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 தன்ணொடு லி ிைங்ைள் ங்ைபது ெர்தெ ிிதொை ெங்ைினிைபில் 

கடததறும் ணி உரிக துஷ்திதொைங்ைகப டுப்தில் தன ெொல்ைகப 

ிர்தைொள்ைின்நணர். அத தத்ில் ிிதொை ெங்ைினிைபில், அகப்பு பகநினொண 

ைொங்ைபொல் ற்தடும் ணி உரிக ீநல்ைள், தொினொபர்ைள் ங்ைபது 

குகநைகப பன்கப்தக டுக்ைிநது. இந் அநிக்கை, குகந ிர்த்ி பகநைபின் 

ிநகணபம், தன்ணிந்ிொில் ிழ்ொட்டில்  தொல் ைொனி தொிற்ெொகனில்  

டீ்டினிபேந்தடி தி தெய்பம் ததண்ைள் குநித் தன்ணொடு லி ிைர்ைபின் 

திிபத்ங்ைகப ஆய்வு தெய்ைிநது. 

 உனைொக்ைல், புி ொரிப்புைகபபம் தொில் ெந்கைகபபம் 

ிறுணங்ைள் அகடபம் ொய்ப்கத ங்குைின்நண. ணினும், தொினொபர்ைள் இந் 

ிகனிணொல் அிை தொிப்பு அகடக் கூடிர்ைபொய் உபேொகும் ிகன 

ற்தடுைின்நது. குகநந் ிகன ததறுற்ைொண திொண்டுைபின் தைொள்கைைபிணொல் 
அவுட்தெொர்ெிங்க் (Outsourcing) ற்றும்  துக எப்தந் அடிப்தகடில் திைள் 

தற்தைொள்பப்தடுைின்நண, இணொல் ிிதொை ெங்ைினிைபின் அடிட்டத்ில் திபுரிபம் 

பகநெொொ தொினொபர்ைள் அடிக்ைடி ஏங்ைட்டதடுைின்நணர். ஆகடத் துகநின் தன 

தண்புைகப தைொண்டுள்ப  ெர்தெ தொல் ைொனி துகந துக எப்தந்ம் ன்ந 

ன்கக தைொண்டுள்பது. தன்ணொடுலி ிை (திொண்டுைள்) பர்ந்து பேம் 

ொடுைபினிபேந்து அிைதடிொண தொினொபர்ைகப தன்தடுத்ி இங்கும் ொரிப்பு 

பகநைகப ம்தி தெல்தடும்  ிிதொை ெங்ைினிைள் பனொை  தொல் ற்றும் தொல் 

ொரிப்புைகப ததறுைின்நணர்.  

திொண்டுைள், குகநந் ஊிம் அபிக்ைப்தடும் ொடுைபினிபேந்து குகநொண 

ஊித்ிற்ைொை,  ததபேம்தொலும், ற்ந தகன சூனில், தொிற்ெொகனைள், ெிறு 

தட்டகநைள் ற்றும் டீுைபில் திபுரிபம் ததண் தொினொபர்ைகப  ம்தி 

இபேக்ைின்நொர்ைள். தன் இந்ிொில் தென்கண, ஆம்பூர்  ஆைி இடங்ைள் ிழ் 

ொட்டில் தொல் ைொனிக்ைொண எபே ததரி தொில் கொை அகந்துள்பது. 

இத்துகந ற்றுிக ெொர்ந்து இபேக்ைின்நது. தலும் உற்தத்ிில் கைிணொல் 

கக்ைதடும் ஆண்ைலக்ைொண ைொனிைகபபம் அகிட குகநந் அபில் 

ததண்ைலக்ைொண ைொனிைகப ொரிக்ை டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைகப 

ம்திபள்பது. 
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 டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண் தொினொபர்ைபின் குகநைகப 

தொக்ைொை தைொண்டுள்ப இந் ஆய்வு பக்ைித்தும் ொய்ந்து. தணணில் 

பகநெொொ தொில் ற்தொடுைபில் திபுரிபம் ததண் தொினொபர்ைபின் குகநைகப 

ிர்த்ி தெய்பம் பக்ிைபின் ிநகண ஆொ இது எபே ொய்ப்தொை அகந்துள்பது. 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் தொினொபர்ைள் உள்பணர் ன்தகத கநப்தற்க்கு 

