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இந் ொடர் அநிக்ை குநித்து   

இந் அநிக்ை ீிதுந சொொ ணி உரி ீநல்ைப ிர்த்ி சய்பம் 
சனவுைள் ிட்டத்ொல் ொரிக்ைப்தட்ட ொடரின் எபே தொைொகும். இந் 
ஆய்வு 5 பேடங்ைலக்கு டதற்நது. இந் ைண்டுதிடிப்புைள், தன ொடுைபில் 
1100 ணி தர்ைலடன் டத்ப்தட்ட 587 ர்ைொல்ைள் ற்றும் ணி ின 
அநிக்ைின் அடிப்தடில் அந்துள்பது. ீிதுந சொொ 
சனவுைலக்கு புைொர்ைப தநவும், ீர்வுைப த்ிஸ்ம் சய்வும் 
அிைொம் ங்ைப்தட்டுள்பது, ஆணொல் இங்கு ங்ைப்தடும் ீர்ப்புைள் 
சட்டபூர்ொை திக்ைப்தட்டது அல்ன. இந் ிட்டத்ின் ொக்ைொணது 
தன்ொடு ி ிை டடிக்ைைலடன் ொடர்புட, ணி உரி 
ீநல்ைள் ீது இந் சனவுைபின் ிநண ஆய்வு சய்ொகும். இந் 
ொடர், ைீழ் குநிப்திடதட்டுள்பைள் சல்தட சின தடிப்திணைள் ற்றும் 
தரிந்துைபபம் பன் க்ைின்நது.  

1. ீிதுந சொொ சனவுைள், பிில் தொிப்தொட கூடி சபத் 
சொர்ந்ர்ைலக்கு  ொினொபர்ைள் குந ிர்த்ி ற்றும் ீி ங்ை 
படிபம்.  

2. ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொினொபர்ைபின் திிிிைள், பிில் 
தொிப்தட கூடி சபத் சொர்ந்ர்ைள் ற்றும் ொினொபர்ைலக்கு 
ஆவு ங்ை இந் சனவுைப ிநன்தட சல்தடுத் படிபம்.  

3. ிைங்ைபின் ல்னொ சல்தொடுைபிலும், ிணிை சங்ைினிைள் ற்றும் இ 
உநவுைபில் இந் சனவுைள் ினொண ற்றும் ீடித் ீர்வுைப 
ைண்டட உவும்.  

 

இந் ீிதுந சொொ ணி உரிைள் ிர்த்ி சனவுைள் ிட்டம் 
Melbourne, Monash, Newcastle, RMIT, Deakin  ற்றும் Essex தல்ைனைைங்ைபின் கூட்டு 
ஆய்வு ஆகும். இந் ஆய்வு Australian Research Council ின் ிி உிபடனும், CORE 

Coalition UK, Homeworkers Worldwide, Oxfam Australia, ற்றும் Action Aid Australia ஆைி 
ொண்டு ிறுணங்ைபின் ஆவுடனும், டத்ப்தட்டது. இந் ஆய்வு குலின் 
பக்ைி ஆொய்ச்சிொனர்ைள் Dr. Samantha Balaton – Chrimes, Dr. Tim Connor, Dr. Annie Delaney, 
Prof. Fiona Haines, Dr. Kate Macdonald, Dr. Shelly Marshall, May Miller – Dawkins ற்றும் Sarah Rennie 

ஆைிர்ைள்.  இந் ிட்டம் Dr. Kate Macdonald ற்றும் Dr. Shelley Marshall 

ஆைிொொல் எபேங்ைிக்ைப்தட்டது. இந் அநிக்ைில் இடம் தற்றுள்ப 
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எவ்ொறு ொத்ிற்கும், அத்துடன் ொடர்புட அநிொர்ந் ைட்டு  
ங்ைப்தட்டுள்பது. இில் ங்ைப்தட்டுள்ப ைபேத்துக்ைள் அ இற்நி 
ஆசிரிபேடொகும். அ ஆவு ல்ைி அப்தின் ைபேத்துைள் அல்ன.  
இந் அநிக்ைின் ஆசிரிர்ைள் Annie Delany ற்றும் Tim Connor ஆர். இந் 
அநிக்ை குநித் அணத்து ைடி தொக்குத்து  annie.delaney@rmit.edu.au க்கு 
அனுப்ததட ண்டும்.  
இந் ஆய்வுக்ைொை ங்ைள் த் சனிட்ட அணத்து 
தங்ைற்தொபர்ைலக்கு ங்ைள் ன்நி பேித்துைொள்ைின்நொம்.  
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Acronyms and Abbreviations 

 

ASI :  Anti-Slavery International 

BSCI :  Business Social Compliance Initiative 

CASS :  Campaign against Sumangali Scheme 

CARE-T :   Community Awareness Research Education Trust 

CIVIDEP :  Civil Initiatives for Development and Peace 

ESI :  Employee State Insurance 

ETI :  Ethical Trading Initiative 

FOA : Freedom of association 

FLA :  Fair Labor Association 

FWF :  Fair Wear Foundation 

HWW :  Homeworkers Worldwide 

ICN :  India Committee of the Netherlands/Landelijke India Werkgroep 

MSI :  Multi-stakeholder initiative 

NGO :  Non-government organisation 

PF :  Employee Provident Fund 

READ :  Rights Education and Development Centre 

READFoundation :  Rural Education and Rights and Development 

SAVE :  Social Awareness and Voluntary Education 

SOMO  :  The Centre for Research on Multinational Corporations/Stichting   

   Onderzoek Multinationale Ondernemingen 

TPF :  Tirupur Peoples Forum 
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சுபேக்ை உ 

இந் அநிக்ை ன்ணிந்ிொில் உள்ப, ிழ் ொட்டின் தன ொட்டங்ைபிலுள்ப 

பம் குன்நி ற்றும் உட்புந ைிொங்ைபினிபேந்து, தின்ணனொட ற்றும் 

தற்தொனைலக்கு னக்ைொை சர்க்ைப்தடும், இபம் தண்ைபின் குநைப 

குநித்ொகும். இந் தண்ைள் தபேம்தொலும் அனுகூனற்ந, னித் ற்றும் 

ொழ்த்ப்தட்ட சபொத் சொர்ந்ர்ைபொர். இந் அநிக்ை, இப்தண்ைள் 

ிர்ைொள்லம் திச்சணைப ிொத்ிற்கு டுத்துக்ைொள்ைிநது. இப்தண்ைபில் 

அைர் ைொத்டிைபொை ற்றும் ைட்டொ சூனில் திினர்த்தடுைின்நணர். 
இம்ொிரி ன சூல் தொதுொை, சுங்ைனி ஸ்ைீம் ற்றும் ைம்ப் னதர் 
ற்தொடு ன்று குநிப்திடப்தடுைிநது. சுங்ைனி, ைம்பு னதர் ற்றும் ைம்பு 
கூனி ன்ந தங்ைள் அடிக்ைடி தரிொநிக்ைொள்பப்தடும். சுங்ைனி ன்ந தம் 
குநிப்திட்ட ைொனத்ிற்கு, இபம் தண்ைள், எப்தந் அடிதடில்  
ைொத்டிைபொை திர்த்ப்தடு குநிக்ைின்நது. லும், 
ொினொபர்ைபொை திர்த்ப்தடுதம் இப்தண்ைபின், சட்டத்ிற்கு உட்தட்ட 
குநந் தட்ச கூனி ற்றும் இ சலுைைள் அர்ைள் எப்தந் ைொனத் 
ிநவு சய்பம் திடித்து க்ைதடும். ைம்ப் னதர் ன்ந தம் 
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ொினொபர்ைள் ிறுணத்ின் ைட்டுப்தொட்டில் உள்ப டீுிைபில் ங்ைி, 
சல்தொட்டு  சுந்ிம் றுக்ைப்தட்டு, ந் த்ிலும் ன அப்த 
ற்று, ன சய்க்கூடி ற்தொட்ட குநிக்ைின்நது. இர்ைள் று 
ொிற்சொனைள் ற்றும் தற்தொனைபில் ன ொய்ப்புைப ொட 
இனொ ின ற்தட்டு, ொிற்சங்ைங்ைபின் உறுப்திணொகுினிபேந்து ட 
சய்தடுைின்நணர். . சுங்ைனி ற்றும் ைம்ப் னதர் ஆைி இண்டு 
பநைலம், ைட்டொ ொில் ஆகும். இந் அநிக்ை தொபேத், 
இவ்ிண்டு டபநைலம் ைட்டொ ொில் ன்று ைபேப்தட்டுள்பது. 
 

ொினொபர்ைபின் இந் சல்தொட்டு சுந்ிம் ீொண ைட்டுப்தொடு, ைட்டொ 
அிைதடிொண ம், குநந் கூனி ற்றும் சுைொொற்ந ன சுல் 
தொன்ந று ொில் சொர்ந் உரி ீநல்ைலுடன் ொடர்புடொகும். 
இந் ொினொபர்ைபின் கூட்டப்பு சுந்ிம் ற்றும் கூட்டுத உரிைள் 
ொடிக்ைொை றுக்ைதடுைிநது. லும் சி ற்றும் ொின சட்டங்ைபில் 
ிர்ிக்ைதட்ட குநந் தட்ச ஊி உரிம், இந் ொினொபர்ைலக்கு 
ங்ைப்தடுில்ன. குந் ொினொபர்ைப தி அர்த்துது ன்தது 
அன்நொட ிைழ்ொை இபேந்து பேைிநது. 
 

இந் தண்ைள் சபை ற்றும் தொபேபொொ ரீிொை அனுதிக்கும் ீைள் 
ற்றும் அர்ைப திினர்த்தும் உரிொனர்ைபிட ினவும் 
அிைொம் சொர்ந் ற்ந ொழ்வுைள், தொனிண ற்றும் சொிின் அடிப்தடில் 
டதறும் னக்கு ஆள்சர்த்ல் ற்றும் னில் அர்ல் 
டபநைள் ொினொை ிபறுத்ப்தடுைிநது. இந் அநிக்ை ொடர்ந்து 
டதறும் ணி உரி ீநல்ைப, படிவுக்கு ைொண்டு சபை 
அப்புைள் டுக்கும் பற்சிைப ைபேத்ில் ைொண்டுள்பது. ொங்ைள் பண்று 
உரி தறும் ிபநைள் ீது ைணம் சலுத்ிபள்பொம். அ 

சபை இக்ை திச்சொங்ைள், சி ற்றும் ொின ீித்துந ற்றும் 
ீித்துந சொொ அப்புைபிடம் புைொர் சய்து ற்றும் ETI ன்ந சர்ச 
ீித்துந சொொ சனிடம் புைொர் சய்து ஆகும். 
 

சபை இக்ை திச்சொ பக்ிொணது, ிழ் ொட்டில் உள்ப உள்லர் 
சபொம், ொின அப்புைள், சர்ச திொண்டுைள் தன தங்குொர்ைப 
ைொண்ட பணப்புைள் ற்றும் ஏிற்கு சர்ச தைர்ொர் த்ிில் 
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இந் ணி உரி ீநல் குநித் ிிப்புர் ற்தடுத்துில் ற்நி 
அடந்துள்பது. ிழ் ொட்டில் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் 
ொில் சங்ைங்ைள் இப்திச்சண குநித்து பநொண ஆர்ப்தொட்டங்ைள், 

ஊர் ஊொை சன்று ிிப்புர் ற்தடுத்துது, அநிக்ைைப 
பிிடுது, ொினொபர் துஷ்திொைத் ஆப்தடுத்துல், ற்றும் 
ொினொபொர் ின குநித் ஆர்பட தத்ிரிக்ைொபர்ைபொடு 
இந்து சல்தடுன் பனொை, இந் திச்சண தொது க்ைள் 
ணில் க்ை த்துள்பணர். சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் 
இந்ிொிலுள்ப ொண்டு ிறுணங்ைலடன் பேக்ைொை சல்தட்டு ிழ் 
ொட்டினிபேந்து ற்றுி சய்ப்தடும் ஆடைபின் தைர்ொர் த்ிில் 
ிிப்புர் ற்தடுத்ிபள்பணர். லும் சர்ச திொண்டுைபின் 
உரிொபர்ைபொண தின்ணனொட ிறுணங்ைள், ங்ைபது ிணிொை 
சங்ைினிில் ற்தடும் ணி உரி துஷ்திொைத்ிற்க்கு ீர்வு ைொண்தற்க்கு 
அர்ைபின் தொறுப்புைப ிபறுத்ி பேைின்நணர்.  
 
இந்ி ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைள் இந்ி ீித்துந 
சொர்ந் ற்றும் ீித்துந சொொ அப்புைபிடம், இப்திச்சண குநித்து 
க்குைப ொடுத்துள்பணர். இில் சன்ண உர் ீின்நத்ில் 
ொடப்தட்ட சட்ட ரீிொண க்குைலம் உள்படங்கும். இந் 
சல்தொடுைபின் ிபொை இந் துநின் ன சுனில், 
அிைொபூர்ொண ைொள்ைைபில் சின பன்ணற்நங்ைள் ற்தட்டொலும், இந், 
ைொள்ைைள் அினொண பன்ணற்நங்ைப ொின அப்புைள் ிநன்தட 
சல்தடுத்ப்தடுற்க்கும், ைண்ைொிக்ைப்தடுற்குொண ஆொங்ைள் ிை 
குநொை உள்பண. தின்ணனொட துநில் சுங்ைனி ற்றும் ைம்ப் 
னதர் சொர்ந் திச்சணைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு டுக்ை ண்டி 
தடிைள்/டடிைைள் சொர்ந் ைொள்ைைப தொபேத் ில், சன்ண 
உர் ீின்நத்ின் ீர்ொணங்ைள் பக்ைி அங்ைம் ைித்துள்பது. ணினும் 
உர் ீின்நத்ொல் ினொட்டப்தட்ட சட்ட ிிபநைலக்கு ிறுணங்ைள் 
இங்ை றுது, பிில் தொிப்தடக் கூடி ொினொபர்ைப 
தொதுைொக்ைக்கூடி சட்ட ிிபநைப அபல்தடுத்துில், ொில் 
ஆய்ைத்ின் ப்தில் ினவும் ிநன் ற்றும் உறுி சொர்ந் குநதொடுைப 
டுத்து ைொட்டுைிநது. 



 

8 

 

 

ிழ்ொடு அசு, இத்துநில் திபுரிபம் ொினொபர்ைபின் னன் ைபேி 
சின தொதுைொப்பு அம்சங்ைப அநிபைப்தடுத்ிபள்பது. ஆணொல் ொினொபர் 
சொர்ந் சட்டங்ைபின் சல்ப்தொட்ட உபேி சய்ிலும், தந் ணி 
உரி துஷ்திொைிற்கு ீர்வு ைொண்தற்க்கும் நிபள்பது. 
 

ிழ்ொட்ட தொபேத்ில், இந் துநில் ொடர்ந்து டந்து 
ைொண்டிபேக்கும் உரி ீநல்ைபின் ிொனிொை, ETI உபேொக்ைிபள்ப 
ிட்டத் டிக்ை தன பேடங்ைள் ஆிண, லும் அின் பக்ைிய் 
அம்சங்ைள் ிழ் ொட்டில் உள்ப சபை அப்புைலடன் ைனந்து தசி படிவு 
சய்ற்கு ொநொை, னண்டணில் உள்ப ETI ஊிர்ைள் ற்றும் ETI ல் அங்ைம் 
ைிக்கும் ிறுணங்ைலடன் ைனந்து தசி படிவு சய்தட்டது. இந் 
ிட்டத்ின் டிப்பு ETI ில் உள்ப ிறுணங்ைலக்கும், சபை 
அப்புைலக்கும் இட இபேக்கும் அிைொம் சொர்ந் ற்ந ொழ்வுைப 
திிதபிைிநது. இது சிக்ைனொணொை இபேந்ொலும், ிறுணங்ைலக்கு 
சொைொை அந்ிபேக்ைிநது. அொது ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டொணது UK 
ில் உள்ப ETI ன் சபை அப்புைபின் உபேப்திணர்ைள் ற்றும் 
ிழ்ொட்டிலுள்ப சபை அப்புைள் ிபேம்பும் சல்தொடுைபபம், 
அனுகுபநைபபம் ிட ிழ்ொட்டினிபேந்து இநக்குி சய்பம் ETI ன் 
ிறுண உறுப்திணர்ைள், கூட்டொை ஆரிக்ை ொொை உள்ப 
சல்தொடுைபபம் அனுகுபநைபபம் அடிப்தடொை ைொண்டு 
உபேொக்ைப்தட்டுள்பது. இன் ிபொை ETI ின் ிழ்ொட்டு ிட்டம், 
எப்தடீ்டபில் நபைொை உள்பது. அொது ொிற்சொனைலக்கு 
ஆள்சர்ப்பு டக்கும் ைிொங்ைள், ஆள்சர்ப்பு பைர்ைள் ற்றும் 
ொினொபர்ைள் த்ிில், ொினொபொர் உரிக்குநித் ிிப்புர்வு 
திச்சொங்ைள் ீது ைணம் சலுத்ப்தடுைிநது. ஆணொல் இங்கு 
ிொிக்ைகூடிது ன்ணன்நொல், ETI ல் உறுப்திணர்ைபொை இபேக்கும் 
ிறுணங்ைள், ங்ைபது ைொள்பல் அிைொத் என்நித்து 
தின்ணனொட துநில் திபுரிபம் தண்ைப ொிற் சங்ைங்ைள் ற்றும் 
உள்லர் சபை அப்புைள் ொடர்புைொள்ப அனுிக்கும்தடி, தற்தொனைள் 
ற்றும் ொிற்ச்சொன உரிொபர்ைப சம்ிக்ை த்ிபேக்ைனொம். 
இவ்ொறு சய்ொல் ொினொபர்ைள் ணி உரி ீநல்ைள் சொர்ந் 
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புைொர்ைப சந்ப்தட்ட அசு அிைொரிைபிடபம், சர்ச திொண்டுைலடபம் 
சர்ப்திக்ை இந் அப்புைள் ஆவு ல்கும். ணினும் இந் ொிரிொண 
பக்ிைப ற்நிைொை சல்தடுத்டுற்கு ETI ன் உறுப்பு ிறுணங்ைள், 
இம்ிரிொண பக்ிைபில் எத்துப்பு அபிக்கும் தற்தொன ற்றும் 
தின்ணனொட ிறுணங்ைலக்கு சின சலுைைப ங்ை பன் ண்டும். 
உொொை கூடுல் ைொள்பல் ின ங்குது அல்னது ிபேப்தொண 
சப்பர் அந்ஸ்து ங்குது தொன்ந ஊக்ை சலுைைப ங்ை 
ண்டும். Uk ற்றும் இ ொடுைபில் அந்துள்ப ிறுணங்ைள் ங்ைள் 
சப்பர்ைள், ணி உரி தொதுைொப்பு சொர்ந் பற்சிைபில் எத்துப்த 
தந ஆடர்ைப த்து சய்ொை அச்சுறுத்துற்க்கு ொநொை ஊக்ை 
சலுைைப அபிப்தற்கு க்ைம் ைொட்டுைின்நணர். இது ETI உள்பிட்ட 
ன்ணொர் ீிதுந சொொ சனவுைபின் சல்தொட்டு ிநண 
குொை குநக்ைிநது. 
 

எட்டு ொத்த்ில் ங்ைள் ஆய்வு இந் துநின் சின தகுிைபில் சுங்ைனி 
ிட்டத்துடன் சொர்ந், சின ணி-ொினொபொர் உரி துஷ்திொைத்ிற்க்கு 
ீர்வு ைொண்தில் சின பன்ணற்நங்ைள் ற்தட்டுள்பொை ைபேப்தட்டொலும், 
ற்ந ைட்டொத் ொில் பநைள் ற்றும் உரி ீநல்ைள், தற்தொனைள் 
ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் இன்னும் தனொை 
இபேந்துபேைிநது. இந் அநிக்ைில் ைபேத்ில் ைொள்பப்தட்டுள்ப, உரி 
தபேம் ிபநைள் சர்ச ிை டபநில் குநந்தட்ச 
ொக்ைத் ற்தடுத்ிபள்பது. ணிப்தட்ட தற்தொன ற்றும் 
ொிற்சொனைபின் ட்டத்ில் கூட்டப்பு சுந்ி உரி 
றுக்ைப்தடுொல், இத்துநில் திபுரிபம் ொினொபர்ைள் ங்ைள் 
குநைப ிர்த்ி சய்து ைொள்ில் தரி டொை இபேந்து 
பேைிநது. 
இறுிொை, இந் அநிக்ை, இில் ொடர்புட தங்குொர்ைலக்கு தன 
பக்ைி தடிப்திைப பன்க்ைிநது. அ ைீழ்பேொறு: 

ீித்துந சொொ சனவுைள் ற்றும் தன-தங்குொர்ைப 
ைொண்ட பணப்புைலக்ைொண தடிப்தைள் 
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இந் அநிக்ை ொடரில் இடம் தற்றுள்ப ற்நொறு இ அநிக்ை, ETI 
ன் குநிர்த்ி சனின் ிரிொண தகுப்தொய்வு ற்றும் 
தரிந்துைப ங்குைிநது. இந் அநிக்ைில் ETIின் ிழ் ொட்டு 
ிட்டத்ிற்கு ொடர்புட சின தடிப்திணைப ற்க்ைொள் 
ைொட்டிபள்பொம். 

 தனைில் ETI ிட்டங்ைப சல்தடுத் பலும் உற்தத்ி ொடுைபில், 
அன் பத்ப்பு அணுகுபந ொற்றுிக்ை ண்டும். அொது, ETIின் 
ிட்டத்ின் எட்டு ொத் அம்சங்ைலம் ற்ைண ீர்ொணிக்ைதட்டதின், 
இத்ிட்டத்ின் பர்ச்சிில் ொக்ைத் ற்தடுத் ொய்ப்பு அபிப்தற்கு 
ொநொை, ஊள்லர் சபை அப்புைள் ETI ிட்டத்ின் எட்டுொத் 
டிப்பு ீொண தச்சு ொர்த்ைபில் தங்ைற்ை ொய்ப்தபித்ிபேக்ை 
ண்டும். 

 ETI தொன்ந சர்ச பணப்புைள் கூட்டப்பு சுந்ிம், ன தொதுைொப்பு, 

ற்றும் ொழ்வூிம் தொன்நற்ந, ல்னொ உள்ொட்டு ிட்டத்ின்  
இனக்ைொை ைொண்டிபேக்ை ண்டும். இந் உரிைள், ன்ணின 
பக்ைித்தும் ொய்ந்து ட்டுல்னொல் இ ொினொபர்ைள் ற்றும் 
உற்தத்ிொபர்ைலக்கு இட உள்ப அிைொம் சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைலக்கு 
ீர்வு ைொ உது ட்டுல்னொல், பிில் தொிப்தடக்கூடி 
ொினொபர்ைள் ங்ைள் உரிைப உறுிதடுத்வும் உவும். 

 ETI தொன்ந சர்ச பணப்புைள், சப்பர்ைள் ிட்டத்ின் பக்ைி 
இனக்குைலக்கு இங்கு ம்தடுத்துற்கு துொை, ிபேம்தத்க்ை 
சப்பர் தொன்ந ஊக்ை சலுைைப உபேொக்குில் ைணம் சலுத் 
ண்டும். இ பல் அடுக்கு சப்பர்ைலக்கு அப்தொல் சல்தடுத்துது 
எபே சொனொை இபேப்தினும், சர்ச தன-தங்குொர்ைப ைொண்டுள்ப 
பணப்புைள், தன ிறுணங்ைபின் அலத்த் எபேங்ைித்து ங்ைள் 
ிப்திண கூட்ட படிபம். 

 

தன்ொடுலி ிைத்ிற்ைொண தடிப்திைள் 

சின ப்ொண்ட்டுைள், ங்ைபது திொண்டுைபில் இடம்தறும் நபை 
சப்பர்ைப அடொபம் ைொண்தில் தன திச்சணைப சந்ிப்தொை 
சுட்டிைொட்டுைின்நணர். ண ொங்ைள் டி எப்தந்ம் த்துள்ப 
தின்ணனொட சப்பர்ைள் ீது, ொினொபர்ைள் உரிைப ம்தடுத் 
அலத்ம் ைொடுக்ை இனொற்க்கு இ எபே ைொொை 
பன்க்ைின்நணர். ணினும் ிழ்ொட்டில் உள்லர் ற்றும் சர்ச 
அப்புைள் ற்ைொண்ட ஆய்வுைள் ிிொை சங்ைினிில் ொடர்புட 
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இப்புைப ைண்டடில் சொல்ைள் இபேக்கும்தொிலும், அைப 
ைண்டடது ன்தது இனொ ைொரில்ன ன்த சுட்டிைொட்டுைின்நணர். 
 

ப்ொண்ட்டுைள், அர்ைலட ொத் ிணிொை சங்ைினிின் தடத் 
உபேொக்ைி,  அர்ைலட ல்னொ சப்பர்ைள் குநித் ிங்ைப 
பிப்தடொை ரிப்தடுத்ிணொல்,  அப்தொலது அர்ைலட ிிொை 
சங்ைினிின் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் உள்ப அடுக்குைபிலுள்ப, ொில் 
சூலுக்கு திொண்டுைபின் உத்ொத் அிைரிக்ை உவும். தன்ொடுலி 
ிைங்ைள் ங்ைள் டி சப்பர்ைபின் சபை ணிக்ை பநைப 
ம்தடுத்துற்கு இொை, ங்ைபது பல் அடுக்கு சப்பர்ைலக்கு 
அப்தொல் உள்ப சப்பர்ைபின், ொில் சொர்ந் சூல்ைப 
ைண்ைொிப்தபம் ிக்ை சய்பம் ம்தடுத்துற்ைொண 
குநிப்திட்ட அசிம் உள்பது. 
 

தன்ொடு லி ிைங்ைள், ங்ைள் சப்பர்ைள், ணி உரி சொர்ந் 
குநைப ிர்த்ி சய்பம் ிட்டங்ைலக்கு இங்குற்க்கு ஊக்ை 
சலுைைப ங்கு குநித்து ஆனொசிக்ை ண்டும். உொை 
ொினொபர்ைபின் சல்தொட்டு சுந்ிம் உள்பிட்ட உரிைப ித்து, 
ைட்டொ ிகுி த் ிர்க்கும் ண்ம், ொரிப்பு த் 
அிைரிப்தது தொன்நற்ந சல்தடுத்தும் சப்பர்ைலக்கு ின 
கூட்டித் பேது, லும் ொிற்சங்ைங்ைலக்கு அனுி ங்கும் 
சப்பர்ைலக்கு ிபேப்தொண சப்பர் ன்ந அந்ஸ்து ங்குது 
ஆைிைப சின ஊக்ை சலுைைபொை தன்தடுத்னொம். லும் 
குநிப்திடத்க்ை சர்ச ப்ொண்டுைள், ொனொபர்ைபின் உரி 

உறுிப்தடுத்துற்ைொண பணப்புைபில் எத்துப்பு ல்கும் ொிற்சொன 
ற்றும் தற்தொனைபிடிபேந்து ட்டு ைொள்பல் சய்ொல் 
இொிரிொண சல்தொடுைள் லும் தனுள்பொை அபம். குநிப்தொை 
இந் சல்தொடுைள் உள்லர் சபை அப்புைள் ற்றும் 
ொிற்சங்ைங்ைலடன் இந்து சல்தடுத்ப்தட ண்டும். 
 

ொினொபர்ைபின் கூட்டப்பு சுந்ித் அடக்குது, ிழ்ொட்டின் 
தின்ணனொட துநில் ொடபேம் உரி ீறுல்ைலக்கு எபே பக்ைி 
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ைொிொை அந்துள்பது. ண இந் திச்சணக்கு, அப்பு 
பநினொண ீர் ைண்டடது ிைவும் அசிம். இந் 
அநிக்ைத்ொடரில் இடம்தற்றுள்ப ற்நொறு து அநிக்ை 
இந்ொணசிொில் சல்தடுத்ப்தட்ட கூட்டப்பு சுந்ி நிபநைள் 
(Freedom of Association Protocol)பில் ிரிக்ைப்தட்டுள்பது. உள்லர் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் சபை அப்புைலுடன் இந்து, இம்ொிரிொண 
பணப்புைப சல்தடுத் ஆர்பட ிை ிறுணங்ைலக்கு இது 
எபே சுொசிொண ொிரி ங்குைின்நது. 
 

ிழ்ொட்டில், ொினொபர்ைபின் திிிித்தும் சொர்ந் குநதொடுைலக்கு 
ீர்வு ைொண்தற்க்கு, கூட்டப்பு சுந்ித்ிற்க்ைொண ிப்த அிைரிக்கும் 
பக்ிைப சல்தடுத்ப்தட ண்டும். இ தொனிண ற்றும் சொி சொர்ந் 
தொகுதொடுைப பநிடிக்ைக்கூடி பக்ிைப உள்படக்ைிொை இபேக்ை 
ண்டும். 

 

சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைலக்ைொண தடிப்திைள்: 

இதுில் ொில் சூல்ைபில் ற்தட்டுள்ப ம்தொடுைலக்கு, சர்ச 
ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைள், இத்துநில் டதபேம் 
ணி உரி ீநல்ைள் ீது ைணத் ஈர்த் ிம் எபே பக்ைி 
தூண்டனொை அந்துள்பது. குநிப்தொை ைட்டொத்ொில் சொர்ந் ஸ்ைீம்ைலடன் 
ொடர்புட சர்ச திொண்டுைபின் சக்குைப சொர்ந் சர்ச 
திச்சொங்ைள். சுங்ைனி ிட்டத் குநப்தற்கு உிபள்பது. சர்ச 
ொண்டு ிறுங்ைபின் இந் தங்கு ிைவும் ிப்பு ிக்ைது. ண அர்ைள் 
ொடர்ந்து இப்தங்ைொற்ந ண்டும். ணினும் உள்லர் சூன ன்கு புரிந்து 
த்துள்ப உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைலடன் பேங்ைிண ொடர்புைொண்டு 
இப்தங்ைிண ஆற்றுது ிைவும் அசிொணது. 
 

உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைலக்ைொண 
தடிப்திைள்: 

ொினொபர்ைலக்கு உரி சொர்ந் திச்சணைலக்கு ீர்வு அபிப்தில் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொினொபர் உரி சொர்ந் ொண்டு 
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ிறுணங்ைள் ஆற்நக்கூடி தல்று தங்குைள் குநித்து ைள்ி சற்ந 
சர்ச்சக்குரிது. ங்ைலட தொர்ில், ிழ்ொட்டில் தின்ணனொட 
துநில் டக்கும் ணி உரி ீநல்ைப குநக்ை தண் 
ொினொபர்ைலடன் தி புரிபம் ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் இபேபே தற்தனைள் ற்றும் தின்ணனொட 
ொிற்ச்சொனைபில் ொினொபர்ைள் உரி சொர்ந் திற்சிைப அபிக்ை 
அனுிக்ைப்தட ண்டும். ிழ்ொட்டிலுள்ப தன ொினொபர் உரி சொர்ந் 
ொண்டு ிறுணங்ைள், தண் ொினொபர்ைலக்கு திற்சி அபிப்தில் 
ிரிொண அனுதம் தடத்ர்ைபொய் இபேக்ைின்நணர். லும் 
ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தில் ொிற்சங்ைங்ைள் ன 
தொறுப்தற்ை ண்டும் ன்ந புரில் ொண்டு ிறுணங்ைலக்கு 
இபேக்ைின்நது. லும் இ ஆரிக்ைவும் சய்ைின்நணர். னித் ற்றும் 
ொழ்ந் சொி சொர்ந்ர்ைப சங்ைொை அப்தற்கு புி ொிரிைள் 
ப்தடுைின்நண. இம்ொிரிைப உறுொக்குற்கு சின அனுதம் 
ொய்ந் ொினொபர் உரி சொர்ந் ொண்டு ிறுணங்ைலடன் இந்து 
சல்தடுது ொிற்சங்ைங்ைலக்கு ிைவும் தனுள்பொை அபம்.  
 
குநந்து எபே ப்ொண்டு ம்பட சப்பர்ைபின் தன TPF ல் உள்ப 
ொினொபர் உரி ொண்டு ிறுணங்ைள், ங்ைபது ொிற்சொனைபில் 
உள்ப ொில் சூல்ைப ைண்ைொிக்ைவும், ொினொபர்ைலக்கு உரி 
சொர்ந் திற்சிைப அபிக்ைவும், சம்ிக்ை த்துள்பது எபே ர்நொண 
ிசொை அந்துள்பது. ETI, FWF, BSCI ற்றும் FLA தொன்ந தன 
தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்பு இந் பற்சி ஆரித்து, உள்லர் 
ொிற்ச்சங்ைங்ைலடன் இந்து, இந் பற்சி எபேங்ைித்ொல், 
இம்பற்சி ொினொை ிழ்ொட்டின் தின்ணனொடத் துநில் உள்ப 
அப்பு பநினொண ணி உரி துஷ்திொைங்ைப குநப்தற்ைொண 
ொய்ப்தொை அபம். 

அசொங்ைத்ிற்ைொண தடிப்திைள் 

ிழ்ொடு அசு ஜவுபித்துந சம்ந்ப்தட்ட சட்டங்ைங்ைலடன் இந்து 
சல்தடொற்கு ீர்வு ைொண்த பன்ப்தடுத் ண்டும். ொில் 
ஆய்ைத்ிற்குள்ப டதபேம் ஊல்ைப ஆொய்ந்து, அற்கு ீர்வு 
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ைண்டடப்தட ண்டும். ணணில் ொினொபர் உரி தொதுைொக்ை 
அசு டுக்கும் பற்சிைப இது குொை பநிடிக்ைின்நது. ஊன 
குநப்தற்கு ைண்ைொிப்பு ற்றும் அனொக்ைத்ின் சபை அப்புைபின் 
தங்ை அிைரிப்தது எபே ிொை அனொம். குநந்தட்ச சட்ட 
ித் ைடதிடிக்ை ைபேது ிழ்ொட்டின் தின்ணனொட துநின் 
சல்ொக்ைின் ீது ிர்நொண ிவுைப உண்டொக்கும். 
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அட்ட 1: இவ்க்ைின் சுபேக்ை உ 

உரிகந தறும் 
யமி முகைள் 

ன்ணிந்ிொில் உள்ப தின்ணனொட ொிற்சொனைள் 
ற்றும் தற்தொனைபில் டதறும் ைட்டொ ொில் 
டபநைலடன் ொடர்புட பண்று உரி தபேம் 
ிபநைள் ீது இந் அநிக்ை ைணம் சலுத்ிபள்பது. 

 உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைபின் சபை 
இக்ை சல்தொடுைள் 

 இந்ி ீித்துந சொர்ந் ற்றும் சொொ சனவுைள் 
 Ethical Trading Intiative (ETI) 

  

நித உரிகந 
துஷ்ிபமனொைங்ைள் 

ன்ணிந்ிொில், ிழ் ொட்டில் உள்ப தின்ணனொட ற்றும் 
தற்தொனைபில் ொினொபர் உரி துஷ்திொைத்துடன் 
ொடர்புட ைொத்டித்ணம், ைட்டொத்ொில், குந் 
ொில், சல்தொட்டு சுந்ிம் ற்றும் கூட்டப்பு 
சுந்ிின், தொனிண ற்றும் சொிின் அடிப்தடில் 
தொகுதொடுைள் ஆைி. 

ொதிக்ைப்ட்ட 
சமுதொனம் 

ிழ் ொட்டில் தல்று ொட்டங்ைபில் அந்துள்ப 
தின்ணனொட ொிற்சொனைள் ற்றும் தற்தொனைபில் 
சுங்ைனி அல்னது ைொம்ப் னதர் அடிப்தடில் நத்ொ 
இண்டு னட்சம் தண்ைள் திர்த்ப்தட்டுள்பணர் ன்று 
ைக்ைிடப்தட்டுள்பது. இில் தபேம்தொனொணர்ைள் னித் ற்றும் 
ொழ்ந் சபொத் சொர்ந் ைிொப்புநங்ைபில் சிக்கும்  
தண்ைபொர்.  

யணிை 
தசனல்ொடுைள் 

ிழ் ொட்டில் ிபேப்பூர், ைொம்புத்தூர், ிண்டுக்ைல் ற்றும் 
ஈொடு ொட்டங்ைள் தபேத்ி தின்ணனொட ற்றும் தல் 
இைபின் பக்ைி ற்றுி இடங்ைபொகும். இன் 
அபேைொிலுள்ப இடங்ைபில் தபேத்ி திரிடப்தட்டு, அறுட 
சய்ப்தட்டு, ய்ப்தட்டு, சன ற்றும் சொிடப்தட்டு 
தின்ணர் தின்ணனொடக்கு அனுப்தப்தடுைின்நது. தன தின்ணனொட 
சப்னர்ைள் தன ொிற்சொனைப ைொண்டர்ைபொை 
உள்பணர் (சங்குத்ொை எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைள்). 
இில் தல் இ ொரிப்பு ற்றும் தின்ணனொட ொரிப்புடன் 
ொடர்புட தற்தொனைலம் அடங்கும். 
 
ிழ் ொட்டினிபேந்து இநக்குி சய்பம்  ETIII ின் உறுப்பு 
ிறுணங்ைள்: ASDA / Walmart, C&A, Gap, H&M, Inditex, Marks & Spencer, 

Mothercare, NEXT, Otto Group, Primark and Sainsbury.  
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இந் க்ைின் பன்னுந ற்றும் தின்ணி 

ிழ்ொட்டின் தின்ணனொட துநில் டதபேம் ைட்டொ ொில் ற்றும் 
இ ணி உரி ீநல்ைள், சர்ச தின்ணனொட துநின் 
தண்தில்புைபின் ொக்ைிணொன டதறுைின்நது. தின்ணனொடத்துந 
ிப்பு கூட்டலுக்ைொை ங்ைள் ொரிப்த, து எப்தந்ங்ைள் ற்றும் out 

sourcing  பக்ைி ஆொங்ைபொை ம்திபள்பது. சர்ச திொண்டுைள் 
உற்தத்ி ொடுைபிலுள்ப ங்ைள் சப்பர்ைபிடம், குநந் ின ற்றும் 

உற்தத்ி சய் டுத்துக்ைொள்லம் த் குநப்தற்க்கு ங்ைபது உந்து 
சக்ி தன்தடுத்துைின்நணர். இம்ொிரிொண சல்தொடுைபொல் சர்ச 
திொண்டுைலக்கு டிொை சப்ப சய்பம் பனடுக்கு சப்பர்ைள், ங்ைள் 
சனவுைப குநத்துக்ைொள்லம் ிொை, தொபேபொொ ரீிொை தின் 
ங்ைி, பிில் தொிப்தடக்கூடி ற்றும் னொய்ப்திற்க்ைொை 
ிக்கும் ொினொபர்ைப திர்த் ைொொை அைின்நது. ண 
இந் ொினொபர்ைள் ிறுணங்ைபின் ிிபநைலக்கு இங்ைி, புைொர்ைப 
ொடர்ற்கு ொய்ப்தற்நர்ைபொை ைொப்தடுைின்நணர். (தினிப்ஸ் 2011). 

தொபேபொொ ரீிொை ிைவும் தின் ங்ைி ற்றும் அனுகூனற்ந 
சபொங்ைப சொர்ந்ர்ைபில் ொில் பொை ைொண்டு இங்கும் 
துநைபின், ஆல் சர்ப்பு பநைள் இடபேதொடுைபின் ிை ீி டிங்ைள், 

குந் ொில், ைட்டொ ைொத்டித்ணம் தொன்ந அம்சங்ைப 
உள்படக்ைிொகும். லும் தின்ணனொட சப்ப சிணில் டதபேம் 
ைட்டொ ொில் ற்றும் ொில் சொர்ந் சுண்டல்ைலுக்கு இது பக்ைி 
ைொொை அந்துள்பது (ILO 2013, 2014). லும் ொினொபர்ைள் தொனிண 
அடிப்தடில் தகுிைனொை திரிக்ைப்தடுது தின்ணனொட துநின் ற்நொறு 
அம்சொகும். இத்துநில் தண்ைலக்கு ன ொய்ப்புைள் தபேகும் அ 
சத்ில், அர்ைள் குநொண கூனி, னில் ினற்நத் ன், 

கூடுனொண ன ம் தொன்ந சூல்ைபில் ன சய் 
ைட்டொப்தடுத்ப்தடுைின்நணர். லும் ொிற்சங்ைங்ைபில் சபேம் அிைொம் 
குநொை அல்னது பற்நிலும் றுக்ைப்தடுைின்நது. ண அர்ைபின் 
ணிப்தட்ட ற்றும் கூட்டு சனொன் குநக்ைப்தட்டு, அர்ைபின் 
குநைப பன்க்ைவும், ீி ொடவும் ிநணற்நர்ைபொய் 
ைொப்தடுைின்நணர். 
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ிழ்ொட்டில் ைொ ற்றும் ிபேப்பூர் ொட்டங்ைள் தின்ணனொட ொரிப்பு 
ற்றும் ஜவுபித்துநில் புைழ் தற்று ிபங்குைிநண. ஜவுபி ைம் (City of 
Textiles) ன்று அநிப்தடும் ைொம்புத்தூர் இந்ிொின ஜவுபி 
ொரிப்தின் ொை ிைழ்ைின்நது. T-shirt city ன்று அநிப்தடும் ிபேப்பூர் 
ொட்டம் தின்ணனொட அல்னது ஜர்சி, தணின், இவு உட, 

குந்ைபின் ஆடைள், உல்னொடைள் ற்றும் ிபொட்டு ஆடைள் 
தொன்ந ஆடைள் ொரிப்தில் சிநப்பு ொய்ந்ொகும். இந் தின்ணனொட 
ற்றும் ஜவுபி துநொணது பண்று பக்ைி திரிவுைப ைொண்டுள்பது. 
பனொொை தரி அபில் ஆட்ைப திர்த்ி, தல் ொரிப்தில் 
ஈடுதடும் தற்தனைள்; பற்ைொனத்ில் தற்தொனைபில் தபேம்தொலும் 
ஆண்ைள் திபுரிந்து ந்ணர், அர்ைள் ொில் சங்ைங்ைபில் 
உறுப்திணர்ைபொைவும் இபேந்து ந்ணர். ஆணொல் இப்தொலது தபேம்தொலும் 
ைிொப்புங்ைபினிபேந்து இபம் தண்ைள் திர்த்ப்தடுைின்நணர். 
இண்டொொை தரி ற்றும் சிறு ிறுணங்ைள் பல், டுத் 
ிறுணங்ைப உள்படக்ைி ொிற்சொனைள் இங்கு ைட்டிங், திணிசிங் 
தொன்ந ணித்தும் ொய்ந் திைள் சய்ப்தடுைின்நண. இந் திைள் 
ிிொை சங்ைினிில் து எப்தந் அடிப்தடில் சிறு தட்டநைள் 
ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி தி புரிதர்ைப சொர்ந்துள்பது. பண்நொொை 
சங்குத்ொை எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைள் (Vertically Integrated firms) 
இ திண்ல், தற்தொனைள், சவு, சொிடுல் ற்றும் தின்ணனொட 
உற்தத்ி தொன்ந திைப உள்படக்ைிொகும். எட்டுொத்ொை 
தற்ப்தொனைள், தின்ணனொட ொிற்சொனைள் ற்றும் எபேங்ைிந் 
ிறுணங்ைள் இவ்நிக்ைில் தின்ணனொடத்துந ன்று 
குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 1தன தற்தொனைள், தின்ணனொட ொில்சொனைள் 

ற்றும் சங்குத்ொை எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைபில் ிணக்கூனிின் 
அடிப்தடில் ொினொபர்ைள் திர்த்ப்தடுைின்நணர். ஆணொல் 
தபேம்தொனொண ிறுணங்ைள் சுங்ைனி அல்னது ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன 
அபிற்க்ைொண எப்தந்ங்ைபின் அடிப்தடில் ிறுணங்ைபொல் டத்ப்தடும் 

                                                           
ைத்நித்துந இத்துநபடன் நபைொை இக்ைப்தட்ட ற்நொறு துநொகும். இத்துந 
பக்ைிொை சி சந்க்கு துி ய்ில் ஈடுதடுைின்நது. இத்துநில் 
ைொத்டித்ணம் எபே தொதுொண அம்சொகும் (Tewari 2004, De Neve Carswell 2013). 
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ிடுிைபில் ங்ைி தி புரிபம் புனம் தர்ந் தண் ொினொபர்ைப 
ம்திபள்பணர். 
 

ைடந் ைொனங்ைபில் தபேம்தொனொண ஆட ற்றும் ஜவுபி உற்தத்ி சி 
சந்ைப ொை ைொண்டிபேந்து. லும் ொினொபர்ைள் பக்ைிொை 
ஆண்ைபொைவும் அர்ைள் ொிற்சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர்ைபொைவும் இபேந்ணர். 
குநிப்தொை 1980 ைபில் தின்ணனொட துந சர்ச சந்ைலக்கு 
ற்றுி ொடங்ைிணர். 1990 ினிபேந்து ர்த்ை ொொபத்ின் 
உந்துபொல் தின்ணனொடத்துந இன்னும் அிைொை ற்றுி ொணது 
(Tewari 2004. இந் ொற்நங்ைபொல் அசொங்ை எலங்குபநைள் 
பர்த்ப்தட்டண, இன் ிபொை தற்தொனைபின் ண்ிக்ை ைிசொை 
அிைரித்து, ஆண்ைப திர்த்துது ிர்க்ைப்தட்டது. லும் ொில் 
திற்சி தபேொர் ிட்டத்ின் தன்தொட்டில் ொற்நங்ைள் ைொண்டுப்தட்டண. 
ற்றுி சந்ில் தபேம் தங்ைிண திடிப்தற்க்கு ினகுநப்பு எபே 
பக்ைி அம்சொை அந்து. இந்ி சப்பர்ைள் சர்ச 
ைொள்பனொபர்ைள் அல்னது திொண்டுைபின்  பூர்த்ி சய்பம்தடி 
ம், ம்தைத்ன் ற்றும் ின சொர்ந்ற்நில் ங்ைள் ிநண 
ம்தடுத்ிபள்பணர். ைிசொண ொங்கும் ிநன் ைொண்ட திொண்டுைள், 
ங்ைள் உற்தத்ி பத் ொடர்ந்து ிரிவுதடுத்ி, சப்பர்ைலக்கு 
ங்ைப்தடும் ின லும் குநக்ைின்நணர். இன் ிபொை 
ிணிொை சங்ைினிின் அடிட்டங்ைபில் ொில் சொர்ந் ங்ைள் 
சரிடைின்நண. ிபேப்பூர் ைொம்புத்தூர் ற்றும் அண்ட ொட்டங்ைபொண 
ஈொடு ற்றும் ிண்டுக்ைல் சீத ஆண்டுைபில் ிை ிில் 
பர்ச்சிடந்துள்பண. இணொல் ொழ்ற்க்ைொண சனவுைள் 
அிைரித்துள்பது, லும் இவ்ிடங்ைபில் சல்தடும் தற்தொனைள் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைள் ற்றும் இ ொில் துநைள் த்ிில் 

ொினொபர்ைலக்ைொண தொட்டி ினவுொல் ொினொபர் தற்நொக்குந 
உறுொைிபள்பது. இந் ொினொபர் தற்நொக்குந இத்துந அசொங்ைத்ின் 
ஆொடு, சர்ச திொண்டுைலக்ைொண ற்றுி சந்ில் ங்ைள் தங்ை 
அிைரிக்கும்தடி, ங்ைள் தொட்டி ிநண அிைரிப்தற்கு உந்ப்தடுற்கு 
இொை அந்துள்பது (Narayanaswamy and Sachithanantham, 2010). 

ன்ணிந்ி தற்தொனைள் சங்ைம் (SIMA) ற்றும் ன்ணிந்ி ஜவுபி 
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சங்ைங்ைபின் ஆொய்ச்சி சங்ைம் (SITRA) ஆங்ைபில் ொினொபர்ைபொை 
தண்ைப அிைம் ிபேம்புொைவும், ணணில் அர்ைள் அிைம் இசந்து 
சல்தடுொைவும், பிில் ைண்ைொிக்ை கூடிர்ைபொைவும் லும் 
ொிற்சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர்ைபொற்கு குநொண ொய்ப்புைள் 
உள்பொைவும் சுட்டிக் ைொட்டப்தட்டுள்பது. SIMA ொில் சொர்ந் சனவுைப 
குநப்தற்க்ைொை எபே பண்நம்ச பக்ி அநிபைப்தடுத்ிது. இது 
ிர்க்கும் ன்பட ஆண் ொினொபர்ைபின் ண்ிக்ை 
குநப்தது, தண் ொினொபர்ைபின் ண்ிக்ை அிைரிப்தது லும் 
சுங்ைனி ிட்டம் ன்று அநிப்தடும் பண்று பேட ொில் திற்சி 
ிட்டத் அநிபைம் சய்ொகும். (Kumar 1999; Neetha 2002). 

ைிொப்புநங்ைபில் உள்ப ப் தண்ைள் எபே ஆற்நல் ிக்ை 
ொினொபர்ைபொை சல்தொடக்கூடி பொை ைொப்தட்டணர். ஆைொல் 
தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திபுரிற்கு 
தண்ைள் அிொை திர்த்ப்தட்டணர். லும் பிில் ிர்ைிக்ைக்கூடி 
ொினொபர்ைப திர்த்துது ன்ந ிறுணங்ைபின் ொக்ைத் 
ிநற்றுற்கு சுங்ைனி ிட்டம் 1990ல் அநிபைப்தடுத்ப்தட்டது. ( 
Narayanaswany and Sachithanantham, 2010; Neetha, 2002). சுங்ைனி ன்ந தம் 
குநிப்திட்ட ைொனத்ிற்கு எப்தந் அடிதடில் ைொத்டிைபொை 
திர்த்ப்தடு குநிக்ைின்நது. லும் இப்தண்ைபின் சட்டத்ிற்கு 
உட்தட்ட குநந் தட்ச கூனி ற்றும் இ சலுைைள் அர்ைள் எப்தந்த் 
ைொனத் ிநவு சய்பம் திடித்து க்ைதடும். ைம்ப் னதர் ன்ந 
தம் ொினொபர்ைள் ிறுணத்ின் ைட்டுப்தொட்டில் உள்ப டீுிைபில் ங்ைி, 
சல்தொட்டு  சுந்ிம் றுக்ைப்தட்டு, ந் த்ிலும் ன அப்த 
ற்று ன சய்க்கூடி ற்தொட்ட குநிக்ைின்நது. 

ஆொய்ச்சி பந 

இந் அநிக்ை Australian Research Council னின்  liனிங்ைய்ஜ் ிட்டத்ின் எபே 
தொைொகும். இந் அநிக்ை ந்து பேடங்ைலக்கு டத்ப்தட்ட ஆய்ின் 
அடிப்தடில் அந்துள்பது. இது தன்ொடுைள் சம்ந்ப்தட்ட ிை 
டபநைபில் இடம்தபேம் ணி உரி சொர்ந் குநைப ிர்த்ி 
சய் அக்ைப்தட்டுள்ப, ீின்நம் சொொ சனவுைப 
குநித்ொகும். இந் அநிக்ை, இந் சனவுைபின் சல்தொட்டு ிநண 
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ஆொய்ந்துள்பது. ீித் துந சொொ குநீர்க்கும் சனவுைபின் எபே 
ிரிொண  ொங்ைள் ர்வு சய்துள்பொம்.  அொது புைொர்ைப 
தற்றுக்ைொள்ற்கு இந் சனவுைலக்கு அிைொம் இபேந்ொலும்,  
சட்டரீிினொண ீர்ப்புைப ங்குற்கு அிைொம் இல்ன. 
 

இந் ஆய்வு, தன்ொடு லி ிைம் சம்ந்த்தட்ட குநைப ைொலம் 
சனவுைபின் சல் ிநணில் உள்ப ிந ற்றும் குநைபபம், 
இைபின் சட்டப்பூர்ொண ன்பம் பிக்ைொண்டு 
பற்சித்துள்பது. தன்ொடுைபின் ிை டடிக்ைைபொல் தொிக்ைப்தட்ட 
சபொங்ைப, ீித்துந சொொ சனவுைள் வ்ொறு ஆரித்து 
அர்ைள் ீி ொடவும் லும் அர்ைலட ணி உரிைள் வ்ொறு 
தொதுைொக்ைப்தடனொம் ன்தற்கு தரிந்துநைப பன்ப்த இத்ிட்டத்ின் 
பக்ைி ொக்ைொகும். இந் தரிந்துநைப, இந் சனவுைபில் 
தங்ைற்தர்ைள், அொது ிைங்ைள், தொிக்ைப்தட்ட சபங்ைள், சபை 
அப்புைள் ற்றும் குநிர்த்ி சனவுைப ைொலும் ஊிர்ைள், 

தங்குர்ைள் ற்றும் உறுப்திணர்ைப இனக்ைொை ைொண்டுள்பது. 
 

