપો તથા આરો�ય અન ેસુર�ા િવષ ેજ�રી 
માિહતી આપો.  

४. �યવસાયલ�ી આરો�ય અન ેસુર�ાની સિમિતઓ સિહત 

આરો�ય અન ેસુર�ા િવષ ેિનણ�યો કરનારી સં�થાઓમા ં
મિહલાઓનો હંમેશા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે ત ેજુઓ,

५. જો જ�રી હોય તો મિહલા અન ેપુ�ષ કામદારોન ેતેમના 

શરીરન ેઅનુકૂળ આવે ત ે�કારના ંર�ણા�ક સાધનો પૂરા ં
પાડો. જમે કે, હાથના ંમો�,ં �સન માટેના ંસાધનો, સુર�ા માટે 
ચ�મા અને કપડા.ં 

६. કામદારોન ેસુરિ�ત, અલગ અને �વ�છ શૌચાલય, હાથ 

ધોવાની સવલત અને પીવાનુ ંચો�ખુ ંપાણી પૂરા ંપાડો. કામના 
િદવસ દર�યાન �ાર ેપણ તેમન ેઆ સવલતોની જ�ર પડે 
�યાર ેતેઓ આ સવલતોનો ઉપયોગ કરી શકે તેવો અવકાશ 
તેમન ેઆપો. તેમન ેત ેમાટે કોઈ દંડ ના થાય અન ેતેમન ેકોઈ 
કલંક ના લાગ ેત ેરીત ેતેઓ આ સવલતોનો ઉપયોગ કરી શકે ત ે
જુઓ. 

७. કામના �થળે હાથ ધોવા માટે અનેક જ�યાએ સવલતો ઊભી 

કરો અન ેદરકે જ�યાએ સેિનટાઈઝર �ા�ય હોય ત ેજુઓ. 

८. સગભા� મિહલાઓન ેઅન ેમાિસક સમય ેમિહલાઓન,ે ખાસ 

કરીન ેતેઓ પીડા અનુભવતી હોય �યાર,ે તેમન ેવધારાનુ ંર�ણ 
�ા� થાય ત ેજુઓ. 

९. કટોકટીના સમય ેતમામ કામદારો તેમના પિરવારોની કાળ� 

લઈ શકે ત ેમાટે જ�રી તમામ �યવ�થાઓ કરો અન ેત ેમાટેના 
અિધકારો સૌ કામદારોન ેછે તેની કાળ� રાખો.

કોિવદ-19 મહામારી દુિનયાભરમા ંઆરો�ય અન ેઆિથ�ક 

�ે� ેભાર ેમોટી કટોકટી ઊભી કરી રહી છે. ત ેઆપણન ે

દરકેન ેઅસર કર ેછે. IUF એ સુિનિ�ત કરવા માંગે છે કે 

નોકરીદાતાઓ, આરો�ય �ે�ના સ�ાવાળાઓ અન ે

સરકારો કોિવદ-19ની કટોકટીમા ં�ી-પુ�ષ સમાનતાનો 

અિભગમ અપનાવ.ે કોિવદ-19ની કટોકટીમા ં�ી-પુ�ષની 

સમાનતાનો અિભગમ સમ� સમાજ માટે અિનવાય� છે કે 
જથેી અસમાનતાઓ ફરી જ�મ ેનિહ, એ કાયમી બન ેનિહ 

અન ેવધ ેનિહ. આ બાબત કામના ં�થળો, આરો�ય 

સંભાળની જોગવાઈઓ અન ેસંશોધન એમ તમામ 
બાબતોમા ંલાગુ પડે છે અન ેમિહલાઓ તથા છોકરીઓ 
��ય ેઆચરવામાં આવતી િહંસાન ેરોકવામા ંત ેઉપયોગી 
થાય છે. 