ிறுணங்ைள் தன பக்ிைகப தன்தடுதுைிநொர்ைள், அர்ைள் தெய்பம் தகன ிைவும் 

ிப்பு குகநந்ொை அநிக்கை தெய்து அது ொர்த்த்ில் தகனத இல்கனதன்றும் 

ெித்ரிக்ைின்நணர். ெர்தெ ப்ொண்டுைள் ற்றும் உள்லர் ெப்கபர்ைள் ங்ைபது 

ிிதொை ெங்ைினிைபில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் இபேப்தக ற்ை றுப்தது 

கடபகநிலுள்ப தொனிண தறுதொடுைகப தலும் லதெர்க்கும் ண்ம் 

அகந்துள்பது. 

 டீ்டினிபேந்தடித தகனதெய்பம் ததண் தொினொபர்ைலக்கு 

குகநந்தட்ெ ஊித்க ிட குகநொண ஊித்க ங்குைின்நணர். இர்ைள் ந் 

ெபைதொதுைொப்பு ெலுகைைகபபம் ததறுில்கன தஸீ் தட்டின் அடிப்தகடில் தகன 

தெய்ைின்நணர். இக டீ்டினிபேந்தடித தகன தெய்தர்ைபின் அனுதங்ைகப 

ணிகப்தடுத்துிலும், ஏங்ைட்டுிலும் தெல்புரிைிநது.  

 டீ்டினிபேந்தடித தகனதெய்தர்ைகப ெொர்ந் இந் ஆய்ின் 

தொக்ைொணது (ீித்துகந ெொொ தெனகவுைள் ற்றும் ெபை அகப்புைபின் 

ொினொை ப்ொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைபின் ிநகண தம்தடுத்ி 

டீ்டினிபேந்தடித தகன தெய்தர்ைபின் குகநைகப ிர்த்ி தெய்து அர்ைள் 

ீர்க அகட தெய்ொகும். 

 டீ்டினிபேந்தடித தகன தெய்தர்ைபின் ிகனகைகப ஆொய்ில் 

ிிதொை ெங்ைினிில் இர்ைபின் இபேத்ல் ைண்ணுக்கு தன்தடொலும், 

ணிகதட்டும், அிைொங்ைள் தரிக்ைப்தட்டும் இபேக்ைிந தண்புைபொை ொங்ைள் 

அநிந்துதைொள்ைிதநொம். இந் ததண் தொினொபர்ைபின் அிைொற்ந ிகன ற்றும் 

உரிகைள் குநித் அர்ைபின் ைபேத்துக்ைள் ொநக்கூடி அனுதங்ைபொல் 

டிகக்ைப்தடுைின்நண. அொது, அர்ைள் ொலம் ைிொங்ைபில் ற்தடும் 

அனுதங்ைள், அர்ைலகட ைர்ைள், குடும்தங்ைள், ெப்கபர்ைள் ற்றும் 

அர்ைலக்கு தகன தைொடுக்கும் எப்தந்ொர்ைள் ஆைிதொபேடன் ற்தடும் 

தரிொற்நங்ைபின் அடிப்தகடில் அகைின்நது. ணத இப்ததண்ைள் ங்ைலக்கு 

ிொண ணி உரிக துஷ்திதொைங்ைகப ிர்த்து உள்லர் அல்னது தன்ணொடு 
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லி ிறுணங்ைபிடம் பகநொண அல்னது பகநெொொ புைொர்ைகப லப்தொ 

ிகனக இந் ெபைம் ெொர்ந் அிைொ கூட்டகப்புைள் ிபக்குைின்நண. 

 ந் எபே பகநொண புைொர் தெல்பகநிலும் டீ்டில் திபுரிதர்ைள் 

தங்குொர்ைபொை இல்கனதணினும், தொண்டு ிறுணங்ைள் ொினொை 

தற்தைொள்பப்தட்டுள்ப ெபை இக்ைம் ெொர்ந் திச்ெொங்ைபிணொல் தன்ணொடு லி 

ைொனி ிறுணங்ைலடன் அர்ைலக்கு தொடர்புைள் ற்தடுத்தட்டுள்பண. ெபை 

இக்ைங்ைபிணொல் தற்தைொள்பப்தட்டுள்ப குகந ிர்த்ி ெொர்ந் திச்ெகணைகப 

உள்படக்கும்தடி இந் ஆய்வு குகந ிர்த்ி குநித் எபே தனொண அனுகுபகநக 

தின்தற்நிபள்பது. இந் ஆய்வு, இந்ி ைொனி துகநில் இடம்ததற்றுள்ப குந்க 

தொில், ட இந்ிொில் டீ்டு தகனக்ைொை ETI தற்தைொண்ட எபே ிட்டம் ற்றும் 

ிழ்ொட்டில் தொல் ைொனி ொரிப்தில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் 