இத்ிட்டத்ின் ைப ஆய்வு, தின்ணனொட, ைொனி,  னொண் ற்றும் 
சுங்ைம் சர்ந் ிைங்ைப ைணத்ில் ைொண்டுள்பது. எவ்ொறு 
துநக்குொண ணிின ஆய்வு இந்ொணசிொ ற்றும் இந்ிொ ஆைி 
இண்டு அிைொ ம்புைபினிபேந்து டுக்ைப்தட்டுள்பது. இில் தத்து ணிின 
ஆய்வு அநிக்ைைள் குநிப்திட்ட சபொம் ற்றும் ொினொபர்ைபின் 
குநைப சொர்ந்ொகும். லும் இந் குநிப்திட்ட துநைள் ற்றும் 
எலங்குபந சூனில் இந் குநைலக்கு ீர்வு ைொ இர்ைள் 
டுத்துக்ைொண்ட பற்சிைப ஆய்வு சய்ைின்நது. இந் ொடரில் ந்து 
சனவுைள் சொர்ந் அநிக்ைைள் தன்ொடு லி ிைங்ைபின் 
டடிக்ைைப ிர்ைிக்கும் ணிப்தட்ட ீித்துந சொொ ணி உரி 
சனவுைனின் சல்தொட்டு ிநண குநித் புரின 
ம்தடுத்துற்க்கு உபேொக்ைப்தட்டுள்பது. இந் ணிப்தட்ட ணி ின 
ஆய்வு ற்றும் சனவுைலக்கு கூடுனொை, இத்ிட்டத்ின் எட்டுொத் 
ைண்டுதிடிப்புைள் ொன்கு குறுக்ைொய்வு அநிக்ைைள் ங்ைப்தட்டுள்பண. 
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இவ்நிக்ைில் ொங்ைள் ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ி தல்று ணி ின 
ஆய்வுைபின் ிரிொண எப்தொய்வு ங்ைப்தட்டுள்பது. 
 
இந் ணிின ஆய்வு இந் ொடரில் இடம்தற்றுள்ப, ி த்ிக்ைல் 
டிடிங் இணிசிட்டிவ்: ைொசிட்டட் சொல்பெசன்ஸ் டு ஹுன் ட்ஸ் 
னசன்ஸ் இன் குபொதல் சப்ப சய்ன்ஸ்? ன்ந அநிக்ைின் து 
அநிக்ை ஆகும். 
 

சபை அப்புைபின் கூட்டப்புைபொல் ொடப்தடும் தன உரி தறும் 
ிபநைபின் ைன ஆய்வு சய், எபே ொய்ப்த இந் ணிின 
ஆய்வு ங்குொல், இ ொங்ைள் ர்வு சய்ொம் அ: சபை இக்ை 
பக்ிைள், இந்ி சி ற்றும் ொின ீித்துந சொர்ந் ற்றும் சொொ 
அப்புைபிடம் புைொர் ொடர்து ற்றும் ETI ன்ந தன தங்குொர்ர்ைப 
ைொண்ட பணப்புைபிடம் புைொர் ொடர்து உள்படங்கும். இந் ஆய்ில் 
ஆொப்தட்டுள்ப உரி தபேம் ிபநைபின் அனுகுபந ற்றும் 
சல் ிநணின் நைப குநித்து எபே தொர் இது ங்குைிநது. 
 

இந் ஆய்ின் ொக்ைம் தன ிைபில் றுக்ைப்தட்டுள்பது. இந் 
அநிக்ை ிழ்ொட்டிலுள்ப தின்ணனொட துநில் டதறும் ைட்டொ 
ொில் சொர்ந் சபை அப்புைபின் திச்சொங்ைள் ற்றும் உரி தறும் 
ிபநைள் ொினொை தநப்தட்ட ைல்ைபின் அடிப்தடில் 
அந்துள்பது. இந்ி சி ற்றும் ொின ீித்துந சொர்ந் ற்றும் 
சொொ சனவுைள் ற்றும் ETI தொன்ந தன்ொடு லி ீித்துந 
சொொ சனவுைபின் ிரிொண ஆய்வு இந் சனவுைபொல் 
ைொனப்தடும், அணத்து திச்சணைபின் திிணித்தும் அல்ன. ணினும் 
ங்ைபது ஆய்வு ிழ்ொட்டின் தின்ணனொட துநில் திபுரிபம் இபம் 
தண்ைபின் குநைப குநித்து, இந் சனவுைள் ொினொை 
ற்ைொள்பப்தட்ட சல்தொடுைள் ற்றும் டடிக்ைைபின் ிரிொண 
ஆய் ங்ைலட ஆய்நிக்ை ங்குைின்நது. ங்ைலட ஆய்வு 
இந் உரி தபேம் ிபநைபின் சல்ிநன் ற்றும் தன்தொடு குநித் 
எபே தொர் ங்குைின்நது. லும் இந் க்ைின் ஆய்ினிபேந்து 
தநப்தட்ட தடிப்திைப பன்க்ைின்நது. இந் ஆய்ில் 
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இடம்தற்றுள்ப உரி தறும் ிபநைள் ீண்ட ைொனொை 
டதற்றுக்ைொண்டிபேக்ைின்நது,  இன்னும் ொடர்ந்து டதறுைின்நது. 
ங்ைலட ைப ஆய்வு 2011 ற்றும் 2015 க்கு இட டதற்நது. 
ங்ைலட ஆய்வும் இந் ைொன ைட்டத் சொர்ந்துள்பது ணினும், 
ற்தொ பணற்நங்ைப குநித் ங்ைபது ிர்சணங்ைப ொங்ைள் 
சுபேக்ைொை ங்ைிபள்பொம்.   
 
இந் ஆய்நிக்ை, தின்ணனொடத் துநில் டதறும் ைட்டொ ொில் 
ீது ைணம் சலுத்ிபள்பது. எட்டுொத்த்ில் 140 தர்ைள் தங்குதற்ந, 
எபிற்க்கு ைட்டக்ைப்தட்ட 72 ர்ைொல்ைள் ற்றும் குல ைண்ொட்ட 
ைனந்ொய்ினிபேந்து தநப்தட்ட ைபினிபேந்து அக்ைப்தட்டது. இந் 
ஆய்ில் தங்ைற்ர்ைள், ிறுணங்ைள் அல்னது துந சொர்ந் சங்ைங்ைபின் 
திிிிைள், ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைபின் திிிிைள். 
ந்து திிிிைள் ற்தொது ETIல் உபேப்திணர்ைபொை உள்பணர், ற்நர்ைள் 
இந்ிொிலுள்ப சப்பர் ிறுணங்ைபின் திிிிைபொர். இந் ஆய்ில் 
தங்ைற்கும்தடி 8 ETI உறுப்பு ிறுணங்ைலக்கு அப்பு ிடுக்ைப்தட்டது, 
இறுிில் பண்று ிறுணங்ைள் இந் ஆய்ின் ர்ைொனில் தங்ைற்நணர். 
ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைபின் 10 திிிிைள் ETIல் 
உபேப்திணர்ைபொை உள்பணர். லும் 7 ETI ஊிர்ைள் ற்றும் எபே ETI ன் 
ஆனொசைொடு ர்ைொல்ைள் ற்ைொள்பப்தட்டண. சின ர்ைொல்ைள் 
ஸ்ைப் ற்றும் ொனப்தசி ொினொை டத்ப்தட்டண. ணினும் 
தபேம்தொனொண டிசம்தர் 2011 ற்றும் ஜூன 2015க்கு இட இந்ிொ 
ற்றும் UK ில் ற்ைொள்பப்தட்ட ைப ஆய்ின் தொது ட்த்ப்தட்டண. இந் 
ஆய்வுடன் ொட்ர்புட ற்ந ஆய்வுைள், ஊடைங்ைள், ிறுணங்ைள் ற்றும் 
சபை அப்புைபின் னத்பத்ில் கூடுல் ைல்ைள் தநப்தட்டது. 
ண இந் ஆய்வு பன்ொை இந் ைொனக்ைட்டத்ில் ைணம் 
சலுத்துைிநது. ணினும் இந் ஆய்ின் சின அம்சங்ைள் சீதத்ில் தநப்தட்ட 
ைல்ைபொல் ம்தடுத்தட்டுள்பது. லும் ETI ின் தன அநிக்ை 
பிடீுைள் ற்றும் ிட்ட அநிக்ைைள், பண்நொம் ப்திணொல் ETI 

ிட்டத்ின் ீது டத்ப்தட்ட ிப்தொய்வு அநிக்ை ற்றும் சம்ந்ப்தட்ட 
ிிொை சங்ைினிில் ினவும் ன சூல்ப ஆணப்தடுத்ிபள்ப 
ஆய்வுைபில் இபேந்து ைல்ைள் தநப்தட்டுள்பண. இந் ஆய்ில் தங்ைற்ந 
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பக்ைி தர்ைலடன் வு அநிக்ை ங்ைப்தட்டு அர்ைலட 
ைபேத்துைள் இந் அநிக்ைின் இறுி திப்த ொர் சய்ற்கு ைபேத்ில் 
டுத்து ைொள்பப்தட்டுள்பது. 
 
இந் ஆய் டத்ி ஆொய்ச்சிொபர்ைள், குநிப்தொை ீித்துந சொொ 
குந ிர்த்ி டபநைள் ைீழ் குநிக்ைப்தட்டுள்ப ணி உரி 
ீநல்ைலக்கு ந் அபிற்க்கு ீர்வு ைொண்ைின்நது ன்த குநித்து ைணம் 
சலுத்ிபள்பொம்ஸ்: 

 கூட்டப்பு சுந்ிம் ற்றும் கூட்டு தச்சுொர்த் அல்னது கூட்டு 
தத்ிற்க்ைொண உரி (ILO எப்தந்ம் 87 & 89 ஆர்டிைல் 20 சர்ச ணி 
உரிைள் திைடணம்); 

 ொில் தொதுைொப்பு உரி ற்றும் எலங்ைற்ந / ினற்ந /தொதுைொப்தற்ந 
ன ற்தொடுைலைபினிபேந்து தொதுைொப்பு (ILO எப்தந்ம் 158); 

 ஞொொண ற்றும் சொைொண கூனி தபேம் உரி (சத்து 23 (3) சர்ச 
ணி உரி திைடணம்) லும் ொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைபின் 
குடும்தத்ிணபேக்கு தன்தொர்ந் ொழ்க்ை (சத்து 7 (a) தொபேபொொ சபை 
ற்றும் ைனொச்சொ உரிைபின் சர்ச எப்தந்ம்); 

 ைட்டொ ொில் பநைப எித்ல் (ILO எப்தந்ம் 29, 105) ற்றும் ைட்டொ 
ொில் எப்தந்ம் 1930 ( No 29) இன் 2014 நிபநைள்.  

 தண்ைபின் உரிைள், தண்ைலக்ைிொண தொகுதொடுைபின் அணத்து 
டித்பம் எிப்தற்க்ைொண எப்தந்ம் (CEDAW) 

  

இந் ொடரில் இடம் தற்றுள்ப தின்ணனொட ற்றும் ைொனிைபின் 
ணிின அநிக்ைைபில், இந் ணி உரி சொர்ந் திச்சணைலக்கு 
ொங்ைள் பன்னுரி ங்ைித்ற்கு ைொம் ன்ணணில், ங்ைள் 
ர்ைொனில் தங்ைற்நர்ைள், இந் உரிைள் குநிப்தொை ொினொபர்ைள் 
உரிின் தின்ணணிில் பக்ைிதும் ொய்ந்ொை ீண்டும் ீண்டும் 
அடொபம் ைொண்திக்ைப்தட்டண. லும், ொத் உற்தத்ி ிிொை 
சங்ைினிில் ினவும் ொில் சூனில் அப்பு பந ற்றும் ினொண 
ம்தொடுைப அடபம் ண்ம் ொினொபர்ைபின் ிநன் ம்தடுற்கு 
இந் உரிைள் அடிப்தடொை இபேக்ைின்நது. உொொை கூட்டக்ைவும் 
, கூட்டொை தச்சு ொர்த்ில் ஈடுதடவும் உரிைள் இல்ன ன்நொல் ிை 
குநொண அல்னது று ன ொய்ப்புைள் இல்னொ ொினொபர்ைள் 
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ொங்ைள் தொிக்ைப்தடனொம் ன்தற்க்ைொை புைொர்ைப ொடர்ற்க்கு க்ைம் 
ைொட்டுொர்ைள். 
  
இந் ிசத் ைபேத்ில் ைொள்ைில் சங்ைம் அல்னது கூடப்புக்ைொண 
ிநன் ன்ந ைபேத்துப்தடிிற்கு கூட்டப்தன் தொம்தரி டிங்ைள் 
அல்னொ பநசொொ ற்றும் அப்பு சொொ ொினொபர்ைப 
உள்படக்ைி சபை அபினொண கூட்டப்புைப உள்படக்கும் ிொை எபே 
தந் அனுகுபந ற்க்ைொண்டொம். ன தொதுைொப்தற்க்ைொண 
உரிபம் ிைவும் பக்ைிொணது, ணணில் தின்ணனொட ற்றும் ைொனி 
சொர்ந் ல்னொ ிிின ஆய்வுைபிலும் ினற்ந ன ற்தொடுைள் 
ற்றும் ற்ைொனிை எப்தந் அடிப்தடில் திர்த்ல் ற்றும் ொில் 
திற்சி ற்றும் சுங்ைனி ிட்டம் தொன்நைள் ொினொபர்ைள் சங்ைொை 
அக்ைப்தடு ட சய்ில் பக்ைி தங்ைொற்றுைிநது. 
ொினொபர்ைப அிைொம் தடத்ர்ைபொய் உபேொக்குில் தொதுொண 
கூனி ங்ைப்தடுது ிை பக்ைிம். ணணில் குநொண கூனி தறும் 
ொினொபர்ைள் தொதுைொப்தற்ந தொபேபொொ ினில் ொழ்ைின்நணர். இது 
அர்ைள் ங்ைள் ொழ்க்ை ம்தடுத்துற்ைொண தரிந்துந 
பற்சிைபில் ஈடுதடு ைடிணொக்குைிநது, இில் ைணிக்ை ண்டி 
பக்ைிொண ிசம் ன்ணன்நொல் ிறுணங்ைலக்கு தொபேட்ைபின் 
உற்தத்ிில் ஈடுதடும் தபேம்தொனொண ொடுைபில் சட்டதடிொண குநந்தட்ச 
ஊிொணது அடிப்தட ைப சந்ிக்கும் அனிற்க்கும் ிை 
குநொை உள்பது. 

தொிக்ைப்தட்ட க்ைள் 

தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைள் 12 ற்றும் 20 ிற்கு இட 
உள்ப இபம் தண்ைப ிை குநொண ொற்று னொய்ப்புைள் உள்ப 
பி ற்றும் ொனில் அந்துள்ப ைிொப்புங்ைபினிபேந்து திக்கு 
சர்ைின்நணர். இில் தன தண்ைள் சுங்ைனி அல்னது குநிக்ைப்தட்ட ைொன 
அனிற்ைொண ிட்டங்ைபின் அடிப்தடில் திர்த்ப்தட்டு 
ிறுணங்ைபொல் டத்ப்தடும் ிடுிைபில் ங்ைக்ைப்தடுைின்நணர். 
ிழ்ொட்டில் உள்ப தின்ணனொட உற்தத்ிில் ஈடுதடும் ொட்டங்ைபில் 
நக்குந 2,00,000 ொினொபர்ைள் திர்த்ப்தட்டுள்பொை 
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ிப்திடப்தட்டுள்பது. இர்ைபில் 60% னித் சபொத் சொர்ந் தண்ைள் 
ஆர். லும் இர்ைபில் பண்நில் எபே தங்கு தண்ைள் சுங்ைனி ற்றும் 
குநிப்திட்ட அனிற்க்ைொண ிட்டங்ைபின் அடிப்தடில் 
திர்த்ப்தட்டுள்பொை ிப்திடப்தடுைின்நது. (ICN and FNV Mondiaal, 2014; 
READ, 2015).  

 
இந் ஆய்ின் ொத் ைொன அனில் தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைபில் திபுரிந்து டீு ிபேம்தி தன இபம் தண்ைபிடம் 
ொங்ைள் ர்ைொன டத்ிணொம். ொங்ைள் இப்தண்ைப ைிொப்புங்ைள் 
ற்றும் ின ொட்டங்ைபில் அந்துள்ப அர்ைபின் டீுைபில் 
சந்ித்ொம். புதுக்ைொட்ட ொட்டத்ில் 20 பன்ணொல் தற்தொன 
ொினொபர்ைள் தங்ைற்ந குல ைண்ொட்ட ைனந்ொய்ில், அர்ைள் 
னிடங்ைபில் உள்ப ைடிணொண சூல்ைப வ்ொறு சொபிக்ைின்நணர் 
ன்தற்கு அர்ைள் எபேணொை தில் அபித்ணர். அர்ைள் னக்கு 
சல்ற்ைொண பக்ைி ைொம், தொபேபொொ பேக்ைடிில் உள்ப 
அர்ைபின் குடும்தங்ைலக்கு உவுற்ை ன்று அர்ைள் ரிித்ணர். 
ண அர்ைபின் குடும்தத்ின் ின ண்ி அர்ைள் ன 
சய்ொல் ங்ைள் குடும்தத்ிற்கு உ படிபம் ன்தொல் ைடிணொண 
சூல்ைப ொங்ைிைொள்ப உிொை இபேப்தொை ரிித்ணர். ங்ைள் 
ர்ைொனில் தங்ைற்ந தன தண்ைள் ொங்ைள் ீண்டும் எபே பண்று பேட 
ைொனத்ிற்கு திபுரி ொிற்சொனக்கு ிபேம்த ங்ைப ொர் சய்து 
ைொள்ொை ரிித்ணர். ணணில் ங்ைள் குடும்தங்ைலக்கு உ று 
ி இல்ன ன்று அர்ைள் உர்ைின்நணர். ( தண் ொினொர்ைள் 
ர்ைொல் 2011, 2012) 

 
ொங்ைள் குடும்தங்ைலக்கு உ ண்டும் ன்ந இப்தண்ைபின் ொக்ைம் 
அர்ைப எபே ைடிணொண சூனில் ிற்ை க்ைிநது. ங்ைள் குடும்தத்ிற்க்கு 
உவுத்ற்க்ைொை தத்ி சம்தொிக்ை அர்ைள் ல்னொற்நிபம் ொங்ைிக்ைொள்ப 
ொொை உள்பணர். இந் ஆய்ிற்க்கு ொங்ைள் டத்ி தன ர்ைொல்ைபில் 
தண்ைள் ங்ைலக்கு ிொை இக்ைப்தடும் அீிைப பிொை 
அடொபம் ைண்டணர். தூசி , புை, ப்தம், ஏய்வு இல்னொல் ன 
சய்ொல் உண்டொகும் சொர்வு, ொடர்ந்து ன சய்ொல் உண்டொகும் 
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தூக்ைின், ிடுப்பு டுப்தற்க்ைொண ட ற்றும் ொங்ைள் ங்ைிபள்ப 
இடத்ின் பொைத் ிட்டு பி சல்ன அனுிக்ைப்தடொது தொன்ந 
ங்ைபின் சல்தொட்டு சுந்ித்ின் ீது உள்ப டைள் ஆைிற்நொல் 
ங்ைள் உடல் ினில் உண்டொகும் தொிப்புைப குநித்து அர்ைள் 
உொடிணொர்ைள். இப்தண்ைள் ங்ைள் குடும்தங்ைப ைொபடிொலும், 
அர்ைள் உடல்ின தொிக்ைப்தடும் ினில் ைணின்நி ிட்டு 
ிடுப்தற்நி பேத்ம் ரிித்ணர். ற்ந உவு, குபிப்தற்கு 
றுக்ைப்தட்ட இடபைள், குநொண குபினநைள் 
தொன்நற்நொல் அர்ைபின் ொழ்க்ை ம் தொிப்தடந்து அர்ைள் ங்ைள் 
சுைொொத் தண் படிொல் இபேக்ைின்நணர். இப்தண்ைள் ொங்ைள் 
சந்ிக்கும் தன குநதொடுைபபம் உரிொபர்ைள் ப்தில் உள்ப 
அக்ைநின் சொபிக்ை ங்ைள் ிநண பர்த்துக் ைொண்டணர். 
உொொை தூசி குநப்தற்கு ைக்குட்ட பை ைசொை 
தன்தடுத்துது, சூட்ட குநக்ை ண் னில் ய்ப்தது ற்றும் 
பேத்து சனவுைலக்கு எபேபேக்ைொபேர் தம் ைொடுத்து உவுது 
தொன்நற்ந சய்ைின்நணர். 
 

தண் ொினொபர்ைள் குநொண கூனி ற்றும் ற்று டத்ப்தடும் ிம் 
குநித்து பிப்தடொை ிொித்ணர். ஆணொல் எப்தந் ைொன படிில் 
அர்ைள் தநிபேக்கும் தபேம் ொைின் ம்திக்ைில் ொடர்ந்து தி 
சய்ணர். ஆணொல் தனபேக்கு இது டதந இல்ன. டுக்ைப்தட்ட 
ிடுப்புைலக்கு ஈடுசய் குநித்து உரிொபர்ைலடன் சர்ச்சைள் 
ற்தட்டண, சினர், அர்ைள் சின ொட்ைள் ிடுப்பு டுத்ற்கு ஈடொை எபேொம் 
கூடுனொை தி புரிபம்தடி பேக்ைப்தட்டொை ரிித்ணர். று சினர் 
பண்று பேடங்ைள் படிற்கு பன் திினிபேந்து சன்நொல் 
அர்ைலக்கு உரி ொை ங்ைப்தடில்ன ன்று ரிித்ணர். சின 
குடும்தங்ைள் உள்லர் ொில் சங்ைங்ைபின் உி ொடின் ிபொை 
சின ணிப்தட்ட க்குைபில் ஷ்ட ஈடு தநப்தட்டுள்பது. லும் சினபேக்கு 
ங்ைள் ைள்ைப ிறுணங்ைபினிபேந்து பி ைொண்டு உிொை 
அந்து. 
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தண்ைள் ங்ைள் ிர்ப்த பிக்ைொட்ட பக்ைிொண ி ன 
ிட்டு ின்றுிடுொகும். குநிப்தொை அர்ைள் ிபேிொக்ைலக்கு ஊர்ைலக்கு 
பேைில் ிபேம்தி னக்கு சல்ில்ன. தின்ணர் அர்ைள் று எபே 
ொிற்சொனில் னக்கு சர்ொர்ைள். சின ங்ைபில் இம்ொிரிொண 
படிவுைள் ங்ைள் ண்தர்ைலடன் ைனந்து தசி கூட்டொை டுக்ைப்தடுைின்நது. 
இபம் தண்ைள் சின ங்ைபில் ங்ைள் சூல்ைப குநித்து தொது 
டைள் ற்றும் ஊடைங்ைபிடம் பிப்தடொை தசிபள்பணர். 
உொொை 2012 ல் இந் ிட்டங்ைள் ற்றும் னைள் பரிபம் தண்ைள் 
ீது உண்டக்கும் ொக்ைத் குநித்து ிொிக்ை ஆித்துக்கும் அிைொண 
தண்ைள் எபே கூட்டத்ில் தங்ைற்நணர். CASS ற்றும் TPF ஆல் 
எபேங்ைிக்ைப்தடும் சல்தொடுைபில் அடிக்ைடி இந் இபம் தண்ைள் 
ங்ைள் அனுதங்ைப தைிர்ந்துைொள்ப ொய்ப்பு அபிக்ைப்தடுைிநது. லும் 
இந் ஆய்ின் ொினொை ங்ைபிடம் தசி தண் ொினொபர்ைபில் தனர் 
ற்ந தண்ைள், இம்ொிரிொண அனுதங்ைலக்குள் அைப்தடு ிர்க்ை 
ண்டும் ன்று ஊக்குிக்ைப்தட்டு, ங்ைபிடம் ங்ைள் அனுதங்ைப 
தைிர்ந்துைொண்டணர். ‘ன்னுட கூனி ற்றும் ப்பு ிி ங்ைொல் 
அர்ைள் ன்ண ொற்நிணொர்ைள், அ ொன் ிபேம்த தந படிில்ன. 
ண ன்ண தொன்று ற்ந தண்ைள் டத்ப்தடக்கூடொது ன்று 
ண்ணுைிநன்’. (தண் ொினொபர் ர்ைொல் 2011). 
 
துஷ்திொைங்ைள் ீக்ைப்தட்டொல், ிழ்ொட்டில் உள்ப தின்ணனொடத்துந, 
தண்ைலக்கு எபே தரி ொில் ொய்ப்தொை அனொம். ொங்ைள் 
திபுரிபம் இடங்ைபில் தன இன்ணல்ைப சைிப்தற்கு 
ைட்டொப்தடுத்ப்தட்டொலும், தன இபம் தண்ைள் இ எபே பேொணத் 
ஈட்டுற்க்ைொண ொய்ப்தொை ற்ைின்நணர். ைிொப்புங்ைபில் ினவும் 
றுினிபேந்து ப்தித்துக்ைொள்பவும் எபே ிொை அது 
ட்டுல்னொல், ைிொப்புங்ைபினிபேந்து பி சல்த்ற்கும், தன 
இடங்ைலக்கு ணிொை சல்லும் அனுதத் ொங்ைள் ிைவும் 
ிபேம்புொைவும் ங்ைபிடம் தசி தன தண்ைள் ரிித்ணர். அர்ைள் 
ற்ந தண்ைலடன் ட்த ற்தடுத்ிைொள்ற்க்கும், தகுற்கும் இது 
எபே ொய்ப்தொை அந்துள்பது ன்று ரிிக்ைின்நணர். லும் 
ைிொப்புங்ைலடன் எப்திடுைில், ைபுங்ைபில் ணீொை ொன்றுைின்நது. 
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தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபில் திபுரி குநித்து 
அர்ைலக்கு திடித்ொண ிசம் ன்ண ன்ந ைள்ிக்கு, புி ிநன்ைப 
ைற்றுக்ைொள்து, தன திண்ணி ற்றும் சொி சொர்ந் தன தண்ைலடன் 
ங்குது, சொி ரீிினொண தொகுதொடுைலக்கு அப்தொல் சன்று ற்நர்ைலடன் 
தகுற்க்ைொண ொய்ப்பு, ங்ைப தொன்று தன தண்ைள் ழ்ில் 
ொழ்ைின்நணர் ன்த அநிந்துைொள்லம் ொய்ப்பு ஆைிற்ந 
ரிித்ணர். ( தண் ொினொபர்ைள் ர்ைொல் 2011, 2012, 2014). 
  

ணி உரி சொர்ந் ிசங்ைள் 

ிழ்ொட்டில் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்ச்சொனைபில் 
திபுரிபம் இபம் தண்ைள் சுங்ைனி ிட்டம் ன்ந தரில் 
ைொத்டித்ணம், றுக்ைப்தட்ட சல்தொட்டு  சுந்ித்துடன் 
ிறுணங்ைபின் ிடுிைபில் ங்ைக்ைப்தடுது தொன்ந தல் ைொண 
ணி உரி துஷ்திொைங்ைப அனுதிக்ைின்நணர். இம்ொிரிொண 
ற்தொடுைள் ொினொபர்ைப ிகுிொண த்ிற்கு தி சய் ப்தது, 

குநந்தட்ச ஊித்ிற்கும் குநொை கூனி ங்குது, ஊித் 
திடித்து ப்தது தொன்ந சல்தொடுைபில் உரிொபர்ைள் ஈடுதடுற்கு 
சொைொை அந்துள்பது. ொினொபர்ைபின் சல்தொட்டு சுந்ிம் 
நபேக்ைப்தடுொலும், கூட்டப்பு சுந்ிம் பற்நிலும் இல்னொல் 
இபேப்தொலும் அர்ைள் அச்சுபேத்னொண ின அடந்து இந் ொில் 
உரி சொர்ந் ீநல்ைள் குநித்து புைொர்ைப ொடுப்தற்ைொண 
ிநணற்நர்ைபொய் ைொப்தடுைின்நணர். 
 

ைொத்டித்ணம் சுங்ைனி ிட்டம் 

தண் ொினொபர்ைப, தற்தொனைள் ற்றும் ஏபிற்கு தின்ணனொட 
ொிற்ச்சொனைபில் திர்த்துற்கு, ிபேப்பூர் ற்றும் ைொம்புத்தூரில் 
உள்ப உற்தத்ிொபர்ைள் சுங்ைனி ிட்டம் அல்னது ிபே உி சுங்ைனி 
ிட்டம் ன்ந ிட்டத் குத்ணர். ஜவுபித் துநில் தரி அபினொண 
ொற்நங்ைள் ற்தட்ட அ த் எட்டி, 1990ல் ொிற்திற்சி சுங்ைனி 
ிட்டம் ொடங்ைப்தட்டது. இற்கு பன் ொிற்திற்சி தபேதர்ைள் எபே 
பேடத்ிற்கு திற்சி தற்று, தின்ணர் ிந் ொினொபர்ைபொை 
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ஆக்ைப்தட்டணர். இற்கு ொற்நொை உறுொக்ைப்தட்ட ொில் திற்சிக்கு 
சுங்ைனி ிட்டம் பண்று பேடங்ைள் ீட்டிக்ைப்தட்டு, இபம் தண்ைள் 
இவ்ிடங்ைப ிப்த திர்த்ப்தட்டணர். ங்ைப்தட்ட கூனி குநந்தட்ச 

ஊித்ிற்கு குநொை ங்ைப்தட்டது. லும் ஊிங்ைள் 
திடித்துக்ைப்தட்டு ிட்டம் ிநடந் ைொனத்ில் தபேம் ொைொை 
ங்ைப்தட்டது. இபம் தண்ைள் ற்றும் சிறுிைள், 12 துடர்ைள் 
திற்சி தபேதர்ைபொை பண்று பேடத்ிற்கு திர்த்ப்தட்டணர். இவ்ொறு 
சுங்ைனி ிட்டத்ின் அடிப்தடில் ொில் திற்சி தபேதர்ைபொை 
திர்த்ப்தட்டணர். இந்ி ொில் சட்டத்ின் ைீழ் ிை குநொண 
உரிைப உடர்ைபொைின்நணர் அர்ைலக்கு குநந்தட்ச கூனி 
ங்ைப்தட ண்டும். லும் இந்ிொில் அர்ைள் தி 
அர்த்ப்தடுற்கு குநந்தட்ச து ம்பு 15 ஆை உள்பது, ணினும் 18 
துக்கு உட்தட்டர்ைள் அதொைொண ன சூனில் திர்த்ப்தட 
அனுி இல்ன. (ICN & FNV, 2014) 
 

சுங்ைனி ிட்டம், தொபேபொொ ரீிொை தின்ங்ைிபள்ப ைிொப்புங்ைபில் 
சிக்கும்,  குடும்தங்ைப இனக்ைொை ைொண்டு சல்தடும் 
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இடத்ைர்ைப ம்திபள்பது. இர்ைள் தொதுைொப்தொண ங்கும் சிைள் 
ற்றும் பண்று பேடங்ைபின் இறுிில் எபே தரி ொை தநனொம் ( 
நக்குந பைதொய் 30000-50000 அல்னது USD 550- USD 900) ன்ந ொக்குறுிைப 
அபிக்ைின்நணர். இத்ிட்டங்ைள் இபம் தண்ைள் ங்ைள் ிறுத்ிற்கு 
ட் ஈட்ட எபே ிொை ிபம்தப்தடுத்ப்தடுைிநது. லும் 
ைிொப்புங்ைபில் ைடன் சுில் சிக்ைித்ிக்கும் அல்னது திப்புக்கு 
பேொணம் ப்தடும் குடும்தங்ைப ஈர்தற்க்ைொை தன்தடுத்ப்தடுைிநது.  
(TPF ;2000; Narayanswamy & Sachithanandam 2010; SOMO & ICN 2012) . தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபில் சுங்ைனி ிட்டம் சற்று குநொை ைொப்தட்டொலும், 
இம்ொிரிொண ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன அபிற்ைொண ிட்டங்ைள் தின்ணனொட 
ொிற்ச்சொனைள் , தற்தொனைள் ற்றும் சங்குத்ொை 
எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைபில் தனொை இபேந்து பேைிநது. 
(ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல், 2015). பண்று பேட ைொனத்ிற்கு தின் 
ொக்ைபிக்ைப்தட்ட தபேம் ொை ற்றும் இ உரிங்ைள் ங்ைலக்கு 
ங்ைப்தடுில்ன ன்தது தண் ொினொபர்ைபின் தொதுொண 
குற்நச்சொட்டொை உள்பது. (லும் இந் தபேம் ொை தற்ந தண்ைள், 
தபேம்தொலும் அந் ொை ைக்ைில் டுத்துக்ைொண்ட தின்ணபேம் அது 
ொிற்திற்சிக்கு ங்ைப்தட ண்டி குநந்தட்ச ஊித்ிற்கு ிைவும் 
குநொை உள்பொை ரிிக்ைின்நணர்)2. இ சொர்ந் ணி தர்ைபின் 
புைொர்ைள் குநொை உள்பது. ஆணொல், அந் ண்ிக்ைில் பர்ச்சி 
ைொப்தடுைின்நது. உொொை சின தண்ைள் ங்ைலக்கு ங்ைப்தடொ 
ஊித் ைட்டு ொங்ைள் திபுரிந் ிறுணங்ைலக்கு ைடிங்ைள் 
ொினொை ைொரிக்ைைப பன்க்ைின்நணர். லும் உள்லர் ொண்டு 
ிறுணங்ைபின் எத்துப்தொடு ொட்ட ீின்நங்ைபில் புைொர் 
னுக்ைபபம் சர்திக்ைின்நணர். 

 

                                                           
2 ர்ைொனில்llllll தங்ைற்ந ொினொபர்ைள் குநிப்திட்ட கூனி, தபேம்பில் 
ித்ிொசப்தட்டிபேந்து. சினர் ஆம்த ொட்ைபிள் ிை குநொண கூனி தற்நொை பேித்ணர். 
பைதொய் 1500 ல் இபேந்து அிைதட்சம் 4500 பைதொய்  ொ கூனி தற்நொை பேித்ணர் இில் 
ிகுி த்ிற்ைொண கூனிபம் அடங்கும்.sssssss 
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ைட்டொத் ொில் ைம்ப் னதர் 

தற்ப்தொன ற்றும் ொிற்சொனைபில் திபுரிபம் ொினொபர்ைள் ைம்பு 
னதர் அல்னது ைம்பு கூனி ன்று அநிப்தடும் எபே பநின் ைீழ், 
ிறுணங்ைபின் ைட்டுப்தொட்டில் இங்கும் ிடுிைபில் ங்குைின்நணர், இந் 
ிடுிைள் தபேம்தொலும் ிறுணங்ைபின் ைட்டுப்தொட்டில் உள்ப சுற்று 
சுபேக்குள் அக்ைப்தட்டு ைொனொபிைபொல் ைொக்ைப்தடுைின்நணர். தண் 
ொினொபர்ைள் சல்தொட்டு  சுந்ிின்படன் இந்து ைடுொண 
ன சூல் ற்றும் ற்ந உவு ற்றும் ங்கும் சிைள் ங்ைலக்கு 
ைடிணொை இபேந்ொை ரிிக்ைின்நணர். எபே தண் ொினொபர் 
தற்தொனில் ன்னுடய் அனுதத் இவ்ொறு ிரிக்ைின்நொர்: 
 

பண்று பேட ிட்டத்ின் அடிப்தடில் ன்ண திர்த்ிணர், ணக்கு 
பைதொய் 35,000 ங்குொை கூநிணொர்ைள், ொன் அங்கு ங்ைில்ன, உவு 
ற்நொை இபேந்து, ன ிைவும் ைடிணொை இபேந்து, அங்கு 
பநொண ைிப்தந சிைள் இல்ன, அநைள் ிைவும் பேக்ைடிொை 
இபேந்ண, ங்ைலக்கு பை ைசம் ங்ைப்தடில்ன, தினொை ொங்ைள் 
ைக்குட்ட பைக்ைசொை அி ரிட்டது. னொபர்ைள் 
ல்னர்ைபொை இல்ன, தண்டிை ைொனங்ைபில் டீ்டுக்கு சல்ன 
அனுிக்ைப்தடில்ன, ங்ைள் தற்நொர் ங்ைப ொனதசிில் 
ொடர்பு ைொண்டொல் அர்ைலடன் தச ங்ைலக்கு அனுி இல்ன. 
ங்ைலக்கு ணிப்தட்ட பநில் தொபேட்ைப ொங்குற்கு பிில் 
சல்ன அனுி இல்ன (தண் தற்தொன ொினொபர் 2013) 
 

உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் ைடிணொண ன 
சூல்ைபபம், ொினொபர்ைபின் தொதுொண குநைபபம் ிரிொை 
ஆப்தடுத்ிபள்பணர் (அட்ட 2). ிறுணங்ைபின் ிடுிைபில் ங்ைி 
திபுரிபம் ொினொபர்ைள், பகுிொண ம் ற்றும் இட்ட ிப்டுைபில் 
திபுரி ண்டும் ன்று ிர்தொர்க்ைப்தடுைின்நது. லும் திக்கு ிடுப்பு 
டுத்துக்ைொண்டர்ைபின் தங்ைபம் இர்ைள் கூடுனொை சய் ண்டும். 
உரிொபர்ைள் இர்ைப 7 ொட்ைள் 24 ி  ஊிர்ைபொை 
ைபேதுைின்நணர். இந் ஆய்ின் ொத் ைொன அபிற்கும் ொங்ைள் தற்தொன 
ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திபுரிந் தன இபம் தண்ைபிடம் 
உநொடிணொம். இர்ைபில் தனர் இவு ங்ைபில் அர்ந் 
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ித்ிக்ைிட னக்கு பேம்தடி லப்ததட்ட குநித்து ங்ைள் 
அனுதத் தைிர்ந்துைொண்டணர்.  
 

ிடுிைபில் ிைவும் ைடிணொை இபேந்து, ொங்ைள் அர்ந்து 
உநங்ைிக்ைொண்டிபேப்தொம் அர்ைள் ங்ைப லப்தி திக்கு பேொறு 
சொல்ொர்ைள். ொங்ைள் பல் ிப்ட் படித்ிபேப்தொம், இண்டொது ிப்டில் 
ொினொபைள் தற்நொக்குநொல் இந்ிங்ைள் ைொனிொை ைிடந்ிபேக்கும். 
இவு ிப்டில் ொொது ிடுப்பு டுத்ிபேந்ொல் ிடுிில் 
ங்ைிிபேப்தர்ைள் அந் ிப்டிலும் ன சய் ண்டும். (தண் 
தற்தொன ொினொபர்ைள் ர்ைொல்,2014)  

 
தபேம்தொலும் ொினொபர்ைள் ிை அரிொை பி சல்ன 
அனுிக்ைப்தடுைின்நணர். லும் அவ்ொறு சன்நொல் அர்ைலக்கு 
துொை ிறுணத்ின் னும் ஊிபேடணொ அல்னது 
ொினொபர்ைபின் உநிணர்ைபின் துபடணொ ட்டு பி சல்ன 
அனுிக்ைப்தடுைின்நணர். எபே ொினொபர் இவ்ொறு ிரிக்ைின்நொர்: 

 
அர்ைள் ங்ைப ீதொபி ிபேொலக்கு டீ்டிற்கு சல்ன 
அனுிக்ைில்ன; ொம் அணபேம் என்நொை கூடி ீதொபி ிபேொப 
இங்கு ைொண்டொடனொம் ன்று ரிித்ணர். புத்ொடைப ொங்ைவும் 
ங்ைப அர்ைள் பி அனுிக்ைில்ன. ொத்ின் துக்ைத்ில் 
அர்ைள் புத்ொடைப ிறுணத்ிற்கு ப்தொர்ைள், ங்ைள் 
ிபேம்பு ொங்ைிக்ைொள்ொம். ொன் திபுரிந் ந்து பேடங்ைபில் 
அர்ைள் ஆறு ொங்ைலக்கு எபே பந ங்ைப ைிொத்ிற்கு சல்ன 
அனுிப்தர்ைள், லும் ங்ைள் குடும்தத்ிணர்ைள் ந்ொல் ட்டு ங்ைப 
சல்ன அனுித்ொர்ைள். ொங்ைள் ிறுணத்ில் சர்ந்தொலது பண்டு 
தர்ைபின் தர்ைப ங்ைண்டும் இர்ைபில் எபேர் ந்ொல் ட்டு 
ொங்ைள் டீ்டிற்கு சல்ன அனுி உண்டு, இல்னல் ொங்ைள் சல்ன 
அனுி இல்ன. (Pதண் ொினொபொர் ர்ைொல்,2013) 

 
தண் ொினொபர்ைள் சுந்ிொை பி சல்ன ட ன்தொல் 
அர்ைள் இ ன ொய்ப்புைள் தற்நி ைல்ைப தபேது ைடிணொை 
அபம். லும் அர்ைபின் சல்தொட்டு சுந்ித்ின் ீது ைட்டுப்தொடுைள் 
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ிிக்ைப்தடுொல் ொில் சங்ைங்ைள் அர்ைப ொடர்பு ைொள்ில் 
கூடுனொண ட ற்தடுைிநது. 

 

தொனிண தொகுதொடுைள் 

தின்ணனொட துந, தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபில் 
ொினொபர்ைபொை திர்த்துத்ற்கு ிழ்ொட்டில் னித் ற்றும் 
ொழ்த்ப்தட்ட சபொத் சொர்ந், தொபேபொொ ரீிொை ிைவும் 
தின்ங்ைி இடங்ைபில் சிக்கும் இபம் தண்ைப ங்ைள் இனக்ைொை 
த்துள்பணர். இந் இபம் தண்ைபின் தொதுைொப்த ைபேி இர்ைள் 
ிடுிின் ற்றும் ொிற்ச்சொனின் சுற்று சு ிட்டு பி 
அனுிக்ைப்தடுில்ன ன்று உரிொபர்ைள் ிொிக்ைின்நணர். 
இணொல் இப்தண்ைள் இ ன ொய்ப்புைப குநித் ிங்ைப 
தபேது ைடிணொை அனொம். லும் ொில் சங்ைங்ைபொை அக்கும் 
பற்சிைபில் இது எபே கூடுனொண டொை அனொம். தற்தொனைள் 
ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைலக்கு னக்கு சர்க்ைப்தடும் 
தண்ைபின் ின அவ்ர்ைபின் டீுைள், சிக்கும் ைிொங்ைள் ற்றும் 
திிடங்ைபில் அர்ைள் ட்த்ப்தடும் ிம் ொினொை அர்ைள் தறும் 
அனுதங்ைள் , உரிைள் ற்றும் ீி குநித் அர்ைபின் ைண்ொட்டத் 
வ்ொறு டிக்ைின்நது ன்த டுத்து ைொட்டுைின்நது. அர்ைள் 
ங்ைபின் குடும்தங்ைப ிட்டுிட்டு ிைவும் ைடிணொண சூல்ைபில் 
திர்த்ப்தடுைின்நணர். தன ங்ைபில் இர்ைள் ஏய்ின்நி ன 
சய்ைின்நணர். அர்ைள் திக்கு சல்ன் பக்ைி ைொம் அவ்ர்ைபின் 
குடும்தங்ைலக்கு உவுற்க்ைொை ன்ந தொிலும், அர்ைப குநித் 
சபொத்ின் ணப்தொன் ிைவும் தொகுதொடுைள் ிநந்த்ொை இபேந்து 
பேைின்நது. உரிொபர்ைள் ண்டுன்ந தொபேபொொ ரீிொை 
அனுகூனற்ந இடங்ைபில் சிக்கும் இபம் தண்ைப குநிக்ைின்நணர். 
ணணில் இர்ைள் அப்தொிைபொைவும், குந கூறுற்ைொண ொய்ப்புைள் ிை 
குநொை உள்பொைவும் அனுொணிக்ைப்தடுைிநது. எபே ொினொபர் இவ்ொறு 
ரிிக்ைின்நொர்; ொங்ைள் ைள்ிைப ைட்ை ொட்டொம் ன்று 
ிறுணங்ைலக்கு ரிபம், ொங்ைள் அப்தொிைள் ன்ததும் அர்ைலக்கு 
ரிபம் (தண் ொினொபர் ர்ைொல், 2011). 
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சுங்ைனி ிட்டத்ின் ைபேத்து தடிம் ட்ச பநின் அடிப்தட 
ைொண்டது. இன்தடி தண்ின் குடும்தத்ிணர் ொப்திப டீ்டொர்க்கு 
ட்ச ங்ைண்டும். இந்ிொில் இந் டபந சட்ட 
ிொொணொை இபேந்ொலும் இது தனொை டபநில் உள்பது. 
இத்ிட்ட்த் ிறுணங்ைள் ஊக்குிப்தன் ொக்ைம், இபம் தண்ைள் ங்ைள் 
தற்நொர் ற்றும் உரிொபர்ைபின் ிபேப்தத்ிற்கு ைட்டுப்தட ண்டும் 
ன்ந தொனிண ொிரி லும் லுப்தடுத்தும் ண்ம் அந்துள்பது. 
உொொை உரிொபர்ைள், இபம் தண்ைப தற்தொன ற்றும் 
ொிற்சொனைபின் சுற்று சுபேக்குள் அடத்து த்து, அர்ைபின் 
சல்தொட்டு  சுந்ித் ைட்டுதடுத்து, அர்ைபின் தற்நொர் 
அர்ைபின் தொதுைொப்பு குநித்து அக்ைநப்தடுின் அடிப்தடில் 
ிொப்தடுத்துைின்நணர். 
 

READ ன்ந னித் அப்தின் திிிி ற்றும் உரிொபர்ைள் இபம் தண் 
ொினொபர்ைபின் சல்தொட்டு சுந்ித் டசய் 
ிொப்தடுத்துது ங்ைபின் சு னொதத்துக்ை ன்று கூறுைிநொர். அ அர் 
இவ்ொறு ிரிக்ைின்நொர்: 

 
உரிொபர்ைள் இவ்ொறு கூறுைிநொர்ைள், இந்ொட்ைபில் எபேபந இர்ைள் 
பி சன்நொல் அர்ைள் ஏடிப் தொய் ிடுொர்ைள், அர்ைலட 
தொதுைொப்த ொர் உறுிதடுத்துது? ன்ணொல் இந் தொறுப்த ற்ை 
படிொது; உடண ைிொபுந குடும்தங்ைள் இவ்ொறு கூறுொர்ைள், சரி ொ 
ன் ைப ீங்ைள் பி அனுப்தொீர்ைள். என்று அல்னது இண்டு 
ஆண்ைள் ற்றும் தண்ைலக்ைிட ைொல் ிைொங்ைள் இபேக்ைனொம், 
ஆணொல் ொிற்சொனைள் இப்தண்ைலக்கு அிட தரி ஆதத்ொை 
அந்துள்பது. தன தண்ைள் ங்ைள் ில்ைள் ற்றும் ைைப 
இந்ிபேக்ைிநொர்ைள், அர்ைள் தொனில் ரீிொைவும் 
துன்புறுத்ப்தட்டிபேக்ைிநொர்ைள், இபேந்தும் தொய்ிடுைிநொர்ைள் . அிைதடிொண 
ஆதத்துக்ைள் பி ிடவும் ொிற்சொனக்கு உள்ப ொன் இபேக்ைிநது. 
(Mr. Karuppu Samy, READ ர்ைொல், 2015) 
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ன சூல் ிைவும் ைடிணொை உள்பது, ைட்டொ ிகுிொண ம், தொனிண 
துன்புறுத்ல்ைள், ொய்ொி ற்றும் உடல்ரீிினொண துஷ்திொைங்ைள், 

ஏய்வு ொள் றுக்ைப்தடுது, ற்ந ொில்சொர் சுைொொம், ற்ந உவு 
ற்றும் ங்கும் சிைள் தொன்ந உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில்சங்ைங்ைள் ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பண3. 
ர்ைொல் ொினொை ங்ைலடன் உொடி ொினொபர்ைள் 
ற்தொர்ொபர்ைபொல் க்குநொைவும், ைடிணொைவும் டத்ப்தடு 
குநித்து குநிப்திட்டணர். லும் தொனிண துன்புறுத்ல்ைள் தொதுொை 
டதறுொை ரிித்ணர். தொனிண துன்புறுத்ல்ைலக்கு உள்பொக்ைப்தட்ட 
தண்ைள் அர்ைபின் அனுதங்ைள் குநித்து ிரிக்ை க்ைம் ைொட்டுது 
புரிந்துைொள்ப படிந்து. ஆணொல் ற்தொர்ொபர்ைள் தண் 
ொினொபர்ைபின் உடன ொடுற்கு அனுிக்ைப்தட்டொல் அர்ைலக்கு 
சின சலுைைள் ைிடக்ைனொம் ன்று சின தண்ைள் ரிித்ணர். 
உொொை ன ங்ைபில் உட்ைொர்த்ற்கு அனுி, ிடுப்பு 
டுத்துக்ைொள்ப அனுி அல்னது உடல் ின சரிில்னொ ங்ைபில் சின 
உிைப தறுது தொன்ந சலுைைள். 
 

சொிின் அடிப்தடில் தொகுதொடுைள் 

னித் ன்ந தம் எடுக்ைப்தட்டர்ைள் ன்தொகும் பற்ைொனத்ில் இர்ைள் 
ீண்டத்ைொர்ைள் ன்று அநிப்தட்டணர். லும் இந்து த்ின் சொி 
பநின்தடி ீண்டத்ைொர்ைள் ன்று ைபேப்தட்டணர். னித் 
சபொத்ிணர் ொங்ைப சுொை நறுக்ைப்தட்ட அடொபத் 
ைட்டக்கும் தடிபம், எபே சி அனினொண உரி சொர்ந் சல்தொட்டு 
சுந்ித் உறுொக்கும் தடிக்கும், இந் தத் ீட்டடுத்ணர் ( னித் 
அநக்ைட்டப 2014). னித் சபொத்ிணரின் அிைொப்பூர்ொண தர் 
ொழ்த்ப்தட்டர்ைள் (SC/ST). ொழ்த்ப்தட்டர்ைபில் தன உட்திரிவுைள் உள்பண. 
லும் சுங்ைனி ிட்டத் சொர்ந் தன அநிக்ைைள் தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனக்கு திக்ைொை அபேந்ிர் ன்ந உட்திரி 
                                                           
3 ொடர்புட அநிக்ைைள் SOMO/ICN 2012a; SOMO/ICN 2011; CEC, 2010; ASI, 2012; SOMO/ICN, 2012b, Every Child, 

2010; FLA and Solidaridad, 2012; TPF, 2008 (see table 2).  
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சொர்ந் இபம் தண்ைள் குநிக்ைப்தடுைின்நணர் ன்று அடொபம் 
ைொட்டுைின்நணர். இர்ைள் னித்துைலக்கு த்ிில் னித்துைள் (Narayanaswamy 

& Sachithanantham 2010, READ 2015). 
 

