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IUF કોિવદ-19 માંગે છે : સમાનતા
કોિવદ-19 મહામારી દુ િનયાભરમાં આરો ય અને આિથક
ે ે ભાર ે મોટી કટોકટી ઊભી કરી રહી છે . તે આપણને
દરકેને અસર કર ે છે. IUF એ સુિનિ ત કરવા માંગે છે કે
નોકરીદાતાઓ, આરો ય ે ના સ ાવાળાઓ અને
સરકારો કોિવદ-19ની કટોકટીમાં ી-પુ ષ સમાનતાનો
અિભગમ અપનાવે. કોિવદ-19ની કટોકટીમાં ી-પુ ષની
સમાનતાનો અિભગમ સમ સમાજ માટે અિનવાય છે કે
જથ
ે ી અસમાનતાઓ ફરી જ મે નિહ, એ કાયમી બને નિહ
અને વધે નિહ. આ બાબત કામનાં થળો, આરો ય
સંભાળની જોગવાઈઓ અને સંશોધન એમ તમામ
બાબતોમાં લાગુ પડે છે અને મિહલાઓ તથા છોકરીઓ
યે આચરવામાં આવતી િહં સાને રોકવામાં તે ઉપયોગી
થાય છે .

નોકરીદાતાઓ
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યવસાિયક આરો ય અને
સલામતી માટે સોદા કરવા અને
ખાસ કરીને આ કટોકટીના
સંદભમાં તમારા કાય થળમાંના
મુ ય ફે રફારોને લાગુ કરવા માટે
િતના અિભગમ પર તાજત
ે રમાં
કાિશત આઇયુએફ
માગદિશકાનો ઉપયોગ કરો.

७.
८.

९.

સલામત, આરો ય દ, ચેપમુ અને સંકટમુ એવા કામના
થળના અિધકારને માન આપો અને તેનો અમલ કરો.
કામના થળે તીય સતામણી સિહતના ાસ અને કલંક
લગાડીને કોઈને દૂ ર કરવાની નીિતઓ સહન ના કરવી જોઈએ.
મજૂ ર સંઘો સાથે તે િવષે ચચા-િવચારણા કરો અને નવી
નીિતઓનો અમલ કરો.
તમામ કામદારો માટે સામા ય િતરોધા ક પગલાં કે વાં લેવાં
અને તેમનો અમલ કે વી રીતે કરવો તે િવષે ી-પુ ષ કામદારો
સાથે અને તેમના મજૂ ર સંઘોના િતિનિધઓ સાથે પરામશ
કરો. તેમને કોિવદ-19 સિહતના રોગો િવષે તાલીમ આપો અને
સૂચનાઓ આપો તથા આરો ય અને સુર ા િવષે જ રી
માિહતી આપો.
યવસાયલ ી આરો ય અને સુર ાની સિમિતઓ સિહત
આરો ય અને સુર ા િવષે િનણયો કરનારી સં થાઓમાં
મિહલાઓનો હં મેશાં સમાવેશ કરવામાં આવે તે જુ ઓ,
જો જ રી હોય તો મિહલા અને પુ ષ કામદારોને તેમના
શરીરને અનુકૂળ આવે તે કારનાં ર ણા ક સાધનો પૂરાં
પાડો. જમ
ે કે , હાથનાં મો ,ં સન માટે નાં સાધનો, સુર ા માટે
ચ મા અને કપડાં.
કામદારોને સુરિ ત, અલગ અને વ છ શૌચાલય, હાથ
ધોવાની સવલત અને પીવાનું ચો ખું પાણી પૂરાં પાડો. કામના
િદવસ દર યાન
ાર ે પણ તેમને આ સવલતોની જ ર પડે
યાર ે તેઓ આ સવલતોનો ઉપયોગ કરી શકે તેવો અવકાશ
તેમને આપો. તેમને તે માટે કોઈ દં ડ ના થાય અને તેમને કોઈ
કલંક ના લાગે તે રીતે તેઓ આ સવલતોનો ઉપયોગ કરી શકે તે
જુ ઓ.
કામના થળે હાથ ધોવા માટે અનેક જ યાએ સવલતો ઊભી
કરો અને દરક
ે જ યાએ સેિનટાઈઝર ા ય હોય તે જુ ઓ.

સગભા મિહલાઓને અને માિસક સમયે મિહલાઓને, ખાસ
કરીને તેઓ પીડા અનુભવતી હોય યાર,ે તેમને વધારાનું ર ણ
ા થાય તે જુ ઓ.

કટોકટીના સમયે તમામ કામદારો તેમના પિરવારોની કાળ
લઈ શકે તે માટે જ રી તમામ યવ થાઓ કરો અને તે માટે ના
અિધકારો સૌ કામદારોને છે તેની કાળ રાખો.

IUF કોિવદ-19 માંગે છે : સમાનતા
મિહલાઓ પર કટોકટીની અસર
સરકારો

કોરોના વાયરસથી અ યાર સુધી તો ીઓ અને પુ ષોને સમાન રીતે ચેપ લા યો છે .
પરં તુ અસહાયતા અને મૃ યુ દરમાં તફાવત છે . પુરાવાઓ એમ કહે છે કે ીઓ કરતાં
પુ ષો વધુ માણમાં મૃ યુ પામી ર ા છે . તેમ છતાં, ીઓ અને પુ ષો પર કોરોના
વાયરસની અસર જુ દી જુ દી રીતે થઈ છે . આ મહામારીના િક સામાં અસર તોમાં
મિહલાઓ મોખર ે છે . આરો ય અને સામાિજક સંભાળ ે ે 70 ટકા કામદારો
મિહલાઓ છે અને સુપર માકટ તથા કે ટીનમાં મિહલાઓ કે િશયર તરીકે કામ કર ે છે .
ખેતી, અ અને હોટે લના ે ે પણ મિહલાઓ પર ગંભીર અસરો થઈ રહી છે . ખેતી
અને અ
િ યા ઉ ોગ ે ે કોરોના વાયરસને કારણે ભાર ે દબાણ ઊભું થયું છે .
હોટે લ, રે ટોરાં, કે ટિરં ગ અને વાસન ે ે ગંભીર કટોકટી ઊભી થઈ છે
Ÿ

નીચી આવક ધરવતા દે શોમાં ખેતીમાં 66.5 ટકા કામદારો મિહલાઓ છે .