�યવસાિયક આરો�ય અન ે

સલામતી માટે સોદા કરવા અન ે

ખાસ કરીન ેઆ કટોકટીના 

સંદભ�મા ંતમારા કાય��થળમાંના 

મુ�ય ફેરફારોન ેલાગુ કરવા માટે 

�િતના અિભગમ પર તાજતેરમાં 

�કાિશત આઇયુએફ 

માગ�દિશ�કાનો ઉપયોગ કરો.

નોકરીદાતાઓ  



સરકારો 

ILOના કામના �થળે િહંસા અન ે સતામણી અંગેના 

ઠરાવ-190ન ેતમારી સરકાર મા�ય રાખે અન ેતેનો 

અમલ કર ેત ેમાટેની ઝંુબેશમા ંજોડાઓ.

મિહલાઓ પર કટોકટીની અસર

ખેતી, અ� અન ેહોટેલના �ે�ે પણ મિહલાઓ પર ગંભીર અસરો થઈ રહી છે. ખેતી 

અન ેઅ� �િ�યા ઉ�ોગ �ે�ે કોરોના વાયરસન ેકારણ ેભાર ેદબાણ ઊભું થયું છે. 

હોટેલ, ર�ેટોરા,ં કેટિરંગ અન ે�વાસન �ે�ે ગંભીર કટોકટી ઊભી થઈ છે

•  ઓછંુ વેતન ધરાવતા આકિ�મક કામદારોમા ં મિહલાઓ મોટી સં�યામા ં છે અન ે

તેમન ેમોટી સામાિજક અન ેઆિથ�ક કટોકટીની સૌ �થમ ગંભીર અસર થાય છે.  

•  અ�યાર સુધીમા ં કરોડો બાળકોન ે શાળા છોડવી પડી છે અન ે ઘર ેબેસવ ું પ�ય ું છે. 

પિરવારોમા ંસૌથી વધ ુકાળ� રાખનારી મિહલાઓ જ હોય છે તેથી તેમના પર આ 
કટોકટીની બહુ મોટી અસર પડી છે. એનો અથ� એવો પણ છે કે મિહલાઓએ �ાર ે

પૂરતા �માણમા ંસામાિજક ર�ણ ના હોય �યાર ેકામ છોડવુ ંપડે છે અન ેતેને 
પિરણામ ેતેમની આિથ�ક �વતં�તા ઉપર મયા�દા આવી �ય છે. 

Ÿ   નીચી આવક ધરવતા દેશોમા ં ખેતીમા ં 66.5 ટકા કામદારો મિહલાઓ છે. 

કોરોના વાયરસથી અ�યાર સુધી તો �ીઓ અન ેપુ�ષોન ેસમાન રીત ેચેપ લા�યો છે. 

પરંત ુઅસહાયતા અન ેમૃ�ય ુદરમા ં તફાવત છે. પુરાવાઓ એમ કહે છે કે �ીઓ કરતા ં

પુ�ષો વધ ુ�માણમા ંમૃ�યુ પામી ર�ા છે.  તેમ છતા,ં �ીઓ અન ેપુ�ષો પર કોરોના 

વાયરસની અસર જુદી જુદી રીત ેથઈ છે. આ મહામારીના િક�સામા ં અસર��તોમા ં

મિહલાઓ મોખર ેછે. આરો�ય અન ેસામાિજક સંભાળ �ે�ે 70 ટકા કામદારો 

મિહલાઓ છે અન ેસુપર માક�ટ તથા કે�ટીનમા ંમિહલાઓ કેિશયર તરીકે કામ કર ેછે. 

•   હોટેલ, ર�ેટોરા,ં  કેટિરંગ અન ે �વાસન �ે� ે મિહલાઓ બહુમતીમા ં છે. ઘરલે ૂ

કામદારોમા ંપણ મિહલાઓ બહુમતીમા ંછે.

•  અસર��ત દેશોમા ં ઘરલે ૂ કામદારોનો કાય�બોજ વધી ગયો છે કારણ કે તેમના કામના 

કલાકો વધી ગયા છે અન ેતેમન ેઘણી વાર ઓવરટાઈમનુ ંવેતન પણ મળતુ ંનથી. 