னித் சிறுிைள் ற்றும் தண்ைள் தொகுதொடுைபின் குநிப்திட்ட டிங்ைப 
ிர்ைொள்ைின்நணர். ிடுிைபில் அநைள் சொிின் அடிப்தடில் 
எதுக்ைப்தடுொைவும், அங்குள்ப ற்ந சூன குநித்து னித் தண்ைள் 
குந கூநிணொல் அர்ைள் இைழ்ச்சிொை டத்ப்தடுொைவும் READ ன்ந னித் 
அப்பு ரிிக்ைின்நது. திபுரிபம் இடங்ைப தொபேத்ில் 
சுத்ப்தடுத்துது ற்றும் ைடிணொண திைள் னித் தண்ைலக்கு 
எதுக்ைப்தடுைின்நண. லும் ொினொபர்ைபின் தற்நொக்குந ற்தடும் தொது 
னித் தண்ைள் அிைதடிொை இவு சிப்டில் திபுரி 
ைட்டொப்தடுத்ப்தடுைின்நணர் ன்று ரிிக்ைின்நணர் (READ ர்ைொல் 

2015). தற்தொனைபில் இபம் னித் தண்ைள் ீொண தொனில் ன்ைொடு 
ற்றும் இநப்பு சொர்ந் தன க்குைள் SC/ST Atrocities Act ின் ைீழ் திவு 
சய்ப்தட்டுள்பண (READ 2014)   
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ற்ந ொில் ங்ைள் 

குநந்தட்ச கூனி, ஏய்வு ொள், க்ைொண ிடுப்பு ற்றும் ிகுிொண 
ன த்ிற்ைொண கூனி தொன்ந அடிப்தட உரிைள் தன 
ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடுில்ன. ொங்ைள் உொடி தன தண்ைள் 
உடல்ன குந ரிித்ணர், தன தண்ைள் தள்பி தடிப்த 
படித்துடன் திக்கு சன்நணர். அர்ைள் து குநொைவும் 
பன்ணனுதம் இல்னொர்ைபொய் இபேக்ைின்நணர்; ீண்ட ன ற்றும் 
குநொண ஊட்டச்சத்ொல் அர்ைள் உடல் னம் சீிந்து. எப்தந்ங்ைபில் 
குநிக்ைப்தட்ட ைொன அபவு ற்றும் ஊிங்ைள் றுதொடொை இபேந்ொை 
ொினொபர்ைள் ரிித்ணர். லும் தண்ைள் அல்னது அர்ைபின் 
தற்நொர்ைள் ற்று ைொைித்ில் ைொப்திட ரிட்டொல் தி எப்தந்ம் 
சொர்ந் ிங்ைள் குநித் ந் அநிவும் அர்ைலக்கு இல்ன. 
(TPF,2004;SOMO/ICN 2012; Narayanaswamy & Sachithanandam, 2010;SAVE 2014). 

தற்தொனைபில் உள்ப ற்ந சூல்ைலக்கு இொை தொனிண 
துன்புறுத்ல்ைள் ற்றும் திொங்ைப்தடுல் தன இபம் தண்ைபின் இநப்திற்கு 
பக்ைி ைொங்ைபொை ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. (ொண்டு ிறுணங்ைபின் 

திிிிைள் SAVE ர்ைொல், 2014, CARE T 2014, TPF 2014 & READ 2015). 

 

குந் ொில் 

தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபில் தி புரிபம் தன தண்ைள், 
திக்கு சல்ைில், 14 ிற்கு உட்தட்டர்ைபொய் இபேந்ணர். இந் 
ஆய்ின் தொைொை ொங்ைள் ர்ைொல் டத்ி தன தண்ைள், அவ்ர்ைள் 
சுங்ைனி ிட்டத்ின் ைீழ் திர்த்ப்தடுைில் 12 ிற்கு 
உட்தட்டர்ைபொை இபேந்ொை ரிித்ணர். ைொம்புத்தூர் ற்றும் ிபேப்பூரில் 
அந்துள்ப தன ொண்டு ிறுணங்ைள் அசு ஆய்ொபர்ைலடன் இந்து 
இபம் தண்ைப ீட்கும்தடி தன பந ிடீர் சொணைபில் 
ஈடுதட்டுள்பணர்4. 2012ல் இத்துநில் தி புரிபம் ொத் ொினொபர்ைபில் 
                                                           
4 அக்டொதர் 2012ம் ஆண்டில் 15 ற்றும் 16 க்கு இட எட்டுொத்த்ில் 138 குந்ைள், அசு 
அிைொரிைபொல் தற்தொனைபினிபேந்து ீட்ைப்தட்டணர். ஈொடு ொட்டத்ில் அசு அிைொரிைள் 27 
குந் ொினொபர்ைப ீட்டணர், அில் 17 ஆண்ைள் ற்றும் 10 தண்ைள் ஆர். 
ைபேங்ைல்தொபத்ிலுள்ப எபே தற்தொனினிபேந்து 60 ொினொபர்ைள் ீட்ைப்தட்டணர், அில் 
தபேம்தொனொணொர் பர்இபம் தபேத்ிணர் ன்று தல்று ஊடைங்ைள் ரிித்ணர். 
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தபேம்தொனொணொர் 18 துக்கு உட்தட்டர்ைபொைவும் தனர் 14 துக்கும் 
குநொை இபேப்தொை TPF ன்ந அப்தின் ிப்தடீு ரிிக்ைிநது. 
தற்தொனைபில் தி புரிபம் குந்ைள் எபே ொபில் 12 ி த்ிற்கு 
தி சய் ண்டும், லும் ிடுிைபில் ங்ைிிபேப்தர்ைள் பி 
ற்றும் அர்ைள் டீ்டிற்கு சல்னவும், அர்ைபின் குடும்தத்ிணர் அர்ைப 
சந்ிக்ைவும் அனுிக்ைப்தடில்ன. 
 

ILO ின் சர்ச த்ின் தடி குநந்தட்ச து 18 ஆை உள்பது. இந்ி 
அசொங்ைத்ின் சீதத்ி குந் ொிபொபர் டுப்பு ற்றும் எலங்குபந 
சட்டம் 2016 (CLPR) 14 துக்குட்தட்டர்ைள் ந் திிலும் 
ஈடுதடுத்ப்தடுபம் பரிபம் தபேத் சொர்ந்ர்ைள்( 14 துக்கு 
ல் ற்றும் 18 துக்கு உட்தட்டர்ைள்) அதொைொண திில் 
திர்த்ப்தடு டுப்த ொக்ைொை ைொண்டுள்பது. ிபேத்ப்தட்ட 
சட்டத்ின் ிர்சைர்ைள் அதொைொண தி ன்தது றுக்ைப்தட்டொை 
இபேப்தொைவும், அதொைொண திைள் ன்ந தட்டினில் இடம்தறும் 
திைள் அசொங்ைத்ின் ிபேப்தத்ிற்கு ைட்டுப்தட்டது ன்றும் ரிித்ணர் 
(Gupta, 2016)5. CLPR சட்டம் 2016ன் தடி 18 துக்குட்தட்டர்ைள் தின்ணனொட 
துநில் தி புரி அனுி இல்ன (ொிற் சொன சட்டம் திைபின் 
தட்டில்). 

 

ஆள் சர்ப்பு டபநைள் 

                                                                                                                                                                               

 

5 14 துக்குட்தட்டொர் தள்பி த்துக்கு தின்ணர் குடும்தத் ொினில் ஈடுதடுத்ப்தடனொம் ன்று 
CLPR சட்டம் 2016ல் குநிப்திடப்தட்டுள்ப தனர் குந சொல்ைின்நணர். 
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பைர்ைள் ொினொபர்ைலக்கு ஆள் சர்க்ைின்நணர், அன் தின் தண்ைள் 
தற்தொனைள் உள்ப இடங்ைலக்கு னக்ைொை சல்ைின்நணர். ிறுணங்ைள் 

இபம் தண்ைபின் தொதுைொப்புக்ைொை ன்று ைபேப்தடும் ிடுிைபில் ங்கும் 
சி ங்குைின்நணர், ணினும் இந் சி இல்னொ ினில் 
தற்நொர்ைள் ங்ைள் திள்பைப டீ்டினிபேந்து தூொை அந்துள்ப தி 
ஸ்னங்ைலக்கு அனுப்புத்ற்ைொண ொய்ப்புைள் குநொை உள்பது. இபம் 
தண்ைபின் தொர்ில் ங்ைபின் குடும்தங்ைபின் தொபேபொொ ின 
ைபேி தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைலக்கு திக்கு சல்ன 
எப்புக்ைொள்ொை கூறுைின்நணர். 
 

ணக்கு இண்டு அக்ைொக்ைள் ற்றும் எபே ம்தி உள்பணர். குடும்த சூல் 
ிித்ம் ன்னுட இபே அக்ைொக்ைள் திக்கு சன்நொர்ைள், ொனும் ன் 
ம்திபம் ங்ைள் தடிப்த பூர்த்ி சய் அர்ைள் ஆொை இபேந்ொர்ைள். 
ொன் ைல்லூரி தடிப்த படித்துக்ைொண்டன், இப்தொது அர்ைள் 
இபேபேக்கும் ிபேம் ஆைிிட்டது, ங்ைபொல் குடும்தத் 
டத்படிில்ன. ண ொங்ைள் தற்தொனக்கு னக்கு சன்நொம் 
(தண் தற்தொன ொினொபர் ர்ைொல் 2014). 

 
தற்தொனைள் ைிொப்புங்ைலக்கு ந்து, ொினொபர்ைப திக்கு 
சர்க்ைிநொர்ைள் அ எபே ொினொபர் இவ்ொறு ிரிக்ைிநொர்: 
 
இந் பைர்ைள் ிைவும் ழ்ொண ைிொங்ைப ர்வு சய்து ங்ைள் 
சபொத் குநிக்ைிநொர்ைள் (உங்ைலக்கு ரிப SC ற்றும் BC  
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சொர்ந்ர்ைள்). ணணில் அர்ைலக்கு ொங்ைள் அிைதடிொை 
ைஷ்டப்தடுைிநொம், லும் ங்ைலக்கு அிைதடிொண த  உள்பது 
ன்று அர்ைலக்கு ரிபம் (தண் தற்தொன ொினொபர் ர்ைொல் 

2011). 
 

ைிொப்புங்ைபில் ிிொைிக்ைப்தட்ட எபே தற்தொனின் ஆள் சர்க்ை 
ிபம்த ைப்திி ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் ண்ற்ந 
சலுைைப தட்டினிட்டு ைொட்டுைிநது. அ ொினொபர் ப்புிி, ESI6, 
ொடபேம் னொய்ப்புக்ைொண ொக்கு ிி, ஊித்துடன் கூடி ிடுப்பு, 
சி ிடுபநைள், தனைம், சுத்ொண ீர், குபிப்தற்கு ண்ீர் சி, 
ீச்சல் குபம், இனச பேத்து ச, ைிணி திற்சி, அகு ினம், 

ிொணம், ொைொ குப்புைள் ற்றும் தடிப்த ொடர்ற்ைொண உி இ 
அணத்தும் தற்தொன ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் சலுைைபொை 
தட்டினிடப்தட்டுள்பண ( ஆள் சர்க்ைக்ைொண ிபம்த ைப்திி 2013)

7
. 

ணினும் ொங்ைள் உொடி ந் எபே ொினொபர்ைலம் இம்ொிரிொண 
சலுைைள் அர்ைலக்கு ங்ைப்தட்டொை ரிதடுத்ில்ன. ிழ் 
ொட்டில் னித் ற்றும் ொழ்த்ப்தட்ட சபொங்ைப சொர்ந் இபம் 
தண்ைப ண்டுன்ந திர்த்துற்கு கூடுனொை சீத 
ைொனங்ைபில் தொபேபொொ ரீிில் லும் தின் ங்ைிபள்ப, இந்ிொிலுள்ப 
ட ற்றும் டைிக்கு ொினங்ைபொண எடிசொ, ஜொர்ைண்ட், சத்ிஸ்ைர் ற்றும் 
ற்கு ங்ைொபம் தொன்ந இடங்ைபினிபேந்து ஆண்ைள் ற்றும் தண்ைள் 
னக்கு சர்க்ைப்தடுைின்நணர். இவ்ிடங்ைபில் னப்புைள் ிை 
குநவு, ி ழ் ற்றும் குநந்தட்ச ஊிொணது லும் 

                                                           
6 இது ொினொபர்ைள் ற்றும் உரிொபர்ைள் இந்து தங்ைபிக்கும் சபை தொதுைொப்பு ற்றும் 
சுைொொ தண்ைலள்ப எபே ிட்டம். இவ்ிண்டு தண்ைலம் உரிொபர்ைபொல் 
ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் சட்டப்பூர் ொகும்.  

7 பைர்ைள் னக்ைொை சர்க்கும் எவ்ொறு தண்ணுக்கும் உரிொபர்ைள் ைின் 
ங்குைின்நணர். பைதொய் 1000 பல் 3000  எவ்ொறு ொினொபபேக்கும் 
ங்ைப்தடுொைவும், சின பைர்ைள், ொினொபர்ைள் தற்தனைபில் தி புரிபம் ைொனம்  
தம் தற்றுக்ைொள்ைின்நணர் ன்று ொண்டு ிறுணங்ைள் ரிித்ணர். (ொண்டு ிறுண 
ர்ைொல் 2012, 2013)   
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குநொை ங்ைப்தடுைிநது (ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2012, 

2013, 2015) 

கூட்டப்பு சுந்ிம் 

தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைள் தபேம்தொலும் 
பநதடுத்ப்தடில்ன. ொிற்சங்ைங்ைள், ிடுிைபில் ங்ைிிபேக்கும் 
இபம் தண்ைப ொடர்புைொள்ப படிொ ின இபேக்ைிநது. ண 
தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திபுரிபம் தண் 
ொினொபர்ைள் ந் கூட்டு திிணிிதும் ற்றும் தம் தொன்ந 
சல்தொடுைபில் தங்ைற்தது ைடிணொை இபேக்ைிநது. தற்தொன ற்றும் 
ொிற்சொனைபில், ொில் சங்ைங்ைள் ொினொபர்ைப 
ொடர்புைொள் ட சய்பம்தடி தன டடிக்ைைப 
சல்தடுத்துைின்நணர். இ ைொனர்ைப ைொண்டு ைொல் ைொப்தது, 

சுற்றுசுர் அப்தது, தி இடங்ைலக்கு சன்று  தொக்குத்து 
சிைப அபிப்தது லும் ைொனர்ைள் துில்னொல் பி சல்ன 
அனுிக்ைப்தடொது தொன்ந சல்ைள் ஆகும். இந் டடிக்ைைலக்கு 
இொை ொில் சங்ை சட்டம் 1926ல், 2001ல் ற்தடுத்ப்தட்ட 
ொற்நங்ைபின் ிபொை கூட்டப்பு சுந்ிம் டசய்ப்தடுைிநது. இந் 
ொற்நங்ைபின் தடி ொில் சங்ைம் அக்ை குநந்தட்சம் 100 

ொினொபர்ைப ைொண்டிபேக்ை ண்டும் அல்னது ொத் 
ொினொபர்ைபின் 10% ைொண்டிபேக்ை ண்டும் அல்னது இவ்ிண்டில் 
குநொணது துொ அந் ண்ிக்ை ைொண்டிபேக்ை ண்டும். 
இற்கு கூடுனொை ணிொர் துந சொர்ந் ொினொபர்ைள், ொிற்சங்ைங்ைள் 
அல்னது கூட்டு தத் அங்ைிைரிக்ை சட்டரீிொண ைட இல்ன 
ன்தொல் கூட்டப்பு சுந்ிம் ற்றும் ொிற்சங்ை சல்தொடுைலக்கு 
இது லும் டொை அந்துள்பது. 

ொில் சொர்ந் சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு 

தற்தொனைலடன் ொடர்புட அதொங்ைள் ண்கு 
ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இபேந்தொிலும் தன ஆய்வுைள் சொசரி ஆின் 
ட ற்றும் உடல் ினின் அடிப்தடில் ிப்தடீு சய்துள்பணர். தன 
இபம் தண்ைள் சுொசம் ற்றும் ிறு சொர்ந் திச்சணைள் உள்பொை 
ரிித்ணர். இில் சின திச்சணைள் தபேத்ிினிபேந்து பேம் தூசிின் 
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ிபொை ற்தட்டுள்பது. தண் ொினொபர்ைள் தண்ிண்டு ி  
ிப்ட், ிகுிொண த்ிற்கு ன சய் ைட்டொப்தடுட்த்ப்தடுது 
ற்றும் இட்ட ிப்ட் தொர்க்ை ண்டிது தொன்நற்ந குநித்து 
ரிித்ணர். ிை குநொண ஏய்வு த்துடன் தன ி ம் ன 
சய்ொல், இபம் தண்ைள் ற்றும் சிறுிைள் அிைதடிொை 
தொிக்ைப்தடுைின்நணர். இற்கு இொை ற்ந உவு ற்றும் 
சுைொொற்ந ங்கும் சிைள் அர்ைபின் உடல் ின லும் 
தொிப்புக்குள்பொக்ைி சொர்ட சய்ைிநது. 
 
ிழ்ொட்டிலுள்ப ொண்டு ிபேங்ைபொல் ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தன 
க்குைள், ொினொபர்ைபின் னன் குநித் உரிொபர்ைபின் 
தபேம்தொன் டுத்துக்ைொட்டுைிநது. ஆண் ற்தொர்ொபர்ைபொல் 
தொனில் துன்புறுத்ல்ைலக்கு உள்பொக்ைப்தட்ட இபம் தண் ொினொபர்ைள் 
ற்ைொன சய்து உி ொய்த்துக்ைொள்லம் ிைழ்வுைள் அசொொொணது 
அல்ன. ங்ைள் குநித் ைொங்ைப நப்தற்க்ைொண தன பற்சிைள் 
திவு சய்ப்தட்டுள்பது. குநிப்தொை இந் ங்ைள் ற்ைொனொை 
இபேக்ைில்8. எபே க்ைில் எபே இபம் தண் ொினொபி தொனில் 

தனொத்ைொம் சய்ப்தட்டு ைொன சய்ப்தட்டொர், ஆணொல் அந் தண் 
பச்சடப்தொல் உிரிந்ொர் ன்று உரிொபர் அப்தண்ின் 
தற்நொரிடம் ரிித்ொர் ( READ, 2014). உடல்ின ிைவும் ொசொண 
ினில் தன இபம் தண்ைள் டீ்டினிபேந்தடி இநப்தற்கு உரிொபர்ைள் 
இப்தண்ைப டீ்டிற்கு அனுப்திிடுது டபநில் உள்பொை தன 
ொண்டு ிறுணங்ைள் ரிிக்ைின்நணர். 
 

 

 

                                                           
8 இபம் தண்ைபின் ற்ைொன ற்றும் இநப்பு குநித் ொண்டு ிறுணங்ைபின் அநிக்ைக்கு 
இொை தற்தொனைள் ற்றும் ிடுிைபில் ர்ொண பநில் இபம் தண்ைள் உிரிப்பு 
குநித்து தன ஊடைங்ைள் அநிிப்புைப ரிித்ிபேந்ணர். உொொை, சப்டம்தர் 28 2013ல் ி 
டmmmmம்ஸ் ஆப் இந்ிொ “Girl kills Herself in Textile Mill Hostel, Kin Suspect Foul Play”  
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உரி தபேம் ிபநைபின் ைண்ொட்டபம், ிப்தொய்வும் 

ஜவுபித்துநில் திபுரிபம் ொினொபர்ைள், சப்பர்ஸ் , தன்ொடு 
லி திொண்டுைள் ற்றும் தன தங்குொர்ைப ைொண்டுள்ப 
பணப்புைப அனுைி ங்ைள் குநைப ிர்த்ி சய்துைொள்ற்ைொண 
ொய்ப்புைள் ிை குநவு. உள்லர் ற்றும் தன்ொடு லி ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைபொல் துங்ைப்தட்ட தன உரி 
தபேற்க்ைொண ிபநைள் இத்துநில், இபம் தண் ொினொபர்ைப 
தொிக்ைக்கூடி அப்பு பந சொர்ந் திச்சணைள் ீது ைணம் 
சலுத்துைின்நணர். இது ைட்டொ ொில் ற்றும் ைொத்டித்ணத்ின் 
தனொண தன்தொடு, ற்றும் இந் டபநைலடன் ொடர்புட 
தனிொண உரி துஷ்திொைத்ின் ிபொை டதற்நது. 
லும் இந் டபநைள் உரிைப தநவும், குநைப 
பன்க்ைவும் தண் ொினொபர்ைலக்கு உள்ப ிநண குொை 
நறுக்ைின்நது. 

 
ிழ் ொட்டின் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
திபுரிபம் ொினொபர்ைபின் ொில் உரி ிக்ைப்தட ண்டும், 

ைொத்டித்ணம், ைட்டொ ற்றும் குந்த் ொில் எிக்ைப்தட 
ண்டும். லும் ஊி உர்வு தொன்நற்றுக்ைொை ிழ்ொட்டிலுள்ப 
ொண்டு ிறுணங்ைலம் ொிற்சங்ைங்ைலம் தன பேடங்ைபொை 
திச்சொங்ைபில் ஈடுதட்டு பேைின்நணர். ைீழ்பேம் அட்ட ண் 2ல் 
சுபேக்ைி கூநிிபேப்தது தொன்று ைொத்டித்ணொணது சுங்ைனி ிட்டம் 
ற்றும் ைட்டொ ொில் சொர்ந் ற்தொடுைள் குநித் க்குைள் சன்ண 
உர் ீின்நத்ில் ொடுக்ைப்தட்டுள்பண. லும் சி ணி உரி 
ஆம் ற்றும் ிழ்ொடு தண்ைள் ஆத்ிலும் புைொர்ைள் 
சர்திக்ைப்தட்டுள்பண. ீித்துந சொொ ற்றும் ீித்துந சொர்ந் 
சனவுைப ைனந்து தன்தடுத்ப்தடுொல் இந் திச்சண குநித் 
ிிப்புர் லும் அிைரித்துள்பது. லும் அசின் ைொள்ைைபிலும் 
சின ொற்நங்ைள் ீதும் க்ைத் ற்தடுத்ிபள்பது. ணினும் உள்லர் ற்றும் 
தன்ொடு லி ிை டபநைபின் ீது குநொண ொக்ைத் 
ற்தடுத்ிபள்பது. 
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சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் சபை சல்தொட்டு திச்சொங்ைள், 
உள்லர் அப்புைலடன் இந்து சுங்ைனி ற்றும் ைம்ப் னதர் ஆை 
தி புரிபம் ொினொபர்ைபின் திச்சணைப ஆப்தடுத்வும், இில் 
ொடர்புட சர்ச திொண்டுைபபம் அடொபம் ைண்டுள்பது. 
ண்ற்ந அநிக்ைைள் ிழ் ொட்டிலுள்ப தின்ணனொட ொிற்சொனைள் 
ற்றும் தற்தொனைபில் திபுரிபம் தண்ைபின் ின 
டுத்துத்துள்பது. குநிப்தொை சுங்ைனி ிட்டத்துடன் ொடர்புட 
திச்சணைள் ொினொபர் உரி துஷ்திொைம் ிை ிரிொை 
ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பது, லும் தன பேணங்ைபில் ைட்டொ ொில் 
பநில் ஈடுதடும் தற்தொனைள் ற்றும் இந் தற்தொனைபினிபேந்து 
ைொள்பல் சய்பம் சர்ச திொண்டுைபபம் அடொபம் ைண்டுள்பது 
(SOMO /ICN 2010,2012,2014). இந் அநிக்ைைள் சி ற்றும் உனைனொி 
அனினொண ஊடைங்ைபின் ைணத் ஈர்த்துள்பது தொது ிொத்பம் 
துக்ைிபள்பது. இன் ிபொை Social Accountability International (SA 

8000), Ethical Trading Initiative ETI, Fair Labour Association (FLA) Fair wear 

Foundation (FWF) and Business Social Compliance Initiative (BSCI) தொன்ந தன 
ீித்துந சொொ சனவுைபின் ிொத்ிற்கும் பணப்புைலக்கும் 
ிகுக்ைப்தட்டண. 
 

இத்துந தொபேத்ில், அிைதடிொண ொினொபர்ைள் 
தண்ைபொை உள்பணர். லும் ண்டுன்ந தண்ைள் 
திர்த்ப்தடுைின்நணர். இ ிிொை சங்ைினிின் உள்லர் ற்றும் 
சர்ச உநவுைபில் ிை ஆொை திப்தட்டுள்பண, ண ொன் சர்ச 
திொண்டுைள் ற்றும் உள்லர் சப்பர்ைள் தண்ைள் ிடுிைபில் 
ங்ைப்தது ைனொச்சொ ரீிில் அசிொண என்று ன்று 
ிொப்தடுத்துைின்நணர். உள்லர் ிறுணங்ைள் தண் ொினொபர்ைள் 
ிிபநைலக்கு இங்ைக்கூடிர்ைள், லும் அடங்ைிப்தொை கூடிர்ைள் 
ன்ந தொர் லும் லப்தடுத்துைின்நது. தண் ொினொபர்ைபின் 
குடும்தங்ைள் அர்ைள் பேொணத் ஈட்ட னக்கு அனுப்தி 
க்ைப்தடுைின்நணர் அல்னது அர்ைலட ிபே சனவுக்ைொை அர்ைள் 
திக்கு அனுப்ததடுொை ங்ைள் ப்பு ிொத் பன்க்ைின்நணர். 
இப்தண்ைப தொபேத் அர்ைள் ொழ்ை குநித் படிவுைப 
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டுக்ை அிைொம் இல்ன. லும் தனர் ங்ைள் குடும்தங்ைள் தொபேபொொ 
பேக்ைடிைப சந்ிப்தொல், அர்ைள் னக்கு சன்று குடும்தத்துக்கு 
உிொை இபேக்ைனொம் ன்று எப்புக்ைொள்ைின்நணர். 
 

இந் க்ை தொபேத் குநிர்த்ி அனுகுில் தன டைள் 
உள்பண ன்தது பிொைி ிட்டது. தண் ொினொபர்ைள், 
தற்தொனைள்/தின்ணனொட ொிற்சொனைள் ற்றும் அர்ைலட 
சங்ைங்ைள், லும் அசொங்ைத்ின் த்ிில் அிைொம் சொர்ந் 
ற்நத்ொழ்வுைள் ிை தந்து ைொப்தடுைின்நது. தண் ொினொபர்ைள் 
குநிர்த்ி ொடுில் இ தன ைைபில் ொக்ைத் 
ற்தடுத்துைிநது. குநிப்தொை 18 துக்கு உட்தட்ட னித் சபொத் சொர்ந் 
இபம் தண்ைப திர்த்துதும், அர்ைப சல்தொட்டு  சுந்ிம் 
ற்றும் கூட்டப்பு சுந்ிின்நி தன ம் தி சய் ப்தது தொன்ந 
சல்தொடுைள் அர்ைள் புைொர் ொடர்ற்ைொண ற்றும் குந ிர்த்ி 
ொடுற்ைொண ொய்ப்புைப ண்டுன்ந குநக்ைின்நது. இந்ி 
சபைத்ின் த்ிில் சபொ தொபேபொொ ற்றும் அசில் ரீிொை 
ஏங்ைட்டப்தட்டர்ைப டிொை திர்த்துது அர்ைள் குநைப 
ிர்த்ி சய்துைொள்ப ொய்ப்புைப லும் அனுகூனொக்குைிநது. தண் 
ொினொபர்ைபின் திிிித்துத்ில் எபே குநிப்திடத்க்ை இடபி 
இபேந்து பேைிநது. இணொல் அர்ைள் ங்ைள் னத்தும் ற்றும் கூட்டு 
சனொன் பர்த்து அன் ொினொை ங்ைள் குநைப பன் க்ை 
படிில்ன. ொண்டு ிறுணங்ைள், ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் அசு 
அப்புைள் சொர்ந் சின பக்ைி ஆண் னர்ைள் தண் 
ொினொபர்ைலக்கு  எபே ந் தொன்ந அனுகுபந 
டுக்ைக்கூடும். லும் அசு சொர்ந் அப்புைள் இர்ைபின் அனின 
புநக்ைிக்ைின்நணர். குநிப்தொை இந் துஷ்திொைங்ைள் னித் சபொத் 
சொர்ந் சிறுிைள் ற்றும் தண்ைப சொர்ந்ொை இபேக்ைில், தண் 
ொினொபர்ைபின் திச்சணைலக்கு தரிவுள்ப ொிற்சங்ைங்ைள் அர்ைள் 
குநைப உரிொபர்ைள் ற்றும் தன்ொட்டு ிைங்ைபிடம் பன்க்ை 
உிொை அனொம். 
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இந்ொள்  இத்துந சொர்ந் ீித்துந சொொ சனவுைபில் ETI 

ின் ிட்டம் ிைவும் ம்தட்டொை உள்பது. ETI ின் சல்தொடுைள் 
எப்தடீ்டபில் நபைொை இபேக்ைின்நது. இ ொினொபர்ைள் ஆள் 
சர்க்ை டக்கும் ைிொப்புங்ைள், பைர்ைள் , தற்தொன ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திபுரிபம் ொினொபர்ைள் த்ிில் 
ொில் உரி சொர்ந் ிிப்புர்ில் ைணம் சலுத்ப்தடுைின்நது. ETI 

ின் ிறுணம் சொர்ந் உறுப்திணர்ைள் ங்ைள் ைொள்பல் சக்ி 
எபேங்ைித்து, தற்தொன ற்றும் ொிற்சொன உரிொபர்ைள் ொில் 
சங்ைங்ைள் ற்றும் உள்லர் ொில் உரி சொர்ந் அப்புைள் தண் 
ொினொபர்ைப பநொை ொடர்புைொள்ப அனுிக்ை சம்ிக்ை 
க்ைப்தடனொம் ன்ந ொத் ொங்ைள் இந் அநிக்ைில் 
பன்க்ைிநொம். 
 

இந் அநிக்ை சபை இக்ைங்ைபின், ீித்துந சொொ ற்றும் சட்ட 
ரீிொண பக்ிைள் ற்றும் ETI ன்ந ீித்துந சொொ சனவுைலடன் 
ொடர்புட உரி தபேம் ிபநைப ொங்ைள் ஆய்வு 
சய்துள்பொம். ணினும் இைள் பனொை சர்ச ற்றும் உள்லர் 
ிை டபநைபின் ீது இற்நின் ொக்ைம் ைட்டொ ொில் 
பநைப ீக்ைில்ன. அட்ட 2 ல் சுறுக்ைொை ங்ைப்தட்டுள்ப 
தின்பேம் தகுிொணது, ிழ்ொட்டின் ஜவுபித்துநில் டதபேம் 
ைட்டொத் ொின சூழ்ந்து டத்ப்தட்ட ிைழ்வுைள் ற்றும் உரி தபேம் 
ிபநைப ிரிக்ைின்நது. அ ொடர்ந்து எவ்ொறு உரி தபேம் 
ிபநைள் குநித் ிொங்ைலம் ங்ைப்தட்டுள்பண. 
 

உரி தபேம் ிபநைபின் சுபேக்ை உ  

தின்பேம் தகுிில் ிொிக்ைப்தட்டுள்பண. தன உரி தபேம் 
ிபநைள் இந் திச்சண குநித் ிிப்புர்வு வ்ொறு இந்ி 
அசொங்ைள் சம்ந்ப்தட்ட துந, சபை அப்புைள் , அப்தொன்று 
சர்ச ொண்டுிறுணங்ைள், ொில் சங்ைங்ைள் , சர்ச திொண்டுைள், 

தல்று துந சொர்ந் ற்றும் ETI தொன்ந தன தங்குொர்ைப ைொண்ட 
பணப்புைள் த்ிில் அிைரித்துள்பது ன்த டுத்துக்ைொட்டுைிநது. 
ணினும் இத்துநில் தனொை டதறும் இந் டபநைப 
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எித்துக்ைட்டுில் ிை குநொண பன்ணற்ந ற்தட்டுள்பது ன்று 
ொங்ைள் ைண்டடந்ொம். அட்ட 2 பக்ைி ிைழ்வுைபின் ைொன 
ரிசபம், அ துக்ைி அப்தபம் ங்குைிநது.  

அட்டண 2: உரி தறும் ிபநைபின் ைொன ரிச ற்றும் 
பக்ைி ிைழ்வுைள் 1998 – 2016 சுபேக்ை உ 

மததி முன்தடுப்புைள்  ங்ைொர் 

1998 சுங்ைனி ிட்டத் அநிபைப்தடுத்துல் 
– 
குநிப்தொை ிழ் ொட்டிலுள்ப 
ைிொப்புங்ைபில் இபேந்து னித் 
சபொத் சொர்ந் சிறுிைள் ற்றும் 
சிறுர்ைப னக்ைொை ஆள் 
சர்த்ல். 
 

 
 
 
 
 

உரிொபர்: 
தற்தொனைள் ற்றும் 
ிபேப்பூர், ைொம்புத்தூர், 
ிண்டுக்ைல் ற்றும் ஈொடு 
ஆைி ொட்டங்ைபில் உள்ப 
சின தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபின் 
உரிொனர்ைள். 

 தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபில் திபுரிபம் இபம் 
தண்ைள் ங்ைி தி புரிற்கு 
ிடுிைள் 
ிபேப்தட்டண. இந் ங்கும் ிடுிைள் 
தபேம்தொலும் தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைபின் சுற்று சுற்றுக்குள் 
அக்ைப்தட்டுள்பண, ணினும் சின 
ங்ைபில் பிிலும் 
அந்ிபேக்ைனொம். 

 உரிொபர்ைள் : 
தற்தொன ற்றும் 
தின்ணனொட 
ொிற்சொன 
உரிொபர்ைள். 

2000- 2002 அநிக்ை 2002: ிபேப்பூர் தின்ணனொட 
துநின் SA 8000 ங்ைள் குநித் 
ணிின அநிக்ை   

 SAVE 

2003- 2009 reRrrrrrஅநிக்ை 2011: Captured by Cotton, 

இத்துநில் துஷ்திொைங்ைள் 
தனொை ைண்டடந்து. 
ிழ்ொட்டிலுள்ப தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
டதறும் சுங்ைனி ிட்டத் 
பிக்ைொண்டு ந்து.   

அநிக்ை 2012: Slavery in Indian Garment 

Manufacturer  

அநிக்ை 2013: Maid in India சர்ச 
திொண்டுைபின் ிிொை சங்ைினிில் 
சுங்ைனி ிட்டம் ற்றும் ைட்டொ 
ொில் தொதுொை டதறுொை 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPF 
TPF 
 
 

சன்ண உர் ீின்நம்  
 
ிழ்ொட்டில் ொில் 
சங்ைங்ைபொல் துக்ைப்தட்ட 
க்கு.  
 
ிழ்ொடு அசு 
 
ிழ்ொடு தற்தொனைள் 
ிழ்ொடு அசு 
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ைண்டடந்து.   

அநிக்ை 2013: Bonded (child) Labour in the south 

Indian garment industry , குந் ொில் 
தனொை தன்தடுத்ப்தடுைின்நது ன்று 
ைண்டடந்து.  
அநிக்ை 2012: Slavery on the high street/ ETI 

ிடம் புைொர், UK திொண்டுைபின் ிிொை 
சங்ைினிில் ைட்டொத்ொில் தொதுொை 
டதறுொை ைண்டடந்து. 
அநிக்ை 2012: Precarious work in India, ைட்டொ 
ொில் ற்றும் ைொத்டித்ணத் 
எிக்ை திொண்டுைள் தொதுொண 
டடிக்ைைப டுக்ைில்ன ன்று 
ைண்டடந்து.    
திற்சி: SOMO /ICN அநிக்ைக்கு தின் சின 
தற்தொனைபில் ொினொபர் உரி 
சொர்ந் திற்சிைள் ங்ைப்தட்டண. 
திச்சொ சல்தொடுைள் சுங்ைனி 
ிட்டத்துக்கு ிொண ைன்.  
ETI UK சல் குல ிபேவுல்: 
ிழ்ொட்டு தன தங்குொர்ைப ைொண்ட 
குல. 
ைொம்தத்தூரில் ETI அலுனைம் 
ிபேப்தட்டு ைப திொனர்ைள் 
திர்த்ப்தட்டணர்.  

 
 
 
 
 
 

 

 
ிழ்ொடு அசு ொல் 
துந  
 
TPFTPF 

TPF 

 
சன்ண உர் ீின்நம்  
 
 

 
 

2010-2012 ETI ிட்டம் 2013: UK ில் ETI  ின் 
பத்ப்பு  

SOMO/ICN (2012) 

 ிட்டம் அநிிக்ைப்தட்டது.  
 
தன எபேங்ைிக்ைப்தட்ட 
ிறுணங்ைபில் SAVE ொினொபர் 
உரி திற்சி ற்றும் தொனிண 
துண்புபேத்ல் குநித் ிிப்புர்வு 
திற்சி டத்ிது. 
 
KPR ின் ைண்ைொிப்பு: தரி 
தற்தொனைபில் ொண்டு ிறுணங்ைள் 
ைண்ைொிப்த ற்ைொண்டணர். 
 
அநிக்ை 2014: Small steps –Big Challenges, ன்ந 
அநிக்ை ொண்டு ிறுணங்ைள் சின 
தற்தொனைபில் ற்க்ைொண்ட 
ொினொபர் உரி ஆய் 

CEC 
SOMO/ICN (2012) 
SOMO (2013) 
ASI (2012) 
IndustriALL (2012) 
SAVE 
Solidaridad (2012) 
CASS/TPF 
ETI 
ETI 
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ொடர்ந்து ற்தட்ட பன்ணற்நங்ைப 
குநித்து ரிப்தடுத்ிபள்பது. 
 
கூட்டங்ைள்: திொண்டுைள் (C&A H&M ற்றும் 
PRIMARK ) ொழ்வூிம் ற்றும் சுங்ைனி 
ைம்ப் னதர் சொர்ந் திச்சணைள் 
குநித்து ிொிக்ை ர்னொந்ில் 
கூடிது.  
 
அநிக்ை 2014: Behind the Showroom ன்ந 
அநிக்ை ொினொபர் துஷ்திொைம் 
ொடர்ொை ைண்டடந்து.  
 
அநிக்ை 2014: Flawed Fabrics ன்ந 
அநிக்ை சுங்ைனி ொிரிொண 
ிட்டங்ைள் ற்றும் ைட்டொத் ொில் 
ற்றும் சர்ச திொண்டுைபின் 
ிிொை சங்ைினிில் ொடர்ந்து 
தனொை ைொப்தடுொை 
ரிித்ணர்.  
 
ஜவுபித்துநில் திற்சி தறுொொை 
தி புரிதர்ைபின் குநந் தட்ச 
ஊித் உர்த் ண்டுன்று TPF 

ிழ்ொடு அசின் னதர் 
அச்சைத்துடன் ற்க்ைொண்ட 
தப்பு. 
 
ஜவுபித்துநில் தி புரிபம் 
அணத்து ொினொபர்ைலக்கும் 
குநந்தட்ச ஊி உர் 
அசொங்ைம் அநிித்து. (டிசம்தர் 2014)     
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2013 – 2014  ETI ிட்டம் 2013: UK ில் ETI ின் பiன்று  

தொை ிட்டம் அநிிக்ைப்தட்டது.  
 
தன எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைபில் 
SAVE ொினொபர் உரி திற்சி ற்றும் 
தொனிண துண்புறுத்ல் குநித் 
ிிப்புர்வு திற்சி டத்ிது. 
 
KPR ின் ைண்ைொிப்பு: தரி 
தற்தொனைபில் ொண்டு ிறுணங்ைள் 
ைண்ைொிப்த ற்ைொண்டணர். 
 
அநிக்ை 2014: Small steps –Big Challenges, ன்ந 
அநிக்ை ொண்டு ிறுணங்ைள் சின 
தற்தொனைபில் ற்க்ைொண்ட 
ொினொபர் உரி ஆய் ொடர்ந்து 
ற்தட்ட பன்ற்நங்ைப குநித்து 
ரிப்தடுத்ிபள்பது. 
கூட்டங்ைள்: திொண்டுைள் (C&A H&M ற்றும் 
PRIMARK ) ொழ்வூிம் ற்றும் சுங்ைனி 
ைம்ப் னதர் சொர்ந் திச்சணைள் 
குநித்து ிொிக்ை 
ர்னொந்ில் கூடிது.  

ETI 
SAVE Fair Wear Foundation  
SAVE Care – T READ 
FNV Mondiaal & ICN (2014) 
ICN/SOMO 
ICN/SOMO 
FIDH (2014) 
SOMO/ICN 
TPF 

ிழ்ொடு அசு 
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அநிக்ை 2014: Behind the Showroom ன்ந 
அநிக்ை ொினொபர் துஷ்திொைம் 
ொடர்ொை ைண்டடந்து.  
 
அநிக்ை 2014: Flawed Fabrics ன்ந அநிக்ை 
சுங்ைனி ொிரிொண ிட்டங்ைள் ற்றும் 
ைட்டொத் ொில் ற்றும் சர்ச 
திொண்டுைபின் ிிொை சங்ைினிில் 
ொடர்ந்து தனொை ைொப்தடுொை 
ரிித்ணர்.  
 
ஜவுபித்துநில் திற்சி தறுொொை 
தி புரிதர்ைபின் குநந் தட்ச 
ஊித் உர்த் ண்டுன்று TPF 

ிழ்ொடு அசின் னதர் 
அச்சைத்துடன் ற்க்ைொண்ட 
தப்பு. 
 
ஜவுபித்துநில் தி புரிபம் அணத்து 
ொினொபர்ைலக்கும் குநந்தட்ச ஊி 
உர் அசொங்ைம் அநிித்து. (டிசம்தர் 
2014)     
 

2015-2016 தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்பு – 
ிழ்ொட்டிலுள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் 
ொில் சங்ைங்ைள், தற்தொன ற்றும் 
ொிற்சொன உரிொபர்ைள், துந 
சொர்ந் சங்ைங்ைள் ற்றும் சர்ச 
திொண்டுைலடன் டிொை சல்தடும் 
ொக்ைத்துடன் எபே புி கூட்டப்த 
உபேொக்ைிபள்பது.  
 
ETI ில் உபேப்திணர்ைபொை உள்ப ASDA / 
Walmart ற்றும் Sainsbury ஆைி 
ிறுணங்ைலக்கு சப்பர்ைபொை 
உள்பர்ைள் ைட்டொ ொினில் 
ஈடுதடுொை புைொர் சர்திக்ைப்தட்டது.   

TPF 
HWW and ICN  
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குந னொன் பக்ிைபின் தன்தொடு  

இந் தகுி அட்ட 2ல் சுறுக்ைொை ங்ைப்தட்ட குந னொண் 
பக்ிைபின் ணிங்ைப ிொிக்ைின்நது. தின்ணனொட துந ற்றும் 
தற்தொனைபில் டக்கும் ைட்டொத்ொிலுடன் ொடர்புட பண்று 
ைொண குந னொண் பக்ிைப அடொபம் ைண்டுள்பொம் 
அ: 

1. சபை சல்தொட்டு திச்சொங்ைள் 

2. சி ற்றும் ொின அனினொண ீித்துந ற்றும் ீித்துந சொொ 
அப்புைபின் தன்தொடு. 

3. ETI ன்ந ீித்துந சொொ சனவு. 
 

தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திபுரிபம் தண் 
ொினொபர்ைள், உள்லர் ற்றும் தன்ொடு லி ொண்டு ிறுணங்ைபின் 
திச்சொ சல்தொடுைள் ொினொை புைொர் சல்பநைபில் ைட்சிைபொை 
உள்பணர். (ிழ்ொடு தண்ைள் ஆம் ற்றும் தன சட்ட ிைபின்) 
குநிர்த்ி ிபநைள் குநித், எபே தந் புரினின் அடிப்தடில் 
சபை சல்தொட்டு  திச்சொங்ைப எபே குநிர்த்ி பநொை ொங்ைள் 
ைபேிபள்பொம். ணணில் இ உள்லர் சபொங்ைள் ங்ைபின் 
குநைப பிொை ரிப்தடுத்துற்கு எபே உடணடிொண ற்றும் 
சலூக்ைபட ிொை அந்துள்பது. இந் சல்தொடுைப 
பன்ணடுத் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைபின் சல்தொடுைப இந் 
ஆய்வு அடொபம் ைண்டுள்பது. லும் இ தன்ொடு லி ொண்டு 
ிறுணங்ைபின் திச்சொ சல்தொடுைபின் பக்ைி தூொைவும் இபேக்ைின்நது. 
 

இந் க்ைில் ொடர்புடொை ரிிக்ைப்தட்டுள்ப ிைழ்வுைள் ொடர்ந்து 
டதறுைின்நது. 2015ல் இந் ஆய்ின் இறுி ைப ஆய்ின் தொது இந் 
உரி தறும் ிபநைள் ொினொை தண் ொினொபர்ைபின் ணி 
உரி ீநல்ைள் ீது னும் ொக்ைம் ற்தட்டுள்பொ ன்று அடொபம் 
ைொ பன்நொம். குநைப ிர்த்ி சய்ில் இந் எவ்ொறு 
அனுகுபந, ைொலும் பக்ிைள் ற்றும் அன் ிபவுைபின் ீது 
ொங்ைள் ிப்தொய்வு சய்ொம், லும் ிை டபநைள் ீது 
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இற்நின் ொக்ைத்பம் ொங்ைள் ஆய்வு சய்ொம். எவ்ொறு உரி 
தபேம் ிபநைப ொங்ைள் என்நன்தின் என்நொை பநொை 
ிொித்துள்பொம். லும் இந் அநிக்ை இந் ிபநைலடன் 
ொடர்புட தங்குொர்ைபின் தங்கு, அர்ைலட சல்தொடுைள் ற்றும் 
இந் ிபநைள் ீொண திிபத்ங்ைப சுற்நி ைட்டக்ைப்தட்டுள்பது.  
 

சபை சல்தொட்டு  திசொங்ைள் ொினொை உரி தபேம் 
ிபநைள் 

ைடந் இபேதது பேடங்ைபொை சிநப்தொை எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ற்றும் 
ினொண திச்சொ பக்ிைள் இந்ிொில் டத்ப்தட்டுள்பண. ிழ்ொட்டில் 
ைொம்புத்தூர், ஈொடு, ிண்டுக்ைல் ஆைி ொட்டங்ைபில் அந்துள்ப 
தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் ினவும் ன 
சூல்ைள் ிை ிரிொை ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. உள்லர் சபை 
அப்புைபொல் ிழ்ொட்டிலுள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள், ொிற்சங்ைங்ைள் 
ற்றும் Tirupur People Forum for Protection of the Enumeration and Labour Rights 
(TPF) and Campaign Against Sumangali Scheme (CASS) தொன்ந சபை 
அப்புைபின் கூட்டப்புைள் இத்துநில் டதறும் ைட்டொ ொில் 
குநித்து 2000 ஆம் ஆண்டு பல் திச்சொம் சய்துபேைின்நணர். 
 
தின்ணனொட ொிற்சொன ற்றும் தற்தொனைபில் அிைரித்து 
ைொண்டிபேக்கும் புனம் தர்ந் ற்றும் தண் ொினொபர்ைள் ற்றும் 
குந் ொினொபர்ைபின் ொில் உரிைள் சொர்ந் ீறுல்ைலக்கு 
திிபத்ொை TPF ன்ந அப்பு 2006 ஆம் ஆண்டில் ிபேப்தட்டது. TPF 

சுற்று சூல் சொர்ந் திச்சணைள் ீதும் ைணம் சலுத்துைின்நது. லும் 
ஆறுைள் ொசுதடுற்க்கு ொில் துநைள் தொறுப்தற்ை ண்டும் ன்று 
ீி தப்பு ற்ைொண்டு பேைின்நணர். இணொல் ிபினங்ைள் 
ொசுதட்டு சபொங்ைள் இடம் தபேம் ின ற்தட்டுள்பது. TPF ன்தது 40 
க்கு ற்தட்ட ொண்டு ிறுணங்ைபின் கூட்டப்பு TPF அப்தின் 
ஸ்ொதண அப்புைபின் என்நொண SAVE ன்ந அப்பு சுங்ைனி ற்றும் 
ைம்ப் னதர் திச்சணைப குநித்து ஆய்வு டத்வும், அநிக்ைைப 
பிிடவும், சட்ட சீர் ிபேத்ங்ைப ைொண்டு  திச்சொங்ைள் ற்றும் 
தப்புைப ற்க்ைொள்லம்தடி, பக்ைி ொண்டு ிறுணங்ைள் ொில் 
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சங்ைங்ைள் ற்றும் சர்ச ஆொனர்ைபின் ஆ ிட்டி தொபம் 
குத்துள்பது. 

 

SAVE தொன்ந ொண்டுிறுணங்ைலம் TPF ில் உபேப்திணர்ைபொை உள்ப 
அப்புைபின் சல்தொடுைள், சுங்ைனி ிட்டத்துடன் ொடர்புட 
ைடிணொண சூல்ைள் ற்றும் ொினொபர்ைள் உரி துஷ்திொைம் 
ிறுணங்ைபொல் டத்ப்தடும் ிடுிைலடன் ொடர்புட ைட்டொ ொில் 
குநித்து ிிப்புர் உண்டொக்குன் ீது ைணம் சலுத்துைின்நணர். 
 

Women in a Cage ன்ந எபே பக்ைி அநிக்ைின் பன்னுநில், 
அந்ொட்ைபில் TPF ின் டத்ொபொொை இபேந் SAVE அப்தின் இக்குந்ர் ிபே. 
A. Aloysius அர்ைள் இந் ஆய்ின் ிபொை இந் இடத்ில் அந்துள்ப 
தின்ணனொட துநில் தி புரிபம் தண் ொினொபர்ைபின் 
ிடுனக்ைொை இது தனுள்பொை அபம் ன்று ொன் ம்புைிநன் ன்று  
ரிித்ொர் (TPF 2007:3). 2013 இந் அநிக்ைின் ஆசிரிபேம் CARE - T ின் 
இக்குணபேொண ிபே. S.M. Prithiviraj அர்ைள் TPF ின் டத்ொபொொை 
தொபேப்தற்நொர். இந் இபே னர்ைலம் அர்ைலட அப்புைபொல் 
thaிழ்ொட்டில் திச்சொ சல்தொடுைப பன்ணடுத்து சல்ில் தபேம் 
தங்ைொற்றுைின்நணர். தண் ொினொபர்ைள் ிர்ைொள்லம் இன்ணல்ைப 
ஆப்தடுத்துற்கு இொை TPF ின் ொண்டு ிறுணம் சொர்ந் 
உறுப்திணர்ைள் சி ற்றும் ொின அப்புைள் ,சர்ச ிறுணங்ைள், 

திொண்டுைள், துந சொர்ந் ீித்து சொொ பணப்புைள் ற்றும் தன 
தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்புைலடன் ஈடுதட்டு அப்பு பந சொர்ந் 
ொற்நங்ைப ற்தடுத் ீி தரிந்து ற்றும் திச்சொங்ைப 
ற்ைொண்டுள்பணர் (Eg ETI, FLA & BSCI) 
 
இந் திச்சண குநித் தொதுொண புரின ற்தடுத்வும், ைொள்ைைள் 
சம்ந்ொை ிொிக்ைவும், ிர்ைொன டடிக்ைைள் குநித்து உடன்தொட்ட 
ட்டவும் ொண்டு ிறுணங்ைள், ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் அசு சொர்ந் 
அிைொரிைப ைபேத்ங்குைள் ற்றும் தட்டநைள் பனொை என்நொை 
ைொண்டு பே பக்ைி திச்சொ சல்தொடுைனொை இபேக்ைின்நண. TPF 

ைொம்புத்தூர், ிபேப்பூர் ற்றும் சுற்நிபள்ப ொட்டங்ைபில் அந்துள்ப 
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தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ிறுணங்ைபில் சல்தடும் ந்து 
ொில் சங்ைங்ைபொல் ஆண Joint Action Committee (JAC) உடன் ிை 
பேக்ைொை சல்தடுைிநது. கூடுனொை TPF ின் தன உறுப்திணர்ைள் அசில் 
ைட்சிைலடன் தப்புைப ற்க்ைொண்டுள்பணர். லும் உர் ீின்ந 
ிசொைலக்கும், தண்ைள் ஆத்ின் ிசொைலக்கும் 
ொக்குபனங்ைப சைரித்துள்பணர். இ இந் அநிக்ைில் தின்ணர் 
ிொிக்ைப்தட்டுள்பண. ைொனப்தொக்ைில் ொண்டு ிறுணங்ைள் தண்ைள் 
ற்றும் குந் ொினொபர்ைள் ிர்ைொள்லம் ீி சூல்ைப குநித் 
ிிப்புர் ம்தடுத்தும் ிொை தன ிொண சல்தொடுைபபம் 
டடிக்ைைபபம் உறுொக்ைிபள்பணர். இந் சல்தொடுைபின் எபே 
உொம் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
திபுரிபம் குந் ொினொபர்ைப ீட்தற்கு ொண்டு ிறுணங்ைள் 
எபே Hot line  அத்துள்பணர். ஜூன 2012 ற்றும் ொர்ச் 2013க்கு 
இட உள்ப 7 ொங்ைபில் தின்ணனொட ொிற்சொனைபினிபேந்து 115 

இபம் தண்ைலம் தற்தொனைபினிபேந்து 164 இபம் தண்ைலம் 
ீட்ைப்தட்டணர். இந் 279 தண்ைபில் தபேம்தொனொணர்ைள் 14 துக்கு 
உட்தட்டர்ைபொை இபேந்ணர் (TPF 2014; The Hindu 2012). தன உிரிப்புைள் 
(Reported) தபேம்தொலும், இ தொனில் ன்ைொடுைபின் ிபொை 
டந் ற்ைொனைள். எபே தின்ணனொட ொிற்சொனில் ிடுிைபில் 
ங்ைி தி புரிந் இண்டு ொினொபர்ைள் தூக்ைிட்டு ற்ைொன 
சய்துைொண்டணர், தன தண்ைள் உடல் னம் குன்நி பேத்து உிைள் 
ங்ைப்தடொல் டீ்டிற்க்கு ிபேம்த அனுப்ததட்டன் ிபொை இநந்து 
ிட்டணர் (SAVE 2013; ASI 2013). தன குடும்தங்ைள் ங்ைள் ைள்ைள் ர்ொண 
பநில் இநந்து தொண ைண்டித்தும், அொட்டி ிறுணங்ைள் 
இைசிம் ைொப்த குநித்து ிசொ ற்ைொள்ப ண்டும் ன்று தொது 
நில்ைபில் ஈடுதட்டுள்பணர் (SAVE 2014). 2012lல் CASS அப்தின் 
உபேப்திணர்ைள் சுங்ைனி ிட்டத் குநித் ிிப்புர் ற்தடுத்தும் 
ைில் ிழ்ொடு லி திச்சொத் ற்ைொண்டணர். இன் பனம் 
தற்நொர் ற்றும் சபொங்ைள் த்ிில் சுங்ைனி ிட்டம் ிர்ிக்ைப்தட்ட 
ைொன அனிற்ைொண ிட்டங்ைள் ற்றும் இைலடன் ொடர்புட ொில் 
உரி துஷ்திொைங்ைப குநித்து ிிப்புர் ற்தடுத்ிணர். இன் 
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இறுிில் ற்தொடு சய்ப்தட்ட ைண்டண தொொட்டத்ில் இபம் தண்ைள் 
ற்றும் தற்நொர்ைள் தபேபில் ைனந்துைொண்டணர் ( SAVE 2013 ). 
 