தொினொபர்ைள் ெொர்ந்  அன்கில் டத்ப்தட்ட திச்ெொம் ஆைிற்றுடன் தன்ணொடு 

லி ிைங்ைபின் திிபத்ங்ைகப தின்தற்நிபள்பது. 

Cover: Footwear homeworker Tamil Nadu.      Photo: Annie Delaney 
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இந் ஆய்ில் அகடொபம் ைொப்தட்ட ெர்தெ ைொனி ிறுணங்ைள்; ொினம் 

ெொொ ன்ணிச்கெொண தெனகவுைள், திகப்பு ெொொ தெனகவுைள், ீித்துகந 

ெொொ தெனகவுைள் ஆைி பன்று ிொண தெனகவுைள் குநிக்ைப்தட்டுள்பது. 

 ிறுணங்ைபொல் டிகக்ைப்தட்ட ன்ணிச்கெொண தெனகவுைள், 

ததொதுொை டத்க ிிபகநைள் ன்று குநிப்திடப்தடும். 

 இத்துகநிணொல் டத்ப்தடும் BSCI  

 தன் – தங்குொர்ைள் ெொர்ந் ீிதநிக்குநி ிை பகணப்புைள். 
 

ங்ைலகட ிிதொை ெங்ைினிைபில் இடம்ததறும் டீ்டினிபேந்தடித தகன 

தெய்பம் தொினொபர் உரிக துஷ்திதொைங்ைலக்கு தன்ணொடு லி ிைங்ைள் 

தைொடுத் திிபத் ிைகபபம்; ிறுணம், துகந ற்றும் தன தங்குொர்ைகப 

தைொண்டுள்ப தெனகவுைள் ொினொை குகநைகப கைொலும் பக்ிைகபபம் 

ொங்ைள் ஆொய்ந்துள்தபொம். தொல் ைொனிைபின் தன்ணொடு லி ிைங்ைள் பல் 

அடுக்கு ிிதொைஸ்ர் ன்று அநிப்தடும் தடி ிிதொைஸ்ர்ைகப 

ைண்ைொிப்தது ற்றும் ணிக்கை தெய்க ங்ைபது பக்ைி  தொக்ைொை 

தைொண்டுள்பணர் ன்தக இந் ஆய்வு ைண்டநிந்துள்பது. இந் பல் ிிதொைஸ்ர் 

அடுக்குக்கு அப்தொல் உள்ப அடுக்குைபில் திபுரிதர்ைள் அொது பல் அடுக்கு 

ிிதொைஸ்பேக்கு எப்தந் அடிப்தகடில் திபுரிதர்ைள் குறுைிைொன எப்தந்த்ின் 

அடிப்தகடில் அல்னது ிகனற்ந ற்றும் தொிப்தகடக்கூடி தகன சூல்ைபில் 

திர்த்ப்தடுைிநொர்ைள். ெின ீி ிகனகைபில் குந்க தொினொபர்ைள் 

தன்தடுத்ப்தடுைிநொர்ைள். 

 குகநைகப கைொப ிபகநைள் இல்னொ சூனில் தி புரிிணொல், 

தொினொபர்ைலக்கு உண்டொகும் தொிப்புைகபபம் ிகபவுைகபபம் குநித்து ைொனி 

திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைள் குகநொண ிிப்புர்க தபிப்தடுத்துைின்நணர் 