•

મરઘાંબતકાં ઉછે રમાં મિહલાઓ મોટા માણમાં છે અને અ
પણ મિહલાઓ ખૂબ મોટા માણમાં છે .

•

હોટે લ, રે ટોરા,ં કે ટિરં ગ અને વાસન ે ે મિહલાઓ બહુ મતીમાં છે . ઘરલ
ે ૂ
કામદારોમાં પણ મિહલાઓ બહુ મતીમાં છે .

•

ઓછું વેતન ધરાવતા આકિ મક કામદારોમાં મિહલાઓ મોટી સં યામાં છે અને
તેમને મોટી સામાિજક અને આિથક કટોકટીની સૌ થમ ગંભીર અસર થાય છે .

•

અ યાર સુધીમાં કરોડો બાળકોને શાળા છોડવી પડી છે અને ઘર ે બેસવું પ યું છે .
પિરવારોમાં સૌથી વધુ 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 માણમાં સામાિજક ર ણ ના હોય યાર ે કામ છોડવું પડે છે અને તેને
પિરણામે તેમની આિથક વતં તા ઉપર મયાદા આવી ય છે .

•

જ ે મિહલાઓ કામ ચાલુ રાખે છે તેમણે પોતાના કામની યાવસાિયક જવાબદારી
ઉપરાંત તેમણે તેમનાં ઘરોમાં બાળકોને ભણાવવું પણ પડે છે , પિરવારના વૃ ોની
સંભાળ લેવી પડે છે અને રાંધવું પણ પડે છે . ીઓ અને પુ ષો બંનેએ આ
કટોકટીનો માનિસક અને સંવેદના ક રીતે સામનો કરવાનો આવે છે .

•

દુ િનયાભરમાં વાસ પર િનયં ણો આવી ગયાં છે તેથી ઘરલ
ે ૂ કામદારો જવ
ે ી
થળાંતિરત મિહલા કામદારો પર પણ િવપરીત અસરો થઈ છે .

•

ે ૂ કામદારોનો કાયબોજ વધી ગયો છે કારણ કે તેમના કામના
અસર ત દે શોમાં ઘરલ
કલાકો વધી ગયા છે અને તેમને ઘણી વાર ઓવરટાઈમનું વેતન પણ મળતું નથી.
ઘણાને તો કામ પરથી બરતરફ કરવામાં આ યા છે અને તેમને કોઈ વળતર પણ
મ યું નથી. તેમાંના મોટા ભાગનાને સામાિજક સલામતીની કોઈ યોજનાનો લાભ
પણ મળતો નથી.

િ યા ઉ ોગમાં

તાજત
ે રની મહામારીમાંથી પદાથપાઠ

ILOના કામના થળે િહં સા અને સતામણી અંગેના
ઠરાવ-190ને તમારી સરકાર મા ય રાખે અને તેનો
અમલ કર ે તે માટે ની ઝુંબેશમાં જોડાઓ.

આિ કામાં 2014-16 દર યાન જ ે ઇબોલા મહામારી આવી હતી તેમાંથી એક
પદાથપાઠ એ મ યો છે કે ીઓ અને પુ ષોની ભૂિમકાઓ જુ દી જુ દી હોય છે તેથી
કોગ
ં ોમાં ચેપ ત લોકોમાં 2/3 મિહલાઓ હતી. સાથે સાથે મિહલાઓને રોગચાળા
અંગેની િનણયકતા સં થાઓમાંથી સામા ય રીતે બાકાત રાખવામાં આવી હતી.
ઇબોલાથી અસર ત દે શમાં
ાર ે જનનલ ી આરો ય માટે ફાળવવામાં
આવેલી રકમ રોગચાળા માટે વાપરી નાખવામાં આવી યાર ે તેમાં મિહલાઓ િનણય
લેવામાં ાંય નહોતી. પિરણામે, માતૃ વ મૃ યુ દર વધીને 75 ટકા થઈ ગયો હતો.
અ યાર ે બહુ ઝડપથી પિરિ થિત સુધાર ે એવી સંભાવના સાવ જ ઓછી છે . દા.ત.
દુ િનયાભરમાં સરકારોમાં આરો ય ે ના અિધકારીઓમાં 72 ટકા પુ ષો છે .
અમેિરકામાં કોરોના અંગે જ ે કાય દળ રચવામાં આ યું તેમાં 12 પુ ષો છે અને તેમાં 11
તો કોકે િશયન છે . ઘરમાં જ રહેવાને લીધે મિહલાઓ ઘરલ
ે ૂ િહં સા અને શોષણનો વધુ
ભોગ બને છે . તેનું કારણ એ હોય છે કે તેમના પિત અને ઘરના અ ય પુ ષો િહં સક
હોય છે અને નાણાકીય તંગિદલીને કારણે તેઓ વધુ િહં સક બનતા હોય છે . તીય
િહં સા, ન કના સગાં ારા તીય શોષણ અને િકશોરાવ થામાં સગભાવ થા જવ
ે ા
સંગોમાં જોરદાર વધારો પણ થતો હોય છે .