சுங்ைனி ிட்டம் ற்றும் ைம்ப் னதர் உடன் ொடர்புட ொண்டு 
ிறுணங்ைபின் திச்சொ சல்தொடுைள் இத்ிட்டங்ைப எடுக்ை 
ிபறுத்துைின்நணர், லும் திச்சொத்ிற்ைொை தன்தடுத்ப்தடும் 
ைப்திிைள் தொன்ந ற்றும் சல்தொடுைள், ைிொப்புங்ைபில் உள்ப 
இபம் தண்ைள் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைலக்கு 
திக்கு சல் ிர்க்கும்தடி ிபறுத்துைின்நது. சின ொண்டு 
ிறுணங்ைள் இப்தண்ைலக்கு ொற்று ொிலுக்ைொண ொய்ப்த 
தபேம்ிொை றுொழ்வு ற்றும் திற்சிைப ங்ைி பேைின்நணர். 
ணினும் இம்ொிரிொண சல்தொடுைள் த்ண தண்ைப சன்நட 
கூடும் ன்தது நபேக்ைப்தட்டுள்பது (CARE T, 2014). இப்தண்ைபின் 
குடும்தங்ைபின் தொபேபொொ ின ைபேத்ில் ைொண்டு அர்ைள் 
ிபேம்தவும் தற்தொனைலக்கு சல் ிர்த்து று ொய்ப்புைள் 
இல்னொ ினபள்பது. தண் ொினொபர்ைள் தி சய்பம் இடங்ைலக்குள் 
சன்நதும் அர்ைப ொடர்புைொள்லம் ொய்ப்பு ிை குநவு, ண தன 
ொண்டு ிறுணங்ைள் அர்ைள் ைிொங்ைலக்கு ிபேம்த பேைில் 
அர்ைப ொடர்பு ைொள்ைின்நணர். தி புரிபம் இடத்ில் அர்ைலட 
கூட்டப்பு சுந்ிம் ைட்டுப்தடுத்ப்தடுைின்நது. லும் திபுரிபம் 
இடத்ிற்கு பி அர்ைபின் திிிித்தும் ற்றும் சங்ைங்ைபொை 
அக்ைப்தடுில் குநதொடுைள் உள்பண. ண அர்ைபின் ைள் 
ற்றும் ைொரிக்ைைள் ந் ித்ில் வ்ொறு பன்ப்தது ன்த 
குநித் சந்ைங்ைள் லம்புைின்நது. 
 

ொண்டு ிறுணங்ைள் சுங்ைனி ிட்டத்ிணொல் தொிக்ைப்தட்ட தண்ைபின் 
ொக்குபனங்ைப சைரிக்ைின்நணர் ணினும் தண் ொினொபர்ைப 
இம்ொிரிொண சல்தொடுைப பன்ணடுத்து சல்து ற்றும் ொினொபர் 
உரி லி ங்ைப எபேங்ைிப்தது ற்றும் னத்தும் ற்தது 
தொன்ந சல்தொடுைலக்ைொண ஆொங்ைள் குநொை ைொப்தடுைின்நது. 
TPF ீித்துந சொர்ந் ற்றும் ீித்துந சொொ சனவுைபில் 
ஈடுதடும்தடி சபை அப்புைபின் சல்தொடுைப எபேங்ைிக்ைின்நணர். 
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இன் பனம் ிழ்ொட்டில் அசு தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபில் ொினொபர் உரி லும் ிநம்தட 
எலங்குபநதடுத்துொறு அலத்த் உபேொக்குைின்நணர். இன் ொினொை 
குநிப்திட்ட ொினொபர்ைலக்கு டிொண ிபவுைப ைண்டட 
பல்ைின்நணர். TPF அப்தின் ிைப்தரி உறுப்திணொண SAVE சுங்ைனி 
ிட்டம் ற்றும் இ ொினொபர் துஷ்திொைத்ிற்கு ிொண 
திச்சொங்ைப பன்ணடுப்தில் ன தங்ைொற்நி பேைிநது. லும் தன 
ிறுணங்ைலடன் கூட்டொை இந்து குநிப்திட்ட ொினொபர் உரி சொர்ந் 
திச்சணைபின் ீது சல்தட்டுள்பணர். TPF ன சனைம் ற்றும் 
ொண்டு ிறுண உறுப்திணர்ைபின் பக்ைி சல்தொடுைள் ைீழ்ைொணும் 
அட்ட 3ல் சுறுக்ைொை ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

அட்ட 3: TPF சல்தொடுைபின் சுபேக்ை உ 

ி  பக்ைி தகுிைள் சல்தொடுைள் 

2006-2010  தற்தொன ற்றும் 
தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபில் 
ொில் சொர்ந் 
திச்சணைப 
அடொபம் ைண்டு 
ஆப்தடுத்துல் 
ொின அசுடன் தப்பு 
ற்க்ைொள்து. 
துநபடன் தப்பு 

 

ொின அசுடன் தப்பு ற்க்ைொள்து. 
 

2011-2013  சபொ அனினொை 
ிிப்புர்வு ற்றும் 
திச்சொங்ைள் 
 
 

 

SOMO/ICN ஆைி சர்ச ொண்டு 
ிறுணங்ைலடன் கூட்டொை சல்தடுது. 
TNWC ிடம் புைொர் சர்ப்தித்து உர் 
ீின்நத்ில் ொக்ைல் சய்ப்தட்ட 
க்குைலக்கு ஆொங்ைப ிட்டுது.  
ொில் ஆய்ைம், குநந்தட்ச ஊிம் 
ற்றும் குந் ொில் குநித்து 
ிழ்ொட்டில் அசு ொில் துநபடன் 
தப்பு ற்க்ைொள்து  
 

பக்ைி தங்குொர்ைப ஊக்குிப்தது- 
ொின அப்புைள் ற்றும் 
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ொிற்சங்ைங்ைள் தொன்ந அப்புைள் 
ொினொபர் உரி துஷ்திொைங்ைள் 
குநித்து ீர்வு ைொ ETI, FLA ற்றும் BSCI 

படன் ொடர்த த்துக்ைொள்து. 
தற்தொனைபில் டதறும் 
துஷ்திொைங்ைள் குநித்து ைிொங்ைபில் 
சிக்கும் சபொங்ைள் த்ிில் 
ிிப்புர்வு ற்றும் திற்சி ங்குது   

2014-2015  தப்பு திச்சொம் ற்றும் 
ைண்ைொிப்பு 
உள்லர் அபினொண தன 
தங்குொர்ைப ைொண்ட 
பணப்திண துக்குது 
பக்ைி ைொநிக்ைைள் 

ொில் உரி சொர்ந் 
துழ்திொைங்ைலக்கு ீர்வுைொ ிழ்ொடு 
அசு, துந, சர்ச திொண்டுைள் ற்றும் 
ETI ிடம் சர்திக்ை பக்ைி 
ைொநிக்ைைப உபேொக்குது. 
இந்ிொிலுள்ப உரிொபர்ைள் ொில் 
சங்ைங்ைள், ொண்டு ிறுணங்ைள் 
அம்ற்றும் சர்ச திொண்டுைப 
உள்படக்ைி உள்லர் அபினொண தன 
தங்குொர்ைப ைொண்ட பப்திண 
துக்குது. 

 18 துக்கு உட்தட்ட அணபேம் 
குந்ைள்  

 எபே ொில் எப்தந்ம் ங்ைப்தட 
ண்டும் லும் அில் சட்ட ரீிினொண 
உரிங்ைள் குநிப்திடப்தட ண்டும். 

 அசொங்ைம் ொில் திற்சி தறும் ைொன 
அன பண்று பேடங்ைபினிபேந்து ஆறு 
ொங்ைலக்கு குநக்ை ண்டும். 

 ல்னொ திிடங்ைபிலும் குந 
ிர்த்ிக்ைொண சனவுைள் 
அக்ைப்தட ண்டும்.  

 
 

ொினொபர் உரிைள் திற்சி ற்றும் ைண்ைொிப்தில் உள்லர் 
ொண்டு ிறுணங்ைபின் ஈடுதொடு 

திச்சொ சல்தடுைபின் ிபொை ொண்டு ிறுணங்ைள் ொினொபர்ைள் 
உரி சொர்ந் திற்சி ற்றும் ைண்ைொிப்தில் ஈடுதடுைின்நணர். SAVE, 
தண்ைலக்கு ிொண ன்ைொடு டுப்தது உள்பிட்டைப 
ைொண்டுள்ப, ொினொபர் பலொண திற்சி ிட்டத் 
உறுொக்ைிபள்பது. இ Fair Wear Foundation (FWF) ன்ந அப்பு 
எபேங்ைிக்கும் தொனில் ன்ைொடு சொர்ந் ிட்டத்ின் எபே தொைொை 
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சின ொிற்சொனைபில் சல்தடுத்ப்தட்டது. 2012 பல் இந்ி அசொங்ை 
சட்டத்ின் ைீழ் எவ்ொறு திிடத்ிலும் தொனில் ன்ைொடு குலக்ைள் 
அக்ைதட ண்டும், இன் ிபொை இந் குலக்ைள் ிபேப்தடுற்கும், 
இது சொர்ந் திற்சிைப ொினொபர்ைலக்கு ங்ைவும் ொய்ப்புைள் 
ற்தடுத்தட்டுள்பண. SOMO and ICN (2011, 2012 and 2014) ஆய்நிக்ை 
பிடீ்ட ொடர்ந்து தன தின்ணனொட ொிற்சொன ற்றும் 
எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைள் (தற்தொன ஜவுபி ற்றும் தின்ணனொட 
ொரிப்பு) ங்ைள் ங்ைலட ல்னொ எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைபில் 
உள்ப ொினொபர்ைள் ற்றும் னொபர்ைலக்கு திற்சி ங்கும்தடி 
அப்பு ிடுத்ணர். இம்ொிரிொண சின ிைழ்வுைபில் தன ஆிம் 
ொினொபர்ைலக்கு திற்சி ங்ைப்தட்டுள்பது. 2014 SAVE 10000க்கும் 
அிைொண ொினொபர்ைலக்கு திற்சி அபித்ொை ைக்ைிட்டணர் (SAVE 
ர்ைொல் 2014) இில் தன ொிற்சொனைள் UK ில் உள்ப எபே குநிப்திட்ட 
தின்ணனொட ிறுணத்ிற்கு சப்பர்ைபொை இபேக்ைின்நணர், இந் 
தின்ணனொட ிறுணொணது ிழ்ொட்டில் ைட்டொ ொில் சொர்ந் 
அநிக்ைைலக்கு திிபத்ொை ங்ைபது ல்னொ பல் அடுக்கு 
சப்பர்ைபின் சல்தொடுைப ைண்ைொிக்கும்தடிபம், ொினொபர்ைலக்கு 
திற்சி அபிக்கும்தடிபம் SAVE அப்த அனுிக்ை ண்டும் ன்று 
ிபறுத்ிணொர்ைள் (திொண்டு ர்ைொல் 2013) . ொினொபர்ைலக்கு 
ொினொபர் உரி சொர்ந் திற்சிக்கு ற்றும் தொனில் துண்புறுத்ல் 
குநித் ிிப்புர்வு ிைவும் அசிம் ன்று SAVE ிபறுத்துைிநது. 
ொினொபர்ைலக்கு ங்ைள் உரிைள் குநித் ம்தட்ட புரிலுக்கும், 
குநைப குநித் புைொர்ைப ொடர்ற்கு ன்ணம்திக்ை உண்டொற்கும் 
.(SAVE ர்ைொல் 2014) 

 

2013 KPR Mills Ltd ன்ந தரி தர்தொன உரிொபர் ங்ைள் தற்தொன 
ற்றும் இ பெணிட்ைபில் ினவும் சூல்ைப ம்தடுத் உவுற்ைொைவும், 
ைண்ைொிக்ைவும் SAVE க்கு அப்பு ிடுத்து. SAVE உள்லர் அப்புைபொை 
CARE-T ற்றும் READ உடன் கூட்டத்து சல்தட்டது. KPR ப்தினிபேந்து இந் 
சல்தொட்டிற்ைொ உத்ைம் 2011, SOMO/ICN ணின் Captured by Cotton ன்ந 
அநிக்ை பிடீ்ட ொடர்ந்து, அர்ைள் தன குநிப்திட்ட ஆடர்ைப 
இந்ன் ிித்ம் உண்டொணது ன்று NGOs ரிிக்ைின்நணர். அந் அநிக்ை 
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KPR Mills உட்தட தன்ொட்டு ிிொை சங்ைினிில் இடம்தற்றுள்ப தன 
சப்பர்ைபின் ொிற்சொனைபில் ினவும் ற்ந ொில் 
டபநைப டுத்துக்ைொட்டிது. அந் அநிக்ைில் KPR ரின் தர் இடம் 
தற்நொல் உடணடிொை ிபவுைள் ரிட்டது. ஆறு திொண்டுைள் KPR உடன் 
ொடர்ந்து ிைத்ில் ஈடுதட்டண, ஆணொல் தரி அனினொண ஆடர்ைலக்கு 
ொடர்புட பண்று திொண்டுைள் KPR உடன் ங்ைள் ிை ொடர்புைப 
பநித்துக்ைொண்டணர் இன் ிபொை உற்தத்ிில் தபேம் சரிவு ற்தட்டு 
ஆடர்ைள் ிபேம்தவும் ினதடுத்ப்தடும்  2000 க்கும் அிைொண 
ொினொபர்ைள் ற்ைொனிைொை தி இந்ணர். 
 
2014 ற்றும் 2015க்கு இட இந் பண்று ொண்டு ிறுணங்ைலடணொண 
ர்ைொல்ைள் KPR தற்தொனபடன் சல்தடுத்ப்தட்ட ைண்ைொிப்பு 
சல்பந ற்றும் அன் ிபொை ிைழ்ந் ிபவுைபின் ிங்ைள் 
தைிர்ந்துைொள்பப்தட்டது. KPR ஆறு ொிற்சொனைபில் எட்டுொத்ொை 5615 
ொினொபர்ைள் திர்த்ப்தட்டணர். இில் 5400 ொினொபர்ைள் 18 ற்றும் 
25 ிற்கு உட்தட்ட தண் ொினொபர்ைள். இர்ைள் தி புரிபம் இடத்ில் 
அக்ைப்தட்டுள்ப ிடுிைபில் ங்ைி திபுரிைின்நணர். ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் KPR இட ைண்ைொிப்பு ற்றும் கூட்டப்தின் 
ொினொை ஆங்ைள் சரிதொர்த்ல் , ொினொபர் ற்றும் ிறுணத்துடன் 
ிரிொண ஆய்வு ற்றும் ர்ைொல்ைப ற்ைொள்லல், லும் 
ம்தொடு ப்தடுைின்ந தகுிைப அடொபம் ைொண்தது ஆைிண. இந் 
ைண்ைொிப்தின் ிபொை ொினொபர்ைபின் ஊித்ில் உர்வு ற்றும் 
அற்நின் ங்குல் ம்தடுத்ப்தட்டண. சுங்ைனி ற்றும் ிர்ிக்ைப்தட்ட 
ைொன அபிற்க்ைொண எப்தந் அடிப்தடினொண ிட்டங்ைள் எிக்ைப்தட்டண. 
லும் ொினொபர்ைபின் ப்பு ிி ற்றும் ESI ங்ைப்தட்டண. 12 

ொங்ைள் ன்ந ைொன அனவு ிை குறுைனொை இபேந் தொிலும் இந் 
திச்சணக்கு ீர்வு ைொ ண்டும் ன்ந அர்திப்தின் ிபொை உள்லர் 
தங்குொர்ைள் தண் ொினொபர்ைபின் ின ம்தடுத்துில் பிொை 
சல்தட படிபம் ன்த இந் ிைழ்வு டுத்துக்ைின்நது. தன தகுிைபில் 
ைிசொண பண்ற்நங்ைள் அடப்தட்டொைவும், ணினும் லும் தன 
தொைங்ைபில் பன்ணற்நங்ைள் ற்தடுத்ப்தட ண்டும் ன்று ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ரிிக்ைின்நணர். ொண்டு ிறுணங்ைள் இந் சல்தொட்டின் 
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ிபவுைப ிரிக்கும் எபே கூட்டு அநிக்ை பிிட்டணர். லும் 
KPR ல் அநிபைப்தடுத்ப்தட்ட ந ற்ந தற்தொனைபில் 
சல்தடுத்க்கூடி எபே ொிரிொை இது அந்துள்பொை அர்ைள் 
ம்புைின்நணர். (Care T and SAVE ர்ைொல் 2014). 

 
இந் சல்தொட்டின் ிபொை KPR ைொள்பனொபர்ைள் ற்றும் திொண்டுைள் 
இட இந் சல்ொக்ை ீட்டடுக்கும்தடி ன் அடந்ணர். 
லும் TPF உறுப்திணர்ைபொல் இத்துநில் பன்ணொடிொை இபேக்கும் 20 

ிறுணங்ைபின் தட்டினில் KPR இடம் தற்றுள்பது (ொண்டு ிறுணங்ைள் 

ர்ைொல் 2014, 2015). ணினும் 2011 SOMO / ICN அநிக்ைில் இடம்தற்ந 
ற்ந சப்பர்ைள் ங்ைள் ஆடர்ைப இக்ைொொல் ந் ொற்நத்பம் 
ற்தடுத்ொல் திொண்டுைலடன் உள்ப உந க்ைத்ணர் (TPF 
ர்ைொல் 2014). ணினும் KPR உடன் கூட்டொை திற்சி ற்றும் 
ைண்ைொிப்தில் ஈடுதட்ட அப்புைள் ச்சரிக்ைபடன் ைனந் ம்திக்ை 
ரிித்ணர், ணணில் ொினொபர்ைபின் ினில் ம்தொடுைள் 
ட்டப்தட்டிபேந்ொலும் இந் ம்தொடுைள் ொடர்ந்து ைண்ைொிக்ைப்தட 
ண்டும், லும் தன தற்தொனைபில் ந் பன்ணற்நபம் ட்டப்தடொ 
ின இபேக்ைிநது (SAVE , CARE-T , READ ர்ைொல் 2015). KPR ற்றும் 
ொண்டுிறுணங்ைபின் சல்தொடுைபின் சுறுக்ை உ அட்ட 4 ல் 
ங்ைப்தட்டுள்பது. 
 

அட்ட 4: ொண்டுிறுணங்ைள் ற்றும் KPR ின் இந் 
சல்தொட்டின் சுபேக்ை உ 
அடொபம் ைொப்தட்ட உரி 
துஷ்திொைம் 

 

 
ிபவுைள் 

ொினொபர்ைள் உநிணர்ைலடன் 
ொடர்பு ைொள்பவும் ற்றும் 
ொனதசி தண்தடுத் அனுி 
இல்ன 

 

 

 

 

ொினொபர்ைள் உநிணர்ைலடன் 
ொடர்பு ைொள்பவும் ைதசி 
தண்தடுத் அனுிக்ைப்தட்டணர்.  

ொினொபர்ைலக்கு   ொினொபர்ைலக்கு ESI, PF ற்ற்ம் 
குநந்தட்ச கூனி ங்ைப்தட்டது. 
ொினொபர்ைலக்கு கூனி ங்ைிின் 
ொினொை ங்ைப்தட்டது.  
 

ொினொபர்ைலக்கு கூனிக்ைொண ொசீது 
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ங்ைப்தட்டது.   

   
கூனி திடித்துக்ைப்தட்ட பன்று பேட 
ிட்டம்  
 
குந் ொில்  

 

 

 

 

சுங்ைனி / ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன 
அனிற்ைொண ிட்டம் எிக்ைப்தட்டது  
 
திிடங்ைபில் 18 துக்குட்தட்டர்ைள் 
ைொப்தடில்ன 

   
ிடுிைள், ம் குநொண உவு 
ற்றும் சூல் 
 
 
 
சல்தொடு சுந்ிின் 

 

 

 

 

 

 

உவு, சிைள் ற்றும் சுைொொ 
சைள் பன்ணற்நம்  
24 ி  பேத்து சிைள் ைிடக்ை 
சய்ப்தட்டண.  
ன படிந்தின், ொ இறுிின் 
ைொன ங்ைபில் ணிொை சல்ன 
அனுிக்ைப்தட்டண.   

   
கூட்டப்பு சுந்ிின்  ொில் சங்ைங்ைள் திிடங்ைபில் 

த அனுி இல்ன  
ொினொபர்ைள் SAVE ிடம் ொில் 
உரி சொர்ந் திற்சி தற்நணர்  
ஆறு திிட குலக்ைள் அக்ைப்தட்டண: 
உவு, ொில், தொனிண துன்புறுத்ல், 
னன் ற்றும் குநீர்த்ல், சுைொொம் 
ற்றும் தொதுைொப்பு.  
 
கூட்டு தம் அல்னது கூட்டப்பு 
சுந்ிம் இல்ன 

 
  

தன்ொடு லி ொண்டு ிறுணங்ைபின் திச்சொ சல்தொடுைள் 

இந்ி ற்றும் சர்ச ொடுைபில் சி ற்றும் சர்ச திச்சொ 
சல்தொடுைலடன் ொடர்புட ஊடைங்ைபின் சல்தொடுைள் சர்ச 
திொண்டுைள், உள்லர் உற்தத்ிொபர்ைள் ற்றும் சப்பர்ைள் ீது 
ொக்ைத் ற்தடுத்ிபள்பது. SOMO / ICN ின் சுங்ைனி ற்றும் ைம்ப் னதர் 
திச்சணைள் குநித் அநிக்ைின் ிபொை தன தங்குொர்ைப ைொண்ட 
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பணப்புைள், துந சொர்ந் பணப்புைள் ற்றும் திொண்டுைள் ங்ைள் 
னபங்ைள், ஊடைங்ைள் ற்றும் பன்நொம் ப்பு அப்புைபின் ொினொை 
திிபத்ங்ைப பிிட்டுள்பணர் (SOMO/ICN 2012, 2012, 2014;BSCI, 2012, 

Apparel Resources 2013, ASOS, Best seller, C&A, Grupo Cortefiel, Next, H&M, 

Mother Care, Primark and Tesco 2012). 

 

தன சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் சுங்ைனி திச்சண குநித்து 
அநிக்ைைப பிிட்டுள்பணர். இற்றுள் சின அநிக்ைைள் 
ற்நைப ிட அிைொண ொக்ைத் ற்தடுத்ிபள்பது. இற்கு உள்லர் 
ொண்டு ிறுணங்ைள் அல்னது ொில் சங்ைங்ைலடன் ந் ீடித் 
உநபம் ற்தடுத்ொலும், ினத் குநித்து பன்தின் ொடர்பு 
இல்னொலும் ஆய்வு அநிக்ைைப ொரிப்தது எபே ைொொை 
குநிப்திடப்தட்டுள்பது. குநிப்தொை உள்லர் ொண்டு ிபேங்ைபொண TPF, SAVE, 

CARE – T mற்றும் READ தொன்நற்றுடன் டி ஆவு ற்றும் 
கூட்டப்தின் அபவு றுதட்டொலும் இர்ைலடன் இந்து 
ற்ைொள்பப்தட்ட ஆய்வு அநிக்ைைள் திொண்டுைள், தன ைொண தன 
தங்குொர்ைப ைொண்டுள்ப பணப்புைள் ற்றும் துந சொர்ந் 
பணப்புைள் ிை தரி ொக்ைத் ற்தடுத்ிபள்பது ன்தில் ந் 
சந்ைபம் இல்ன (SOMO.ICN 2010,2012,2014; ASI 2012; FLA & Solidaridad, 

2012) 
 

SOMO/ICN திொண்டுைபிடம்,  அநிக்ை சர்ப்தித்து அன் ீது 
திொண்டுைபின் திிபத்ங்ைப ைட்டநி பல்ைிநது. இந் பக்ிொணது 
ிழ்ொட்டில் இத்துநில் இடம் தபேம் ணி உரி ற்றும் ொினொபர் 
உரி சொர்ந் ிிப்புர் சம்ந்ப்தட்ட துந பலிலும் 
ற்தடுத்துில் தனுள்பொை அந்துள்பது. SOMO/ICN ணொல் இண்டு 
ஆண்டுைலக்கு எபே பந அநிக்ைொணது தன ப்ங்குொர்ைப ைொண்ட 
அப்புைள், திொண்டுைள் ற்றும் சப்பர்ைபொல் ிைவும் 
ிர்தொர்க்ைப்தடுைின்நது. 2014 SOMO/ICN Flawed Fabric ன்ந அநிக்ை 
ொடர்ந்து UK ில் உள்ப எபே ிை தரி திொண்டு SOMO ின் அடுத் 
அநிக்ை பிடீ்டுக்கு பன் ம்பட டபநைப சீர்தடுத் 
இண்டு ஆண்டுைள் உள்பது ன்று UK ில் உள்ப ிைப் தரி திொண்டுைபில் 
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எண்று இவ்ொறு ரிித்ொை எபே ொண்டு ிறுணம் ரிித்து. 
(ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2015). 

 

திச்சொ சல்தொடுைள் தனுள்பொை அந் தொிலும் இன்னும் தரி 
அனினொண திைள் ீம் உள்பது. சபொம், திொண்டுைள் ற்றும் 
துநின் த்ிில் இப்திச்சண ீொண ைணத் க்ை ப்தற்கு 
திச்சொங்ைள் எபே பக்ைி ைபேிொை ொடபேம்.  
 

உள்லர் ற்றும் தன்ொடுலி சபை இக்ைங்ைள் இட உள்ப 
உநவுைள்  

TPF ற்றும் அில் உறுப்திணொை உள்ப சின ொண்டு ிறுணங்ைள் சின 
பக்ைி சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைலடன் ற்தடுத்ிபள்ப பனொதொ 
கூட்டப்பு சர்ச திொண்டுைபின் ிிொை சங்ைினிில் இடம்தறும் 
ன சூல்ைப ஆப்தடுத்வும், ைல்ைப சைரிக்ை 
தன்தடுத்ப்தடும் ிபநைள் ீது ொக்ைத்பம் ற்தடுத்ிபள்பது. TPF, 

SOMO ற்றும் ர்னொந்ில் அந்துள்ப ICN அப்புைலக்கு இட உள்ப 
உநவு இபே ப்திணபேக்கும் இட தஸ்த தனுள்ப கூட்டப்தொை 
அந்துள்பது. உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ங்ைள் திச்சொ 
சல்தொடுைப க்ைத்துள்பணர். லும் உள்லர் ொண்டு 
ிறுணங்ைபொல் SOMO/ICN க்கு ங்ைப்தடும் ைல்ைபொல் அர்ைள் உர் 
ஆய்வு அநிக்ைைப பிிடவும், சர்ச திொண்டுைள் ற்றும் 
இந்ிொில் உள்ப சப்பர்ைள் ீது அலத்த் க்ைக்ை தனுள்பொை 
அந்துள்பது. இந் கூட்டப்பு ீது ிபேப்தட்டுள்ப ம்திக்ைொணது 
திச்சொத்ின் உத்ைத் க்ை ப்தற்கு உள்லர் ற்றும் சர்ச 
ொண்டு ிறுணங்ைபின் ிநண ம்தடுத்ிபள்பது. 
 

இந் உநவுைபின் ிபொை உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ங்கும் 
ைல்ைலம் சர்ச திொண்டுைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் ொடர்ந்து 
டுக்ை ண்டி டடிக்ைைப டுப்தில் று சர்ச ஆய்வு 
அநிக்ைைள் ிபைதிக்ை துொை அந்துள்பது. உள்லர் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ிை பிொை பண்று ொட்டங்ைபில் அந்துள்ப 
நக்குந ல்னொ தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைலக்கு சன்று 
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அங்குள்ப ின ஆப்தடுத்ிபள்பது. இது ிிொை சங்ைினிைள் 
ிைவும் சிக்ைனொணது, ங்ைள் பல் அடுக்கு சப்பர்ைள் அொது 
அர்ைலக்கு தின்ணனொடைப ொரிக்கும் ிறுணங்ைலக்கு அப்தொல் உள்ப 
சப்பர்ைப ங்ைபொல் அடொபம் ைொ படிில்ன ன்ந 
திொண்டுைபின் ொத் இது பநிடிக்ைிநது. 
 

உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைபின் திச்சொ சல்தொடுைள் ீித்துந சொர்ந், 

ீித்துந சொொ ETI தொன்ந சனவுைள் ற்றும் அசு அப்புைள் 
தொன்ந தன ைொண சனவுைலடன் ஈடுதட ி குத்துள்பது. 
இர்ைள் தன்தடுத்ிபள்ப சல்தொடுைபின் தன்பைத்ன் சர்ச 
திொண்டுைள் ETI, FLA தொன்ந தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்புைள், 
BSCI இந்ி உரிொபர்ைள் ற்றும் அசு சொர்ந் அப்புைள் ீது 
அலத்த் க்ைப்தில் இந் அனுகுபந ற்நிைொை இபேந்துள்பது 
ன்த சுட்டிைொட்டுைிநது. இைலடன் இந்து தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ிறுணங்ைபில் டதறும் சுண்டல் சொர்ந் டபநைப 
தொது க்ைலக்கு ொடர்ந்து டுத்து ைொட்டுைின்நணர். 
 

TPFல் உபேப்திணர்ைபொை உள்ப ொண்டு ிRRறுணங்ைள் SOMO/ICN உடன் 2014ல் 
டத்ப்தட்ட ர்ைொல்ைள் இர்ைலக்கு இட தஸ்த ரிொின் 
அடிப்தடில் எபே பேக்ைொண சல் பநினொண உநவு ிறுப்தட்டது 
ன்த சுட்டிக் ைொட்டுைின்நது. உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் சபை 
அப்புைள் SOMO  ிக்ைின்நணர், அப் தொன்று SOMO/ICN உள்லர் 
அப்புைபின் அநிவு ற்றும் ிபுணத்துத் ிக்ைின்நணர். 2011 SOMO/ICN 

தொன்ந சப்பர்ைபின் தர் பிடீு, அில் KPR தொன்ந சப்பர்ைபின் 
தர் இடம் தறுது ற்றும் இன் ிபொை சின திொண்டுைள் ங்ைள் 
ிை ரீிினொண உநவுைப பநித்துக் ைொண்டபம், ற்ைொனிை தி 
இப்பு தொன்நற்ந குநித்து தின்ணொக்ைி தொர்ைில் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் SOMO  குந கூநில்ன, ொநொை SOMO ஆய்வு அநிக்ை 
பிிடப்தடில்ன ன்நொலும் திொண்டுைள் ிை உநவுைப 
பநித்துிட்டு ஏடுொை ரிித்ணர் (TPF 2014, SAVE 2014) 
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SOMO/ICN உடன் உபேொக்ைப்தட்டுள்ப உநவுக்கு ொநொை சின சர்ச ொண்டு 
ிறுணங்ைள் TPF அப்தின் ிபுணத்துத்பம், திச்சொம் ற்றும் 
தரிந்து சல்தொடுைபில் தற்ந அனுதத்பம் புநக்ைித்து அநிக்ை 
ொரிக்ைவும், ைல்ைள் சைரிக்ை கூட்டப்தில் உள்ப திந ொண்டு 
ிறுணங்ைப தண்தடுத்துைின்நணர். இந் ொண்டு ிறுணங்ைள் 
பிிடங்ைபில் அந்துள்பது ன்ந ிர்சணத் TPF பன் ைின்நது. 
உொொை எபே சர்ச ொண்டு ிறுணம் டல்னிில் அந்துள்ப 
எபே உள்லர் ொண்டு ிறுணத்ின் உி ொடிது. இந் ிறுணம் 
டல்னிினிபேந்து ிழ்ொட்டிற்கு ந்து சின ொண்டு ிறுணங்ைப 
சந்ித்து அன் அடிப்தடிில் அநிக்ை ொரித்து சுங்ைனி ிட்டம் சொர்ந் 
திச்சணைப குநித்து திொண்டுைள் ீது அலத்த் ற்தடுத் இந் 
சர்ச ொண்டு ிறுணம் திச்சொத்ில் ஈடுதட்டது. ஆணொல் அன்தின் 
திச்சொ சல்தொடுைப ொடர் குநித்ொ அன் ிபொை 
ிழ்ொட்டில் ற்தட்ட ொற்நங்ைள் குநித்து ைண்ைொிக்ைில்ன. அர்ைள் 
ந்ொர்ைள் சின புைப்தடங்ைப டுத்ொர்ைள், சின கூட்டங்ைப 
டத்ிணொர்ைள், தின்ணர் சன்றுிட்டொர்ைள் ன்று TPF ிர்சித்து. (ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2014) 

 
திச்சொ சல்தொடுைலக்கு கூடுனொை தன சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் 
னித் ற்றும் தண் ொினொபர்ைபின் திிிித்தும் ற்றும் ொில் 
உரி ீது ைணம் சலுத்தும் ைினொண தன சல்தொடுைப 
ஆரிக்ைின்நணர். சின சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் ொிற்சொனைபில் 
ினவும் சூல்ைபில் பன்ணற்நங்ைப ற்தடுத் தண் ொினொபர்ைப 
ஆரிக்ை ண்டும் ன்று ிபறுத்துைின்நணர். (அணத்து தண்ைள் 
தொிக்ைப்தட்டர்ைள் அர்ைப ீட்ை ண்டும் ன்தற்கு ொநொை (ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2014) ற்நொபே சர்ச ொண்டு ிறுணபம் 
இம்ொிரிொண ைபேத் பன்த்து. தண் ொினொபர்ைபின் 
திிிித்தும் அிைரிக்ைப்தட ண்டும், லும் அர்ைள் தி புரிபம் 
இடங்ைள் ற்றும் சிக்கும் ைிொங்ைபில் அர்ைள் கூட்டொை எபேங்ைிந்து 
சல்தடும் ொய்ப்புைப அிைரிக்கும் தடி அர்ைள் ங்ைள் 
னத்துத் பர்த்துக்ைொள்ப ஆவு ற்றும் ஊக்ைம் அபிக்ைப்தட 
ண்டும் ன்று ரிித்ணர். ொில் உரி சொர்ந் சல்தொடுைலக்கு 
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ஆபிக்கும் சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் திச்சொ சல்தொடுைபபம் 
ஆரிக்ைின்நணர். ஆணொல் அ த்ில் ற்ைண உள்ப ொிற்சங்ைங்ைள், 
புி ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொினொபர் உரி சொர்ந் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ொினொை தண் ொினொபர்ைபின் திிிித்துத் 
பர்ப்தது குநித்து அிைொண ைணம் சலுத்ப்தட ண்டும் ன்று  
ம்புொை ரிிக்ைின்நணர். திச்சொ சல்தொடுைள் தண் ொினொபர்ைள் 
ொில் சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர் ஆது, தண் ொினொபர்ைள் 
னர்ைபொை திச்சொ சல்தொடுைபில் ஈடுதட உவுது தொன்ந 
சல்தொடுைள் ொினொை தண் ொினொபர்ைபின் திிிித்துத்ில் உள்ப 
குநதொடுைலக்கு ீர்வு ைொண்தது திச்சொ சல்தொட்டில் உள்ப எபே 
குநொை அந்துள்பது. ிழ்ொட்டில் உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைலக்கு 
ங்ைப்தடும் ிிொணது திச்சொங்ைலக்கு ைல் சைரிப்தற்கு அல்னொது 
ொினொபர்ைபின் உரி ற்றும் தொனில் துன்புறுத்ல் குநித் 
திற்சிைப ங்குற்ை. இது இந் திிிிதுத்ில் ைொப்தடும் 
குநதொட்டிற்கு எபே ைொொைனொம். ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தது 
சொர்ந் சல்தொடுைலக்கு ொில் சங்ைங்ைள் அல்னது ொண்டு 
ிறுணங்ைலக்கு ிி ங்ைப்தடுொை ங்ைலக்கு ந் ைலும் இல்ன. 
  

கூட்டப்பு சுந்ிம் ொில் சங்ைம் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைள் 
இட உள்ப உநவு 

சல்தொட்டு  சுந்ிம் இல்னொ ிடுிைபில் ங்ைி திபுரிபம் தண் 
ொினொபர்ைப சங்ைங்ைபொை அப்தில் தன டைள் உள்பொல் தன 
ொில் சங்ைங்ைள் அர்ைப சங்ைங்ைபொை அக்கும் பற்சிைப ிட்டு 
ிடுைின்நணர். ொிற்சொன உரிொபர்ைள் திிடங்ைபில் ொில் 
சங்ைங்ைலக்கு அனுி றுப்தது ொினொபர்ைள் கூட்டு திிித்தும் 
அடில் தபேம் டொை அந்துள்பது.  
 
குநிப்தொை ொினொபர்ைபின் சல்தொட்டு  சுந்ித் படக்குன் 
ொினொை உரிொபர்ைள் அர்ைள் ொில் சங்ைங்ைள் அப்த ட 
சய்ைின்நணர் ன்று ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைள் 
ரிிக்ைின்நணர். 



 

70 

 

 

ொிற்சங்ைங்ைள் அக்ைப்தட்ட உடன் அைள் தனுள்பொை அபம்,  
ொிற்சங்ைங்ைள் ொினொபர்ைபின் குநிர்த்ிக்கு ிொை சல்தடும், 

னும் திச்சணைள் இபேந்ொல் அண ொிற்சங்ைங்ைள் 
ொினொபர்ைலடன் ைனந்து தசி ொிற்சொன ிர்ொைத்ிடம் டிொை 
புைொர் சய்னொம். ொிற்ங்ைங்ைள் ொினொபர்ைள் திச்சணக்கு ீர்வு 
ைொனொம். ஆணொல் திொண்டுைலக்கு சப்பர்ைபொை சல்தடுொர் 
ொினொபர்ைலக்கு இந் ொய்ப்த ங்குில்ன. (ொண்டு ிறுண 
ர்ைொல் 2015) 
 
ணி உரி சொர்ந் க்குைப ீின்நத்ில் ொடர்ில் ொில் 
சங்ைங்ைள் ீிொை சல்தடுைின்நணர். இந் திச்சணைள் குநித்து 
திச்சொத்ில் ஈடுதடும் ொண்டு ிறுணங்ைலடன் கூட்டொை சல்தட்டு, 
அடிக்ைடி தொது டைபில் தசுது ற்றும் திச்சொ சல்தொடுைபில் 
தங்ைற்ைவும் சய்ைின்நணர். அர்ைபின் உி ொடும் இபம் தண் 
ொினொபர்ைலக்கு உி சய்துபேொை ரிித்ணர். ஆணொல் 
ிடுிைலக்கு பிில் ங்கும் ொினொபர்ைப சங்ைொை அக்கும் 
பற்சிைபில் ஈடுதடில்ன ன்று ரிித்ணர். (ஜவுபி ொிற்சங்ைம் 1 

ர்ைொல் 2014). ணினும் ொங்ைள் உநொடி எபே ொில் சங்ைம், 

தற்தொனைபில் ைம்ப் னதர்ைபொை திபுரிபம் இபம் தண்ைப சங்ைொை 
அக்கும் உத்சம் உள்பொை ரிித்ணர். (CITU ர்ைொல் 2014). சின 
ொினம் லி ற்றும் உள்லர் ொிற்சங்ைங்ைபில் ண்கு பர்ச்சி 
அடந் தண்ைள் திரிவு உள்பது, இர்ைலக்கு திற்சி அபிக்கும் ிநனும் 
உள்பது. இ உள்லர் ொிற்சங்ைங்ைள், இத்துநில் தி புரிபம் தண் 
ொினொபர்ைப எபேங்ைிக்ை உனொம், சின ொிற்சங்ைங்ைள் தண் 
ொினொபர்ைபின் குநிப்திட்ட உரிைலக்ைொை தரிந்துநக்ைின்நணர், 
தொதுொை இ ணிப்தட்ட ைொநிக்ைைபின் அடிப்தடில் 
சய்ப்தடுைின்நண. உொொை எபே ொிற்சங்ைம் எபே தண்ின் 
தற்நொர் ைட்டுக்ைொண்டன் தரில் அப்தண்ண எபே 
தற்தொனினிபேந்து ீட்டணர். (CITU ர்ைொல் 2014) 
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ங்ைள் ர்ைொனில் தங்ைற்ந சினர் ிழ்ொட்டில் தின்ணனொட ற்றும் 
ஜவுபித்துநில் சல்தடும் ொிற்சங்ைங்ைபிடம் தற்தொனைபில் 
திபுரிபம் னித் சபொத் சொர்ந் இபம் தண்ைப சங்ைொை 
அக்கும் திில் ஈடுதடுற்கு ொண ிநன் ற்றும் ஊக்ைத் 
ைொண்டுள்பொ ன்ந ைள்ி உர்த்ிணர். ணணில் தன 
ொிற்சங்ைங்ைபில் உர்ந் சொி சொர்ந்ர்ைள் ற்றும் ஆண்ைள் 
ஆிக்ைம் சலுத்துைின்நணர், இர்ைள் 18 துக்கு உட்தட்ட தண்ைள் 
திர்த்ப்தடு ிர்ைின்நணர். சின ொிற்சங்ைங்ைபின் 
எலங்குபநைள் 18 துக்கு உட்தட்டர்ைள் உறுப்திணர் ஆ ட 
சய்ைிநது. ஆணொல் இந்ி சட்டத்ின் தடி சட்டரீிொண து ம்பு 15 ஆை 
உள்பது, லும் 18 துக்கு உட்தட்டர்ைள் சங்ைத்ில் உறுப்திணர் ஆ 
டசய்ில்ன. ிழ்ொட்டில் ங்ைள் ர்ைொனில் தங்ைற்ந சின 
ொிற்சங்ை திிிிைள் 18 துக்கு உட்தட்ட தண்ைப சங்ைொை 
அக்கும் பற்சிைள் தொபேத்ற்நது ன்று பிொை ரிித்ணர். 
ணணில் இது குந் ொின ஆரிக்கும் ண்ம் அக்கூடும் 
ன்று அர்ைள் ரிித்ணர். (ொிற்சங்ை ர்ைொல் 2014). தண்ைள் 
ொிற்சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர் ஆைொல் இபேப்தற்கும், ஆை படிொல் 
இபேப்தற்கும் தன ைொங்ைள் இபேந்து பேைின்நண . ர்ைொனில் தங்ைற்ந 
தன ொண்டு ிறுண திிிிைள், ொில் சங்ைங்ைள் ஆண்ைபொல் பன் 
டத்ப்தடுபம் சொிின் அடிதடில் அக்ைப்தடுபம் குநித்து 
அக்ைந ரிித்ணர். ண இது தண் ொினொபர்ைள் சங்ைங்ைபொை 
அற்கு எபே தபேம் டொை அந்துள்பது ( ொண்டு ிறுண 
ர்ைொல் 2013, 2014, 2015) 
 
ொில் சங்ைங்ைள் திிடங்ைபில் அனுிக்ைப்தட்டு ொினொபர்ைலடன் 
உொடுது பக்ைிொணொை இபேந் தொிலும், உரிொபர்ைள் ற்றும் 
இத்துந சொர்ந் கூட்டப்புைள் இ ீிொை ிர்ைின்நணர். 
பற்ைொனங்ைபில் தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபின் ொசல்ைலுக்கு 
பன்தொை டத்து சொர்ந்து இபேந்ணர், ஆணொல் ர்ைொனில் தங்ைற்ந 
ொிற்சங்ை னர்ைள் இப்தொது அவ்ொறு சய்து இனொ ைொரிம் 
ன்றும் அவ்ொறு திிடங்ைபில் 300 ீட்டபேக்குள் கூட்டங்ைப டத்தும் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ீது உரிொபைள் க்குைப ொடுக்ைின்நணர். இந் 
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ஆய்வுக்ைொை ொங்ைள் உநொடி இண்டு ொிற்சொன உரிொபர்ைள் 
சர்ச திொண்டுைபின் ைொரிக்ை ற்றும் திற்சிைப ங்குற்கு 
ொண்டு ிறுணங்ைப அனுிக்ை அர்ைள் அனுி அபிக்ைக்கூடும், இது 
அர்ைலக்கு ற்புடது, ஆணொல், ொிற்சங்ைங்ைப அர்ைள் அனுிக்ை 
ொட்டொர்ைள் ன்று ரிித்ணர். 
 
தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபில் ொில் சொர்ந் சூல்ைப TPF 

ில் சல்தடும் ொண்டு ிறுணங்ைள் ைண்ைொித்து ொினொபர்ைலக்கு 
திற்சி அபிக்கு ொில் சங்ைங்ைள், தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைபில் அனுிக்ைப்தட ண்டும், அப்தொது ொன் அர்ைள் 
சங்ைங்ைபொை அக்ைப்தடனொம் ன்று ிபறுத்துைின்நணர். ொண்டு 
ிறுணங்ைபின் தொர்ில் அர்ைலட சல்தொடுைள் தண் 
ொினொபர்ைப அர்ைபின் உரிைப குநித்து தக்ைப்தடுத்துது 
ற்றும் ொில் சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர்ைபொது ஆகும். ஆணொல் 
ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தற்ைொண தொறுப்த ொில் சங்ைங்ைள் 
ற்ை ண்டும் ண ிபறுத்துைின்நணர். ொிற்சங்ைங்ைபின் தங்கு ற்றும் 
தொறுப்பு குநித்து ொண்டு ிறுணங்ைபின் தொர் ொர்த்ொணது, 

ணணில் தண் ொினொபர்ைபின் ைலக்கு ற்த சின 
ொிற்சங்ைங்ைள் ங்ைப ொண ொற்நிப்தொர்ைள் ன்று ம்திக்ை 
ரிிக்ைின்நணர். 
 

இந்ொள்  ொிற்சங்ைங்ைபின் திச்சொ சல்தொடுைள் ொில் திற்சி 
தறுதர்ைலக்கு குநந்தட்ச ஊித் தற்றுத் சட்ட ரீிொண 
க்குைப ொடுப்தது ற்றும் அைினதடி9

  தறுற்ைொண 

தச்சுொர்த்ைபில் ஈடுதடுில் ைணொை இபேந்து. (ஆண்டுொறும் 
ைக்ைிடப்தடும் ொழ்ற்ைொண சனவு) ிழ்ொட்டிலுள்ப ொிற்சங்ைங்ைள் 
பத்ப்பு தச்சுொர்த்ைபில் பநொை அங்ைிைரிக்ைப்தட்ட தங்ைிண 
ைிக்ைின்நணர். இம்ொிரிொண தச்சு ொர்த்ைள் ிபேப்பூர் ொட்டத்ில் 

                                                           
9 தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் அைினதடி குநித் தச்சு ொர்த்ைள் பத்ப்பு தச்சு 
ொர்த் ொினொை டதபேைிநது. இந் தச்சு ொர்த்ைள் பண்று அல்னது ந்து 
பேடங்ைலக்கு எபே பந டதறும். தற்ப்தொனைலக்கு குநிப்தொண தச்சு ொர்த்ைள் 
டதநில்ன. 
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டதறுைின்நது. ணினும் உண்ொை ங்ைப்தடும் குநந்தட்ச 
ஊித்ில் பண்தொடுட்ைள் உள்பண. லும் இந் ங்ைப 
அபல்தடுத்துில் ொட்ட ொில் ஆய்ொபர்ைள் ிநணற்ந ின குநித்து 
அக்ைந ரிிக்ைப்தட்டுள்பது. ர்ைொனில் தங்ைற்நர்ைள் தின்ணனொட 
துநில் கூனி சொர்ந் தச்சுொர்த்ைள் டதற்நொலும் ிழ்ொட்டின் 
ொில் ஆய்ைத்ின் ற்தொர்ில் இங்கும் ஜவுபித்துநின் 
பத்ப்பு ொரிம் ிநன்தட சல்தடில்ன ன்று சுட்டிைொட்டுைின்நணர். 
ொங்ைள் உொடி இண்டு ொண்டு ிறுணங்ைள் தின்ணனொட துநில் 
ங்ைப்தடும் குநந்தட்ச ஊித்ில் ற்தட்ட உர்வு , ொில் 
அச்சைத்துடன் ற்ைொள்பப்தட்ட டிொண தப்புநின் ிபொை 
ற்தட்டது. அ பத்ப்பு சல்பநொல் ஆணது அல்ன ன்று 
ரிிக்ைின்நணர்10. TPF ில் உறுப்திணர்ைபொை உள்ப இந் அப்புைள் 

அர்ைள் இந் தப்பு பற்சிைப பன்ணடுத்ொைவும் அன் 
ிபொை இத்துநில் குநந்தட்ச ஊித்ில் உர் அசொங்ைம் 
அநிித்ொைவும் ரிிக்ைின்நணர். (ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2015). 
 
உள்லர் ற்றும் திொந்ி ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைள் 
இட ீண்ட ைொன உநவு உள்பது. ர்ைொல்ைபில் தங்ைற்ந TPF 

ொண்டு ிறுணங்ைள், thoொினொபர்ைப சங்ைங்ைனொை அப்தில் 
ொில் சங்ைங்ைபின் தங்ைிற்கு ஆவு அநிித்ணர். லும் அர்ைள் 
ங்ைலக்கும் ொில் சங்ைங்ைலக்கும் இட இபேக்கும் உந ிப்தின் 
அசித் குநித்தும் தசிணொர்ைள். தன திிடங்ைபில் ொில் சொர்ந் 
திற்சிைப ங்ைிக்ைொண்டிபேக்கும் SAVE அப்தொணது ங்ைலக்கும் 
ொில் சங்ைங்ைலக்கும் இட ல்ன உநவு உள்பொைவும், ொினொபர் 
திற்ச்சிின்தொது ொில் சங்ைங்ைப ஊக்குிப்தொைவும் பேித்ணர், 

                                                           
10 டிசம்தர் 2014ல் ிழ்ொடு அசின் அசிில் தின்ணனொட துந சொர்ந் குநந்தட்ச கூனிில் 
உர்வு பிிடப்தட்டது. குநந் தட்ச கூனிில் 64 சீ உர்வு ற்தட்டுள்பொை எபே 
அநிக்ை குநிப்திட்டுள்பது. ணினும் ைடந் தத்து பேடங்ைபில் குநந் தட்ச கூனிில் ந் 
உர்வும் இல்ன. 2015ல் அைினதடி பைதொய் 2299 ஆை இபேந்து. எபே ிின் ஆப்தட்டரின் 
ஊிம் பைதொய் 7409க்கு ைொண்டு ப்தட்டது. (AUD $ 127, EUR 89 GBP 75, USD $120). 

 



 

74 

 

ஆணொல் ொினொபர்ைப சங்ைங்ைனொை அப்தது ொில் சங்ைத்ின் 
ைட ன்று பேித்ணர்.   
 