ઘણાન ેતો કામ પરથી બરતરફ કરવામા ંઆ�યા છે અન ેતેમન ેકોઈ વળતર પણ 
મ�યુ ંનથી. તેમાંના મોટા ભાગનાન ેસામાિજક સલામતીની કોઈ યોજનાનો લાભ 

પણ મળતો નથી. 

•  દુિનયાભરમા ં �વાસ પર િનયં�ણો આવી ગયા ં છે તેથી ઘરલે ૂ કામદારો જવેી 

�થળાંતિરત મિહલા કામદારો પર પણ િવપરીત અસરો થઈ છે. 

•  મરઘાંબતકા ં ઉછેરમા ં મિહલાઓ મોટા �માણમા ં છે અન ે અ� �િ�યા ઉ�ોગમા ં

પણ મિહલાઓ ખૂબ મોટા �માણમા ંછે. 

•  જ ેમિહલાઓ કામ ચાલ ુ રાખ ે છે તેમણ ે પોતાના કામની �યાવસાિયક જવાબદારી 

ઉપરાંત તેમણ ેતેમના ંઘરોમા ંબાળકોન ેભણાવવુ ંપણ પડે છે, પિરવારના વૃ�ોની 

સંભાળ લેવી પડે છે અને રાંધવુ ંપણ પડે છે. �ીઓ અને પુ�ષો બંનેએ આ 

કટોકટીનો માનિસક અને સંવેદના�ક રીત ેસામનો કરવાનો આવ ેછે.

તાજતેરની મહામારીમાંથી પદાથ�પાઠ

અ�યાર ેબહુ ઝડપથી પિરિ�થિત સુધાર ેએવી સંભાવના સાવ જ ઓછી છે. દા.ત. 

દુિનયાભરમા ંસરકારોમા ંઆરો�ય �ે�ના અિધકારીઓમા ં72 ટકા પુ�ષો છે. 

અમેિરકામા ંકોરોના અંગ ેજ ેકાય� દળ રચવામા ંઆ�યુ ંતેમા ં12 પુ�ષો છે અન ેતેમા ં11 

તો કોકેિશયન છે. ઘરમા ંજ રહેવાન ેલીધ ેમિહલાઓ ઘરલૂે િહંસા અન ેશોષણનો વધ ુ

ભોગ બને છે. તેનુ ંકારણ એ હોય છે કે તેમના પિત અન ેઘરના અ�ય પુ�ષો િહંસક 

હોય છે અન ેનાણાકીય તંગિદલીન ેકારણ ેતેઓ વધ ુિહંસક બનતા હોય છે. �તીય 

િહંસા, ન�કના સગા ં�ારા �તીય શોષણ અન ેિકશોરાવ�થામા ંસગભા�વ�થા જવેા 

�સંગોમા ંજોરદાર વધારો પણ થતો હોય છે. 

આિ�કામા ં2014-16 દર�યાન જ ેઇબોલા મહામારી આવી હતી તેમાંથી એક 

પદાથ�પાઠ એ મ�યો છે કે �ીઓ અન ેપુ�ષોની ભૂિમકાઓ જુદી જુદી હોય છે તેથી 
કોગંોમા ંચેપ��ત લોકોમા ં2/3 મિહલાઓ હતી. સાથ ેસાથ ેમિહલાઓન ેરોગચાળા 

અંગેની િનણ�યકતા� સં�થાઓમાંથી સામા�ય રીત ેબાકાત રાખવામા ંઆવી હતી. 

ઇબોલાથી અસર��ત �દેશમા ં�ાર ે�જનનલ�ી આરો�ય માટે ફાળવવામા ં
આવેલી રકમ રોગચાળા માટે વાપરી નાખવામા ંઆવી �યાર ેતેમા ંમિહલાઓ િનણ�ય 
લેવામા ં�ાંય નહોતી. પિરણામ,ે માતૃ�વ મૃ�યુ દર વધીન ે75 ટકા થઈ ગયો હતો. 

IUF કોિવદ-19 માંગ ે છે: સમાનતા
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