ொிற்சங்ைங்ைள் ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தது ற்றும் அர்ைபின் 
திிிிதும் குநித் சல்தொடுைபில் ஈடுதடு டுப்தற்கு 
உரிொபர்ைள் ற்ைொள்லம் தன ிொண பக்ிைப ொண்டு 
ிறுணங்ைள் அடொபம் ைொண்ைின்நணர். ஆணொல் ொிற்சொன ற்றும் 
தற்தொனைபில் திபுரிபம் ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தற்கு 
ொிற்சங்ைங்ைள் ன்ண சய் ண்டும் ன்ந ைள்ிக்கு தன ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ஜவுபி ற்றும் தின்ணனொட துநில் திபுரிபம் தண் 

ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தற்கு பன்தொை ொிற்சங்ைங்ைபின் 
னத்துத்ில் னபந சொர்ந் ொற்நங்ைள் ற்தட ண்டும் ன்று 
ரிித்ணர். (ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2014, 2015). 
 
ொண்டு ிRuRuறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைள் இட தற்நங்ைள் 
உள்பண. ர்ைொனில் தங்ைற்ந சின ொண்டு ிறுணங்ைள் 
ிழ்ொட்டிலுள்ப எபே ொின அனினொண ொிற்சங்ைத்ின் திிிி ETI 

ின் கூட்டத்ின் தொது ொண்டு ிறுணங்ைள் திிடங்ைபில் திற்சிைப 
ங்குது தொன்ந பணப்புைப சல்தடுத்துக் குநித்து ிர்ப்பு 
ரிித்ணர். ொங்ைள் ர்ைொல் ற்ைொண்ட ொில் சங்ைங்ைள் ETI 

கூட்டத்ில் தசி அந் திிிி உள்லர் ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் 
ொண்டு ிறுணங்ைலடன் அர் ைனந்ொனொசிக்ைில்ன ன்று 
ரிிக்ைின்நொர்ைள். ிழ்ொட்டில் தின்ணனொட துநில் சல்தடும் 
ொின ற்றும் உள்லர் அனினொண ொிற்சங்ைங்ைள் இட TPF ில் 
உறுப்திணர்ைபொை உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் திிடங்ைபில் 
ொினொபர்ைலக்கு திற்சி அபிப்தது ற்புடொ அல்னது இது பலக்ை 
பலக்ை ொிற்சங்ைத்ின் தொறுப்தொகும் ன்ந ைள்ிக்கு இன்னும் எபே 
புரில் ற்தடில்ன ன்று ொன்றுைிநது. 
 

இந்ொள்  ொிற்சங்ைங்ைள் ொண்டு ிறுணங்ைலடன் கூட்டொை 
சல்தட்டு, திிடங்ைபில் ொண்டு ிறுணங்ைலக்கு உள்ப அனுி 
தன்தடுத்ி தண்ைள் த்ிில் னத்துத் ிறுவும், 
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ொிற்சங்ைங்ைபில் உறுப்திணர்ைபொை அர்ைள் சர்க்ைப்தடுது தொன்ந 
சல்தொடுைள் டதநில்ன. ணினும் ற்தொது ொினொபர் 
உரிைப ைண்ைொிப்தது சொர்ந் ிட்டங்ைள் ற்றும் ிி உிைள் 
ொண்டு ிறுணங்ைலக்ை ங்ைப்தடுைின்நது. ிழ்ொட்டில் அந்துள்ப 
சின சிநி ொண்டு ிறுணங்ைள் ொிற்சங்ைங்ைப திவு சய்துள்பணர். 
ணினும் இர்ைலக்ைிட சங்ைம் அக்ைப்தடுது சொர்ந் 
சல்தொடுைலக்ைொண ஆொங்ைள் ன்தடில்ன. சீத ைொனத்ில் 
தங்ைலரில் அந்துள்ப தண்ைபொல் பன்ணடுக்ைப்தடும் Garment Labour 

ொிற்சங்ைம் ( GLU ) ிழ்ொட்டில் ஜவுபி ற்றும் தின்ணனொட துநில் 
திபுரிபம் தண் ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்தற்ைொை ிழ் தசும் 
ர்ச்சி தற்ந எபேங்ைிப்தொப ிழ்ொட்டிற்கு அனுப்தி துள்பணர். 
GLU ின் ிழ்ொட்டிற்குள் இந் திசம் தண் ொினொபர்ைள் கூட்டொை 
எபேங்ைிந்து ொிற்சங்ைத்ில் சர்ற்ைொண ொய்ப்புைப அிைரிக்கும். 
கூடுனொை GLU சர்ச அபில் தண் ொினொபர்ைலக்கு தரிந்துக்கும் 
தொறுப்தபம் ற்றுள்பது. 2015ல் ைட்டொ ொில் எப்தந்ம் 1930 (C29) 

ொடர்தொை இந்ி அசொங்ைத்ின் சல்தொடு குநித்து ங்ைள் 
ிர்சணங்ைப ILO ிடம் சர்தித்துள்பது. லும் ிழ்ொட்டில் 
டதறும் சுங்ைனி ிட்டம் ற்றும் ைொத்டி டபநைப 
ிபேத்தும்தடி உடணடிொை இடதட ண்டும் ன்ந ைொரிக்ைபம் 
பன்த்துள்பது11. ஆணொல் இந் டபந ீது இது ிலும் ந் 

டடிக்ைைலம் டுக்ைப்தடில்ன. 
 

 

சப்பர் ற்றும் டபந ட்டத்ில் சுங்ைனி ற்றும் ைட்டொத் 
ொில் சொர்ந் திச்சொங்ைள் ீொண திிபத்ங்ைள் 

                                                           
11 GLU ILO ிற்கு அனுப்திண ணுில் ைொத்டி பந (எிப்பு) sasaசட்டம் 1976, ைட்டொ 
ொில் எப்தந்ம் 1930 (C 29), ன ம் (துந) எப்தந்ம் 1919 (C 01), குநந்தட்ச கூனி 
ிர்ிக்கும் சனவு எப்தந்ம் 1928 (C 26), தொகுதொடு (Vveன ொய்ப்பு ற்றும் ொில்) 
எப்தந்ம் 1958 (C111)  ஆைி சட்டங்ைலடன் ொடர்புட inhthaஇந்ி அசொங்ைத்ின் 
தன்தொட்ட குநித் குநிப்திட்ட ிர்சணங்ைப சர்தித்துள்பது.    
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சல்தொடு ட்டத்ில் தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைபின் 
உரிொபர்ைபின் திிபத்ங்ைள் ொில் திற்சி தபேதர்ைபின் 
குநந்தட்ச கூனி ற்றும் சுங்ைனி சொர்ந் திச்சணைபில் ொடர்புட 
சட்டரீிொண க்குைபில் ங்ைப ற்ைொத்துக் ைொள்ன் ீது ைணம் 
சலுத்துொகும். ொண்டு ிறுணங்ைபொல் ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 
ொினொபர் உரி ற்றும் சன்ண உர் ீின்நத்ொல் 
அங்ைீைரிக்ைப்தட்டுள்ப துஷ்திொைத்ிற்கு ீர்வுைொணும் ைில் 
ிறுணங்ைள் அல்னது SIMA ற்றும் TEA தொன்ந துந சொர்ந் சங்ைங்ைள் 
டடிக்ைைள் டுப்தற்ைொண ஆொங்ைள் ிை குநவு. ிழ்ொட்டில் 
தல்று ொட்டங்ைபில் 1500 தற்தொனைள் இங்குொை ைக்ைிடப்தட்டும் 
அற்றுள் ிை குநொண சினர் ட்டும் உள்லர் ற்றும் சர்ச 
பணப்புைபொல் தன பேடங்ைபொை பன் க்ைப்தட்ட திச்சணைலக்கு ீர்வு 
ைொண்தில் ஆக்ைப்பூர்ொை ஈடுதட்டுள்பணர். 
 

இத்துந சொர்ந் சங்ைங்ைள் ற்றும் உரிொபர்ைள் இங்கு உள்ப தி 
அர்த்ல் ற்தொடுைப ீிொை ைொக்ைின்நணர். ணணில் அர்ைள் 
அசொங்ைத்ில் சல்ொக்கு தடத்ர்ைபொை இபேப்தொல் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைலக்கு தில் சொல்ற்கு அசிம் 
இல்ன ன்று ிணக்ைின்நணர். இத்துந சொர்ந் சங்ைங்ைள் 
துஷ்திொைங்ைள் தனொை டதபேொை திச்சொங்ைள் 
ஆப்தடுத்ிபள்ப ிொைரிக்ைின்நணர், லும் சுங்ைனி ற்றும் 
ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன அனிற்ைொண ிட்டங்ைள் பலதும் ீக்ைப்தட்டுள்பொை 
ரிிக்ைின்நணர். ொிபொனர்ைள் குநொை உள்பொர்ைள் ன்ந அர்ைபின் 
கூற்று ற்நொை ொன்றுைின்நது, ணணில் அர்ைள் தற்தொனைள் 
ற்றும் ொிற்சொனைபில் ஆண்ைள் ிை பிொை திபர்த்னொம், ொநொை 
அர்ைள் ிழ்ொட்டில் உள்ப தொபேபொொ ரீிில் தின்ங்ைி 
ைிொப்புங்ைபினிபேந்து இபம் தண்ைப தபேனில் திர்த்துைின்நணர். 
லும் சீத ைொனங்ைபில் ைிக்கு இந்ிொில் உள்ப ொினங்ைபில் இபேந்து 
திக்கு ஆட்ைப சர்க்ை ொடங்ைிபள்பணர். இங்கு ீண்டும் இபம் தண்ைள் 
ற்றும் சின ஆண்ைப சர்ப்தில் ைணம் சலுத்துைின்நணர். (ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ர்ைல் 2011, 2012, 2013, TPF 2014, 2015). 
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SOMO/ICN 2011 அநிக்ை பிடீ்டுக்குப்தின் ல் குநிப்திட்டது தொன SOMO/ICN 
KPRக்கு சொந்ொண ொிற்சொனைபில் திொண்டுைபிடம் தநப்தடும் 

ஆடர்ைபில் சரிவு ற்தட்டது. அ ொடர்ந்து டதற்ந ைண்ைொிப்தில் 
தங்ைற்ந ொண்டு ிறுணங்ைள் ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் 
குநிந்தட்ச ஊித்ில் பன்ணற்நங்ைள் ற்தட்டொை ரிித்ணர். ஆணொல் 
துிஷ்டசொை ிறுணங்ைள் இம்ொிரிொண பணப்புைபில் 
தங்ைற்தற்க்ைொண ஆொங்ைள் ிை குநொை உள்பது. ண 
தற்தொனைபில் உரிொபர்ைள் த்ிில் இக் குநித் 
ணப்தொன்ில் ிை குநொண ொற்ந ற்தட்டுள்பது ன்த இது 
சுட்டிைொட்டுைிநது. கூனி ற்றும் தி சூல்ைபில் பன்ணற்நத்ிற்க்ைொண 
ஆொங்ைள் உள்பதொிலும், இந் திிடங்ைபில் கூட்டப்பு சுந்ிம் 
ற்றும் கூட்டு தம் தொன்ந டசய்ப்தடுொல் ொினொபர்ைள் 
ொங்ைள் திபுரிபம் இடங்ைபில் குநைப பன்ணடுப்தற்க்கு இ 
ொடர்ந்து டொை இபேந்து பேைின்நது. பன் குநிப்திட்டது தொன 
ொிற்சங்ைங்ைப அனுிப்தது ிர்த்து, திொண்டுைள் பன்க்கும் ற்ந 
ந் ைொரிக்ைைபபம் ற்றுக்ைொள்ப ொங்ைள் ொொை உள்பொை 
சப்பர்ைள் ரிிக்ைின்நணர். தனினொண திிட சல் குலக்ைள் 
உரிொபர்ைபொல் ிபேப்தடுைின்நது. சின ிைழ்வுைபில் ொினொபர்ைள் 
இந் சல் குலக்ைபில் ர்ந்டுக்ைப்தடுைின்நணர். ணினும் சப்பர்ைள், 
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இந் சல் குலக்ைப கூட்டப்பு சுந்ித்துக்கு எப்தொை 
ிபம்தப்தடுத்துைின்நணர். ( சப்பர் ர்ைொல் 2014). உரிொபர்ைபொல் 
ிபேப்தடுைின்ந இந் திிட சல் குலக்ைள், திொண்டுைள் ற்றும் 
தங்குொர்ைபக் ைொண்ட பணப்புைபொல் ொினொபர்ைலக்கு கூட்டப்பு 
சுத்ந்ித்துக்கு எப்தொை அங்ைிைரிக்ைப்தடுைிந குநித்து தனர் அக்ைந 
ரிிக்ைின்நணர். ணன்நொல் இ கூட்டப்பு சுந்ிம் இல்ன. 
 

சப்பர்ைள் ற்றும் துந சொர்ந்ர்ைலடன் ொங்ைள் ற்ைொண்ட 
உொடல்ைபில் SOMO/ICN 2011 அநிக்ைக்கு தின் தன சப்பர்ைள் சர்ச 
திொண்டுைபின் ஆடர்ைப இந்ொைவும், இ திொண்டுைள் ஆடர்ைப 
ங்ைொப சத்துக்கு இடம் ொற்நிொைவும் ரிித்ணர். (சப்பர் ற்றும் 
துந சொர்ந் சங்ைங்ைலடன் ர்ைொல் 2012, 2013). திொண்டுைள் சுங்ைனி 
சொர்ந் திச்சணபடன் ொடர்புட ஊடைங்ைபின் ைணத் ிர்க்ை 
ொங்ைள் ஆடர்ைப இந் ொிற்சொனைபில் இபேந்து இடம் ொற்நிணர். 
ஆணொல் ங்ைொப சத்ில் சூல்ைள் லும் ொசொை இபேக்ைிநது. 
அத்துடன் ங்ைொப சத்ில் உள்ப ொிற்சொனைள் ிழ் ொட்டினிபேந்து 
ற்றுி சய்ப்தடும் தல் இைபத் ொன் தன்தடுத்துைின்நணர். 
றுபுநம் திொண்டுைபின் சல்தொடுைள் ங்ைள் ீொண ஊடைங்ைபின் 
ைணத் ிச ிபேப்பும் பற்சிொை இபேக்ைனொம், ணினும், சப்பர்ைள் 
ற்றும் துந சொர்ந் சங்ைங்ைள் தின்ணனொட துநில் அப்பு சொர்ந் 
ணி உரி ீநல்ைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு ந் தொறுப்தபம் ற்ை 
க்ைம் ைொட்டுைின்நணர். 

 

ைட்டொ ொில் சொர்ந் சபை சல்தொட்டு சங்ைங்ைபின் 
திச்சொங்ைலக்கு தன்ொடு லி ிைங்ைபின் திிபத்ம் 
 

ொங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் அடொபம் ைொப்தட்டுள்ப ொில் ற்றும் 
ணி உரி சொர்ந் துஷ்திொைங்ைள் குநித் திச்சொ அநிக்ைைள் ீது 
ற்ந திொண்டுைப ிட சின திொண்டுைபின் திிபத்ம் ர்நொை 
உள்பது. UK ில் உள்ப எபே தின்ணனொட திொண்டு ிழ்ொட்டில் உள்ப 
ங்ைள் டி சப்பர்ைள் அொது, தின்ணனொட ொிற்சொனைள் ற்றும் 
எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைள் SAVE ற்றும் இ உள்லர் ொண்டு 
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ிபேங்ைலடன் எத்துக்குொறு ஊக்குித்துள்பணர். இன் ிபொை 
அர்ைபின் சின ொிற்சொனைபில் ொில் உரி சொர்ந் சின 
பக்ைிொண பன்ணற்நங்ைள் ற்தட்டுள்பது. 
 

ங்ைள் ஆய்வு ர்ைொனில் நொபே சர்ச தின்ணனொட திொண்டின் 
திிிி, இந் திச்சொ அநிக்ைக்கு திிபத்ொை ொங்ைள் ிழ்ொட்டில் 
சுங்ைனி ிட்டம் சொர்ந் திச்சணைப குநித்து ொங்ைபொை ஆய் 
ற்ைொண்டொை ரிித்ொர். இற்கு அர்ைள் ிிொை சங்ைினிின் 
ல்னொ அடுக்குைபபம் ஆய்வு சய்பம்தடி இண்டு திிிிைப 
அனுப்திணொர்ைள். அைள் தின்ணனொட ொிற்சொனைள், தற்தொனைள் 
ற்றும் தண் ொினொபர்ைப னக்ைொை ஆள் சர்க்ை டத்ப்தடும் 
ைிொப்புங்ைலக்கு சன்நணர். இந் குநிப்திட்ட திொண்டின் சல்தொடுைள் 
ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் இடம் தற்றுல்ன அடுக்கு சப்பர்ைள் ீது 
ைணம் சலுத்தும் ண்ம் அந்து. ொங்ைள் க்ைத் ற்தடுத்க்கூடி 
சப்பர்ைள், சிறு தின்ணனொட சொர்ந்ைள், ிிொை சங்ைினிில் 
சுங்ைனி இடம்தந ில்ன ன்த ொங்ைள் உறுி சய்ொம் (திொண்டு 
ர்ைொல், 2013). 

 
இ திொண்டின் திிிிைள் தன சர்ச திொண்டுைள் என்று கூடி ங்ைள் 
உந்து சக்ி அிைரித்ொனன்நி ைீழ் அடுக்கு சப்பர்ைள் அல்னது தன 
தர்ைப ைொண்ட தரி சப்பர்ைள் ட்டத்ில் ொினொபர்ைள் 
உரி ம்தடுத் படிொது ன்று ிொித்ணர். இந் அநிக்ைில் 
தின்பேம் தகுிில் ETI ன்ந தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்பு 
ொினொை இவ்ொறு சய் குநித் பற்சிைப ொங்ைள் 
பன்த்துள்பொம். 
 

பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் உள்ப சப்பர்ைப அடொபம் ைொண்திலும் 
அர்ைள் ீது ொக்ைத் ற்தடுத்துிலும் உள்ப சிங்ைப 
ிபறுத்து திொண்டுைபின் தொதுொண கூற்நொை இபேந்து பேைிநது. 
லும் அர்ைள் ொினொபர்ைள் உரி சொர்ந் திச்சணைப 
இந்ிொிற்ை உரி சபை ரீிினொண திச்சணைலடன் 
சம்ந்ப்தடுத்துைின்நணர். எட்டுொத்த்ில் தற்தொனைபில் இடம்தறும் 
ைட்டொத்ொில் ற்றும் சல்தொட்டு  சுத்ந்ிின்க்கு ீர்வு ைொண்தில் 
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பன்ணற்நங்ைள் குநித் ஆொங்ைள் இல்ன. எபே திொண்டு 
உறுிதடுத்ி தொன தண் ொினொபர்ைபின் சல்தொட்டு  
சுந்ிின் தனொை ைொப்தடுைின்நது. 
 

எபேப ொிற்சொனைபின் பொைத்துக்குள் ிடுிைள் இபேந்ொல் 
அல்னது ிடுிைள் அர்ைபின் ைட்டுப்தொட்டில் இபேந்ொல், எபேன 
உரிொபர்; சல்தொட்டு  சுந்ிம் குநித் திச்சணைள் இங்கு இல்ன 
ன்று அநிித்ொலும் ொன் உங்ைலக்கு சொல்ைிநன் அர்ைலக்கு 
சல்தொட்டு  சுந்ிம் சொர்ந் திச்சண உள்பது. ிடுிைள் உள்ப 
தபேம்தொனொண ொிற்சொனைபில் சல்தொட்டு  சந்ிம் சொர்ந் திச்சண 
உள்பது. (திொண்டு ர்ைொல் 2013). 

 
சின திொண்டுைள் ங்ைபது ிிொை சங்ைினிில் சுங்ைனி ிட்டம் 
ைண்டடப்தடில்ன ன்று ரிிக்ைின்நணர் லும் சினர் சுங்ைனி 
ிட்டம் தொன்ந ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன அபிற்க்ைொண ிட்டங்ைள் 
எிக்ைப்தட்டுள்பொை நொை அநிிக்ைின்நணர். தின்ணனொட 
ொிற்சொனைபில் சுங்ைனி ிட்டம் குநந்து ைொப்தடுற்ைொண 
ைொங்ைள் பிொை இல்ன, இது திொண்டுைபின் ணிக்ைின் 
ிபொை இபேக்ைனொம் அல்னது இந் சப்பர்ைள் ீது திொண்டுைலக்கு 
அிைதடிொண ொக்ைம் இபேக்ைனொம். ணணில் அர்ைள் பல் அடுக்கு 
சப்பர்ைபொை இபேப்தொல் திொண்டுைள் ஆடர்ைப ிபேத்ிக்ைொள்ொை 
அச்சுறுத்னொம். (சப்பர், ொண்டுிறுண ர்ைொல் 2013). 

 
திொண்டுைள், ிிொை சங்ைினிில் உள்ப ைீழ் அடுக்குைபில் இடம்தபேம் 
குநொண ணி உரி துஷ்திொைத்ிற்கு ீர்வு ைொ ந் 
தொறுப்தபம் ற்ைொல் ங்ைள் பல் அடுக்கு சப்பர் ஆை இபேக்கும், 
ொங்ைள் டிொை எப்தந்ம் த்துள்ப சப்பர்ைள் ீது ைணம் 
சலுத்து ற்தொ டபநொை இபேந்து பேைிநது. தன திொண்டுைள் 
திச்சொங்ைப தொதுொை ரிப்தடுத்துைின்நணர். இில் ைட்டொ ொில் 
ற்றும் ைொத்டித்ணத் எிப்தற்கு ஆொண அநிக்ைைலம் 
உள்படங்கும். (ASOS, Best Seller, C&A, Grupo Cortefiel, Next , H&M, Mother Care, 
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Primark & Tesco, 2012)
12
. ஆணொல் இ வ்ொறு சல்தடுத் தொைின்நணர் 

ன்த குநித் ிங்ைள் , ைொன நந அல்னது ொற்நங்ைள் 
வ்ொறு ிப்தொய்வு சய்து ன்த குநித்து ிை சின 
ரிப்தடுத்ிபள்பணர். 
 

திொண்டுைபின் இந் பணப்புைபில் சுங்ைனி ிட்டம் பன்ொணொை 
ிபறுத்ப்தடுைின்நது. இ ைட்டொ ொில் சொர்ந் உரி ீRRaநல்ைள் 
ிை அரிொை ிபறுத்ப்தடுைிநது. சுங்ைனி ிட்டத் எிக்கும் ETI 

ிட்டத்ின் ொக்ைொணது, ETI ின் Base Code ல் ிபறுத்ப்தட்டுள்ப இ 
உரிைப உறுிதடுத்தும் பற்சிைள் அற்கு இொை இல்ன ன்று 
சின உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் அக்ைந 
ரிிக்ைின்நணர். (உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைபின் 
ர்ைொல் 2013, 2014,2015). 

 
2014 ல் பிிடப்தட்ட SOMO/ICN ின் ிை சீதத்ி அநிக்ை Flawed Fabric 
ொடர்ந்து H&M, Primark and C&A ின் ிிொை சங்ைினிில் இடம்தற்றுள்ப 
சப்பர்ைள் ற்ந ொில் டபநைள் குநிப்தொை குந் ொில், 

ைட்டொ ிகுி ம் ற்றும் அிைதடிொண ி  னின் 
ிபொை இபம் தண் ொினொபர்ைள் ற்ைொன சய்து ைொள்து 
தொன்நற்றுடன் இந் திொண்டுைப சம்ந்தடுத்ிணொர்ைள் (SOMO/ICN 2014). 

இந் திொண்டுைள் SOMO/ICN அநிக்ை குநித் திிபத்ங்ைபில் ங்ைப 
ற்ந திொண்டுைபினிபேந்து பிப்தடுத்ிக்ைொட்ட பற்சிக்ைிநொர்ைள், இர்ைள் 
ிிைலக்கு ைட்டுப்தடொ சப்பர்ைப Black List சய்ொைவும் அல்னது 
சீொண ொில் டபநைப சல்தடுத்தும் ைில் ிட்டங்ைப 
துங்ை தொொைவும் சுட்டிைொட்டுைின்நணர். (Kilccooley O’ Halloran 2014). 2015 
ல் இந் திொண்டுைள் ICN ற்றும் Solidaridad ன்ந அப்புைலடன் தச்சு 
ொர்த்ில் இந்ணர். இ குநித்து ICN Gerard Oonk இவ்ொறு 
ிபக்குைிநொர்.  

 

                                                           
12 ASOS, Bestseller, C & A, Grupo Cortefiel, H & M, Mothercare, Next, Primark and Tesco, Response to SOMO/ICN/CASS அநிக்ை.  
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2015 ICN Solidaridad , SOMO ற்றும் சின திொண்டுைலடன் உொொை 
Primark, C&A and H&M உடன் Amsterdam Coalition ன்ந ற்தொட்டின் 
அடிப்தடில், ிழ்ொட்டில் திொண்டுைபின் கூட்டொண உந்து சக்ி 
அிைரிப்த குநித்து தச்சு ொர்த்ில் இந்து. ஆணொல் 2016 ஆம் 
ஆண்டின் துக்ைத்ில் ங்ைப ிட்டுிட்டு OECD உடன் இ படிவு 
சய்ொர்ைள். ணணில் ொக்ைத் ற்தடுத் அர்ைலக்கு அசில் 
ரீிினொண ஆவு ப்தட்டொை ொன் பெைிக்ைிநன். ண Amsterdam 

Coaliton ொடில்ன, ஆணொல் ொங்ைள் இன் ிபவுைப 
அநிந்துைொள்லம்தடி அர்ைலடன் ொடர்தினிபேந்ொம். லும் உள்லர் 
ொண்டு ிறுணங்ைலடன் ைனந்து ஆனொசிக்ைவும் ிபறுத்ிணொம். 
லும் அர்ைபின் கூட்டு உந்து சக்ி தன்தடுத்வும் அர்ைலட 
ிட்டங்ைள் குநித்து ங்ைலக்கு ரிதடுத்வும் ிபறுத்ிணொம் (ICN Email 

2016) 

 

சின திொண்டுைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் ொில் உரி 
துஷ்திொைம் குநித்து ைபேத்ொய் உள்பணர், ஆணொல் டடிக்ைைப 
டுப்தில் ைம் ைொட்டுில்ன லும் அர்ைபின் சல்ொக்கு ஆதத்து 
ிபிப்தொை ைபேப்தடும் திச்சணைள் ீது ைணம் சலுத்துைின்நணர். 
உொொை குந் ொிலுக்கு 18 துக்கு உட்தட்டர்ைப 
திர்த்து ிர்ப்தற்கு திிபத்ொை சப்னர்ைள் ிண 
சரிதொர்ப்தற்கு ஆங்ைப தபே அநிபைம் சய் ண்டும் ன்று 
ிபறுத்துைின்நணர். குந் ொில் இல்னொ ிிொை சங்ைினி 
ற்தடுத்து ஊக்குிக்ைிநொர்ைள் லும் ங்ைொபசத்ில் ற்தட்ட Rana 

Plaza ிதத்ிற்கு தின் ீ தொதுைொப்த ைட்டொப்தடுத்துைின்நணர். (சப்பர் 
ர்ைொல் 2015; NGO 2015). சின திொண்டுைள் ொங்ைள் ொடர் ைண்ைொிப்தில் 
ஈடுதடில்ன ன்த ிபைதிக்கும் ண்ம் டந்துைொள்ைின்நணர் 
ணணில் அர்ைபின் ிிொை சங்ைினிில் ொில் உரி சொர்ந் 
துஷ்திொைம் டப்தொை ஆப்தடுத்ப்தட்ட தின்னும், அ ந் 
ிறுணங்ைபில் டதறுொை அர்ைலக்கு ரிில்ன ன்று 
சுட்டிைொட்டுைின்நணர். சுங்ைனி ிட்டத் எிக்கும் பற்சிைள் 
இம்ொிரிொண ிர்ிக்ைப்தட்ட ைொன அபிற்ைொண ிட்டங்ைள் பர்ந்து 
பே ட சய்ில்ன. திொண்டுைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் 
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சுங்ைனி ிட்டம் டதநில்ன ன்று உரி ைொரிணொலும் அ 
சங்குத்ொை எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைபில் 30% தற்தொனைபில் 
அிட அிைொை தனொை இபேப்தொை ொண்டு ிறுணங்ைள் ப்தில் 
ிப்திடப்தடுைிநது. (ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2015). சப்பர்ைள் 
கூட்டப்பு சுந்ிம் ற்றும் கூட்டு தத் டசய்ொைவும், 
ிப்தொைவும் ஆணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தொிலும் இ திொண்டுைபின் 
ைணத் ஈர்க்ைில்ன.  

 
சின திொண்டுைள் இந் திச்சணக்கு ீர்வு ைொ பற்சிைப டுத்து 
பேைின்நணர், உொொை அர்ைலட சப்பர்ைபின் 
ொினொபர்ைலக்கு திற்சி ங்குது ற்றும் அர்ைபின் ிிொை 
சங்ைினிில் இடம்தறும் சுங்ைனி ிட்டத்ிற்கு ீர்வு ைொண்தது ஆைி. 
ஆணொல் திொண்டுைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் ொற்நங்ைப ற்தடுத் 
ணித்ணிொை பணப்புைப சல்தடுத்துது ொல்ிட 
டுத்துக்ைொட்டுைிநது. தறும்தொனொண உள்லர் தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைள் தன ைொள்பனொபபேக்கு ிிொைம் சய்ைின்நணர், 
ண தன திொண்டுைள் என்று கூடி அல்னது ETI தொன்ந தன 
தங்குொர்ைலடன் இொல் அர்ைலட உந்து சக்ி 
தபேக்குில் தபேம் ன்பள்பது. ETI ணது உறுப்திணர் ிபேங்ைள் 
ற்றும் FWF, FLA ற்றும் BSCI தொன்ந தன தங்குொர்ைள் ைொண்ட 
பணப்புைபில் உறுப்திணர் ிபேங்ைள் லும் உள்லர் தங்குொர்ைலடன் 
இந்து அப்பு பநினொண ொற்நங்ைப ற்தடுத்தும் அபிற்கு எபே 
கூட்டொண ிட்டத் ிபேனொம். 
 

சபை சல்தொடு சொர்ந் குநிர்த்ி பக்ிைள்: ிை 
டபநைள் ீொண ொக்ைம் 

கூட்டப்பு சுந்ிம் ிக்ைப்தடுில் ற்தட்டுள்ப பன்ணற்நங்ைள் 
ற்றும் ொினொபர் உரி துஷ்திொைங்ைள் குநக்ைப்தடுில் 
பன்ணற்நங்ைள் ற்தட்டுள்பொ இல்னொ ன்று ிப்திடுது ைடிணொண 
என்று ன்று ங்ைள் ஆய்வு அனசல் சுட்டிக்ைட்டுைின்நது. இில் குநிப்தொை 
ைட்டொ ொில் , குந் ொில் , குநந்தட்ச ஊித் 
சல்தடுத் றுது, ன ம், ைட்டொ ிகுி த் குநப்தது 
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ற்றும் இ ொினொபர் உரி துஷ்திொைங்ைள் ஆைிண உள்படங்கும். 
சபை ிக்ைொபர்ைபிடம் தொய் கூநில்ன ன்நொல் ங்ைள் தி 
இக்ை கூடும் ன்று ொினொபர்ைள் அச்சுறுத்ப்தடுொல் 
பன்ணற்நங்ைப ிப்திட சபை ிக்ை பநைள் ற்புடொை 
இல்ன. ண சுங்ைனி ிட்டம் அர்ைலட ிிொை 
சங்ைினிைபினிபேந்து எிக்ைப்தட்டுள்பது ன்ந திொண்டுைபின் கூற்நின் 
உண்த்ன் ிப்திடுது ைடிணொை உள்பது. 
 

ணினும் திச்சொங்ைள் ற்றும் ீித்துந சொொ சனவுைபின் 
திிபத்ங்ைபின் ைணம் ைட்டொ ொிலுக்கு ொநொை சுங்ைனி ிட்டத்ின் 
ீ உள்பது. சின தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
சுங்ைனி ிட்டம் குநக்ைப்தடுன் ீது ஏபிற்கு ொக்ைம் ற்தட்டுள்பது. 
ஆணொல் இத்துந சொர்ந் ொினொபர்ைள் இ ைட்டொத்ொில் 
டபநைள் ற்றும் ணி உரி ீநல்ைப ிர்ைொள்ைின்நணர் ன்று 
ொண்டு ிபேங்ைபின் திிிிைள் ரிிக்ைின்நணர். 
 

TPF திச்சொம் ற்றும் தப்பு சல்தொடுைப பன்ணடத்ி ைட்டொ 
ொில் சொர்ந் திச்சணைலக்கு ீர்வு ைொணும்தடி டுக்ைப்தடும் 
டடிக்ைைள் ீது உள்லர் ட்டத்ினொண ைட்டுப்தொட்ட ிறு எபே 
உள்லர் அபினொண தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்புக்கு துண்டுனொை 
இபேந்துள்பணர். ( அட்ட 3 ல் இன் சுபேக்ை உ ங்ைப்தட்டுள்பது.) 
இத்துடன் இந்து TPF ETI தொன்ந சர்ச ீிதுந சொொ 
சனவுைலடனும் ஈடுதட்டுள்பது. இ இந் அநிக்ைில் தின்பேம் 
தகுிைபில் ிரிக்ைப்தட்டுபபது. 2013 ற்றும் 2014 ன் துக்ைத்ில் 
ிழ்ொட்டில் உள்ப பக்ைி ொண்டு ிறுணங்ைபின் திிிிைலடன் 
ொங்ைள் ற்ைொண்ட ர்ைொனில் ETI அர்ைப டத்தும் ிம் குநித்து 
ஆழ்ந் ிக்ி ரிித்ணர். அந் ர்ைொல்ைபில் TPF ற்றும் அன் 
உறுப்திணர்ைபொண ொண்டு ிறுணங்ைப ETI ணது பநொண படிவு 
டுக்கும் சல்பநைபில் உட்தடுத் நிபள்பது ன்று ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ீண்டும் ீண்டும் ரிித்ணர். லும் அர்ைள் பன்த் 
சட்டங்ைலக்கு உரி ைணத் ைொடுக்ைில்ன. 2014 ல் ETI ிட்டத்ின் 
சல்தொட்ட குநித்து ஆனொசண ங்கும் தடி ETI ிழ்ொட்டில் எபே 
சிறு பத்ப்பு சல் குல ிபேிது. இந் சல் குலில் எபே 
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உள்லர் ொண்டு ிறுண திிிி ற்றும் எபே உள்லர் ொிற்சங்ை 
திிிி ற்றும் இவ்ிபேபேக்கும் ொற்நொை எபே தர் ீம் இடம் தற்நணர். 
ஆணொல் ிழ்ொட்டிலுள்ப தன ொண்டு ிறுணங்ைலடன் சீதத்ில் 
ற்க்ைொள்பப்தட்ட ின்ணஞ்சல் ொடர்புைபில் ETI ிட்டத்ின் இல்பு 
ற்றும் ிச ீது ொக்ைத் ற்தடுத் அர்ைள் ிநணற்நர்ைபொய் 
உர்ொை ரிித்ணர். 
 

ETI ற்றும் இந் திச்சணைள் ீது சல்தடும் இ தன ப்ங்குொர்ைப 
ைொண்ட பணப்புைள் ற்றும் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் 
ொிற்சங்ைங்ைள் இட பேங்ைி கூட்டப்பு இல்னொது உள்லர் 
ற்றும் தன்ொடு லி ிை டபநைள் ீது உள்ப ொக்ைத் 
குநத்துள்பது . ிழ்ொட்டில் ொண்டு ிறுணங்ைள் , ணிப்தட்ட 
திொண்டுைள் , தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைள் 
கூட்டொை சல்தட்டு ொினொபர்ைப ொடர்பு ைொண்டு ொில் உரி 
சொர்ந் திற்சிைள் ற்றும் ொினொபர்ைபின் அடிப்தட ொில் உரிைள் 
துஷ்திொைத்ிற்கு ீர்வுைொ ைண்ைொிப்பு சல்தொடுைபின் தன 
உொங்ைள் உள்பண. ொண்டு ிறுணங்ைள் KPR ல் ற்ைொண்ட ொில் 
உரி சொர்ந் ைண்ைொிப்பு, இந் அனுகுபந ொில் உரி ீநல்ைப 
குநப்தில் தனுள்பொை இபேக்ைனொம் ன்று சுட்டிைொட்டிபள்பது, ஆணொல் 
உரிொபர்ைள் ொினொபர்ைபின் கூட்டப்பு சுந்ித் அனுிப்தது 
ீது இன் ொக்ைம் குநொை உள்பது. இந் ொிரிொண ற்நிைொை 
சல்தடுத்ப்தட்ட பற்சிைள் ிை குநொை உள்பது. சின திொண்டுைள் 
அர்ைபின் ிிொை சங்ைினிின் தன தொைங்ைபில் ொினொபர்ைள் உரி 
ீநல்ைலக்கு ீர்வுைொ ிழ்ொட்டிலுள்ப ணிப்தட்ட ொண்டு 
ிறுணங்ைலடன் சல்தட ிபேப்தம் ரிிக்ைின்ந தொிலும், அர்ைள் 
உள்லர் ற்றும் தன்ொடு லி ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் 
ொிற்சங்ைங்ைலடன் கூட்டத்து ணிப்தட்ட ொண்டு ிபேங்ைலடன் 
ணிப்தட்ட ிட்டங்ைப சல்தடுத்துத்ற்கு ொநொை கூட்டொை சல்தட்டொல் 
லும் தனுள்பொை அபம் ன்ந ொத் ொங்ைள் 
பன்க்ைின்நொம். ொண்டு ிறுணங்ைள் ங்ைொபசம் Accord ற்றும் 
இந்ொசிொில் சல்தடும் FOA Protocol பின் தடிப்திைள் 
ிழ்ொட்டிலுள்ப திச்சணைலக்கு ீர்வுைொண்தற்கு புி அனுகுபநைப 



 

86 

 

உறுொக்குில் உொொை அனொம் ன்று ரிித்ணர். (ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2015). தன ைில் தன தங்குொர்ைப ைொண்ட 
பணப்புைள் இத்துநில் ிைலம் அப்பு பநினொண ணி உரி 
ீநல்ைலக்கு ீர்வுைொண உந்து சக்ி உறுொக்குற்கு கூட்டொை சல்தட 
கூடி திொண்டுைபின் ண்ிக்ை அிைரிக்ை சல்தடனொம், ஆணொல் 
இந்ொள்  இம்ொிரிொண சல்தொடுைள் டதநில்ன. 
 

எபே உள்லர் குந ிர்த்ி சல்பந ிபே ண்டும் ன்தது 
உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைபின் பக்ைி ைொரிக்ைொை இபேந்து பேைிநது. 
ஆணொல் தன்ொடு லி ிைங்ைள் ETI ற்றும் துந சொர்ந் 
சனவுைள் ற்றும் ீித்துந சொொ சனவுைள் இந் 
ைொரிக்ை ொடர்ந்து புநக்ைிப்தொை TPF ல் உள்ப ொண்டு ிறுண 
திிிிைள் ரிிக்ைின்நணர். ( ொண்டு ிறுண ர்ைொல் 2013, 2014, 

2015). 

 

சபை சல்தொடுைள் சொர்ந் குநிர்த்ி னொண் பக்ிைள் சர்ச 
தின்ணனொட ிிொை சங்ைினிில் தனொை டதறும் அப்பு பந 
சொர்ந் ணி உரி ீநல்ைள் குநித்து தொது க்ைள் த்ிில் 
ிிப்புர் ற்தடுத்துில் தனுள்பொை அந்துள்பது, லும் இந் 
திச்சண ீித்துந சொர்ந் ற்றும் சொொ சனவுைபின் 
ைணத்ிற்கும் ைொண்டுந்துள்பது. இது ிழ்ொட்டில் உள்ப திச்சொ 
அப்புைலம் இ ொடுைபில் உள்ப அர்ைபின் ொ அப்புைலம் 
ிரிொை அப்பு பந சொர்ந் ொற்நங்ைப ற்தடுத்தும் ைில் தன 
உள்லர் ற்றும் தன்ொடு லி ிைங்ைப அர்ைலடன் இந்து 
சல்தட சம்ிக்ை க்ை படிில்ன. உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள், 

சப்பர்ைள், ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் தன்ொடு லி ிைங்ைப 
ைொண்ட தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்த அப்தற்க்கு TPF 

பற்சிக்ைின்நது. இந் பற்சி ற்நிடந்ொல் அப்தொது ETI ற்றும் 
இ ீித்துந சொொ சனவுைபின் ொினொை தன்ொடு லி 
ிைங்ைபின் தங்ைற்பு இந் பணப்த லும் லுவுள்பொை ஆக்கும்.  
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இந்ி ீித்துந சொர்ந்/ சொொ அப்புைபின் ொினொை 
உரிைப தபேது 

இந்ிொில் தன ைொண சி ற்றும் ொின அனினொண ொில் 
சொர்ந் சட்டங்ைள் உள்பண. சுங்ைனி ிட்டம் ற்றும் ைம்ப் னதர் 
ற்தொடுைபின் அடிப்தடில் ொினொபர்ைப திர்த்தும் தற்தொனைள் 
ற்றும் தின்ணனொட ிறுணங்ைள் இந் ொில் சட்டங்ைப ீறுொை 
ரிிக்ைப்தட்டுள்பண. தொதுொை ீநப்தடுைின்ந 15க்கும் அிைொண 
சட்டங்ைப ொண்டு ிறுணங்ைள் அடொபம் ைண்டுள்பண. அ 
குநந்ப்தட்ச கூனி சட்டம் 1948, ொ ிடுப்பு சட்டம் 1942, ொினொபர் 
பேங்ைொன ப்பு ிி சட்டம் 1952 ஊக்ை ஊிம் ங்குற்ைொண சட்டம் 
1965, ொிற்சொன சட்டம் 1948, ைொத்டி ொில் பந (எிப்பு) சட்டம் 
1976 ொில் திற்சி சட்டம் 1961, எப்தந் ொில் (எிப்பு ற்றும் 
எலங்குதடுத்துல்) சட்டம் 1970, குந் ொில் டுப்பு சட்டம் 1986 ற்றும் 
2016. 14 து பூர்த்ி சய்ொ ந் குந்பம் ொிற்சொனில் ந் 
னபம் சய் அனுி இல்ன ன்றும் 18 துக்கு உட்தட்டர்ைள் 
ஆதத்ொண னைள் ற்ைொள்பப்தடும் ன்று ொிற்சொனிலும் தி 
சய்க்கூடொது ன்றும் ொிற்சொன சட்டத்ில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 
 

உரிொபர்ைள் ொினொபர்ைப 12 ி த்ிற்கும் அிைொை தி 
சய் ைட்டொப்தடுத்துது, இட்ட ிப்டுைலக்கு ன சய் 
ப்தது, இில் தூக்ைத்ில் இபேக்கும் ொினொபர்ைப லப்தி திக்கு 
ிபேம்த சய்து ( ொினொபர்ைள் ிடுிைபில் ங்ை க்ைப்தடுொல் இந் 
ின ற்தடுைின்நது ண உரிொபர்ைள் இர்ைள் ப்தொது 
ண்டுன்நொலும் திக்கு அத்துக்ைொள்பனொம்) ல்குநிப்திட்டுள்ப 
சல்தொடுைள் இந் ொில் சட்டங்ைபின் ீறுலுடன் ொடர்புடொை 
ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் எப்தந்ங்ைள் 
தல்று ைொன அபவு ற்றும் ஊிங்ைப ைொண்டுள்பொைவும், லும் 
தண் ொினொபர்ைள் அல்னது அர்ைபின் தற்நொர்ைபிடம் த்து 
ைொைிங்ைபில் ைொப்தம் தநப்தடுொல் அணொல் எப்தந்ங்ைள் குநித் 
ந் ிங்ைலம் தண் ொினொபர்ைலக்கு ரிொது. (TPF 2004, SOMO/ICN 
2012, Narayana swamy & Sachthanantham 2010, SAVE 2014). கூடுனொை இந்ி 
ொிற்சொன சட்டம் தண் ொினொபர்ைள் இவு ிப்டில் திபுரி 
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அனுிக்கும்தடி தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ிறுணங்ைள் 
ற்க்ைொண்ட தப்புநிnல் ிபேத்ப்தட்டது. இது தண் ொினொபர்ைள் 
இில் ன சய் சட்டபூர்ொக்ைிது ஆணொல் ந் ம் 
ண்டுன்நொலும் அைப ன சய் உரிொபர்ைள் அர்ைப 
ைட்டொப்தடுத் இது ி குத்து. 
 

சல்தொட்டு  சுந்ிின் ொினொபர்ைபின் உரிைள் ீிொை 
அிக்ைப்தடு ிபைதிக்ைிநது. ணணில் தண்ைள் ொடர்ந்து 
ைண்ைொிக்ைப்தடுொைவும், ிடுிைப ிட்டு பி அனுிக்ைப்தடொ 
ிடுிைபில் ங்ைி திபுரிபம் ொினொபர்ைள் அர்ைலக்கு ொனதசி 
சிைலம் டசய்ப்தடுொைவும், அர்ைபின் குடும்தத்ிணர் ந்து 
சல்தும் டசய்ப்தடுொைவும் ரிித்ணர். லும் இந் 
சல்தொடுைபொல் அர்ைள் எபே சிநசொனில் சிப்தது தொன உர்ொை 
ரிித்ணர். 
 

இண்டொது குநிர்த்ி னொண் பக்ிொை தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட துநில் டதபேம் ைட்டொத்ொில் ற்றும் சுங்ைனி 
ிட்டம் குநித்து ிழ்ொடு தண்ைள் ஆம் (TNWC) ற்றும் சி ணி 
உரி ஆத்ிடம் சர்ப்திக்ைப்தட்ட புைொர்ைப குநித்து ிொிக்ை 
உள்பொம். TNWC எபே ீித்துந சொொ குநிர்த்ி சனொகும், இது 
இந்ி ொட்டில் இங்கும் 18 ொின அனினொண தண்ைள் ஆங்ைபில் 
என்நொை இபேக்ைிநது13. சி ணி உரி ஆம் எபே சட்டப்பூர்ொண 
அப்பு. இது ணி உரி ீநல்ைள் குநித்து ணிப்தட்ட ிசொணைப 
ற்க்ைொள்லம் அிைொம் தடத்து. இந் ிசொணைள் தொிக்ைப்தட்டர் 
அல்னது அர் சொர்தொை ொக்ைல் சய்ப்தடும் னுின் அடிப்தடில் 
ற்ைொள்பப்தடுைிநது. 
 

 

                                                           
13 ிழ் ொடு தண்ைள் ஆம் சட்டரீிொண அிைொங்ைள் இல்னொ இண்டு ொின 
ஆங்ைபிள் என்று.  
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ிழ்ொடு ொின தண்ைள் ஆத்ிடம் சர்ப்திக்ைப்தட்ட புைொர் 

2003 - 2009 ல் TNWC ிடம் TPF எபே புைொ ைொண்டு சன்நது. இன் ீொண 
ிசொ TNWC ற்றும் TPF ில் உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைபொல் 
கூட்டொை சய்ப்தட்டது, தன தண் ொினொபர்ைள் இந் ிசொில் 
ங்ைள் அநிக்ைைப சர்திக்ைவும், ஷ்ட ஈட்டுக்ைொண ைொரிக்ைைப 
பன்க்ைவும் தன ொண்டு ிறுணங்ைள் ஆொை சல்தட்டணர். TNWC 

இடம் சர்திக்ைப்தட்ட புைொர் தன ணிப்தட்ட குநைள் ற்றும் 
இப்திச்சண எபே அப்பு பந சொர்ந் திச்சணொை பன் ப்தது 
தொன்நைப உள்படக்ைிது. ங்ைப்தடொ ஊிங்ைப குநித்து 
ொட்ட ீின்நங்ைபில் புைொர் சர்ப்திப்தற்கு தன தண்ைலக்கு உிைள் 
சய்ப்தட்டுள்பது. லும் குநிப்திட்ட தற்தொனைபில் குந் ொில் 
ற்றும் ைட்டொத் ொில் சொர்ந் ஆொங்ைள் குநித்து ைொல் துநிடம் 
ைல்ைலம் ங்ைப்தட்டுள்பண. 

 
TNWC தொது ிசொண டத்ி தண் ொினொபர்ைபின் ொக்குபனங்ைபபம் 
ைட்டது. ஆம் எபே இபம் தண்ிடம் ைீழ்பேம் ஆொத் 
ைட்டநிந்து; 

 
சொந்ி ற்றும் அபேட சைொரி இபேபேம் ைொம்புத்தூரில் உள்ப AG 

தற்தொனைலக்கு சுங்ைனி ிட்டத்ின் அடிப்தடில் திக்கு சர்ந்ணர். 
பண்று பேடங்ைபின் இறுிில் இபேபேக்கும் னொ 30,000 பைதொய் பேொை 
உறுி அபிக்ைப்தட்டது. லும் ொ ஊிபம் , ப்பு ிிபம் 
ங்ைப்தடுொை ரிிக்ைப்தட்டது. அர்ைள் அங்கு இண்ட 
பேடங்ைலக்கு தி புரிந்ணர், எபே ொள் தற்தொன இந்ித்ில் 
திபுரிைில் சொந்ிின் ை இந்ித்ில் சிக்ைி ிக்ைட்டுக்கு ைீழ் அர் 
ை பநிந்து. உரிொபர்ைள் சொந்ிக்கு பேத்துணில் சிைிச்ச 
ங்ைி தின்ணர் டீ்டிற்கு ிபேப்தி அனுப்திணொர்ைள், லும் அபேட 
திடித்து க்ைப்தட்ட தம் அபேட பேத்து சனவுக்கு தன்தட்டொை 
ரிித்ணர். (Hindu 2009). 

 
SAVE திிிிைப தொபேத்ில் சொன்நொய்வு குல சுங்ைனி ிட்டம், 
ைொத்டிணம் ற்றும் ைட்டொ ொிலுக்கு எப்தொணது ன்று 
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திைடணப்தடுத்ிணொர்ைள். ிழ்ொடு அசு இ எிக்ை டடிக்ை டுக்ை 
ண்டும் ன்றும் ரிித்ணர். லும் தற்தொன உரிொபர்ைள் 
ிடுிைபில் ங்ைி தற்தொனைபில் தி புரிபம் தண்ைபின் சல்தொட்டு  
சுந்ித் ிக்ை ண்டும் ன்று ரிித்ணர்.  

 
இந்ி அசில் சொசணம் சத்து 23ல் அடித்ணம் ற்றும் ைட்டொத் 
ொினின் ல்னொ டிங்ைபபம் ட சய்ைின்நது. இந் நின் 
அடிப்தடில் சுங்ைனி ிட்டம் வ்ொறு ைட்டொத் ொிலுக்கு எப்தொணது 
ன்த TNWC ர்ித்துள்பது. லும் ைொத்டி பந (எிப்பு) சட்டம் 
1976, ொில் திற்சி சட்டத்ில் குநிப்தொை S.14 சுைொொம், தொதுைப்பு ற்றும் 
னன், ொில் திற்சி தபேொர்ைபின்..., ொினொபர்ைபின் இப்தடீு 
ங்குல் சட்டம் ற்றும் ச ஊி சட்டம் 1976 உள்பிட்ட தன சட்டங்ைள் 
ீநப்தடுொை TNWC அடொபம் ைண்டது. TNWC இவ்ொறு அநிித்து:  

 
சுங்ைனி ிட்டம், ைொத்டித்ணம், சுண்டல் ற்றும் துஷ்திொைம் 
ன்தது பிொக்ைிபள்பது. லும் இது இந்ி அசில் சொசணம், 

ொினொபர் உரி ற்றும் குந்ைபின் உரிக்கு ிொணது. இந் 
பல அப்தபம் ஆய்வு சய்து ைட்டொொைிிட்டthuது. இத்ிட்டத்ின் 
சட்டப்பூர் ன் ற்றும் சல்லுதடிின று தரிசீனண சய்து 
உள்பிட்ட குந் டடிக்ைைள் டுக்ைப்தட ண்டும் (TNWC 2001). 

 
TNWC ின் னர் ற்றும் எபே உறுப்திணர் சுங்ைனி ிட்டம் சொர்ந் தொது 
ிசொணின் sசொன்நொம் குல இடம் தற்நிபேந்ணர். சன்ண 
ீின்நத்ின் ஏய்வு தற்ந எபே ீிதிபம் Panel ல் இடம் தற்நிபேந்ொர். 
(Hindu 2009). ணினும் அந்ொட்ைபில் சய்ிொழ்ைபில் பிொண ைட்டுைள் 
Dr (TMT) K.M Ramthal னில் இத்துநில் ைட்டொத்ொில் ற்றும் 
சல்தொட்டு  சுந்ிம் ீநப்தடு எிக்ைவும் ஆம் அலத்ம் 
ைொடுத்ொை ரிித்ணர். (The Hindu 2009). TNWC ல் ிபேப்தட்ட sசொன்நொம் 
குல தொது ிசொில் இடம் தற்ந 19 தண் ொினொபர்ைபின் 
க்குைலக்கு உரி ஷ்ட ஈடு ங்ைப்தட ண்டும் ன்று ரிித்ணர். 
இ ொடர்ந்து 9 தண் ொினொபர்ைள் ங்ைலக்கு உரி ஷ்ட ஈட்ட 
உரிொபர்ைபிடம் தற்றுக்ைொண்டணர். ீபள்ப தத்து க்குைபில் 
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உரிொபர்ைள் ஷ்ட ஈடு ங்ை றுத்ொல் இந் க்குைள் ீின்ந 
டபநைள் ொினொை ொடப்தட்டது.  

 
TNWC ின் அந் னரின் பண்று பேட தி ைொனம் படிந்தும் 
ிபே.சர்குண தொண்டின் அர்ைள் புி னொை திற்நொர். இர் 
தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் உள்ப 
ினைப ம்தடுத்துற்கு உரிொபர்ைள் ீது அலத்ம் ைொடுக்ை 
ிபேப்தம் ைொட்டில்ன, லும் அர்ைள் துந ீது அனுொதம் 
ைொட்டுதொை இபேந்ொர். அர்ைபின் ிணத்ிற்கு தின்ணொல் துநின் 
தப்பு இபேக்ைக்கூடும் ன்று ொண்டு ிறுணங்ைள் சந்ைப்தடுைின்நணர். 
இர் துநபடன் ிைவும் பேக்ைொணொை இபேந்ொைவும் ிபேி. 
தொண்டிண ொடந்து ிிக்ைப்தட்டபேம் அசில் ரீிொை 
ிிக்ைப்தட்டர் ன்று உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் சுட்டிைொட்டுைின்நணர், 
அற்கு அடுத்து TNWC னொை ிிக்ைப்தட்ட Dr. Visalakshi Nedunchezhian 
ஊடைங்ைலக்கு ரிித் எபே ைபேத்ில், சுங்ைனி ிட்டம் சொர்ந் ொில் 
உரி ீநல்ைள் குநித்து உள்லர் ொிற்சொனைபில் ிசொக்கு 
உத்ிட்டுள்பொைவும் ஆணொல் எபே ிை பக்ைிொண துநின் 
ிைொத்ில் னிடு குநித்து ச்சரிப்புடன் கூடி ஆனொசண 
ங்ைிணர். இந் பேக்ைடிொண ின ொடர்ைின்நது. ீநல்ைள் 
ைொப்தட்டொல் ொங்ைள் டடிக்ை டுப்தொம், ஆணொல் க்ைலக்கு ன 
ொய்ப்புைப ங்கும் இம்ொிரிொண சட்டங்ைப எித்துிட படிொது 
(DPA, 2015). 

 
TNWC ம்தடுத்ப்தட ண்டும் ன்ந ைொநிக்ை, TNWC ின் சனற்ந ின 
ற்றும் அசில் தூண்டுனொல் ிணம் சய்ப்தட்டர்ைபின் ொக்ைம் 
உள்பது ன்ந தொர் உறுிதடுதும் ண்ம் அந்துள்பது. Centre for 
Women’s Development Research ின் Ms. Renuka Bala அர்ைள் இவ்ொறு 
கூறுைிநொர்.  
 
ைடந் தத்து ஆண்டுைபில் TNWC ின் சனொற்நல் குநந்து ைொண்ட 
பேைின்நது. தண்ைள் குலக்ைள் (அப்புைள்) ற்றும் சபை அப்புைலடன் 
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ொடர்பு அநிொை உள்ப அசில் சல்ொக்ைின் அடிப்தடில் 
ிிக்ைப்தட்ட னில் இங்ைி பேைிநது. (The PSW weblog 2016). 

 
இதொன Praynya PSW சபைத்ொல்  2016ல் எபே ஆன்னன் னு 
ிறுப்தட்டது. அில் TNWC ன ிிக்கும் தடி ிழ்ொட்டின் 
பனச்சரிடம் ைொநிக்ை க்ைப்தட்டது. அர்ைள் இவ்ொறு 
கூநிணொர்ைள்:  
 

ீண்டும் ர்ந்டுக்ைப்தட்ட ிழ்ொட்டின் பனச்சர் (TNWC ன) 
ிிக்கும் தொது அர் அற்கு சரிொண எபே ிிக்ை ண்டும். 
ங்ைள் னுில் நறுக்ைப்தட்டது தொன அர் தொனிணம் சொர்ந் 
திச்சணைள் குநித்து உர்வுடொைவும், தண்ைபின் ம்தொட்டிற்கு 
உறுிொண ைில் தங்ைபித்ொைவும் இபேக்ை ண்டும். ணொன் 
ிைவும் பக்ைித்தும் ொய்ந்ொை உள்பது14 (Prayanya PSW 2016).  

 
ொங்ைள் உொடி ொண்டு ிறுணங்ைள் , TNWC னர் ொற்நப்தடொ 
ைில் TNWC ொினொை புைொர் ொடுப்தது த் ீடிக்கும் சனொை 
ைபேதுொை ரிித்ணர். ன்ணிச்சொை சல்தடக்கூடி, அசில் 
னடீு இண்நி ிிக்ைப்தட்டொைவும், தண் ொினொபர்ைபின் ின 
குநித்து அனுொததடுொை TNWC னர் இபேப்தது ிை அசிம் ன்று 
அர்ைள் ரிிக்ைின்நணர். (ொண்டு ிறுணம் ர்ைொல் 2013, 2014). 

 

 

                                                           
14 சன்ண உர் ீி ன்நம் தொனில் குற்நம் சொட்டப்தட்ட குற்நொபிக்கு அர் தொனில் 
தனொத்ைொம் சய் தண்ணுடன் எப்புொகும் ைில் ஜொீன் ங்ைிது. அந் தண் 
குந் தற்நடுத்ொல், இந் ீர்ப்த ஆரித்து ண் ைபேத் பிய்ட்ட ிழ்ொடு 
தண்ைள் ஆத்ின் னர் ீது ைடும் ைொதம் ரிிக்ைப்தட்டது.  2015ல் ிழ்ொடு 
தண்ைள் ஆத்ின் னொை இபேந் டொக்டர். ிசொனொட்சி டுஞ்சின், தொிக்ைப்தட்ட 
தண் ற்றும் குற்நொபி இ ைொண்தில் ொங்ைள் தபேம் ைிழ்சிடைிநொம் ன்று 
ரிித்ொர். சப்டம்தொர் 18 2016 அன்று  
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சி ணி உரி ஆத்ிடம் புைொர்  

ிழ்ொட்டில் தற்தொனைபில் இடம் தறும் ைொத்டித்ணம் குநித்து NHRC 
ிடம் ொர்ச் 2007ல் புைொர் சர்திக்ைப்தட்டது. NHRC ிடம் ஆன்னணில் அொ 
ொொை புைொர்ைள் சர்ப்திக்ைப்தடனொம். NHRC இந் திச்சண குநித்து 
ிசொ டத்ி அநிக்ை சர்ப்திக்குொறு ிழ்ொட்டின் அசுக்கு 
ொட்டீஸ் ங்ைிது. (FLA and Solidaridad 2012). NHRC ின் ொட்டீசுக்கு தின் 
ஜுன் 2007 ில் ொட்ட ைண்ைொிப்பு குலக்ைள் ிபேப்தட்டுள்ப 
ொட்டங்ைபின் ண்ிக்ை 3ல் இபேந்து 17 ஆை உர்த்ிது ிழ்ொடு 
அசு. (சன்ண 2009 ீின்நம் 2009). 2009ல் ொட்ட ைண்ைொிப்பு 
குலக்ைப லும் 14 ொட்டங்ைலக்கு ிரிவுதடுத்தும் ிழ்ொடு அசின் 
படிவு NHRC ின் ொட்டீசுக்கு தித்பத்ொை டுக்ைப்தட்டொை சன்ண 
உர் ீின்நம் 2009ல் ரிித்து. NHRC ிடம் சர்திக்ைப்தட்ட 
னுக்ைபிணொல் இந் திச்சணக்கு அசொங்ைத்ொல் தனுள்ப ைில் 
டடிக்ைைள் டுக்ைப்தடுற்கு ொநொை ஊடைங்ைபில் இன் profile 

அிைரித்து. எபே புைொ ிசொரித் தின் NHRC க்ை டடிக்ைைப 
டுக்கும்தடி ொடர்புட அசு அப்திடம் தரிந்துநக்கும். 2012 ணி 
உரி ஆர்னர் Radhakanta Tripathy ின் னுின் அடிப்தடில் NHRC 

சுங்ைனி ிட்டத்ின் அடிப்தடில் ிபேப்பூரில் உள்ப தற்தொனைபில் 
அடிப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தண்ைப ிடுிக்ை ிழ்ொட்டின் ன 
சனொபபேக்கு ொட்டீஸ் அனுப்திது. (The New Indian Express 2012). NHRC 

ின் இம்ொிரிொண தரிந்துைள் அசு டடிக்ைைப தூண்டும் 
ைில் அந்ொலும், பன் குநிப்திடப்தட்டது தொன அசில் 
ிபேப்தத்ில் உள்ப குநதொடுைள், ஊல் தொன்நைள் தனுள்ப அசு 
டடிக்ைைலக்கு டொை அந்து இறுி தண ைீறுக்ை சய்ைிநது. 
ொண்டு ிறுணங்ைபின் ைனின்தடி ொில் திற்சி தறுதர்ைலக்கு 
குநந்தட்ச கூனி டபநப்தடுத்ப்தடுில்ன, ொட்ட ைண்ைொிப்பு 
குலக்ைள் இன்ொள்  சனற்று ைொப்தடுைிநது. லும் ிழ்ொடில் 
ொில் ஆய்ைத்ின் சல்தொடுைள் தொதுொணொை இல்ன ன்று 
சுட்டிைொட்டுைின்நது. (ொண்டு ிறுணங்ைள் ர்ைொல் 2014, 2015)  
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இந்ி ீித் துந சொர்ந் அசு அப்புைள்  

2000ஆம் ஆண்டில் சன்ண உர் ீின்நம் தற்தொனைபில் இவு ிப்டில் 
தி புரிபம் தண் ொினொபர்ைபின் னண தொதுைொக்ைவும் தொனில் 
துன்புறுத்ன ட சய்வும் ொில் ஆய்ைத்ொல் அனொக்ைம் சய் 
ண்டி ிரிொண ிபநைப பிிட்டது. இில் தண்ைபின் 
னில் ைசிம் ைொக்ைப்தடும் புைொர் குலக்ைள் ற்றும் எவ்ொறு இவு 
ிப்டிலும் ொடர் ைண்ைொிப்பு ன்று இண்டு தண் ொடண்ைள்/ ன 
உிொபர்ைள் உள்படங்கும். (FLA and Solidaridad 2012). 2007 ல் இ ீின்நம் 
ொில் சங்ைங்ைபொல் ொக்ைல் சய்ப்தட்ட னுவுக்கு திிபத்ொை பல் 
ொற்நத்ின சுங்ைனி ிட்டம் ைொத்டிணத்துக்கு சம் ன்று 
சுட்டிைொட்டிது. 2009 ல் இ ீின்நம் இத்துநொல் ொக்ைல் சய்ப்தட்ட 
னுிண ள்லதடி சய்து ிழ்ொடு அசொல் தற்தொனைபில் ொில் 
திற்சி தறுொறுக்ைொண குநந்தட்ச ஊித்துக்கு எப்புல் ங்ைிது. 
(FLA and Solidaridad, 2012). 
 

பல் NHொக்ைில், சுங்ைனி ிபே ிட்டம் ண அநிப்தடும் Camp Cooli 

பந உள்பதடி சட்டிொொணது ன்று ொங்ைள் அிபேப்ி 
ைொண்டொம், லும் இது ைொத்டி ணத்துக்கு எப்தொணது, இந் 
பந எிக்ை அிைொரிைள் டடிக்ை டுக்ை ைட தட்டிபேக்ைிநொர்ைள். 
லும் ைம்பு கூனி பநின் அடிப்தடில் திபுரிபம் தண் 
ொினொபர்ைபின் ச எலங்குதடுத்ப்தட ண்டும். லும் 
சம்ந்ப்தட்ட ிறுணத்ில் தி புரிபம் ைொன அபிற்கு அர்ைள் 
சட்டப்தடிொண கூனி தபே உறுி சய் ண்டும். (சன்ண உச்ச 
ீின்நம் 2009). 

 
சன்ண உர் ீின்நம் ிறுணங்ைபின் ொக்ைின்நி ன்ணிச்சொை 
சல்தடுற்கு ஆொொை லும் எபே உொம் திப்ரி 2011 ல் 700 

சொம் இடும் ற்றும் சன சய்பம் ங்ைள் ொசு ைட்டுப்தட்டின் 
எலங்கு பநக்கு இங்கும்  அைப பட சய்து (SOMO/ ICN 

2012). ைம்ப் னதர்ைள் டத்ப்தட ண்டி ிிபநைப ிபேவும் 
ைில் அந்துள்ப ீின்ந படிவுைள் ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் 
ொண்டு ிறுணங்ைபின் திச்சொங்ைபின் ம்தைத்ன்க்கு உவும் 
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ைில் அந்துள்பது. சுங்ைனி ைம்ப் னதர் சொர்ந் க்குைபில் 
தின்ணனொட துநின் ொக்ைின்நி ன்ணிச்சொை சல்தட்டொை 
ீின்நம் ிபைதித்துள்பது. 

உரிொபர்ைள், அசு அப்புைள் ற்றும் ொினொபர் 
ீின்நத்ில் புைொர் சய்ல் 

ொினொபர்ைள், ொினொபர் ீின்நத்ில் புைொர்ைப ொக்ைல் சய்ற்கு 
தி அர்த்ப்தட்டற்ைொண ஆொம், எப்தந்ம், ஊி சீட்டு அல்னது று 
னும் ஆம் அடிப்தட ொை உள்பது. தன ிைழ்வுைபில் 
இம்ொிரிொண ஆங்ைள் இல்ன. இந் ஆய்வுக்ைொை ொங்ைள் 
ற்ைொண்ட பல் இண்டு ர்ைொல்ைபில் இண்டு இபம் தண்ைள் 
தங்ைற்நொர்ைள், அர்ைள் எவ்ொறுபேம் 12 ற்றும் 18 ொங்ைலக்கு 
திபுரிந்ொர்ைள். அர்ைள் திபுரிந் ொங்ைலக்கு இொண ஸ்ைீம் 
தத்ினிபேந்து அர்ைலக்கு உரி ொை ங்குொறு ிண்ப்தித்து 
அர்ைள் திபுரிந் ிபேங்ைலக்கு ைடிங்ைள் அனுப்திணொர்ைள், அற்கு 
அர்ைள் இந் ிறுணங்ைலக்கு தி சய்ில்ன ன்றும், ஆை 
அர்ைள் கூனி ைொ உரி இல்ன ன்றும் ிறுணம் தில் ைடிம் 
அனுப்திது. எபே குநிப்திட்ட ிறுணத்துக்கு தி புரிந்ற்ைொண ஆங்ைள் 
இபேந்தொிலும் இன் சல் பநைள் ிைவும் சிக்ைனொணது, 

ல்னொணது லும் அில் ஈடுதட தம் ப்தடுைின்நது. 
தபேம்தொனொண ொினொபர்ைள் ொிற்சங்ைம் அல்னது ொண்டு 
ிறுணத்ின் உிின்நி ொினொபர் ீின்நத் அனுைொ, 
ிறுணத்துடன் தச்சு ொர்த்ில் ஈடுதடொ படிொது. தன 
ொினொபர்ைள் ங்ைள் ப்பு ிி தபேற்கு பற்சிைப 
டுக்ைின்நணர், ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைள் ொினொபர்ைள் ங்ைபது 
உரிைப தறுற்கு ஆக்ைப்பூர்ொை உவுைின்நணர். ஆணொல் எபே 
உரி ைொரிக்ை ற்நிட லத்து டித்ில் உள்ப எப்தந்ங்ைள் 
இல்னொல் இபேப்தது தற்தொன அல்னது ொிற்சொனைபில் தி 
புரிற்கு ந் அடொபபம் இல்னொல் இபேப்தது ற்றும் கூனி 
ங்ைப்தட்டற்கு ஊி சீட்டு தொன்ந ஆொங்ைள் இல்னொல் இபேப்தது எபே 
டொை இபேக்ைின்நது. 
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ொின அசொங்ைத்ின் சல்தொடுைள் 

2007ல் NHRC ின் எபே அநிக்ை ற்றும் ொட்டீசுக்கு இொை சபை 
அப்புைபின் தப்புநைபின் ிபொை, ிழ்ொடு அசு பக்ைி அசொங்ை 
ொில் அிைொரிைள் உள்பிட்ட ொட்ட ைண்ைொிப்பு குலக்ைப ிறுித்து. 
இர்ைள் இபம் தண்ைள் ொில் திற்சி தறுதர்ைபொை திர்த்ப்தட்ட 
தற்தொனைப அடொபம் ைண்டு அங்குள்ப ொில் சூல்ைப ஆய்வு 
சய்து, சுண்டல் ரீிொண ொில் டபநைப எிப்தற்க்ைொண 
டடிக்ைைப டுக்ை ண்டும். (FLA ற்றும் Solidaridad 2012). 2008 ல் 
ிழ்ொடு அசு, ிழ்ொடு தற்தொனைபில் திபுரிபம், ொில் திற்சி 
தறுதைலக்கு குநந்தட்ச ஊித் அநிபைம் சய்து. இன் ொக்ைம் 
ொிற்திற்சி தறுதர்ைபொை தற்தொனைபில் திர்த்ப்தட்டுள்ப இபம் 
தண்ைள் சுண்டப்தடு படிவுக்கு ைொண்டு பேொகும். சன்ண உர் 
ீின்நம் து கூட்டு ொகுப்தில் NHRC ின் ொட்டீஸ் இந் படிின் ீது 
ொக்ைத் ற்தடுத்ிொை குநிப்திடுைிநது. (சன்ண உர் ீின்நம்). 
ஜணரி ற்றும் திப்ரி 2014க்கு இட ொங்ைள் ந்து வ்று 
ொிற்சங்ை திிிிைலடன் ர்ைொல் ற்ைொண்டொம் அர்ைள் 
ல்னொபேம் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
டதறும் ொினொபர் உரி ீநல்ைப ைண்ைொிப்தில் ொில் 
துந தணற்நொை இபேப்தற்கு ொில் ஆய்ொபர்ைள் த்ிில் ினவும் 
ஊன ைொம் ன்று ரிித்ொர்ைள். சுங்ைனி ிட்டத்துடன் 
ொடர்புட திச்சணைலக்கு ைொன படிில் ொினொபர்ைலக்கு உரி 
ொை தனொை ங்ைப்தடொல் இபேப்தது ஆகும். ற்ந திச்சணைள் 
ிறுணங்ைள் எப்தந்த்ின் ைல் அல்னது திர்த்ப்தடுற்கு னும் 
ஆொங்ைள் ற்றும் ப்பு ிி ற்றும் ESI ைட்டங்ைலக்கு ஊி சீட்டுைள் 
தொன்ந ங்ைப்தடொொல் லைின்நண. பன் குநிப்திடப்தட்டது தொன 
தன சட்டங்ைள் தன ைில் ீநப்தடுைின்நண, ஆணொல் இ அசு ொில் 
ஆய்ைத்ொல் ைண்டுைொள்பப்தடுில்ன. 

 

 



 

97 

 

இந்ி ீித்துந சொர்ந் ற்றும் ீித்துந சொொ 
சனவுைபிடம் புைொர்ைள் ொடுக்ைப்தடுொல் ிை 
டபநைபின் ீது ற்தட்டுள்ப ொக்ைம் 

ீித்துந சொர்ந் ற்றும் சொொ அப்புைள் சர்திக்ைப்தட்ட ஆொங்ைள் 
ற்றும் அர்ைள் டத்ி ிசொின் அடிப்தடில் ொங்ைள் 
சுந்ிொை சல்தடுொைவும், பக்ைி ைொள்ைைப ின ிபேத் 
ொொை உள்பொை ிபைதித்துள்பது. TNWC and NHRC ஆைி இபே அப்புைலம் 
ொண்டு ிறுணங்ைபொல் ொக்ைல் சய்ப்தட்ட புைொர்ைள் ீது ிசொண 
டத்ிது இபேந்தொிலும் TNWC அசில் சல்ொக்குக்கு அடிதிந்ற்கு 
ஆொங்ைள் உள்பது. 
 

ிழ்ொடு அசு சின தொதுைொப்பு அம்சங்ைப அநிபைப்தடுத்ிபள்பது, ஆணொல் 
ொில் சட்டங்ைப சல்தடுத்துிலும், தந் ணி உரி 
துஷ்திொைங்ைலக்கு ீர்வு ைொவும் நிபள்பது. தன சி ற்றும் 
ொின சட்டங்ைள் ீநப்தடு ைண்ைொிக்ைவும் அ குநித்து குந் 
டடிக்ைைப டுக்ை ொின ொில் ஆய்ைத்ின் அிைொரிைள் இட 
ணில்னொொல் பன்ணற்நங்ைள் ட்டதடில்ன. இது எபே 
அக்ைநக்குநி ிசொை இபேக்ைின்நது. லும் இ அப்பு சொர்ந் 
தனணீத் பிப்தடுத்துைின்நது. இன் ிபொை சல்தடுதர்ைள் 
ங்ைள் திிடங்ைள் ற்றும் ிிொை சங்ைினிில் ிை அடிப்தடொண 
ொினொபர் உரி ைடதிடிக்கும் தொறுப்தினிபேந்து ிடுதடுைின்நொர்ைள். 
இது தன்ொடு லி ிைங்ைள் வ்ொறு சல்தடுைின்நண, ொில் 
கூட்டங்ைபின் அனொக்ைம் ற்றும் உள்லர் சப்பர் ற்றும் தன்ொடு 
லி திொண்டுைபின் தொறுப்புடன் ொடர்புடொகும்.  
 

ணி உரி ீநல்ைள் தந்து ைொப்தடுைின்நது. லும் ிழ்ொடு ற்றும் 
இந்ிொில்  சல்தடும் ீித்துந சொர்ந் ற்றும் ீித்துந சொொ 
சனவுைள், அடபம் ைொப்தட்டுள்ப துஷ்திொைங்ைலக்கு ீர்வு 
ைண்டடில் தண் ொினொபர்ைலக்கு உவுில் ிணற்நொை 
அந்துள்பது. ொின அசொங்ைம் சட்டங்ைள் அல்தடுத்து 
ைண்ைொணிப்தற்கும் ொினொபர்ைள் ொங்ைள் குநைப ிர்த்ி 
சய்துைொள்ற்கும் இட ொடர்பு உள்பது. இற்ந குநித்து 
ிழ்ொடு அசு டடிக்ை டுக்ைொல் இபேப்தது, தண் ொினொபர்ைள் 
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அனுதிக்கும் ணி உரி துஷ்திொைங்ைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்ைொண 
ிபநைள் றுைப்தட்டுள்பது ன்ந தண் ொினொபர்ைபின் 
தொர் உறுிதடுத்தும் ிொை அந்துள்பது.  

ETI ிடம் உரி ைொநல் 

நிபந ர்த்ை பணப்பு (Ethical Trading Initiative) ன்தது எபே UK 

சொர்ந் தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பப்பு. இன் ொக்ைம் ETI Base Code 
ன்று அக்ைப்தடும் ETI ின் டத் ிிபநைள் ொினொை ETI 

உறுப்திணர்ைபொை உள்ப ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினிில் ொில் 
உரி ம்தடுத்துொகும். ETI ின் உறுப்திணர்ைபொை உள்பர்ைள் UK 

ில் உள்ப சின ிை தரி ிற்தணொபர்ைள் UK ொில் சங்ைங்ைள் 
ற்றும் UK ில் உள்ப பர்ச்சி ற்றும் ணி உரி அப்புைள் ஆகும். 
இந் ொடரில் உள்ப எபே து அநிக்ை ETI ின் குநிர்த்ி 
சனவு குநித்து ிரிொண ிபக்ைம் ற்றும் ஆய்வுைள் 
ங்ைப்தட்டுள்பது. இந் அநிக்ைில் ிழ்ொட்டில் உள்ப தின்ணனொட 
ற்றும் தற்தொன ொரிப்தில் ொடர்புட ைட்டொத் ொில் குநித் 
குற்நசொட்டுைள் ீது ETI ின் திிபத்ம் ீது ைணம் சலுத்ிபள்பொம். 
2011 பல் ETI எபே ிட்டம் சொர்ந் அனுகுபந தின்தற்றுைிநது. இன் 
ொக்ைம் எபே குநிப்திட்ட ண்ிக்ைில் பனொதொ ிிொை 
சங்ைினிைபின் ினொண ொற்நத் ற்தடுத்துொகும். (ETI,2012a:3) ETI 

ின் ிழ்ொடு ிட்டம் இந் ிட்டம் சொர்ந் அனுகுபநின் அடிப்தடில் 
இந்ொள்  ிபேப்தட்ட என்தது ிட்டங்ைபில் என்நொகும். ண இது ETI 
அப்தின் சல்தொடுைபின் எபே குரிப்திடத்க்ை ொக்ைொகும்.  

ETI ின் ஆம்தக்ைட்ட திிபத்ம் கூட்டு ொக்ை அநிக்ை VVVs 

ிறுணங்ைபின் திிபத்ம் (ஜொய்ன்ட் ஸ்டடன்ட் எஃப் இன்டன்ட் 
Vs இண்டுஸ்ட்ரி ஸ்தொன்ஸ்) 

இந் திச்சண, ETI ிட்டங்ைபின் ொக்ைொை அற்கு பன், ம்தர் 
2010 ில் ETI ின் உறுப்திணொை உள்ப Anti Slavery International (ASI) ETI 
க்குள் இந் திச்சண பன்த்து. ASI இந் திச்சணபடன் 
ொடர்புட எபே அநிக்ை ொரித்து படித்து. ஆணொல் அ 
பிிடில்ன. ASI ின் அநிக்ை ைண்டுதிடிப்புடன் ொடர்புட ETI 

உறுப்திணர்ைபொை உள்பர்ைள் ற்றும் உறுப்திணர்ைபொை இல்னொ 
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ிறுணங்ைப லத்து பனொை ொடர்பு ைொண்டு ASI ின் ஆய்ில் 
அடொபம் ைொப்தட்ட ொினொபர் துஷ்திொைத் ிபேத்துற்கு 
ிைப ைண்டட எபே கூட்டத்ிற்கு அப்பு ிடுத்து. அன் தின் 
இந் திச்சணக்கு ீர்வு ைொ ETI எபே தன தங்குொர்ைப ைொண்ட சல் 
குல ிறுப்தடுற்கு சல்தட்டது. இது சுங்ைனி ைொத்டி ொில் 
குல ன்று அநிப்தட்டது. (SBL) நத்ொ 20 சர்ச திொண்டுைள் ( இர்ைள் 
ல்னொபேம் ETI ில் உறுப்திணர்ைபொை இல்ன) SBL ில் தங்ைற்நணர், 
லும் ETI ில் உறுப்தணர்ைபொை உள்ப தன சபை அப்புைள் அொது 
ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைள் இில் தங்ைற்நணர்.  

 
அ ொடர்ந்து 6 ொங்ைலக்கு SBL ல் தங்ைற்ந ிறுணங்ைள் ற்றும் 
சபை அப்புைள் எபே கூட்டு ொக்ை அநிக்ை ீது தச்சு ொர்த் 
டத்ிணொர்ைள் ஆணொல் ASI (2012:29) தொபேத் இந் கூட்டு ொக்ை 
அநிக்ை பிிட்ட த்ில் இது சம்ந்ப்தட்ட ிறுணங்ைள் 
ிடீன்று ிர்தொர்க்ைொ ித்ில் இந் அநிக்ைில் ைொப்திட 
ிபேப்தில்ன ன்று ரிித்ணர். இில் தனர் இந் அநிக்ைின் உ 
சொர்ந் ிொங்ைபில் ஆொை தங்ைற்நர்ைள் ஆர். இன் ிபொை SBL 
ல் தங்ைற்ந ொண்கு ிறுணங்ைள் ட்டும் இந் கூட்டு ொக்ை அநிக்ைில் 
ைொப்திட்டணர். ொநொை ற்ந 16 ிறுணங்ைள் ஸ்தொன்ஸ் டு ஆன்டி 
ஸ்னநி இன்டர்ணஷ்ணல் ரிப்தொட் (Response to Anti Slavery International 
Report) ன்ந எபே ஆத்ில் ைொப்திட்டணர். இந் அநிக்ை 
அர்ைள் சபை அப்புைப சம்ந்ப்தடுத்ொல் ொணொை வு 
சய்ணர். இில் C&A, H&M, Gap, Inditex, Mother care, Next, Primark and Tesco 
தொன்ந திதனொண ETI உறுப்திணர்ைள் இடம்தற்நிபேந்ணர். Marks & Spencer 

and ASDA இந் இபே ETI உறுப்திணர்ைள் இந் இபே ஆங்ைபிலும் 
ைொப்திடில்ன. ிறுணங்ைள் இந் கூட்டு ொக்ை அநிக்ைில் 
ைொப்தம் இடுினிபேந்து தின்ொங்ைி சன ASI தரிந்துத் ற்றும் 
ETI ிபே உி தன தங்குொர்ைப ைொண்ட அணுகுபந ிக்ைொ 
சல் ன்று ASI ர்ித்து. லும் அர்ைள் பிிட்ட ிறுணங்ைபின் 
திிபத்ம் (Response) ன்ந ஆம் ிறுணங்ைள் குந் 
ொினினிபேந்து னொதம் அட ரிந் சல்தடுைின்நணர் ன்ந 
உண் ினினிபேந்து தொதுக்ைபின் ைணத் ிபேப்புற்ைொண எபே 
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சுனொண சல் ன்று ASI ரிிக்ைின்நது (ASI 2012:30). இந் இபே 
ஆங்ைள் இட குநிப்திடத்க்ை ித்ிொசம் உள்பது. ணணில் 
ிழ்ொட்டில் டதபேம் ைட்டொ ொிலுக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு ETI 

அநிபைப்தடுத்ிபள்ப ிட்டம் கூட்டு ொக்ை அநிக்ை ிட 
ிறுணங்ைபின் திிபத்ம் (Response) அநிக்ைின் சொனொை உள்பது. 
லும் இந் அனுகுபந ீது சபை அப்புைபின் தபேம்தொனொண 
ிர்சணங்ைள் கூட்டு அநிக்ைில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப தன பக்ைி 
ைொள்ைைப இத்ிட்டம் உள்படக்ை நி. இவ்ிண்டு ஆங்ைலம் 
ைட்டொத்ொில், குந் ொில் ற்றும் சுண்டல் ரீிினொண ொில் 
திற்சி சுங்ைனி ிட்டம் ற்புடது அல்ன ன்றும், ொினொபர்ைள் ங்ைள் 
குநைப பன்ப்தற்கும் அற்கு ீர்வு ைண்டடற்கும் ற்ந ி 
பநைள் ண்டும் ன்று அங்ைிைரிக்ைின்நது. ணினும் இந் கூட்டு ொக்ை 
அநிக்ை எபேதடி பன்ண சன்று ொினொபர்ைலக்கு (Living Wage) 

ங்ைப்தடுன் அசித் ிபறுத்ிபள்பது. லும் உள்லர் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைள் ொினொபர்ைபின் 
ைபேத்துக்ைப லும் புரிந்துைொள்லம் ைில் அர்ைலடன் டிொை 
சல்தட்டு சுந்ிொண ற்றும் ஜணொை ரீிினொண ொினொபர்ைள் 
திிிித்துத் உறுொக்குற்கு ிிபி ங்ைப்தட ண்டும் 
ன்றும் அில் குநிப்திட்டுள்பது. (ASI 2012). லும் கூட்டு ொக்ை 
அநிக்ைில் ைலத்ிட்டர்ைள் பிொண இனக்குைள் ற்றும் ல் 
ைல்ன ைொண்ட பிப்தடொண கூட்டு டடிக்ை ிட்டத்ிற்கு ங்ைப 
எப்புிக்ை ண்டும். இற்கு ொநொை 2013ல் ங்ைள் ஆய்வு ர்ைொனில் 
தங்ைற்ந தன ETI உறுப்திணர்ைபொை உள்ப அப்புைள், ிழ்ொட்டில் 
டதறும் ைட்டொத்ொில் சொர்ந் ETI ின் சல்தொடுைப ைடுொை 
ிர்சித்ணர், ணணில் அந் ைட்டத்ில் ETI ின் சல்தொடுைள் பிொண 
இனக்கு ற்றும் பன்ணற்நத் குநிக்கும் ல் ைல் இல்னொல் 
ைொப்தட்டது. லும் ETI ின் சல்தொட்டின் ொக்ைம் சுங்ைனி ிட்டத் 
எிக்கும் ிை குறுைி ொக்ைம் ைொண்டது ன்றும் கூட்டப்பு சுந்ிம், 

living wage ற்றும் இ ைட்டொ ொில் பந சொர்ந் டபநைப 
ட சய்து தொன்நற்நிற்கு குநொண பன்னுரி 
ைொடுக்ைப்தட்டுள்பொை ிொித்ணர். 
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ETI ிழ்ொடு ிட்டத் உபேொக்குது னண்டணில் ீண்ட 
தச்சுொர்த் 

ETI ிழ்ொடு ிட்டத் உபேொக்ை அிைதடிொண ம் டுக்ைப்தட்டது. 
2011ம் ஆண்டின் டுில் ETI எபே புி ிட்ட அடிப்தடினொண 
அனுகுபந சல்தடுத் துங்ைிது. இில் எபே குநிப்திட்ட 
ண்ிக்ைினொண பனொதொய் ிிொை சங்க்ைினிைபில் ொினொபர்ைள் 
உரி ம்தடுத் ீிொை சல்தடுொகும் (ETI 2012:3). ிழ் 
ொட்டில் உள்ப தற்தொன ற்றும் தின்ணனொட உற்தத்ி இந் பனொதொ 
ிிொை சங்ைினிொை ர்வு சய்ப்தட்டது. லும் ASI ின் புைொர்ைலக்கு 
வ்ொறு ீர்வு ைொண்தது ன்று தச்சு ொர்த்ில் ஈடுதட்ட தன ொண்டு 
ிறுணங்ைள் இந் ிட்டத் டிப்தற்கு ிபேப்தட்ட சல் 
குலின் அடிப்தடொை அந்து. இந் ிட்டத்ின் டிப்தில் 
உவுற்ைன்று இந்ிொில் ETI ஆனொசைரின் ச எப்தந் 
அடிப்தடில் தற்றுக்ைொண்டது. Vinitha singh October 2013 ல் இந் 
ஆய்வுக்ைொ ர்ைொனில் ைடந் இண்டு பேடங்ைபில் அர் நக்குந 
எபே ொத்ில் ந்து ொட்ைள் இந் திக்ைொை சனிட்டொை சிங் 
ரிித்ொர். சிங் ட இந்ிொிலுள்ப குர்ைொன் ன்ந இடத்ில் 
சிக்ைின்நொர். லும் இந் ிட்டத்ில் தபேம்தொலும் தூத்ினிபேந் 
சல்தட்டொர் ணினும் அர் சம்ந்ப்தட்ட தங்குொர்ைலடன் கூட்டங்ைள் 
டத்துற்கு தன பந ிழ்ொடு சன்று ந்துள்பொர். குநிப்தொை அக்டொதர் 
ற்றும் ம்தர் 2011ல் ணிப்தட்ட ஆனொசண கூட்டங்ைப 
ற்க்ைொண்டொர் (Vinita Singh ETI, ஆனொசைர் ர்ைொல், October 2013). 

Singh உட ஆம்த கூட்டங்ைப ொடர்ந்து ொர்ச் 2012 ல் ETI Fair labour 
Association ற்றும் சபை அப்புைலடன் இந்து ைட்டொத்ொில் 
குநித்து ிொிக்ை ிழ்ொட்டில் எபே கூட்டத் டத்ிது. இந் 
கூட்டத்ில் தன ைொண தங்குொர்ைள் ைனந்துைொண்டணர். இில் ொின 
அசு திிிிைள் உள்பணர், ொண்டு ிறுண திிிிைள் , ொில் 
சங்ைங்ைள் , ிழ்ொட்டினிபேந்து ொங்கும் சர்ச திொண்டுைள், உள்லர் 
தற்தொன உரிொபர்ைள் ற்றும் தின்ணனொட உற்ப்தத்ிொபர்ைள் ற்றும் 
அர்ைலட சங்ைங்ைள். இ தொன்ந எபே தன தங்குொர்ைப ைொண்ட 
கூட்டத் 12 ொங்ைலக்கு பன் அொது ொர்ச் 2011, TPF ஆல் 
கூட்டப்தட்டது. 
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ETI ஊிர்ைலடன் ொங்ைள் டத்ி ஆய்வு ர்ைொல்ைபில் இம்ொிரிொண 
கூட்டங்ைபின் ிப்த அர்ைள் ிபறுத்ிணொர்ைள்.ணணில் தன 
தங்குொர்ைப என்று கூட்டி அர்ைலட ைண்ொட்டத் 
ைட்டநிொல் இந் திச்சணக்கு ீர்வுைொ ொண உத்ைத் அது 
உறுொக்கும் ன்று அர்ைள் ரிிக்ைின்நணர். இந் கூட்டத்ில் 
ைனந்துைொண்ட எபே ETI ஊி தொபேத் பன்ணடுக்ை ண்டி 
தடிைள் குநித்து தங்குொர்ைலக்கு இட உடன்தொடு ட்டில்ன ன்ந 
தொிலும் இந் கூட்டம் அர்ைபின் வ்று ைண்ொட்டங்ைப 
பிவுதடுத்துற்ைொண எபே ொய்ப்த இந் கூட்டம் உறுொக்ைிது. லும் 
இந் திச்சணக்கு பன ைொத் ைண்டடபம் பற்சிொைவும் இது 
அந்து. (ETI ஊிர் ர்ைொல் 2014). இ குநித்து ETI ின் 
இக்குணொை இபேக்கும் Perter Mc Allister இவ்ொறு கூறுைிநொர். 

 
ொல் உபேொகும் சூல் உண்டொைொதடி ிகுந் ைணத்துடன் 
டிக்ைப்தட்ட உொடல்ைபில் ஈடுதடும்தடி எபே ொள்பலதும் 
அர்ைப அங்கு இபேக்ை சய்ொம், தஸ்த ம்திக்ை இல்னொ தட்சத்ில் 
ொங்ைள் இந் சல்பந தொதுொை ற்றுக்ைொள்ப கூடிைப 
ைண்டடபம் தடி ைொண்டு சன்நொம். இந் ொத் சல்பநின் எபே 
தொைத்ிற்கு ட்டு ொன் தொறுப்தொை இபேந்ன், ஆணொல் இ சய் 
குலிற்கு ல்ன ிந இபேந்து. இ சய்து பில்ன (Perter Mc 

Allister ர்ைொல் January 2014). 
 

ணினும் அடுத்டுத்து ஆய்வு ர்ைொல்ைபில் தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் டதறும் ைட்டொத் ொின எிக்ை 
திச்சொங்ைபில் ஈடுதட்டுக்ைொண்டிபேக்கும் ொண்டு ிறுணங்ைள் ொர்ச் 2012 
ில் ிபேப்பூரில் டதற்ந கூட்டத்ில் உறுொண உத்ைத் ETI 

ொற்நத்ிற்ைொண பனொணொய் தன்தடுத் நிொை ொற்நம் அபித்ொை 
பிப்தடுத்ிணர். குநிப்தொை அந் கூட்டம் உள்லர் அப்புைள் த்ிில் 
அடுத்டுத் ொங்ைபில் ETI ிட்டத் டிப்தில் அர்ைள் எபே 
பக்ைி தங்ை ைிப்தொர்ைள் ன்ந ிர்தொர்ப்த உபேொக்ைிது, ஆணொல் 2013 
ற்றும் 2014 ம் ஆண்டின் துக்ைத்ில் ொங்ைள் டத்ி ர்ைொல்ைபில் 
ிழ்ொட்டில் உள்ப சபை அப்தின் திிிிைள் ETI ிட்டத்ின் 
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டிப்பு சல்பந குநித் ந் ைலும் ொங்ைள் தநில்ன 
ன்றும், அந் ிட்டத் டிப்தில் ங்ைலக்கு குநொண ொய்ப்த 
ங்ைப்தட்டொைவும் அிைதடிொண ிக்ி பிப்தடுத்ிணர். 
உொொை S.M. Prithviraj, Executive Director, CARE-T ர்ைொல் January 

2014; Viyakula Mary, SAVE ர்ைொல் January 2014). 
 

திப்ரி 2014 ொங்ைள் டத்ி ர்ைொனில், ைட்டொத் ொிலுக்கு ிொை 
திச்சொம் சய்ில் ீண்ட னொறு தடத் ிழ்ொடு சொர்ந் எபே 
ொண்டு ிறுணத்ின் திிிி iஇவ்ொறு கூறுைிநொர்:  
 
ொர்ச் 2012 கூட்டத்ிற்க்கு பன் ETI TPF ற்றும் SAVE தொன்ந TPF ின் 
உறுப்திணர்ைலடன் துக்ை ஆனொசணைபில் ETI ஈடுதட்டொர்ைள், ஆணொல் 
ைடந் 22 ொங்ைபில் ETI திிிிைலடன் கூட்டங்ைள் அல்னது ற்ந 
ைொண ொடர்புைள் ிை குநொை உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் ETI 
தங்ைபிக்ைக்கூடி சின பனொதொ சல்தொடுைப குநித் தன உறுிொண 
தரிந்துநைப ங்ைிணொர்ைள், ஆணொல் அற்ந குநித்து ETI ீிொை 
தரிசீனண சய்பம் ன்று இந் ொண்டு ிறுண திிிி ம்தில்ன. 
 

எபே பத்ப்பு அப்பு பேம், அர்ைலடன் ொங்ைள் ொத்ொன் ரீிினொண 
ிொத்ில் ஈடுதடுொம், அற்கு தின் என்றும் டதநொது. ங்ைலக்கு 
ரிச்சல் ற்தடுது இற்ை. துக்ைம் பல் இப்தொது  ETI ங்ைப 
டத்ி ிம் தபேம்தொனொண TPF உறுப்திணர்ைலக்கு திடிக்ைில்ன. (TPF 
ில் உறுப்திணொை உள்ப ிழ்ொடு சொர்ந் எபே ொண்டு ிறுணத்ின் 
திிிி ர்ைொல் 2014). 
 
SOMO ன்ந Netherland சர்ந் ஆொய்ச்சி ொண்டு ிறுணம் தன பேடங்ைபொை 
ிழ்ொட்டில் டதறும் ைட்டொத் ொினின் தின்ணணி ற்றும் 
ிைழ்ிைப குநித்து ஆய்வு அனசனில் ஈடுதட்டுபேைிநது. இந் அப்த 
சொர்ந் Pauline Overeem அர்ைள் ிழ்ொட்டிலுள்ப ொண்டுிறுணங்ைள் 
ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைலடன் ETI ஈடுதொட்டின் ிைழ்வு, ஆம் ற்றும் ீிம் 
ிைவும் நறுக்ைப்தட்டொை உள்பது ன்ந ணது ைபேத் 
பிப்தடுத்ிணொர். (Pauline Overeem, SOMO ர்ைொல் March 2014.) 
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2014 ஆம் ஆண்டின் துக்ைத்ில் அொது ASI இந் திச்சண பன் 
த்து பண்று ஆண்டுைலக்கு தின் ETI ிழ்ொட்டில் சட்ட சல்தொடுைப 
சல்தடுத் துங்ைிது. திப்ரி 2014ல் ETI ிழ்ொட்டில் உள்ப 
தங்குொர்ைலடன் பநொண கூட்டத் டத்ி , ிட்டம் குநித்து 
அர்ைபிடம் ிபக்ைி அ லும் டிப்திலும் சல்தடுத்துிலும் 
தங்ைற்க்கும்தடி அப்பு ிடுத்து. இந் ஆய்ிற்க்ைொண எபே ர்ைொனில் 
ிட்டங்ைபின் னொை உள்ப Debbie Coulter ிழ்ொட்டில் ினவும் 
சிக்ைனொண சூல், உொொை ொண்டு ிறுணங்ைலக்கு இட ற்றும் 
ொிற்சங்ைங்ைலக்கும் இட உள்ப தற்ந ொத்ிற்கு ைொம் 
ன்று ிபக்ைிணர். ிர்தொொ ிொை சின ீண்ட ொள் ிட்டங்ைலக்கு 
ொங்ைள் இண்டு பேட ( ****) ிறுப்தட்ட உநவுைள் இல்ன ன்நொல் , 

லும் தல்று குலக்ைள் ற்றும் தல்று சய்ிைள் உள்பண. இது ிை 
ிை சிக்ைனொண ிைொம் ண இது ீண்ட ைொனம் திடிக்கும். (Debbie Coulter 
ர்ைொல் October 2013). 

 

ிழ்ொட்டில் தங்குொர்ைள் த்ிில் உள்ப உநவுைள் சிக்ைனொணது ன்று 
Coulter பட ைபேத்து சரிொணொை இபேந்தொிலும் ர்ைொல்ைபில் 
தங்ைற்ந ற்ந சினர் ொர்ச் 2012 ற்றும் 2014ம் ஆண்டின் துக்ைத்ில் ETI 

ஊிர்ைள் ற்றும் உறுப்திணர்ைபொை உள்ப ிறுணங்ைபின் தபேபினொண 
ம் ற்றும் ஆற்நலும் ிழ்ொட்டில் ஆர்ம் உள்ப தங்குொர்ைலடன் 
சனிணத் ிட னண்டணில் ிழ்ொட்டின் ிட்டம் குநித் றுதொடுைப 
ீர்ப்தற்ை சனிடப்தட்டது ன்று ரிித்ணர். 

ETI ிழ்ொடு ிட்டம் பண்று திரிினொண டடிக்ைைள் 
ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டத்ின் சல்தொடு 2014 ஆம் ஆண்டில் ொடங்ைிது, 
இது பண்று திரிவுைபினொண டடிக்ைைப உள்படக்ைிது. ETI ின் 
உறுப்பு ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினிில் உள்ப தற்தொனைள் ற்றும் 
எபேங்ைிக்ைப்தட்ட ிறுணங்ைள் ீது ைணம் சலுத்தும் டடிக்ைைள்; 

தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் திக்ைன்று ஆள் 
சர்க்ை டத்ப்தடும் ைிொப்புங்ைள் ீது ைணம் சலுத்தும் 
டடிக்ைைள், லும் ைொள்ை ொற்நங்ைள் ீது ைணம் சலுத்தும் 



 

105 

 

டடிக்ைைள்; தற்தொனைள் ற்றும் எபேங்ைிக்ைப்தட்ட 
ிறுணங்ைலக்குள் சல்தடுத்ப்தடும் டடிக்ைைள், ொினொபர் Peer 

Group ிட்டம் தொன்று டிக்ைப்தட்டுள்பது. இத்ிட்டம் சல்தட 
துங்ைி சின ஆண்டுைலக்கு (2014 ற்றும் 2016 ின் துக்ைம்) திர் டு திர் 
P(Peer to Peer) பநில் தன தற்தொனக்குள் Health Enables Returns (HER) 
ன்ந திற்சி ிட்டத்ின் ொினொை ொினொபர்ைலக்கு சுத்ம் ற்றும் 
சுைொொ ைல்ி ங்ைப்தடும். இந் ிட்டம் Business for Social Responsibility 
ன்ந அப்தொல் டிக்ைப்தட்டுள்பது. இத்ிட்டம் ETI உறுப்பு 
ிறுணங்ைலக்கு ிிொைம் சய்பம் தன ொிற்சொனைபில் ற்ைண 
சல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 
இண்டொது திரிவு டடிக்ைைள் இந் டடிக்ைைள் தற்தொனைலக்கு 
னக்ைொை இபம் தண்ைபின் ஆள் சர்க்ை டத்ப்தடும் ிழ்ொட்டின் 
சின ைிொப்பு சபொங்ைள் ீது ைணம் சலுத்துொகும். 
தற்தொனைலக்கு திக்கு சல்னக்கூடி அல்னது சன்று ிபேம்தி இபம் 
தண்ைலக்கு ங்ைள் உரிைள் ற்றும் குநைப ிர்த்ி சய்துைொள்ப 
சட்ட ரீிினொண ிபநைள் குநித்து தன சபொங்ைபில் திற்சிைப 
ங்குற்கு ETI உள்லர் அப்புைலடன் சல்தடுைின்நது. லும் ETI 

தற்தனைலக்கு ஆட்டைப சர்க்ை உவும் பைர்ைலடனும் ொடர்பு 
ைொண்டு, அர்ைள் ீிநிக்குநி ஆள்சர்க்ை டபநைப 
ைடதிடிக்குொறு ிபறுத்தும் இனக்குடன் சல்தட்டுபேைின்நணர்.  
  

டடிக்ைைபின் பண்நொது திரிவு - இில் தற்தொனைபின் ஆள் சர்க்ை 
டபநைள் சொர்ந் அசின் ைொள்ைைள் ற்றும் சல்தொட்டின் ீது 
ொக்ைத் ற்தடுத்துது, குநிப்தொை பண்று பேடங்ைலக்கு ொடபேம் 
ொில் திற்சி தறுதர்ைபின் ிட்டம் சொர்ந் சட்டத்ில் சீர்ிபேத்ம் 
ைொண்டு பேற்கு தரிந்துந சய்து தொன்ந டபநைள். 

ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டத்ின் ஆய்வு அனசல் 

2013 ில் சின ETI ொண்டு ிறுண ஊிர்ைள் இத்ிட்டத்ின் 
டிப்தின்  ிழ்ொட்டில் உள்ப சின ொண்டு ிறுணங்ைபிடம் 
ங்ைிண. SAVE இந் வு டிப்தின் ீது ங்ைள் ிர்சணங்ைப 
லி, அ ETI ின் ொண்டு ிறுண உறுப்திணர்ைபிடம் தைிர்ந்து. அில் 
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இத்ிட்டம் எபே ொில் உரி சொர்ந் பணப்திற்கு ொநொை எபே ொண்டு 
பர்ச்சி ிட்டொை ொன்றுொை ிொித்ணர். SAVE இன் அனசனின் தடி 
இத்ிட்டத்ின் டிப்பு இப்திச்சணக்கு ீர்வு ைொண்தில் ETI ின் ிை 
பக்ைிொண தங்ைபித அனுகூனொக்ைிக்ைொள்ப நிபள்பது. அொது 
சர்ச திொண்டுைள் தின்ணனொட உற்தத்ிொபர்ைள் ற்றும் 
தற்தொனைபின் உரிொபர்ைலக்கு அலத்ம் ைொடுத்து அர்ைள் உரி 
சொர்ந் ொண்டு ிறுணம், ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொினொபர்ைலக்கு 
உரிைப தபேற்க்ைொண ஆ ங்குற்ைொைவும் அவ்ர்ைள் 
ொில் சங்ைத்ில் ச அல்னது புிொை உறுொக்ை உரி ங்ைவும் 
சம்ிக்ை ப்தொகும். 
  

சர்ச திொண்டுைள் , உள்லர் உரிொபர்ைள், அசு அிைொரிைள், 

ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் சபை அப்புைபக் ைொண்டு எபே 
தனதங்குொர்ைபின் ன்நத் ETI பன் த்து. லும் இந் ன்நத்ின் 
எபே து குல அத்து அது குந ிர்த்ி டடிக்ைைப 
டுக்கும் அிைொத்துடன் எபேகுந ிர்த்ி சனொை அது சல்தட 
ண்டும் ன்று அர்ைள் தரிந்துநத்ணர். CARE T அப்தின் இக்குணபேம் 
திொண்டுைள் ற்றும் உள்லர் தங்குொர்ைப ைொண்ட எபே உள்லர் புைொர் 
சனவு ிபே ண்டும் ன்று ETI ிடம் தரிந்துத்து. ஜணரி 
ற்றும் திப்ரி 2014 CARE T ற்றும் SAVE அப்புைபின் திிிிைலடன் 
டத்ப்தட்ட ர்ைொல்ைபில் ETI இொிரிொண புைொர் சன 
அப்தில் ஆர்ம் உள்பொ ன்று பிொை ரிில்ன ன்று 
ரிித்ொர்ைள், லும் TPF ல் உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் தன ைொனொை 
ETI இம்ொிரிொண சல்ைப ற்ைொள்ப ண்டும் ன்று தப்புில் 
ஈடுதட்டு பேைின்நணர். ணினும் ஜூன 2016 ரி இம்ொிரிொண சனில் 
ீிொை தின்தற்நிொை ரிில்ன. 
  

ETI ிழ்ொட்டில் இடம்தற்றுள்ப சல்தொடுைபின் பண்று திரிவுைபில் அசு 
ைொள்ைைபில் ொற்நங்ைள் ற்தடுத்தும் சல்தொடு ட்டு குநொண 
சர்ச்சைலக்குள்பொக்ைப்தட்டுள்பது. ஆணொல் ிழ்ொட்டிலுள்ப சின சபை 
அப்புைலடன் ொங்ைள் டத்ி ர்ைொல்ைபில் எபே பிொட்ட 
சொர்ந் அப்பு அல்னது ிறுணம் இந்ி அசொங்ைம் ன்ண சய் 
ண்டும் ன்று கூறுது சரிொைப் தடில்ன (குநிப்தொை இந்ிொின் 
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ைொனித்து னொற்நின் திண்ணிில்) ணினும் ிழ்ொடு ொினொபர் 
உரி சொர்ந் ைொள்ை ொற்நங்ைள் ீொண உள்லர் திச்சொங்ைப 
ஆரிக்ைனொம் ன்று ம்புொைவும் இ ைண்ித்துடன் ற்றும் 
ஆனொசணின் அடிப்தடில் சய்ப்தட ண்டும் ன்று ரிித்ணர். 
ணினும் இந் திச்சண சொர்ந் ைொள்ை ொற்நங்ைலக்கு தரிந்துப்தில் 
ETI ந் ித்ிலும் பிப்தடொை ைொிதத்ித் சலுத்தும் 
ைில் டந்துைொள்பில்ன. ஆணொல் தற்ப்தொன ற்றும் தின்ணனொட 
துநில் சுண்டன டுப்தற்கு ிழ்ொடு அசு டடிக்ைைள் டுக்ை 
ண்டும் ன்று திச்சொம் சய்ில் னொறும் தடத் சபை அப்புைள் 
அசொங்ைம் ீது அலத்த் அிைரிக்கும்தடி ETI ணது தரிந்து 
சல்தொடுைப உள்லர் திச்சொ பணப்புைலடன் எபேங்ைிக்ைில்ன 
ன்று ொற்நம் ரிித்ணர். லும் ிழ்ொடு அசுடன் தப்பு 
ற்க்ைொள்ற்கு ETI வ்பவு பற்சிைப டுத்துள்ப குநித்து 
ைள்ி லப்புைின்நணர். 2016ல் ிழ்ொட்டிலுள்ப எபே ொில் உரி 
ொண்டு ிறுணத்ின் திிணிி ைொள்ை சீர்ிபேத்த்ிற்கு ETI ணது 
சொந் தரிந்துந பற்சி பன்ணடுத்ொைவும் ஆணொல் அந் 
பற்சிைள் ற்தொது ிபேத்ப்தட்டொை ொன்றுொை ரிித்ணர். 

 
ஆள் சர்க்ை டத்ப்தடும் சபொங்ைபில் ETI ின் சல்தொடுைப 
தொபேத் ொங்ைள் ர்ைொல் டத்ி உள்லர் ற்றும் சர்ச் 
ொண்டு ிறுணங்ைலக்கு இட ETI இம்ொிரிொண சல்தொடுைபில் 
ஈடுதட ண்டுொ ன்ந ைள்ி உள்பது. இம்ொிரிொண சல்தொடுைபில் 
ற்ைண ஈடுதட்டுபேைி ிழ்ொட்டில் அந்துள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் 
இில் தனுள்பொை ரிித்ணர். ணினும் சின ொண்டு ிறுண 
திிிிைள் இம்ொிரிொண சல்தொடுைள் தனுள்பொை இபேந் தொிலும், 
இம்ொிரிொண சல்தொடுைள் இ ொண்டு ிறுணங்ைபின் ஆவுடன் 
சல்தடக்கூடும் ன்றும், லும் இம்ொிரிொண சல்தொடுைள் சின 
சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைபின் உிபடன் ற்ைண சல்தட்டு 
பேொை சின ஆள் சர்க்ை டக்கும் சபொங்ைபில் ிொித்ணர். இ 
இந் பநில் ிர்சித் ொண்டு ிறுண திிிிைள் பர்ச்சி 
திைலக்கு உி சய் ிட்டு ிட்டு ETI  ொபம் ற்ந அப்புைலம் 
சய்பம் திக்கு இட உள்ப ித்ிொசத்ில் ைணம் சலுத்துது 
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தனுள்பொை அபம் ன்று ிொிக்ைின்நணர். அொது சர்ச 
ிறுணங்ைப என்று ிட்டி, அர்ைலக்கு ிிொை சங்ைினிின் ீது 
உள்ப உந்து சக்ி தன்தடுத்ி, தற்தொன ற்றும் தின்ணனொட 
ிறுணங்ைபின் உரிொபர்ைள் ீது ொினொபர்ைள் உரி ீநல்ைப 
ட சய் அலத்ம் ைொடுப்தொகும் , எபேப ETI ொினொபர்ைள் 
துஷ்திொைத்ிற்கும் ீர்வுைொ உள்லர் சபை அப்புைலடன் 
உண்ொை ஈடுதட்டிபேந்ொல் ETI ின் ிட்டொணது தற்தனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் டிொண ொற்நங்ைப ற்தடுத்துில் 
ைணம் சலுத்ிிபேக்கும் ன்று ிொிக்ைின்நணர். லும் தற்தொனைள் 
ற்றும் ொிற்சொனைபின்  இனக்ைொை உள்ப சபொத்ிணரின் அனவு 
ற்றும் ினப்தப்பு தந்து ைொப்தடுொல் ிழ்ொட்டிலுள்ப சின 
ொட்டங்ைபில் ஆள் சர்க்ை டத்ப்தடும் சின சபொத்ிணரிட 
இ சொர்ந் ைல்ி ற்றும் ிட்டங்ைப சல்தடுத்துொல் ைட்டொத் 
ொின ட சய் படிொது ன்று அர்ைள் சுட்டிைொட்டுைின்நணர். 
ணணில் உரிொபர்ைள் இத்ிட்டங்ைள் சல்தடுத்ப்தடும் இடங்ைப 
ிட்டு ிட்டு று இடங்ைபினிபேந்து ஆட்ைப சர்க்ைனொம். இது எபே 
ிொொண அக்ைந; 2013 ல் ர்ைொல்ைபில் தங்ைற்ந ிழ்ொடு சொர்ந் 
ொண்டு ிறுணம் ற்றும் ொில் சங்ை திிிிைள் இந்ிொிலுள்ப 
த்ி , டக்கு ற்றும் ட ைிக்கு ொினங்ைபில் இபேந்து ிழ்ொட்டு 
தற்தொனைலக்கு தபேனினொண ொினொபர்ைள் திர்த்ப்தடுொை 
ரிித்ணர். 

 
பைர்ைலடணொண ETI ின் சல்தொடுைப தொபேத்ில், பைர்ைள் 
சுண்டல் ற்றும் ைட்டொத்ொில் சொர்ந் ொில் சூல்ைபில் 
திபுரிபொறு  ொற்றுொை ிழ்ொடு ற்றும் ொப்தொிலுள்ப ொண்டு 
ிறுணங்ைள் அங்ைிைரிக்ைின்நணர். ஆணொல் இந் ஆய்ின் ர்ைொல்ைள் 
ற்றும் இ ைள் தரிொற்நங்ைபில் தன ொண்டு ிறுணப் திிிிைள் 
பைவ்ர்ைலடன் சல்தடுது ன்தது ETI ின் ம் ற்றும் ஆற்நனின் 
சிநந் தன்தொடொை அபொ ன்று ைள்ி லப்திணொர்ைள். குநிப்திட்ட 
பைர்ைள் தண் ொினொபர்ைபின் உரிக்ைொை தரிந்து தசுதர்ைபொை 
ொநிணொல் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொன 
உரிொபர்ைள் இந் குநிப்திட்ட பைர்ைபின் ச ிட்டு 
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ிடுொர்ைள் ன்று சுட்டிைொட்டுைின்நணர். ETI ின் னபத்ில் Hedvees 

Christopher ன்ந ETI பேபுரி ொட்டத்ில் ஜூன் 2015ல் 17 பைர்ைள் தங்ைற்ந 
எபே திற்சி கூட்டத் குநித்து எபே சுொசிொண னப்திில் 
இவ்ொறு குநிப்திட்டொர்; 
இம்ொிரிொண பணப்த குநித்தும் ொங்ைள் ன்ண சய் ண்டும் ன்று 
ொண்டு ிபேங்ைள் அர்ைலக்கு டுத்துநப்த குநித்தும் பைர்ைள் 
சந்ைம் அடந்ணர். லும் இது அர்ைலக்கும் தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைலக்கு இட ிர்நொண ொக்ைத் ற்தடுத்தும் 
ன்று அர்ைள் அச்சம் அடந்ொர்ைள். தற்தொனைபில் இபம் தண்ைள் 
ிர்ைொள்லம் திச்சணைள் குநித்து அர்ைள் ண்கு அநிந்ிபேக்ைிநொர்ைள். 
ஆணொல் அர்ைலக்கு ைின் ைிடப்தொலும் தண்ைபின் தற்நொர்ைள் ங்ைள் 
ைள்ைலக்கு ன ைொபேொல் அர்ைள் ஆள் சர்க்ைில் ொடர்ந்து 
ஈடுதடுைிநொர்ைள். பைர்ைள் இபம் தண் ொினொபர்ைள் தற்தொனைபில் 
ிர்ைொள்லம் ைடிணொண சூல்ைப இவ்ொறு சுறுக்ைி கூறுைின்நணர். 
சல்தொட்டு  சுந்ிம் ீது ீி நைள் , பேத்து சனவுக்ைொை 
சம்தபத்ினிபேந்து ைித்ல் , ிகுிொண  திக்கு கூனி இன், 
ற்தொர்ொபர்ைபொல் ைடுொை டத்ப்தடுது லும் தற்நொர் 
ற்றும் பிபனைத்துடன் குநொண ொடர்பு தொன்ந இம்ொிரிொண 
திச்சணைள் குநித்து அநிவு இபேக்கும் தொிலும், ொற்நங்ைப ற்தடுத்தும் 
அனிற்கு அிைொம் இல்ன ன்று உர்ைிநொர்ைள்.(Christopher 2014) 
இந் னப்திில் ETI ின் திற்சிொபர்ைள் பைர்ைபின் அம்திக்ை 
வ்ொறு ொற்நி அக்ை பன்நொர்ைள் ன்று ர்ிக்ைிநது. அொது 
தற்தொனைலக்கு னக்கு ஆள் சர்க்ைக்கு தொொடிக்ைொண்டிபேக்கும் 
ினில், பைர் ன்தினிபேந்து இர்ைபின் தொங்ை இபம் தண்ைலக்கு 
ன ொய்ப்புைபின் ிைொட்டிொை ொற்நிக்ை பன்நணர். லும் 
இந் இபம் தண் ொினொபர்ைபின் ைபேத்துக்ைப டுத்துப்தில் தபேம் 
தங்கு உள்பது. லும் ர்புரி ொட்டத்ில் 150 பைர்ைள் சல்தடுொை 
இந் னப்திவு ரிப்தடுத்ிது. இந் கூட்டத்ில் தங்ைற்ந 17 
பைர்ைள் அடுத் கூட்டத்ிற்கு இபே பைர்ைப அத்துக் ைொண்டு  
ற்றுக்ைொண்டொர்ைள், ணணில் இந் 150 பைர்ைபில் தபேம்தொனொணொர் ETI  
பணப்தில் தங்ைற்நொல் ட்டு தரி அனினொண ொற்நங்ைப 
ற்தடுத்க்கூடும். த்துத்ில் இந் பணப்பு தற்ப்தொனைபில் 
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ொற்நங்ைப ற்ப்தடுத்க்கூடும் ன்நதொிலும், இந் இனக்ை அட இது 
எபே நபை ற்றும் ிச்சற்ந ிொை ொன்றுைிநது. ணணில் 
எபே குநிப்திட்ட ொட்டத்ில் சல்தடும் அணத்து பைர்ைப இபம் 
தண் ொினொபர்ைபின் னனுக்கு தரிந்துநக்கும்தடி சம்ிக்ை த்ொலும், 
தற்தொனைள் று பைர்ைள் பனம் சல்தட ொடங்ைனொம், குநிப்தொை 
அர்ைள் இந்ிொில் உள்ப ற்ந ழ்ொண ொட்டங்ைபினிபேந்து 
ஆட்ைப னக்ைொை ைொண்டு க்கூடி பைர்ைபின் ச 
ொடனொம். இவ்ொறு டந்ொல் ETIின் இந் பணப்திணொல் உண்டொகும் 
ொக்ைம் தணற்நொை அபம்.  
2013 ற்றும் 2014ம் ஆண்டுைபில் ிழ்ொடு ற்றும் ொப்தொில் ொங்ைள் 
ர்ைொல் டத்ி தபேம்தொனொண ொண்டு ிறுணம் ற்றும் ொில் 
சங்ைங்ைபின் திிிிைள் ETI ிட்டத்ின் சல்தொடுைள் ொினொபர்ைள் 
துஷ்திொைம் டக்கும் ற்றும் சல்தொட்டு  சுந்ிம் ட சய்ப்தடும் 
தற்தொனைள் ற்றும் ொிற்சொனைலக்கு உள்ப டிொை 
சல்தடுத்ப்தட ண்டும் ன்று ிொிக்ைின்நணர். பனில் 
ொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் Peer Group திற்சிின் ைபேப்தொபேப HER 

ிட்டத்ின் ொிரி சொர்ந்து டித் ETI ின் படிவு ொற்நம் 
அபிப்தொை அந்துள்பது. HER ிட்டத்ில் இடம் தற்ந திற்சி இபம் தண் 
ொினொபைள் ங்ைபது உடல் னத் வ்ொறு தண ண்டும் ற்றும் 
பேத்து உி ொடுது வ்ொறு ன்த குநித்ொகும். லும் இந் 
சபை அப்புைள் ETI இந் திற்சி ங்குற்கு PSG Institute of Medical 

Science and Research ன்ந அப்த ர்வு சய் குநித்து அக்ைந 
ரிித்ணர். ணணில் இந் அப்புக்கு ஜவுபித் துநபடன் பேங்ைிண 
உநவு உள்பது.   தற்தொனக்குள் சல்தடுத்ப்தடும் ETI ிட்டத் HER 

ிட்டத்ின் அடிப்தடில் சல்தடுத்துது ிழ்ொட்டில் உள்ப தற்தொன 
ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் ொினொபர் உரி 
ம்தடுத்துற்கு ொநொை ைீழ் அலத்தும் ன்று தபேம்தனொண அப்புைள் 
அச்சம் ரிிக்ைின்நணர். தற்தொனைபில் திபுரிபம் தண் ொினொபர்ைள் 
ிக்ைப்தடு உறுி சய்ற்கு ொநொை ன்சுத்ம் ற்றும் சுைொொம் 
சொர்ந் ஆனொசண ங்குன் ீது ைணம் சலுத்துொல் இந் 
தண் ொினொபர்ைள் தபேனில் தணடொட்டொர்ைள். லும் இில் 
தங்ைற்கும் ிறுணங்ைள் ொங்ைள் ETI படன் இந்து ைட்டொத் ொில் 
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திச்சணக்கு ீர்வு ைொ சல்தடுொை கூநி தொது ிர்சணத் ங்ைள் 
ீிபேந்து ிச ிபேப்த துொை இபேக்கும், ஆணொல் இது தனுள்ப ீர்வுைப 
ைண்டடற்க்ைொண பற்சிைப ைீழ் அலத்தும் ண்ம் அபம் ன்று 
இந் அப்புைள் ம்புைின்நணர். உொொை தற்தொனைலக்குள் 
சல்தடுத்ப்தடும் ிட்டத் HER ிட்டத்ின் ொிரி சொர்ந்து 
டிக்கும் ETI ின் ஆம்த படிவு ிைவும் ன்ொணது ன்று 
ர்ித்ொர் SOMO ின் Pauline Overeem.  லும் அ அடுத் அபேட 
ின்ணஞ்சனில் இன் தொபேப அர் ிபக்ைிணொர். 
இந் ிட்டத்ின் தணுக்ைங்ைபப் தற்நி ணக்கு ரிொது, ஆணொல் ன்ண 
ொன்றுைிநது ன்நொல்..., இந் ிட்டம் ொில் சொர்ந் சுைொொம் ற்றும் 
தொதுைொப்புடன் சொர்ந் அதொங்ைபில் உள்ப இப்த பிப்தடுத்ொல் 
தண்ைபின் ஆொக்ைிம் , சுத்ம் ற்றும் ஊட்டச்சத்ின் ீது ைணம் 
சலுத்துைிநது. இில் திச்சண ன்ணன்நொல் HER ிட்டொணது எபே 
ன்ொண ைட்டத்துக்குள் சிக்ைிக் ைொண்டொை ொன்றுைிநது. HER 

ிட்டொணது உண்ொண திிட சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு சொர்ந் 
திச்சணைலக்கு ீர்வு ைொணும் ண்ம் இல்னொது. லும் இது தண் 
ொினொபர்ைப சங்ைொை அற்கு ி குக்ைில்ன. 
இத்ிட்டத்ிற்கு சரிொண அணுகுபந ைிடொது. இது இ 
ன்ொக்குைின்நது.  
இற்கு ொநொை ொங்ைள் ர்ைொல் டத்ி ETI ஊிர்ைள் ற்றும் 
ஆனொசைர்ைள், HER ிட்டம் தற்தொனைலடன் உந பர்த்துக் 
ைொள்ற்கு எபே டுொள் ிட்டத்ின் எபேதொைம். இது அடுத்தடி 
ொினொபர் உரி சொர்ந் திச்சணைப ETI பன்க்ை ிகுக்கும். 
சிங் அர்ைப தொபேத்ில் ETI தற்தொனக்குள் அனுி தந பல் 
ைட்டொை ொினொபர்ைபின் ஆொக்ைிம் ீது ைணம் சலுத்துது 
அசிம். 
சிங்: ஆணொல் ஜவுபித் துந தொபேத் அனுி தபேது எபே 
தரி ிம், தற்தொனைலக்குள் அனுி தபேது ன்தது ிைவும் 
ைடிணம். 
மர்ைொணல் டுத்துயொர்: ண ஆொக்ைிம் சொர்ந் ிங்ைள் ீது 
பனொொை ைணம் சலுத்துொல் அனுி தந துங்குற்கு இது எபே 
பிொண ி ன்று கூறுைிநரீ்ைனொ? 
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சிங்:  ஆம், ைண்டிப்தொை; ொன் சொல்ன பேது ன்ணன்நொல் இது எபே 
அச்சுபேத்ல் இல்னொத் ி, ணினும் இது தபேம்தொனணர்ைள் எபே 
திச்சணொை ற்றுக்ைொள்லைின்நொர்ைள், ஆணொல் டுத் உடண ஊித் 
குநித்து ொங்ைள் தச துங்ைிணொல் அனுி தபேது ிைவும் 
ைடிணொைிிடும். தொபேங்ைள் அசில் ரீிொை தற்தொனத்துந ன்தது 
தின்ணனொட துந ிட ிைவும் னி ொய்ந்து (Vinita Singh, ETI , 

ஆனொசைர் ர்ைொல் October 2013). 
 

இறுிில் 2016 ஆம் ஆண்டில் துக்ைத்ில் எபே புி திற்சி 
டத்துற்கு ETI தன தற்தொனைபிடிபேந்து அனுி தற்நது. இந் திற்சி 
இபம் தண் ொினொபர்ைலக்கு ன் சுத்ம் ற்றும் ங்ைள் ஆொக்ைித் 
வ்ொறு தொரிப்தது ன்ந ஆனொசண ங்கு ிஞ்சுைிநது. 
ொநொை இந் புி திற்சி ிட்டொணது சல்தொட்டு  சுத்ந்ிம் சொர்ந் 
உரி, கூட்டப்பு சுந்ிம், சட்டப்பூர் குநந்தட்ச கூனி உள்பிட்ட 
இந்ி சட்டங்ைள் ொினொை ங்ைப்தடும் தன சட்டங்ைப குநித் 
ைல்ைள் ங்ைப்தட்டு பேைின்நது (ணினும் ETI ில் குநிப்திட்டுள்ப Living 

Wage தற்நி குநிப்திடில்ன).   PSG க்கு ொநொை இந் திற்சி ிட்டொண Centre 
for Responsible Business (CRB) ன்று புது டில்னிினிபேந்து இங்கும் எபே இந்ி 
ொண்டு ிறுணத்ொல் சல்தடுத்ப்தடுைின்நது. 
 

2016ல் ETIின் சின உறுப்பு அப்புைலடன் ொங்ைள் ற்க்ைொண்ட ைல் 
தநிொற்நத்ில் இ அர்ைள் எபே ர்நொண பர்ச்சிொை ைொண்தொை 
ரிித்ணர். ஆணொல் ETI க்கு உள்லம் பி உள்ப இ ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ொினொபர்ைள் Peer Group ிட்டம் அடிப்தடில் நொணது 
ன்ந ண்ணுைின்நணர். உொொை எபே இந்ி ொண்டு ிறுணத் 
சொர்ந் எபே திிிி ொர்ச் 2016ல் ிழ்ொட்டில் டந் எபே ஆனொசண 
கூட்டத்ில் தங்ைற்நொர், அர் ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டம் குப்தடிொை 
உள்பொை ிொித்ொர். இந் தொர்ொபர் பந்ிண ிட்டத்ில் 
ொினொபர்ைலக்கு ன் சுத்ம் ற்றும் சுைொொம் குநித்து திற்சி 
ங்ைப்தட்டது ொற்நம் அபிப்தொை ரிித்ொர். ணணில் சிறு திொம் 
ற்றும் பிில் தொிப்தடக்கூடி தண்ைள் ீது தொறுப்த ிிப்தது 
தொல் ொன்நிது. இ தர் ணிப்தட்ட ைில் தண் 
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ொினொபர்ைலக்கு ங்ைள் உரி சொர்ந் திற்சி அபிப்தது ந் 
ொற்நத்பம் ிபிக்ைொது ன்று ிொித்ொர். ணணில் இது   தண் 
ொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைபின் உரிொபர்ைள் த்ிில் அிைொம் 
சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைள் இன் ொினொை ீர்வு ைண்டட படிொது. இந் 
தொர்ொப தொறுத் ைட்டொத்ொில் சூனில் சிக்குண்டு ைிடக்கும் 
இந்ி இபம் தண்ைலக்கு அர்ைபின் உரிைள் குநித் ிிப்புர்வு 
ட்டு தொொது அர்ைலக்கு தரிந்துக்கும் ரீிினொண ஆவு , 
லும் அர்ைள் ொில் சங்ைம் சர்ந்து கூட்டொை குநல் லப்த ொய்ப்பு 
ங்ை ண்டும் ( இந்ி ொண்டு ிறுண திிிி  E-mail – 2016). 
        
லும் ETI ிழ்ொடு ிட்டம் ொினொை ைட்டொத் ொில் குநித் 
திச்சணைலக்கு ீர்வு ைண்டட படிபம் ன்று ம்திக்ை ரிித் ETI  
ொண்டு ிறுணத்ின் திிிிைலம் ஆொக்ைிம் சொர்ந் திற்சிைபபம் 
ொண்டி, சப்பர்ைபின் ொிற்சொனைபில் டிொை சல்தடுக் 
குநித்து எபே உறுிொண ீண்டைொன ிட்டம் ீது எபே உடன்தொட்ட ட்ட 
டுத்துக்ைொள்பப்தட்ட ம் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைபொல் 
பன்ணடுக்ைப்தட ண்டிிபேந் பற்சிைபபம் குநித்து ொற்நம் 
அடந்ணர். 2016ல் எபே ETI ொண்டு ிறுண திிிி இவ்ொறு கூநிணொர். 
ிழ்ொடு தின்ணனொட துநில் ொற்நங்ைப ற்தடுத் ங்ைலக்கு 
தின்ணனொட ிற்தணொபர்ைபின் ைொள்பல் ிநன் ற்றும் சல்ொக்கு, 
..., ETI ின் அனுகுபந சூழ்ினைபில் ொற்நத் ற்தடுத்தும் 
ன்று ம்புைிநன்.., அைொை ொற்நங்ைப ற்தடுத்க்கூடி சின 
பணப்புைபில் என்நொை இபேக்ைக் கூடும்.., ொங்ைள் ிர்தொர்ப்தது 
தற்தொனைலக்குள் ொில் சங்ைங்ைள் அனுிக்ைப்தட ண்டும், ஆணொல் 
இ குநித் தடம் இல்னொல் இபேப்தது ிக்ி அபிப்தொை உள்பது. 
இற்க்கு ETI ிடம் ண்கு ைபேத்ில் ைொள்பப்தட்ட ிட்டம் இல்ன. எபே 
ைொனைட்டம்  சரி, எபே பேடத்ிற்கு ொங்ைள் ைொத்டிொை உள்ப 
இபம் தண்ைபின் ஆொக்ைிம் சொர்ந் ிட்டத் சல்தடுத்  
தொைின்நொம். இண்டொது பேடம் அர்ைபின் உரிைப குநித்து 
ொங்ைள் தசப்தொைின்நொம். ஆணொல் இற்க்கு பிப்தடொண அட்ட 
அல்னது சப்பர்ைபின் ம்திக்ை தந ீண்ட ைொன ிட்டம் இல்ன. 
லும் சபை உொடலுக்கு எபே கூட்டப்த உறுொக்குது ற்றும் 
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தரிந்துப்தற்கு ிட்டம் இல்ன. (ETI உறுப்பு ொண்டு ிறுண திிிி 
ின்ணஞ்சல் 2016) 
 

ிழ்ொட்டில் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
ைட்டொ சூல்ைபில் திபுரிந் இபம் தண் ொினொபர்ைலடன் ொங்ைள் 
டத்ி ர்ைொல்ைள் ற்றும் குல கூர்ொக்கு ைனந்துொடல்ைபின் 
அடிப்தடில் ங்ைள் ைபேத் பன்க்ைிநொம். அது ன்ணன்நொல் 
ணிப்தட்ட பநில் தண் ொினொபர்ைலக்கு ங்ைபது உரிைள் 
குநித்து திற்சி தறுொல் ட்டும் தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட 
ொில் சொனைபில் ர்நொண ொற்நங்ைள் ற்தட்டு ிடொது. 
சல்தொட்டு சுந்ிம் இபேந்தொிலும், ைிொப்புங்ைபில் உள்ப னித் 
சபொத் சொர்ந் இபம் தண்ைள் தொகுதொடுைப ீநி ங்ைள் 
உரிைப ின ொட்டுது ிைவும் ைடிணொண என்று. லும் 
உரிொபர்ைபொல் ிிக்ைப்தட்ட ைொனொபிின் துின்நி 
பிபனைத்துடன் ொடர்புைொள்ப இனொ ினில் அர்ைபின் 
உரி ின ொட்டுது லும் ைடிணொை அபம். ங்ைள் 
ிப்தடீ்டின் தடி ொினொபர்ைபின் உரி ிக்ைப்தடுில் ம்தொட்ட 
ைொ ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் ொினொபர் உரிைலக்கு 
தரிந்துப்தில் னொறு தடத் ொண்டு ிறுணங்ைள் 
தற்தொனைலக்குள் அனுிக்ைப்தட்டு இபம் தண்ைலடன் ம்திக்ைின் 
அடிப்தடிினொண உநவுைப பர்க்ை ண்டும் அப்தொது இவ்ிறு 
அப்புைலம் தண் ொினொபர்ைலக்கு தரிந்துநைப ற்க்ைொண்டு 
தண்ைள் ொொை ங்ைலக்ைொை தரிந்துக்ை சங்ைங்ைப அத்துக் 
ைொள்ில் உ படிபம். 

லும் டிொண அனுகுபந ற்க்ைொள்ப ETI க்கு தொதுொண 
உந்து சக்ி உள்பொ? 

ங்ைள் ஆய்வுக்ைொண ர்ைொல்ைபில் ETI ின் ன சல் ஊிர்ைள் 
(ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைப) ொினொபர் உரி 
திற்சி ங்குற்கு தற்ப்தொன உரிொபர்ைப உடணடிொை உந்துது 
சொத்ிப்தடொது ன்று ரிித்ணர். ணணில் ETI  ின் ிறுணம் சொர்ந் 
உறுப்திணர்ைலக்கு பல் அடுக்கு சப்பர்ைபொை இல்னொ தற்ப்தொனைள் 
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ீது ஆனர்ைலக்கு தொதுொண உந்து சக்ி இல்ன ன்று ிொிக்ைின்நணர். 
ETI ின் ிட்டத் ன ொங்கும் Debbie Coulter அர்ைள் ிழ்ொட்டில் 
தற்தொனைபில் உற்தத்ி சய்ப்தடும் தல் இைபில் UK ற்றும் Europe க்கு 
தின்ணனொட ற்றுி சய்பம் சின உள்லர் ொிற்சொனைலக்கு 
ிற்தண சய்ப்தட்டொலும் ிழ்ொட்டில் உற்தத்ிொகும் தபேம்தொனொண 
தல் இைள் ற்ந ொடுைலக்கு ற்றுி சய்ப்தடுொை குநிப்திட்டொர். 
(Debbie Coulter ர்ைொல்; October  2013). ன் த ரிிக்ை ிபேப்ததடொ 
ற்நொறு ஜவுபிதுந திிிி உள்லர் தின்ணொனொட ற்றுிொபர்ைள் 
ிழ்ொட்டில் உள்ப தற்ப்தனைபில் உற்தத்ி சய்ப்தடும் தல் இைபில் 
7-8% ட்டு தன்தடுத்துொை சுட்டிைொட்டிணர். ிழ்ொட்டில் உற்தத்ி 
சய்ப்தடும் தல் இைனின் தபேம்தங்கு ங்ைொப சம், துபேக்ைி, சீணொ 
ற்றும் ைொரிொ தொன்ந ொடுைலக்கு ற்றுி சய்ப்தடுைின்நது. திப்ரி 
2014 ல் South indian mills Association (SIMA). திிிிபடன் ொங்ைள் டத்ி 
ர்ைொல் ETI SIMA க்கு அச்சுறுத்னொை இபேப்தற்ைொண உர்வு ிச்சொை 
இல்ன. HER ிட்டத்ின் அடிப்தடில் டிக்ைப்தட்ட ொினொபர் Peer 

Group ிட்டத்ிற்கு ஆவு ங்குில் SIMA ின் Dr. K. சல்ொjஜூ ிற்கு 
ந் ஆட்சதணபம் இல்ன, லும் இத்ிட்டம் ஜவுபித்துநபடன் 
பேங்ைிண ொடர்புட PSG ொல் சல்தடுத்ப்தட்டிபேந்து.   
 

ொம் இ இந்து சல்தடுத்துொம் ன்று ETI ின் திிிிைபிடம் 
ொன் ரிித்ன். PSG ற்றும் SIMA, ணணில் PSG ின் எபே ிர்ொை 
அங்ைொனர் பன்ணொல் ிர்ொை அநங்ைொனர் ங்ைள் ன ைிப்தர் 
ஆை இபேந்ொர். ங்ைள் பன்ணொல் இண்டு ன ைிப்தர்ைள் PSG  

ிறுணத் சொர்ந்ர்ைள் அர்ைள் இந் சங்ைத்ின் ைப்டன்ைபொை 
இபேந்ர்ைள். (அொது SIMA ின்). ண ொன் சொன்ணன் ங்ைலக்கு ந் 
திச்சணபம் இல்ன. (Dr.K . சல்ொjஜூ ர்ைொல் 2014).  

        

ETI அல்னது று ொொை இபேந்ொலும் அர்ைள் ைட்டுக்ைொண்டன்தடி, 
ணினும் Dr. சல்ொஜு அர்ைள் ொண்டு ிறுணங்ைள் அல்னது ொில் 
சங்ைங்ைப தற்தொன ற்றும் தின்ணனொட ிறுணங்ைலக்குள் அனுிக்ை 
SIMA  எப்புல் அபிக்ைொது ன்ந லுொண ைபேத் ரிித்ொர். ொண்டு 
ிறுணங்ைள் அல்னது ொில் சங்ைங்ைப தற்தொனைலக்குள் 
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அனுிப்தது பற்நிலும் ற்நது, ணணில் ிை சிநி 
ண்ிக்ைினொண தற்தொனைள் ட்டு ைட்டொத் ொில் 
டபநைபில் ஈடுதடுொை அர் ிொித்ொர். லும் அசின் அனொக்ை 
டடிக்ை இர்ைப ிக்கு ைொண்டு தொதுொணொை உள்பொை 
அர் ரிித்ொர்.  
 

தற்தொனைள் ீது ETI க்கு உள்ப உந்து சக்ி குநித் ைள்ிக்கு ஆய்ில் 
தங்ைற்ந தனர் எபேப ETI ின் ிறுணங்ைள் ங்ைள் ிிொை 
சங்ைினிின் அடிச்சுடுைப தற்தொனைலக்கு அடொபம் ைொ 
படிந்ொல் ிபேங்ைலக்கு தற்தொனைள் ீது உள்ப ொக்ைத் 
அிைரிக்ைக்கூடும் ன்று ிொித்ணர். ிழ்ொட்டில் உற்தத்ி சய்ப்தடும் 
தல் இைபின் எபே ைிசொண அபவு சீணொ, துபேக்ைி ற்றும் 
ங்ைொபசத்ில் உள்ப சர்ச உற்தத்ி ிறுணங்ைலக்கு ற்றுி 
சய்ப்தடுைின்நது ண இந் தல் இின் எபே ைிசொண அபவு ETI 
ில் உறுப்திணர்ைபொை உள்ப சர்ச ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினிின் 
தன்தடுத்ப்தடக்கூடி ொய்ப்பு உள்பது. எபே ப அந்ந் ொடுைபில் 
உள்ப சப்பர்ைள் ிொை ங்ைள் ிிொை சங்ைினி ிழ்ொட்டில் 
உள்ப தற்தொனைலக்கு   அடொபம் ைொ படிந்ொல் அது ETI ின் உந்து 
சக்ி அிைரிக்கும் , ணணில் ிழ்ொட்டில் ைட்டத்ொிலுக்கு 
ீர்வுைொ எத்துப்பு ல்ைொ தற்தொனைபினிபேந்து சீணொ ற்றும் ங்ைொப 
சத்ிலுள்ப ங்ைள் சப்பர்ைள் தல் இைப ொங்ை ொட்டொர்ைள் 
ன்று அச்சுறுத்னொம். ஆய்ின் ர்ைொல் ொடர்ந்து எபே ின்ணஞ்சல் 
தரிொற்நத்ில் Pauline Overeem  அர்ைள் சர்ச தின்ணனொட திொண்டுைள் 
இவ்ொறு சய்ண்டும் ன்று SOMO  தன ைொனொை ிபறுத்ி பேொை 
ரிித்ொர். 
  

SOMO  திொண்டுைப அி ிட்ட ிபேம்புைிநொர்ைள், அப்தொது திொண்டுைள் 
ங்ைள் ொத் ிிொை சங்ைினிக்கு தொபேப்தற்ை படிபம். தொறுப்பு 
ற்தன் துக்ைொை திொண்டுைள் அர்ைபின் ிிொை சங்ைினிில் 
தற்தொனைள் ற்றும் இறுிில் அற்கு அப்தொல் உள்ப ட்டங்ைப 
அொது தபேத்ி ொட்டங்ைள் etc.., திங் சய்து அந் ைன 
பிப்தடொை ஆக்ை ண்டும். பிப்தடத்ன் ன்தது எபே படிவு 
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ஆைிிடொது. ஆணொல் இது ொினொபர்ைலக்கு அர்ைள் தி புரிபம் சூனில் 
சர்ச த் புரிந்துைொள்ப உவும் லும் அர்ைள் ங்ைள் 
உரிைப ைொறுற்கு தொதுொண டி தொபேப ங்கும். உர்வு 
ிக்ை தைர்ொர் ொங்ைள் ொங்கும் அடைள் ங்ைிபேந்து தநப்தடுைின்நது 
ன்த அநி ண்டும் அப்தொதுொன் அர்ைள் ைபின் அடிப்தடில் 
ர்வு சய் படிபம். சபை அப்புைப தொறுத் ில் 
பிப்தடத்ன் இபேந்ொல் அர்ைள் திொண்டுைப தொறுப்தற்ை 
க்ை படிபம். (Pauline Overeem , SOMO Email June 2016). 
 

ிழ்ொடு ிட்டத்ில் சம்ந்ப்தட்டுள்ப எபே ETI ஊிர், ETI ின் பத்ப்பு 
சற்குல, ETI ிறுணங்ைபின் உந்து சக்ி அிைரிக்கும்தடி ETI 

ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினிைப தற்தொனைலக்கு அடொபம் 
ைொண்த குநித்து ஆனொசித்ொை ரிித்ொர். ஆணொல் ிிொை 
சங்ைினிைபின் அடிச்சுடுைப அடொபம் ைொண்தில் அிைதடிொண ன 
இபேந்ொல், சல்குல அ பன்ப்தடுத்ில்ன. லும் உள்லர் 
அசொங்ைம், சபை அப்புைள் ற்றும் ஜவுபித்துநின் டி ஈடுதொட்டுடன் 
உறுொக்ைப்தட்ட ிழ்ொட்டு ிட்டத்ின் அனுகுபநொணது ETI உறுப்பு 
ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினி அடொபம் ைண்டு அன் ீது 
ொக்ைத் ற்தடுத்தும் அடிப்தடில் அந்துள்ப ல் ொடங்ைி ைீழ் 
ொக்ைி அனுகுபந ிட ினொண ற்றும் பலொண 
அனுகுபநொகுன்று பத்ப்பு சல் குலிணர் உறுிதடுத்ிணொர்ைள். 
(ETI ஊிர் ர்ைொல் 2014). 
 

ETI ின் ொண்டுிறுணம் ற்றும் சபை அப்புைப சொர்ந் குலக்ைள் 
ிழ்ொடு ிட்டத்ின் எட்டுொத் டிப்த ஆரித்ொ ன்ந 
ைள்ிக்கு தல்று ஆய்வு தங்ைற்தொபர்ைள் தல்று ைபேத்துக்ைப 
ரிித்ணர். இற்கு பந்ிண தத்ிில் ற்க்ைொள் ைொட்டப்தட்ட ETI 

ஊிர், ETI ிழ்ொடு ிட்டத் டித்தொது ETI   பனொதொ 
சல்குல ிபேிது. அில் இண்டு ொண்டு ிறுணம் சொர்ந் , 
இண்டு ொில் சங்ைம் சொர்ந் ற்றும் இண்டு ிறுணம் சொர்ந் 
திிிிைள் இடம்தற்நிபேந்ணர். இந் சல் குல ிறுணங்ைபின் 
ைண்ொட்டங்ைள் படிடுத்ல் டபநின் ீது ஆிக்ைம் 
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சலுத்க்கூடொது ன்த உறுி சய் ிறுப்தட்டது. ணினும் ஆய்வு 
ர்ைொல்ைள் ற்றும் அ ொடர்ந் ைல் தரிொற்நங்ைள் ETI ொண்டு 
ிறுணங்ைபின் சின திிிிைபின் சின திிிிைள் சல்குல 
ிபேப்தட்டதொிலும் ETI ின் சபை அப்புைப ிட ETI ின் 
ிறுணங்ைலக்கு ிழ்ொடு ிட்டத்ின் டிப்தின் ீது அிைதடிொண 
ொக்ைம் இபேந்ொை சுட்டிைொட்டிணொர்ைள். உொொை ன குநிப்திடப்தட்டது 
தொன ETI ின் ொினொபர்ைள் Peer Group ிட்டம் ஆம்தத்ில் பலக்ை பலக்ை 
ஆொக்ைிம் சொர்ந் ஆனொசணைப ங்கு சொர்ந்து இபேந்து. தன 
ETI ொண்டு ிறுண திிிிைள், ETI  சபை அப்புைள் எபேப 
ொினொபர் Peer Group  ிட்டம் பன்ணடுக்ைப்தட்டொல் அில் குநந்தட்சம் 
எபே ொக்ைம் ொில் சொர்ந் ஆொக்ைிம் ற்றும் தொதுைொப்தொை 
இபேக்ைண்டும் ன்று ிொித்ணர். லும் தற்தொனைபில் டதறும் 
இ ொினொபர் உரிைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு பிொை 
நறுக்ைப்தட்ட ிட்டத் ைொண்டுள்பொை இபேக்ை ண்டும் ன்றும் 
ிபறுத்ிணொர்ைள். 2016ல் ொினொபர் உரி திற்சிக்கு 
சர்த்துக்ைொள்லம்தடி ிரிொக்ைப்தட்டிபேந்ொலும் ETI ொண்டுிறுணப் 
திிிிைள் ங்ைள் குநந்தட்சம் ETI ிட்ட சல்தொடுைபின் பல் சின 
ஆண்டுைலக்கு ங்ைள் ைபேத்துக்ைள் புக்ைிக்ைப்தட்டொை ரிித்ணர். (ETI 
ின் ொண்டுிறுண திிிி ின்ணஞ்சல் 2016). 
 

ETI ின் ிறுணங்ைள் ங்ைள் உந்து சக்ி ம்தடுத்தும்தடி 
ிழ்ொட்டிலுள்ப தற்ப்தனைலக்கு ங்ைள் ிிொை சங்ைினி 
அடொபம் ைொ ண்டுொ ன்ந ைள்ிக்கு எபே ETI ொண்டு 
ிறுணத்ின் திிிி இவ்ொறு கூறுைிநொர். 
 

ொங்ைள் (அொது ETI ின் உறுப்பு ொண்டு ிறுணங்ைள் சொல்னிக் ைொண்டு 
பேது ன்ணன்நொல், ிழ்ொட்டில் ETI ஆற்றும் திின் பக்ைி தனன் 
ன்தது ிிொை சங்ைினிின் ீது அிைதடிொண உந்து சக்ி 
ற்தடுத்க்கூடி அனிற்கு ிற்தணொபர்ைப தபேனில் என்று 
ிட்டுது ஆகும். (ETI ின் ொண்டு ிறுண உறுப்திணர் ின்ணஞ்சல் 2016). 
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ணினும் தபேம்தொனொண ETI ிறுணங்ைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினி 
ிழ்ொட்டிலுள்ப தற்தொனைலக்கு அடொபம் ைண்டடந்ொலும் இந் 
ைல்ைப ETI  ின் ொண்டு ிறுணங்ைள் அல்னது ொில் 
சங்ைங்ைலக்கு ரிப்தடுத்ில்ன ன்று ல் குநித் தர் 
சுட்டிைொட்டுைிநொர். உொொை ETI ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினி 
திங்ை சய்ில் அர்ைலட ொத் ிிொை சங்ைினிபம் 
இடம்தற்றுள்பொ ன்தது பிொை இல்ன. அொது ிழ்ொடு 
தற்தொனைபினிபேந்து தல் இைப ைொள்பல் சய்பம் சீணொ ற்றும் 
ங்ைொப சத்ில் அந்துள்ப இந்ிறுணங்ைபின் தின்ணனொட 
ொிற்சொன இடம் தற்றுள்பண ன்தது பிொை இல்ன, அல்னது 
ிழ்ொட்டினிபேந்து தநப்தடும் தின்ணனொடைபின் ிிொை சங்ைினிைப 
ட்டும் திங் சய்ிபேக்ைிநொர்ைபொ ன்தது ரிில்ன. (ETI 
ொண்டுிறுண ஊிர் திிிி ின்ணஞ்சல் 2016). 
 

இது எபே பக்ைி ித்ிொசம், ணணில் ிழ்ொட்டிலுள்ப 
தற்தொனைபினிபேந்து தண் இைப தறும் சீணொ ற்றும் ங்ைொப 
சத்ில் அந்துள்ப ொிற்சொனைபில் தபேம்தொனொணர்ைள் ETI 

ிறுணங்ைலக்கு சப்ப சய்தர்ைபொை இபேந்ொல் அப்தொது ிழ்ொட்டு 
தற்தொபைள் ீது ETI ிபேங்ைலக்குள்ப உந்து சக்ி இது ைிசொை 
அிைரிக்கும் ணினும் ETI ின் ிறுணங்ைள் இந் ிங்ைப தைிர்ந்து 
ைொள்ப ிபேம்தொ ில் ETI ில் உள்ப சபை அப்பு ETI ின் 
ிறுணங்ைலடன் இந்து இந் உந்து சக்ி தன்தடுத் படிொது. 

 

ICN இன் Marjin Peepercamp ன்தர்ைள் ிிொை சங்ைினி அடொபம் 
ைொண்தது ிைவும் ைடிணொணது ன்ந சர்ச தின்ணனொட ிறுணங்ைபின் 
கூற்ந ைள்ி ொரிக்ைப்தடும் தல் இைபின் ம் தொன்ந 
தற்தொனைபின் இ சல்தொடுைள் ீது ிறுணங்ைலக்கு ைட்டுப்தொடு 
இபேக்ைில் சர்ச ிறுணங்ைள் ங்ைள் ொத் ிிொை சங்ைினி 
அடொபம் ைண்டு ிங்ைப பிிடுற்கு உள்பொர்ந் சிக்ைல்ைள் 
ற்றும் உள்ொக்ை டொை அந்துள்பது ன்று சுட்டிைொட்டுைின்நொர். ( 
Marjin Peepercamp ர்ைொல் March 2014). 
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ண்டண VS  குி – ஆடர்ைப த்துசய்பம் அச்சுறுத்ல் 
தனுள்பொ? 

சர்ச ிறுணங்ைள் சப்பர்ைள் ங்ைள் ிிபநைலக்கு இங்ை 
சய்ற்கு ஆடர்ைப த்து சய்து ிடுொை அச்சுறுத்து எபே 
பக்ைி ிபநொை உதொைிக்ைிநொர்ைள். சின சூழ்ினைபில் 
இம்ொிரிொண அச்சுறுத்ல்ைள் தனுள்பொை இபேந்ொலும், இம்ொிரிொண 
அச்சுறுத்ல்ைப உந்து சக்ிொை தன்தடுத்துது ன்தது எபே 
ைள்ிக்குநிொை அனுொணொகும். உொொை ன்டத் 
ைொட்தொடுைலக்கு ைட்டுப்தடுது ன்தது எபே ிபந, ஆை இந் 
ைொட்தொடுைப ீறும் ொிற்சொனைபினிபேந்து ஆடர்ைப இடம் 
ொற்றுொல் ிிொை சங்ைினிின் தூய் ைொக்ைப்தடும் ன்தது எபே 
அனுொணம். ொினொபர்ைபின் ணி உரிைள் ிக்ைப்தடொது சர்ச 
தின்ணனொட ற்றும் ைொனி துநின் ிிபநொை உள்பது (குநிப்தொை 
கூட்டப்பு சுந்ித் ீறுது) ண ஆடர்ைப நொறு 
சப்பபேக்கு ன்டத் ிிபநைலக்கு இங்ைொ ொிற்சொனக்ை 
ற்றும் ிழ்ொட்டில் டத்ப்தட்ட ர்ைொல்ைபில் தன தற்தொனைள் 
ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைள் இந்ிொில் உள்பைப  தொன 
உள்லர் ற்றும் சர்ச திச்சொங்ைலக்கு சர்ச ீித்துந சொொ 
குநிர்த்ி சல்பநைலக்கும் உட்தடுத்துில்ன ன்று ொித்ணர். 
ொில் சொர்ந் சூல்ைப ம்தடுத்துில் சனவுைள் உள்பொைவும் 
ிழ்ொட்டினிபேந்து ைொல்பல் ின உர்ந்ொல் இந் ிறுணங்ைள் 
ங்ைள் ஆடர்ைப ற்ந ொடுைலக்கு இடம்ொற்நக் கூடும் ன்றும் 
ரிிக்ைின்நணர். உொொை SIMA ின் Dr. Selvaraju இவ்ொறு கூறுைின்நொர். 
 

இன்று ிழ்ொட்டு தற்ப்தொனைள் குநிப்தொை SMIA உறுப்திணர்ைள் ொங்ைள் 
அிைொை ங்குைின்நொம், அசொங்ைம் தரிந்துப்த ிட சிநப்தொண 
சிைப ங்குைிநொம், சீணொ தொன்ந ற்ந தொட்டி ொடுைபில் 
க்ைொை ங்ைப்தடு ிட சிநப்தொணொகும். இத்ொன் ொண்கு 
பேடங்ைலக்கு பன் ிபேப்பூரில் டதற்ந தங்குொர்ைபின் கூட்டத்ில் 
ொன் ரிப்தடுத்ிணன். அப்தொது ொன் பிப்தடொை சொல் 
ிடுத்ன். ீங்ைள் எபே பேடத்ில் 5 அல்னது 6 தற்தொனைப 
ிர்சிக்ைிநரீ்ைள், ொம் எபே தத்து உறுப்திணர்ைள் ைொண்ட குல 
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அப்தொம், ீங்ைள், ொண்டு ிறுணங்ைள் , ETI, FLA, ொன் ற்றும் 
அசொங்ைம். ீங்ைள் சீணொில் உள்ப ந்து சிநந் தற்தொனைலக்கு எபே 
சுற்றுதத் ற்தொடு சய்பங்ைள். ீங்ைள் ங்ைொபசம் ற்றும் 
தொைிஸ்ொணில் உள்ப ந்து தற்தொனைலக்கு எபே சுற்றுப் தத்ிண 
ற்தொடு சய்பங்ைள் இிட சிநந் ொில் சிைள் , னன் சிைப 
ங்கும் எபே தற்தொன ீங்ைள் அடொபம் ைொட்டிணொல் அப்தொது 
ொன் ீங்ைள் கூறு ற்றுக்ைொள்ைிநன்.  
 

அற்கு ந் திிபத்பம் இல்ன.., ETI ிடம் இபேந்து திிபத்ம் 
இல்ன, FLA  ிடம் இபேந்து திிபத்ம் இல்ன, ொண்டு 
ிறுணங்ைபிடிபேந்தும் திிபத்ம் இல்ன. அர்ைள் ொடர்ந்து இல்ன 
, இல்ன ங்ைள் திொண்டுைள் இங்கு ைொள்பல் சய்ைிநொர்ைள் ொங்ைள் 
இ குநித்து உங்ைப ொடர்ந்து ொக்குொம் ன்று கூறுைிநொர்ைள். இது 
ிொொணது இல்ன. ( K. Selvaraju, SIMA ர்ைொல் Feb 2014). 
  

இது ETI  ின் ிட்டம் சொர்ந் அணுகுபநக்கு எபே சொனொை உள்பது. ETI 

ின் றுக்ைப்தட்ட ஆொங்ைப என்தது புள்பிில் தகுிைபில் உள்ப 
குநிப்திட்ட ிிொை சங்ைினிைள் ீது ைணம் சலுத்துில் சனிடுது 
அநிவுப்பூர்ொை இபேக்கும் தொிலும் அந் தகுிைபில் உள்ப சப்பர்ைள் 
று ொடிக்ைொபர்ைப ைண்டட படிந்ொல் அர்ைள் அிை சனவு 
ைொண்ட ொற்நங்ைப ற்தடுத்ி அர்ைபின் ிை டபநைபில் 
ொற்நங்ைப ற்தடுத் பன் ொட்டொர்ைள். குநிப்தொை இந் ொற்நங்ைப 
சய்ொல் அர்ைலக்கு ந் தரி தனும் இல்ன. லும் ற்ந 
ொடுைபில் உள்ப அர்ைபின் தொட்டிொபர்ைள் இம்ொிரிொண 
ிதொர்ப்புைலக்கு உள்பொக்ைப்தடொ ினில் ETI ிபேங்ைள் ங்ைள் 
சப்பர்ைள் நிபநைப ைடதிடிப்த ம்தடுத் ண்டும் ன்ந 
ிர்தொர்ப்த பன்த்து அற்கு ஆகும் கூடுல் சன ற்ை ொொொை 
இல்னொ ினில் சப்பர்ைள் ொினொபர்ைள் உரி டபநைபில் 
ம்தொட்ட ற்தடுத்துற்கு ொநொை ொடிக்ைொபர்ைப ொற்றுற்கு 
ிகுக்கும். எபே ஆய்வு ர்ைொனில் ETI ின் ிட்ட னர் Debbie Coulter 
இவ்ொறு கூறுைிநொர்: சின ங்ைபில் இந் திச்சணைப தொர்த்து இன் 
ீது ொக்ைத் ற்தடுத்தும் அனிற்கு ம் கூட்டு னி தன்தடுத் 



 

122 

 

படிில்ன ன்த ைொணும் தொது ிக்ி அடைிநொம். குநிப்தொை 
ங்ைலட ொைம் ிை குநவு ன்த ொங்ைள் அங்ைீைரிக்கும் தொது. 
ண இது எபே சிநந் டுத்துக்ைொட்டு ணணில் ிழ்ொட்டு தற்தொனைள் 
ற்றும் இொஜஸ்ொன் ல்ைப தொபேத் ETI ின் உறுப்திணர்ைள் 
ொபினிபேந்து ைொள்பல் சய் ிபேத்ிிட்டொல் ந் சிறு 
ொக்ைபம் ற்தடொது. க்ைள் ொங்ைள் இல்னொ ைொண்டுைொள்ப 
ொட்டொர்ைள், அர்ைள் உள்லர் சந் ீது ைணம் சலுத்துொர்ைள்.., இ 
தொன்ந எபே திிபத்த் ொங்ைள் ைண்டுள்பொம். ொங்ைள் ிட்ொில் 
 சொொங்ைள் ொரிப்பு துந சொர்ந் ிட்டத் சல்தடுத்துைிநொம், 
சப்பர்ைர் ீது அிைதடிொண அலத்த் அடிக்ைடி ைொடுக்ைில் 
அர்ைள் இவ்ொறு கூபேொர்ைள். உங்ைலக்கு ரிபம் இந் ொந்வுைப 
சைிப்தில் ந் தனும் இல்ன. ொங்ைள் உள்லர் சந் அல்னது அரிக்ை 
சந் அல்னது ொங்ைள் ந் அபவுக்கு நிபநொண ிைத் 
சல்தடுத்துைிநொம் ன்ந அலத்ம் இல்னொ று னும் சந்க்கு 
சப்ப சய்ொம் ங்ைின்நணர். (Debbie Coulter ர்ைொல் October 2013). 

 

ணினும் ETI திொண்டுைள் இனக்கு தகுிைபில் (ொடுைபில்) அந்துள்ப 
சப்பர்ைள் ொினொபர்ைபின் ொில் சூல்ைப ம்தடுத்தும் 
ிட்டங்ைலக்கு உண்ொை எத்துப்தற்கு ஊக்ை குிைப 
ங்ை ொொை இபேந்ொல் இது று ிொண ொற்நங்ைப ிபிக்கும்; 
உொொை ிழ்ொட்டிலுள்ப தற்தொனைலக்கு ிபேப்தப்தட்ட சப்பர் 
ன்ந அந்ஸ்து ங்ைிணொல் ( அிைதடிொண ின அல்னது ீண்ட 
ைொனத்ிற்ைொண எப்தந்ங்ைள் தறுது தொன்ந) (உள்லர் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைள் உள்பிட்ட குநிர்த்ி 
சனவுைலக்கு எத்துப்பு ங்ைப்தட்டொல் அது சப்பர்ைள் 
தொர்ில் இம்ொிரிொண பணப்புைலக்கு உள்ப ிப்த ைிசொை 
அிைரிக்கும். உொொை ETI ிறுணங்ைள் ங்ைள் உள்லர் ற்றும் இ 
ொடுைபில் உள்ப சப்பர்ைள் இந் தற்தொனைபினிபேந்து ட்டு 
ைொள்பல் சய் ண்டும் ன்று ிபறுத்னொம். ஆடர்ைப 
ிபேம்ததறும் அச்சுறுத்ல்ைப ிட இந் பந அிை தனுள்பொை 
இபேக்கும். இம்ொிரிொண அனுகுபந தல் இைபின் ின அிைரிக்ை 
ிகுக்கும், ணணில் இது ைொள்பல் சய்க்கூடி தற்தொனைபின் 
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ண்ிக்ை இணொல் குநந்து ிடும். லும் இ ொக்ைபட ற்ந 
பணப்புைலடன் எப்திடுைில் ொினொபர்ைபின் உரி ிிபநைப 
சப்ர்ைள் ைடதிடிப்த அடற்கு ங்ைள் ின ைிசொை 
உர்த்துற்கு ETI  ிறுணங்ைள் ொொை இல்ன. 
 

அன் பன்ணற்நங்ைள் குநித் ைல்: ETI ிடம் பநொண புைொர்.  

அக்டொதர் 2016 ல் இந் அநிக்ைின் இறுி ைட்டத் பேங்குைில் 
ிழ்ொட்டில் டதறும் ைட்டொத் ொில் குநித்து ETI க்குள் 
சர்திக்ைப்தட்ட எபே புைொ குநித்து ைப இந் அநிக்ைில் 
சர்த்துக்ைொள்ப ங்ைலக்கு அனுி ைிடத்து. 2015ல் ETI ில் 
உறுப்திணொை உள்ப Home Workers Worldwide ற்றும் ர்னொந் சொர்ந் ொண்டு 
ிறுணொண ICN  ETI ிடம் பநொண புைொ சர்தித்ணர். இந் புைொர்  ETI 
ின் உறுப்திணொை உள்ப எபே ிறுணத்ிற்கு சப்பொை திபுரிபம் 
ிழ்ொட்டுக்கு சொந்ொண ிறுணொண S.P Apparel ில் ினவும் ொில் 
சூல்ைள் குநித் ஆய்வு ற்றும் 2014 ICN /SOMO ின் ஆய்வு அநிக்ை Flawed 

Fabric ில் இபேந்து தநப்தட்ட ைபின் அடிப்தடிலும் ொடப்தட்டது. 
Flawed Fabric : The abuse of girls and workers in south Indian Textile Industry. இந் புைொர் ETI ில் 
உறுப்திணர்ைபொை உள்ப இண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் அர்ைபின் ிிொை 
சங்ைினிில் டதறும் ைொத்டித்ணம் ற்றும் ைட்டொத் ொின 
குநித்ொகும். 
 

இந் புைொர்ைள் குநித்து ிறுணங்ைபன் அனட்சி தொக்கு ற்றும் இந் 
புைொர்ைள் குநித்து ிறுணங்ைள் ற்ந டடிக்ை டுக்ை ETI  ன 
சனைம் அலத்ம் ைொடுப்தற்கு க்ைம் ைொட்டுது தொன்நற்ந 
குநித்து இந் இபே ிறுணங்ைலம் ிக்ி பேித்ணர். ீி ணி 
ற்றும் ொினொபர்ைள் உரி ீநல்ைலக்கு உடணடிொை ீர்வு ைொ 
படிொது ன்று ொண்டு ிறுணங்ைள் அங்ைிைரிக்ைின்நணர், ணினும் ீண்ட 
ொங்ைள் ற்றும் இந் குநைப ிர்த்ி சய் டுக்ைப்தடும் 
டடிக்ைைள் குநித் பிப்தடின் குநித்து அர்ைள் அக்ைந 
ரிித்ணர். லும் குநைலக்கு ீர்வு ைொண்தில் ிறுணங்ைபின் 
தொறுப்பு ற்றும் ETI ின் ம்தைத்ன் குநித்தும் சந்ைங்ைள் ங்ைலக்கு 
லம்புொைவும் ரிித்ணர். (ETI ின் புைொர் சனவு குநித்து ICN ின் 
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ிப்தடீு 2016) ணினும் இந் ைன இந் அநிக்ைின் இறுி ைட்டத்ில் 
இ குநித்து ETI ற்றும் சம்ந்ப்தட்ட ிறுணங்ைபின் ைபேத் தந 
இனில்ன. இந் புைொர் ீது டுக்ைப்தடும் டடிக்ைொணது இறுிில் 
இந் புைொரின் ிபவு இம்ொிரிொண குற்நசொட்டுைள் ீது டடிக்ை 
டுப்தற்ைொண ETI ின் ிந டுத்துக்ைொட்ட உிொை அபம். 

ீர்வுைப ைண்டடற்ைொண ிபநைபின் ிப்தொய்வு 

சபை இக்ை திச்சொங்ைள் ொினொை ீர்வு ைண்டடது. 

2000 ஆம் ஆண்டு பல் இந்ொள்  உள்லர் திச்சொ சல்தொடுைள்  அசு 
அப்புைள் ீது ொக்ைத் ற்தடுத்துது ற்றும் ிரிொண ிிப்புர்வு 
சல்தொடுைபில் ஈடுதட்டு பேைின்நணர். தல்று திச்சொ உக்ிைள், பக்ைி 
தங்ைொபர்ைள், ஊடங்ைைபில் ிரிொண அநிக்ைைள், ொின ற்றும் சி 
அனினொண அப்புைபொல் ிசொைள் , ற்றும் தன ீின்ந ீர்ப்புைள் 
உள்பிட்டில் ிிப்புர் ற்தடுத்துில் ிைவும் தனுள்பொை 
அந்துள்பொை ங்ைள் ஆய்வு சுட்டிைொட்டுைின்நது. இ ல்னொ 
இத்துநில் டதறும் ொினொபர் ற்றும் ணி உரி ீநல்ைள் 
குநித் ிரிொண தடத் உபேொக்ை உிொை அந்து.  
 

திச்சொ பக்ிைள் ைொள்ை சொர்ந் பணப்புைள் ீது டிொண 
ொக்ைத்ிண ற்தடுத்ிபள்பது, இில் சின உர்ீின்நத்ின் 
ைண்டுதிடிப்புைள் ற்றும் தரிந்துைபின் ிபவுைள். உொொை ிழ்ொடு 
அசொங்ைத்ொல் ிபேப்தட்ட ொட்ட அபினொண ைண்ைொிப்பு குலக்ைள் 
ிச்சொை இந் துந சொர்ந் திச்சணைப தபேபில் 
பிக்ைொர்ல் அசு சொர்ந் அப்புைள் இ குநித்து ிசொக்கு 
ிகுத்து. லும் TNWC  ற்றும் சி ணி உரி ஆத்ின் 
சல்தொடுைபின் ிபவுைள் திச்சொங்ைபின் கூற்ந உறுி சய்பம் 
ண்ம் அந்துள்பது. ொண்டு ிறுணங்ைபொல் ொினொபர் ற்றும் 
ணி உரி துஷ்திொைங்ைள் ீது சலுத்ப்தடும் ைணம் ற்றும் தன 
ைொண சல்தொடுைள் இப்திச்சணைள் குநித்து க்ைபின் ொற்நத் 
ற்தடுத்வும் தற்தொனைபில் ினவும் திச்சணைள் குநித்து 
ைிொப்புங்ைலக்கு இட புரின ம்தடுத்வும், தண் ொினொபர்ைள் 
திபுரிபம் இடங்ைபில் சந்ிக்கும் சொல்ைள் ீொண ீித்துந ற்றும் 
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அசின் சல்தொடுைப லும் தனுள்ப ைில் அக்ைவும் 
தனுள்பொை அந்துள்பது. சர்ச திச்சொ பக்ிைள் உள்லர் 
அப்புைபொல் படக்ைிிடப்தட்டுள்ப சபை அபில் ிிப்புர் 
ற்தடுத்தும் சல்தொடுைப லும் லுப்தடுத்தும் ண்ம் 
அந்துள்பது. பக்ைிொை உள்லர் ற்றும் சர்ச அப்புைலக்கு 
இட உள்ப உநவு , சர்ச திொண்டுைள் ீது ொக்ைத் ற்தடுத்தும் 
அனிற்கு இந் திச்சண குநித் ைல்ைப Consolidate  சய்து உந்து 
சக்ிொை தன்தடுத் உிொை அந்துள்பது. 

         

உள்லர் திச்சொங்ைள் புரின ம்தடுத்துிலும் திச்சண 
ஆப்தடுத்துிலும் ைணம் சலுத்ிடும் அ த்ில் சர்ச 
திச்சொங்ைள் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைபின் தி ஆரிக்ைவும் 
ிநடவும் சய்ைிநது, அர்ைள் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைபின் 
இந் திச்சண குநித் ஆொண புரில் டபநில் சொத்ிொண 
ீர்வுைப உறுொக்ை கூடி ிநண் ற்றும் பேங்ைி ன் 
ஆரிக்ைவும், ிக்ைவும் சய்ைின்நணர். லும் அர்ைள் கூட்டொை இந்து 
இந் திச்சணக்கு ீர்வு ைொணும் ிச ொக்ைி இக்குைின்நணர். 
         
TPF  உறுப்திணர்ைபொை உள்ப ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொிற்சங்ைங்ைள் 
இட ிபேங்ைி உநவு ற்றும் ைல் தரிொற்நங்ைள் இபேப்தொை 
ொன்நிணொலும் லும் எத்துப்த ற்தடுத்துொல் இபே ப்திணர்ைலம் 
தணடக்கூடும். உொொை ஜவுபித்துந சொர்ந் சின ொில் 
சங்ைங்ைள் தொம்தரிொை ஆண் ொினொபர்ைபிடம் ட்டு ஈடுதட்டு 
பேொல் இபம் தண் ொினொபர்ைலடன் லும் தனுள்ப ைில் 
ஈடுதட புி பக்ிைப ைொப ண்டிபள்பது. ண இபம் தண் 
ொினொபர்ைலடன் திபுரிபம் அனுதம் தடத் ொண்டு 
ிறுணங்ைலடன் இந்து சல்தடுது அர்ைலக்கு ிைவும் 
தனுள்பொை அபம்.  
 

தண் ொினொபர்ைள் ற்றும் தற்தொன ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சன 
உரிொபர்ைள் இட ினவும் அிைொம் சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைப 
திச்சொ சல்தொடுைள் டுத்துக்ைொட்டிபள்பது . இது இந் தன ட்டங்ைபில் 
தண் ொினொபர்ைள் அனுதிக்கும் துஷ்திொைங்ைபில் பிொை உள்பது. 
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இங்கு ினவும் அிைொம் சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைள் இப்தண்ைள் ங்ைள் 
ணிப்தட்ட அல்னது கூட்டு சனொன் பர்த்துக்ைொள்ப இது 
டொை அந்துள்பது. இணொல் அர்ைள் ொில் சங்ைத்ில் அல்னது 
ொில் சொர்ந் ொண்டு ிறுணங்ைள் இற்கு அர்ைலட ிநன் 
குொை குநக்ைப்தடுைின்நது. இது ஆள் சர்க்ைக்கு ற்ைொள்பப்தடும் 
உக்ிைலக்கும் சுண்டல் ரீிொண ொில் டபநைலக்கு இட 
உள்ப திப்த ைொட்டுைிநது. உொொை ைட்டொ ிகுி ம் ற்றும் 
ிடுிைபில் ங்ைி தி புரிொல் றுக்ைப்தடும் சல்தொட்டு சுந்ிம் 
தொபேபொொ ற்றும் சபை ரீிில் பிில் தொிப்தடக்கூடி 
சபொங்ைப சொர்ந் தண்ைப ண்டுன்ந திர்த்துது 
இம்ொிரிொண அிைொம் சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைலக்கு லும் லுசர்க்கும் 
ண்ம் அந்துள்பது.  
                      
இப்தண்ைபின் ழ், தொனிணம் ற்றும் சொி, இது இப்தண்ைப லும் 
பிில் தொிப்தட கூடிர்ைபொய் ொந சய்பம். இப்தண்ைள் ங்ைள் 
உரிொபர்ைபிடம்  ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் இ அப்புைள் 
ொினொை டிொை குந ிர்த்ி சய்துைொள்லம் ைில் 
உவுற்கும் அல்னது ீிதுந சொர்ந் டபநைள் ற்றும் தன 
தங்குொர்ைப ைொண்ட சனவுைள் ொினொை ங்ைபின் உரிைப 
தபே ட சய்ொல் இப்தண்ைள் லும் 
ணிதடுத்ப்தடுைின்நணர். 
 

தண் ொினொபர்ைபின் திிிிதுத் தொபேத் எபே ிை தரி 
குநதொடு உள்பது. உரிொபர்ைள் திிடங்ைபில் ொிற்சங்ைங்ைப 
ட சய்து அர்ைபின் ொக்ைத் ினக்கும் ைில் அந்துள்பது. 
லும் தண் ொினொபர்ைள் திச்சொ சல்தொடுைபில் பக்ைி 
தங்ைற்கும்தடி ங்ைள் ிந பர்த்துக்ைொள்பவும், அர்ைலக்ைொை 
தரிந்துநக்ைவும், ங்ைள் சன பர்த்துக்ைொள்பவும், ொண 
னத்துத் பர்த்துக்ைொள்ப ொண ஆ தந தொனிணம் 
குநித் உர்வு ிநன் இல்னொல் இபேதது எபே தரி டொை இபேந்து 
பேைிநது. ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைபில் ஆண் 
னர்ைபின் னொங்ைி ின ற்றும் இந் குநைப ிர்த்ி 
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சய்ில் ைணம் சலுத்ொல் இபேப்தது ல் குநிப்திட்ட ின 
ொறுற்கு டொை அந்துள்பது. 
 

திொண்டுைபின் இந் திச்சண குநித் திிபத்ங்ைள் சர்ச 
திொண்டுைபின் அநிக்ைைலடன் இசந்து அைிநது. SOMO/ICN 

அநிக்ைைப பிிடுற்கு பன் திொண்டுைபின் திிபத்ங்ைப தந 
பற்சிக்ைின்நது. இது இந் அநிக்ைைபொல் உண்டொகும் ொக்ைத் 
அிைரிக்ைின்நது. ICN ற்றும் உள்லர் திச்சொ அப்தொண TPF இட 
உள்ப பேக்ைம் ற்றும் ம்திக்ைின் அடிப்தடினொண உநவு ICN ின் 
திச்சொ சல்தொடுைப தனுள்பொை ஆக்குைிநது. இணொல் ICN இக்கு 
அன் ைல்ைள் ைிடக்ைப்தடுது ட்டுல்னொல் உள்லர் 
அப்புைலடன் அவ்ைலக்கு உள்ப பேங்ைிண ொடர்பு இந் ிம் 
சொர்ந் பன்ணற்நங்ைள் ற்றும் ொில் சொர்ந் துஷ்திொைங்ைப 
ைண்ைொிக்கும் அர்ைபின் ிநணபம் ம்தடுத்துைிநது. இற்க்கு ொநொை 
தன சர்ச அப்புைள் அநிக்ைைப ொரிக்ைவும், பிிடவும், 
எப்தந் அடிப்தடிில் இந் திச்சணில் டி ொடர்புட அப்புைப 
ொடர்பு ைொண்டு சல்தடுைின்நணர். ஆணொல் உள்லர் அப்புைலடன் ந் 
ொடர்பு ற்தடுத்ொலும் அர்ைபின் அநிக்ைில் ரிிக்ைப்தட்டுள்ப 
திச்சணைலக்கு வ்ொறு ீர்வு ைொண்தது ன்ந ிட்டபம் இல்னொொல் 
அந் அநிக்ைிணொல் ொினொபர்ைலக்கு உண்டொைக்கூடி தன்ைப 
குநத்துிடுைின்நது.  

        

அசு ீித்துந சொர்ந் ற்றும் ீித்துந சொொ சனவுைள் 
ற்றும் குநிர்த்ி அணுகுது 

ீின்நங்ைள் ற்றும் ீித்துந சொொ அப்புைள் இவ்ிண்டும் 
சர்திக்ைப்தட்ட ஆொங்ைள் ற்றும் அர்ைள் டத்ி ிசொைபின் 
அடிப்தடில் பக்ைி ைொள்ைைப ினிறுத் ொொை உள்பணர் 
ன்த ிபைதித்துள்பணர். TNWC ற்றும் NHRC இவ்ிண்டு அப்புைலம் 
ொண்டு ிறுணங்ைபொல் ொக்ைல் சய்ப்தட்ட னுக்ைபின் அடிப்தடில் 
ிசொைப டத்ிபள்பது. ஆணொல் TNWC ின் சல்தொடுைபில் 
அசில் னடீ்டிற்ைொண ஆொங்ைள் உள்பண.  
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ிழ்ொடு அசு சின தொதுைொப்பு அம்சங்ைப அநிபைப்தடுத்ிபள்பது, ஆணொல் 
ொில் சட்டங்ைப சல்தடுத்துிலும், தந் ணி உரி 
துஷ்திொைங்ைலக்கு ீர்வு ைொவும் நிபள்பது. தன சி ற்றும் 
ொின சட்டங்ைள் ீநப்தடு ைண்ைொிக்ைவும் அ குநித்து குந் 
டடிக்ைைப டுக்ை ொின ொில் ஆய்ைத்ின் அிைொரிைள் இட 
ணில்னொொல் பன்ணற்நங்ைள் ட்டதடில்ன. இது எபே 
அக்ைநக்குநி ிசொை இபேக்ைின்நது. லும் இ அப்பு சொர்ந் 
தனணீத் பிப்தடுத்துைின்நது. 

          

ணி உரி ீநல்ைள் ிைவும் தந்து ைொப்தடுைின்நது. லும் ிழ்ொடு 
ற்றும் இந்ிொில் உள்ப ீிதுந சொர்ந் ற்றும் சொொ அப்புைபொல் 
டுக்ைப்தடும் டடிக்ைைள் அடொபம் ைொப்தட்டுள்ப 
துஷ்திொைங்ைலக்கு ீர்வு ைொணும் ைில் தண் ொினொபர்ைலக்கு 
தனுள்பொை அில்ன. இத்துந சொர்ந் சட்டங்ைள் 
சல்தடுத்ப்தடுைின்நணொ ன்த அசொங்ைம் ைண்ைொிப்தற்கும் தண் 
ொினொபர்ைள் ங்ைள் குநைலக்கு ீர்வு ொடுற்கும் இட 
பேங்ைிண ொடர்பு உள்பது. TNWC  ொினொை உரி ைொறுொல் சின 
ணிப்தட்ட தண்ைலக்கு ஷ்டஈடு தநப்தட்ட தொிலும், சுங்ைனி ிட்டம் 
ற்றும் ைம்ப் னதர் ற்தொடுைபின் அடிப்தடில் திர்த்ப்தடும் 
ஆித்துக்கும் அிைொண தண்ைப தொிக்கும். ிரிொண / தந் அப்பு 
பந சொர்ந் திச்சணைலக்கு ீர்வு ைொண்தில் இன் ொக்ைம் 
நறுக்ைப்தட்டொை ைொப்தடுைின்நது. ீி ன்நத்ின் ீர்ப்புைள் 
ற்றும் ஆங்ைபின் ிசொைள் ைொத்டித்ணம் ற்றும் ைட்டொ 
ொிலுடன் ொடர்புட ன சூல்ைள் ற்றும் திச்சணைள் 
பிொக்ைப்தட்டுள்பண. ஆணொலும் இைப சல்தடுத்துில் அசின் 
ொில் அச்சைத்ின் சல்தொடு ற்றும் ிநன் நறுக்ைப்தட்டொை 
இபேந்து பேைிது.  

Ethical Trading Initiative ொினொை ீர்வு ைண்டடது: 

ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டத்ின் டிப்பு சல்பநக்கு 
டுத்துக்ைொள்பப்தட்ட ம் ிைவும் அிைம். அிைதடிொை னண்டண 
சொர்ந்து இபேந்து, லும் இத்ிட்டத்ின் ொக்ைம் ற்றும் இனக்கு குநித்து ETI 
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ின் உபேப்திணர்ைலக்கு இட குநிப்திடத்க்ை ொல்ைலக்கு ைொொை 
அந்து ன்த ங்ைள் ஆய்வு சுட்டிைொட்டுைின்நது. லும் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் ொினொபர்ைள் உரி சொர்ந் ொண்டு 
ிறுணங்ைள் தற்தொனைபில் டதறும் உரி ீநல்ைப ஆய்வு 
சய்வும் ொினொபர்ைப சங்ைொை அக்ைவும் ிிபநைள் 
ைண்ைொிக்ைவும் தற்தொனைபின் உரிொபர்ைப சம்ிக்ை க்ை ETI 

ில் உறுப்திணர்ைபொை உள்ப ிறுணங்ைபின் ிிொை சங்ைினிின் உந்து 
சக்ி தன்தடுத் ETI பனில்ன. ொநொை தற்தொனைலக்குள் ETI ின் 
சல்தொடுைள் ிைங்ைலக்கு சொைொண ொண்டு ிறுணங்ைலடன் 
இந்து ொினொபர்ைலக்கு திற்சி ற்றும் ைல்ைப ங்குது 
உள்பிட்ட ஆகும். குநிப்தொை துக்ைத்ில் ஜவுபித்துநபடன் பேங்ைிண 
ட்புட எபே அப்புடன் சல்தட்டது. இந் திற்சிைள் ஏபிற்கு 
தனுள்பொை இபேந்ொலும் ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டம் தற்தொனைபில் தி 
புரிபம் தண் ொினொபர்ைள் ETI ின் Base Code ில் ிபறுத்ப்தட்டுள்ப 
உரிைள் ( அொது சல்தொட்டு சுந்ிம் , கூட்டப்பு சுந்ிம் 
உள்பிட்ட உரிைள் ற்றும் Living Wage)  ைொபேம் ைில் அர்ைலக்கும் 
ிர்ொைத்துக்கும் இட உள்ப அிைொம் சொர்ந் னிைப வ்ொறு 
ற்க்ைொள்ொர்ைள் ன்தது பிொை இல்ன. 

          

லும் இந் ொடரில் இடம் தற்றுள்ப து அநிக்ைைபில் 
ிொிக்ைப்தட்டது தொன ொப்தொ ற்றும் இந்ிொில் உள்ப சின சபை 
அப்புைள் ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டொணது ீண்ட ற்றும் ினொண 
ீர்வுைப ைண்டடபம் பற்சிைப பநிடிக்கும் ண்ம் 
அக்கூடும் ன்று அச்சம் ரிிக்ைின்நணர். இந் அப்புைள் 
ிழ்ொட்டிலுள்ப தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபில் 
டதறும் ைட்டொத்ொில் ற்றும் ணி உரி ீநல்ைப 
ஆப்தடுத்துிலும், பிிடுிலும் தன பேடங்ைபொை சல்தட்டு 
பேைின்நணர். இந் சல்தொடுைபொல் ொினொபர்ைபின் உரிைபின் 
க்ண்ித் ைொக்கும்தடி சர்ச ிற்தணொபர்ைள் ற்றும் ிழ்ொடு 
அசு டடிக்ை டுக்ை அலத்ம் ைொடுக்ை பல்ைின்நணர். ETI ிறுணங்ைள் 
ற்றும் தற்தொனைபின் உரிொபர்ைள், ொிற்சங்ைங்ைள், ற்றும் 
ொினொபர் உரி சொர்ந் அப்புைள் ொிற்சொனைலக்குள் 
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அனுிப்தில் எத்துப்பு ங்குது சொர்ந் சல்தொடுைப  இந் 
அப்புைள் ETI ின் ிட்டம் ொிற்சொனைள் ற்றும் தற்தொனைள் 
உள்லர் ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் ொில் உரி அப்புைலக்கு 
அனுி ங்ை ண்டும் ன்ந ைொநிக்ை ீொண ஆத் அிைரிப்த 
ிட குநக்கும் ண்ொை அபம் ன்று அக்ைந ரிிக்ைின்நணர். 
ணணில் ிறுணங்ைள் ETI ிட்டத்ில் தங்ைற்தின் ொினொை ொங்ைள் 
ைட்டொத் ொின சொர்ந் திச்சண ிை ீிொை 
டுத்துக்ைொள்ைின்நணர் ன்தற்கு ஆொொை தன்தடுத்ி ங்ைள் ீொண 
ைணத் ிச ிபேப்த படிபம் ன்று ண்ணுைின்நணர். இது ிழ்ொட்டில் 
உள்ப தற்தொனைள் ற்றும் தின்ணனொட ொிற்சொனைபின் 
உரிொபர்ைள் உள்லர் ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் ொில் உரி 
சொர்ந் அப்புைள் ொினொபர்ைலடன் பநொை ொடர்புைொள்ப 
அனுிப்த ETI  அல்னது று ந் அப்பும் சம்ிக்ை சய் 
ப்தது பிொண ைொரிம் ன்று ொங்ைள் சுட்டிைொட்டில்ன. ிழ் ொட்டில் 
ஜவுபித்துநொணது ிைவும் னிொய்ந்ொை இபேக்ைின்நது. ொின 
அசுடன் பேங்ைி ொடர்புடொை இபேக்ைிநது, லும் இம்ொிரிொண 
அனுிைப ங்கு ீிொை ிர்க்ைின்நது. ணினும் இில் 
ொடர்புட ம்ற்நொறு து அநிக்ைில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது தொன  
குநந்தட்சம் ETI ில் உறுப்திணொை உள்ப எபே ிறுணம் ிழ்ொட்டிலுள்ப 
ங்ைபது டி சப்ப ( எபே எபேங்ைிக்ைப்தட்ட தற்ப்தொன ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொன) சூன ைண்ைொிக்ைவும், ொினொபர்ைபிடம் 
ொடர்பு ைொள்பவும் சம்ிக்ை த்துள்பது. இது பல் அடுக்ை 
சப்பர்ைலடன் சொத்ிொை இபேப்தினும், ிிொை சங்ைினிின் ைீழ் 
அடுக்குைபில் இ அடது பில்ன.  ணினும் இில் ொடர்புட 
து அநிக்ைில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது தொன, ிழ்ொட்டினிபேந்து 
ைொள்பல் சய்பம் ETI ிறுணங்ைள் ங்ைபது ிிொை சங்ைினிின் 
அணத்து ிங்ைபபம் ETi ின் உறுப்திணொை உள்ப ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைலடன் தைிர்ந்து ைொள்ப 
றுக்ைின்நணர். லும் ங்ைபது என்றுதட்ட உந்து சக்ி தன்தடுத்ி 
லும் ிரிொண ொில் சக்ி சொர்ந் ிட்டங்ைலக்கு எத்துப்பு ல்ை 
சப்பர்ைப சம்ிக்ை க்ைவும் றுக்ைின்நணர். 
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(ிட்டங்ைபில் இபம் சப்பர்ைலக்கு குிைப ங்குின் 
ொினொை இவ்ொறு எத்துப்பு ங்ைொர்ைப ண்டிக்ைொன) 
இம்ொிரிொண சல்தொட்டிற்கு ETI ிறுணங்ைள் எத்துப்பு ங்ைொ 
ில் ிழ்ொட்டில் உள்ப தற்தொனைள் ீது அர்ைலக்கு உள்ப உந்து 
சக்ிின் நந்ிபேக்கும் னி அநி இனொது.    
 

பக்ைி தங்குொர்ைலக்ைொண தடிப்திணைள்: 

ETI  தொன்ந MSI ைலக்ைொண தடிப்திணைள்: 

 இந் ொடரில் இடம் தற்றுள்ப ற்நொறு து அநிக்ை ETI ின் 
குநிர்த்ி சனவு குநித் ிரிொண ஆய்வு அனசன 
குநிப்திடத்க்ை அனினொண தரிந்துநைபபம் ங்ைிபள்பொம். அ 
இங்கு ீண்டும் ங்குற்கு ொநொை ETI ின் ிழ்ொடு ிட்டத்துடன் 
ொடர்புட சின தரிந்துநைப டுத்துக்ைொட்ட ிபேம்புைிநொம். 

 தன ைில் குநிப்திட்ட ொடுைபில் ொற்நங்ைப ற்தடுத் ிபேம்பும் 
சர்ச பணப்புைள் அந் ொடுைபில் அ இனக்ை ொக்ைி சல்தடும் 
ீண்ட னொறுட உள்லர் அப்புைலடன் சர்ந்து சல்தட ண்டும் 
. லும் அர்ைப உண்ொண கூட்டொபிைபொைவும் டத் ண்டும். 
குநிப்தொை ETI        ிட்டங்ைப சல்தடுத் ிபேம்பும் உற்தத்ி ொடுைபில் 
அனுட பத்ப்பு அனுகுபந ரிிக்ை ண்டும் அப்தொது 
இத்ிட்டத்ின் டிப்த குநித் ிொங்ைபில் உண்ொை 
தங்ைற்க்ை படிபம்.  

 சர்ச பணப்புைள் கூட்டப்பு சுந்ிம், ன தொதுைொப்பு ற்றும் 
Living Wage ஆைிற்ந சல்தடுத்ப்தடும் ிட்டத்ின்  இனக்ைொை 
ைொண்டிபேக்ை ண்டும். இந் உரிைள் ன்ணின பக்ைித்தும் 
ொய்ந்ொை இபேப்தது ட்டுல்னொல் பிில் தொிப்தடக்க் கூடி 
ொினொபர் ங்ைள் உரிைப பிபறுத்து பிொக்கும் ண்ம் 
அர்ைலக்கும் உரிொபர்ைலக்கும் அிைொம் சொர்ந் ற்நத்ொழ்வுைலக்கு 
ீர்வு ைொணும் ைில் அபம். 

 சப்பர்ைள் ிட்டத்ின் பக்ைி இனக்குைலக்கு இங்கு ம்தடுத் 
ஊக்ை சலுைைப உபேொக்ை தன ைில் சர்ச அப்புைள் 
சல்தடண்டும். (உொொை ிபேப்தொண சப்பர் ிட்டங்ைள்) 
இம்ொிரிொண சல்தொடுைப பல் அடுக்கு சப்பர்ைலக்கு அப்தொல் 
உள்பர்ைலக்கு சல்தடுத்துது எபே சொனொை இபேந்ொலும் இங்கு ொன் 
சர்ச தன தங்குொர்ைப ைொண்ட பணப்புைள் எபே பக்ைி தங்ைற்ை 
படிபம். அர்ைள் தன ிறுணங்ைள் சலுத்க்கூடி அலத்த் 
எபேங்ைிக்ை ண்டும். 
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தன்ொடு ிைங்ைள் ற்றும் திொண்டுைலக்ைொண தடிப்திைள்: 

உரி அொணம்: சின திொண்டுைள் ங்ைள் ிிொை சங்ைினிில் 
இடம்தறும் நபைொண சப்பர்ைப அடொபம் ைொண்தது ைடிணம் 
ன்று சுட்டிைொட்டுைின்நணர். ண ொினொபர்ைப உரி ம்தடுத் 
அர்ைலடன் டிொன் எப்தந் அடிப்தடிில் ொடர்புட தின்ணனொட 
ிறுணங்ைள் ீது அலத்ம் ைொடுக்கும் அனிற்கு தின்ணனொட 
ிறுணங்ைள் ீது அலத்ம் ைொடுக்ை படிொற்கு இ எபே ைொொை 
சுட்டிைொட்டுைின்நணர். ஆணொல் உள்லர் ற்றும் சர்ச ொண்டு 
ிறுணங்ைள் டத்ி ஆய்வுைபின் தடி இது ைடிணொை இபேதினும் சர்ச 
திொண்டுைபின் ிிொை சங்ைினிில் ொடர்புட இப்புைப 
அடொபம் ைொண்தது படிொது அல்ன. 

  

ிிொை சங்ைினிில் பிப்தடத் ன்: எபே ப திொண்டுைள் 
ங்ைபது ொத் ிிொை சங்ைினி அடொபம் ைண்டு அர்ைலட 
ல்னொ சப்பர்ைள் குநித் ிங்ைப பிப்தடுத்ிணொல் அப்தொது 
ிிொை சங்ைினிின் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் உள்ப அடுக்குைபில் 
ினவும் ொில் சொர்ந் ினக்கு திொண்டுைபின் தொறுப்பு ற்தது 
அிைரிக்கும். 
தொறுப்தற்பு ற்றும் ைண்ைொிப்பு : தண்ொட்டு ிைங்ைள் ங்ைள் பல் 
அடுக்கு சப்பர்ைலக்கு அப்தொல் உள்ப அடுக்குைபில் ினவும் ொில் 
சொர்ந்த் சூல்ைப ைண்ைொிப்பு ற்றும் ணிக்ை சய்பம் பநைப 
ம்தடுத்துது ிைவும் அசிம், லும் கூடுனொை அர்ைள் டி 
சப்னர்ைபிடம் டத்தும் சுபை ிக்ை பநைபபம் ம்தடுத் 
ண்டும்.  
ணி உரி குநிர்த்ி சொர்ந் ிட்டங்ைபில் உள்ப சலுைைள்: 
சப்பர்ைப இ சய்ற்கு ஊக்ை சலுைைப ங்குது குநித்து 
தன்ொடு லி ிைங்ைள் சிந்ிக்ை ண்டும். உொொை சல்தொட்டு 
சுந்ிம் உள்பிட்ட ொினொபர்ைபின் ணி உரிைப ிப்தர்ைலக்கு 
கூடுனொண ைொள்பல் ின ங்குது , ைட்டொ ிகுி த் 
குநப்தற்கு உற்தத்ி கூடுனொண ம் ங்குது ற்றும் ொில் 
சங்ைங்ைலக்கு அனுி ங்கும் சப்பர்ைலக்கு ிபேப்தொண சப்பர் 
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ன்ந அந்ஸ் ங்குது, லும் சர்ச திொண்டுைள் 
ொினொபர்ைபின் உரிைப ித்து டக்கும் தற்தொனைள் ற்றும் 
ொிற்சொனைபிடிபேந்து ட்டு ைொள்பல் சய்து ன்று 
குநிப்திடத்க்ை ண்ிக்ைினொண சர்ச திொண்டுைள் உறுி பூண்டொல் 
இந் பற்சிைள் லும் தனுல்னொை அௌபம். குநிப்தொை இந் 
பற்சிைள் உள்லர் ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் சபை அப்புைலடன் 
பேங்ைிண கூட்டப்தில் சல்தடுத்ப்தட்டொல் லும் தனுள்பொை 
அபம். 
 

கூட்டப்பு சுந்ிம்: ிழ்ொட்டு தின்ணனொட துநில் ொடபேம் ணி 
உரி ீநல்ைலக்கு கூட்டப்பு சுந்ித்ிற்கு ிொண அடுக்கு பந 
பக்ைி தங்ைொற்றுைின்நது. ண இந் திச்சணக்கு அப்பு 
பநினொண ீர்வு ைண்டடது ிைவும் அசிம். ற்நொறு து 
அநிக்ைில் குநிப்திட்டுள்ப இந்ொணசிொ சொர்ந் Freedom of Association 

Protocol ன்ந பணப்பு உள்லர் ொிற்சங்ைங்ைள் ற்றும் சபை 
அப்புைலடன் சர்ந்து இம்ொிரிொண சல்பந துங்ை ஆர்ம் 
உள்ப ிைங்ைலக்கு இது எபே சுொசிொண ொிரி ங்குைிநது. 
ிழ்ொட்ட தொபேத் கூட்டப்பு சுந்ித் அிைரிக்ை 
சல்தடுத்ப்தடும் பக்ிைள் தொனிணம் ற்றும் சக்ி ைபேத்ில் 
ைொண்டிபேக்ை ண்டும். அப்தொது ொன் ற்தொ திிிித்துத்ில் 
உள்ப குநதொடுைள் ீக்ைப்தடும். 

சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைலக்ைொண தடிப்திைள் 

திச்சொ பக்ிைள்: இத்துநில் ொடபேம் ணி உரி துஷ்திொைங்ைள் 
ீது சர்ச ற்றும் உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் 
ொிற்சங்ைங்ைள் ஊடைங்ைபின் ைணத் ஈர்த் ிம் இத்துநில் 
ன சூல்ைபில் ற்தட்ட பன்ணற்நங்ைலக்கு பக்ைி ைொொை 
அந்துள்பது. குநிப்தொை ைட்டொத்ொில் சொர்ந் ிட்டங்ைலடன் 
சம்ந்ப்தட்ட ொரிப்புைபின் உரிொபர்ைபொன் சர்ச ிறுணங்ைள் 
ற்தடுத்ி அலத்ம் ைொொை .ிட்டம் குநக்ைப்தட்டது. ண 
சர்ச ொண்டு ிறுணங்ைள் ொடர்ந்து இந் அநி தங்ைிண ஆற்ந 
ண்டும். ணினும் அர்ைள் உள்லர் சூன ண்கு அநிந் உள்லர் சபை 
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அப்புைலடன் பேங்ைி கூட்டித்து இப்திிண ொட 
ண்டும். 

 

ொினொபர் அப்புைலக்கு ஆவு: ிழ்ொட்டில் ற்தொது உள்ப ற்றும் 
புி ொில் சங்ைங்ைள் தின்ணனொட துநில் தி புரிபம் தண் 
ொினொபர்ைப சங்ைொை அப்த பன்ப்தடுத்தும் பக்ிைப 
துங்குற்கு ஆரிக்ைப்தட ண்டும். இது தண் ொினொபர்ைபின் 
சனொன்பம் அர்ைபின் னத்துத்பம் ம்தடுத் 
உவும். லும் தண்ைள் ற்றும் னித் சபைத் சொர்ந் ொினொபர்ைபின் 
குநைலக்கு பக்ைித்தும் ங்ைவும் உிொை அபம். 

உள்லர் ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைலக்ைொண 
தடிப்திைள் 

ொினொபர்ைலக்கு ங்ைபது உரிைள் குநித் திற்சி ங்குில் 
ொண்டு ிறுணங்ைள் ற்றும் ொில் சங்ைங்ைள் ஆற்நக்கூடி தல்று 
தங்குைள் சற்ந  சர்சக்குநிொை இபேக்ைின்நது. ங்ைலட தொர்ில் 
ிழ்ொடு ஜவுபித்துநில் டதறும் ணி உரி ீநல்ைப 
குநப்தற்கு தண் ொினொபர்ைலடன் ஈடுதடுில் அனுதம் ிக்ை 
ொில் சங்ைங்ைள் ற்றும் ொண்டு ிறுணங்ைள், தற்தொனைள் ற்றும் 
தின்ணனொட ொிற்சொனைலக்குள் அனுிக்ைப்தட்டு ொில் உரி 
சொர்ந் திற்சிைப ங்குது தனுள்பொை அபம். ொில் 
சங்ைங்ைப தொபேத்ில் ொினொபர்ைப சங்ைொை அக்ை 
ண்டும். ிழ்ொட்டிலுள்ப தன ொினொபர் உரி சொர்ந் ொண்டு 
ிபேங்ைலக்கு தண் ொினொனர்ைலக்கு திற்சி ங்குில் ிகுந் 
அனுதம் தடத்ர்ைபொை இபேக்ைின்நணர். லும் ொினொபர்ைப 
சங்ைொை அப்தில் ொில் சங்ைங்ைள் ன தங்ைொற்ந ண்டும் 
ன்ந ைொள்ை புரிந்து ைொண்டு அ ஆரிக்ைவும் சய்ைின்நணர். னித் 
ற்றும் ொழ்த்ப்தட்ட சபொத் சொர்ந் தண் ொினொபர்ைப 
சங்ைங்ைபொை அப்தற்கு புி ொிரிைள் ப்தடுைின்நது.  intha இந் 
ொிரிைப உறுொக்ை ொில் சங்ைங்ைள் ொினொபர் உரி சொர்ந் 
சங்ைங்ைலடன் சர்ந்து சல்தடுது தனுள்பொை அபம். 
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குநந் தட்சம் எபே திொண்டு TPF ில் உறுப்திணர்ைபொை உள்ப சின ொண்டு 
ிறுணங்ைள் ங்ைலக்கு சப்பர்ைபின் ொிற்சொனைலக்குள் 
அனுிக்ைப்தட்டு அங்கு திபுரிபம் ொினொபர்ைலக்கு ங்ைள் உரிைள் 
குநித் திற்சிைப ங்ைவும் அங்கு ினவும் ொில் சூன 
ைண்ைொிக்ைவும் அனுிக்ை சம்ிக்ை த்து எபே ர்நொண 
ிம். எபேப ETI, Fair Wear Foundation, Business Social Comliance Initiative and Fair 

Labour Association தொன்ந தன தங்குொர்ைப ைொண்ட அப்புைள் இந் 
பணப்த ஆரித்து, லும் இது உள்லர் ொில் சங்ைங்ைலடன் 
எபேங்ைிந்து சல்தடுத்ப்தட்டொல் இந் பப்பு ிழ்ொட்டின் 
ஜவுபித்துநில் டதறும் ணி உரி துஷ்திொைங்ைப அப்பு 
பந ட்டத்ில் குநப்தற்ைொண ொய்ப்த அிைரிக்கும். 

அசொங்ைத்ிற்க்ைொண தடிப்திைள் 

ிழ்ொடு அசு ஜவுபித்துந சம்ந்ப்தட்ட சட்டங்ைங்ைலடன் இந்து 
சல்தடொற்கு ீர்வு ைொண்த பன்ப்தடுத் ண்டும். ொில் 
ஆய்ைத்துக்குள் டதறும் ஊல்ைலக்ைொண ைொங்ைப ைண்டடவும் 
அற்க்ைொண ீர்வு ைொண்ததும் ிைவும் அசிொண என்று. ணணில் இது 
ொினொபர்ைபின் உரிைப தொதுைொக்ை அசு டுக்கும் டடிக்ைைப 
ைீழ் அபக்குைிநது. குநந் தட்ச சட்டங்ைலக்கு இங்கு 
உறுிதடுத் றுது ிழ்ொட்டிலுள்ப ஜவுபித்துநின் சல்ொக்கு ீது 
ிர்நொண ிபவுைப ற்தடுத்தும்.   



 

136 

 

References 
 
ASI (2012). Slavery on the high street: Forced labour in the manufacture of garments for international brands. 
London: Anti-slavery International (ASI). 
 
CEC (2010) 'Slavery in Indian Garment Manufacture'. Delhi: Centre for Education and Communication. 
 
Dalit Foundation (2014) http://www.dalitfoundation.org Accessed 14 July, 2014. 
 
ETI (2012) Annual Review 2011. Available at: 
http://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/Annual%20review%202011.pdf. 
 
FNV Mondiall and ICN (2014) ‘Small Steps-Big Challenges’ Update on (tackling) exploitation of women workers in 
the garment industry of South India. Amsterdam: FNV Mondiall and India Committee Netherlands (ICN). 
 
Hedvees, C (2015) ‘Reframing the role of recruitment agents in Tamil Nadu’s textile sector’, 6 August 2015. 
Accessed at: http://www.ethicaltrade.org/blog/reframing-role-recruitment-agents-in-tamil-nadus-textile-sector 
Gupta, R (2016) A law that allows child labour. The Hindu August 10, 2016. 
http://www.thehindu.com/opinion/columns/ruchira-gupta-child-labour-prohibition-and-regulation-
amendment-act-2016-a-law-that-allows-child-labour/article8964940.ece. Accessed 11 October 2016. 
 
ICN (2012)138 bonded (child) labourers found working in spinning mills in Tamil Nadu. Amsterdam: India 
Committee Netherlands. 
 
ICN (2012) Assessment of the ETI complaints mechanism. Unpublished briefing document. India Committee 
Netherlands 
 
ILO (2013) Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation. Report for 
discussion at the Tripartite Meeting of Experts concerning the possible adoption of an ILO instrument to supplement 
the Forced Labour Convention, 1930 (No.29). Geneva: International Labour Organisation. 
ILO (2014) ILO Indicators of Forced Labour. Geneva. International Labour Organisation. Available at: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf 
 
Kumar V. (1999) Spinners hike output to overcome losses. Available 
at:http://expressindia.indianexpress.com/fe/daily/19990927/fco27098.html Accessed 14 July 2014. 
 
Kumar (2015) Indian factory workers trapped on promise of dowry. 25 February 2015.http://www.dpa-
international.com/news/asia/indian-factory-workers-trapped-on-promise-of-dowry-a-44373558.html. Accessed 
18 April 2015. Deutsche Presse-Agentur GmbH   
Mohanasundaram (2007) Report on Bonded Labour in Tamil Nadu: Analysing the Effectiveness of the 
Programmes for the Eradication of Bonded Labour System. New Delhi, Centre for Education and Communication 
(CEC): 51. 
 
Narayanaswamy, K, and Sachithanandam (2010) A study to understand the situation of Arunthathiyars girls 
employed under the ‘Sumangali Thittam’ Scheme in Erode, Coimbatore, Tirupur, Viruthunagar and Dindigul 
districts of Tamil Nadu. Arunthatiyar Human Rights Forum (AHRF) 
 
Neetha, N (2002) Flexible Production, Feminisation and Disorganisation: Evidence from Tiruppur Knitwear 
Industry. Economic and Political Weekly, 37, 2045-2052.Neetha (2002) 
Kilcooley-O’halloran, S  (2014) Indian Textile Mills accused of forced labour.  Vogue UK. 29 October 
2014http://www.vogue.co.uk/news/2014/10/29/indian-mill-slavery-report-sumangali-scheme. Accessed 13 
December 2014. 

Phillips, N (2011)Informality, global production networks and dynamics of 'adverse incorporation'. 
Global Networks, 11, 380-397. 
 



 

137 

 

Praynya PSW (weblog) (2016) Community online chronicle of views, clippings, links and reviews. 
https://keepingcount.wordpress.com/tag/tamil-nadu-state-womens-commission/. Accessed 16 
September 2016. 
 
Praynya PSW (2016) Why the Women’s Commission Matters. 
https://keepingcount.wordpress.com/2016/05/25/why-the-state-womens-commission-matters/. Accessed 16 
September 2016. 
 
READ (2014) Baseline Study on the Status of Young Women and Girls working under Sumangali Scheme at textile 
industries in Erode District. Rights Education and Development Centre (READ). 
 
SAVE (2002) A case study on SA 8000 Standards in Tirupur Garment Companies. Tirupur: Social Awareness and 
Voluntary Education (SAVE). 
 
Solidaridad-South & South East Asia (2012) 'Understanding the Characteristics of the Sumangali Scheme in Tamil 
Nadu Textile & Garment Industry and Supply Chain Linkages' Fair Labor Association. 
 
SOMO and ICN (2010) 'Captured by cotton: Exploited Dalit girls produce garments in India for European and US 
markets'. Amsterdam: SOMO- Centre for Research on Multinational Corporations & ICN- India Committee of the 
Netherlands.  
 
SOMO (2012) 'Bonded (child) labour in the South Indian Garment Industry: An Update of Debate and Action on 
the 'SumangaliScheme'. Amsterdam: SOMO- Centre for Research on MultinationalCorporations. 
 
SOMO & ICN (2012)‘Maid in India: Young Dalit Women Continue to Suffer Exploitative Conditions in India's 
Garment Industry’. Amsterdam: Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) & India Committee of 
the Netherlands (ICN). 
 
Tewari, M (2004) The Challenge of Reform: How Tamil Nadu's Textile and Apparel Industry is Facing the 
Pressures of Liberalization.  Paper produced for the Government of Tamil Nadu, India and the Center for 
International Development, Harvard University, Cambridge MA. 
 
The Hindu (special correspondent) (2009) Sumangali scheme: Relief ordered. October 
7,2009.http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/sumangali-scheme-relief-
ordered/article156839.ece. Accessed February 16.2011. 
The Hindu (Staff Reporter) (2012) Call for Abolition of ‘Sumangali Scheme’.  August 6, 
2012.http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/call-for-abolition-of-sumangali-
scheme/article3733213.ece. Accessed 17 September, 2015. 
The New Indian Express (2009) Probe against women panel chief October 26 2009. 
http://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2009/oct/26/probe-against-women-panel-chief-98129.html. 
Accessed 17 July, 2014. 
 
The New Indian Express (2012) NHRC notice on Sumangali scheme. 
http://www.newindianexpress.com/nation/2012/apr/07/nhrc-notice-on-sumangali-scheme-356199.html. 
Accessed 14 May 2012. 
 
TNWC (2009) Report on women’s commission hearings in Tirupur. Chennai. Tamil Nadu Women’s Commission 
 
TPF (2007) 'Women Workers in a Cage: An Investigative Study on Sumangali, Hostel and Camp Labour schemes 
for Young Women Workers in the Tirupur Garment Industry' Tirupur Peoples Forum, Tirupur. 

 
 



 

138 

 

 