ன்று ங்ைள் ஆய்வு ைொட்டுைின்நது. இற்கு இகொை, ஆகடத் தொில்துகநில் 

தற்தைொள்பப்தடும் உர்ட்ட ிகனொண திச்ெொங்ைலடன் எப்திடும்ததொது ெர்தெ 

திொண்டுைபின் ைொனி ொரிப்பு ெொர்ந் தபிப் திச்ெொ அலத்ம் 

கறுக்ைப்தட்டொை உள்பது. ணத இர்ைள் ணி உரிக துஷ்திதொைம் ெொந் 

அகப்பு பகநினொண ைொங்ைபில் ொற்நங்ைகப ற்தடுத்வும், ீர்வு ைொவும், 

தலும், குகநைகப கைொலம் பக்ிைகப தம்தடுத்துிலும் உள்ப ஊக்ைம் 

குகநொைத உள்பது. 
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 ெர்தெ ைொனி ொரிப்பு கடபகநைள் ற்றும் தெல்தொடுைபில் 

ஆண்ைலக்கு தினொை ததண்ைள் தகனில் அர்த்ப்தடுைிநொர்ைள். இதுத இத்துகந 

உகப்தொபர்ைபில் ததண்ைள் ொக்ைப்தடுில் ததபேம் தங்ைொற்நிபள்பது. இற்க்கு 

இகொை திைபில் துக எப்தந் பகநக அிைப்தடுத்துொலும், இந் 

கடபகந, தொினொபர்ைபின் கூட்டு ததம் ெொர்ந் ிநகண குகநக்கும் அபிற்கு 

இத்துகந ெொர்ந் தொிற்ெங்ைங்ைபின் ண்ிக்கை குகநப்திற்கும் தங்ைபித்துள்பது. 

தலும் இன் எபே ிகபொை தொிற்ெொகனைகப அடிப்தகடொை தைொண்டு 

இங்கும் ெங்ை தெல் குலக்ைபின் அிைரிப்திணொல் தொினொபர்ைள் த்ிில் 

தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைகப ிறுணங்ைள் ைட்டுதடுத்தும் ண்ம் 

அகந்துள்பது. 

 ெப்கபர் ட்டத்ில் தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைள் 

குகநகடந்ன் ிகபொை தொினொபர்ைள் ெந்ிக்கும் கடைள் தன்டங்கு. தலும் 

ிிதொை ெங்ைினிின் ைீழ் அடுக்ைில் உள்ப தொினொபர்ைள் துஷ்திதொைத்க 

ைண்டகடவும் ஆப்தடுத்துதும் ைடிணொை அகந்துள்பது. தொினொபர்ைள் 

குகநைகப ிர்த்ி தெய்ில் தொிற்ெங்ைங்ைள் பக்ைி ிொை அகந்துள்பொல் 

அர்ைலக்கு கூட்டு திிிித்தும் இல்னொல் இபேப்தது அர்ைபின் குகநக 

ிர்த்ிதெய்பம் ிநகண தொிக்ைின்நது. ைொனி ொரிப்தின்   ிகனற்ந ன்க 

ற்றும் கூட்டு திிிித்துத்ில் உள்ப குகநதொடுைள், தொினொபர்ைகப 

ிறுணங்ைபின் ிதந்கணைலக்கு அிைொை ைட்டுப்தட்டு தெல்தடவும், ங்ைபது 

புைொர்ைகப பன்கப்தில் ிநன் குகநந்தும் இபேக்ைிடுைிநது. 

 இந் ஆய்வு டத்ப்தட்ட ைொன ொக்ைில் தபிப்தட்டது ன்ணதன்நொல், 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண்ைலக்கு ங்ைபது உரிகைள் குநித் ிதங்ைள் 

அபிக்ைப்தட்டும் அர்ைபின் குகநைகப கூட்டொை பன்கக்ை தொிற்ெங்ைம் அல்னது 

தொினொபர் உரிக ெொர்ந் அகப்பு ஆைிற்கந தைொடுத்தும் ஆரித்ொல்; அர்ைள் 

குகநைகப பன்கக்ைவும், அக ிர்த்ி தெய் ொடுின் ொய்ப்புைலம் 

அிைரிக்கும் ன்று ொங்ைள் ிர்ப்தொர்க்ைின்தநொம். ஆணொல் இது கடததறுற்கு 

தொினொபர்ைலக்கு ிறுணங்ைபின் கனடீு இல்னொ எபே தொதுைொப்தொண 

தெல்பகநில் தங்தைற்கும் ொய்ப்பு இபேக்ை தண்டும் (அொது ைர்ைள்/ 

எப்தந்ொர்ைள், ெப்கபர்ைள் ற்றும் திொண்டுைள்). தலும் அர்ைலகட 

ொழ்ொொங்ைலக்கு ந் அச்சுறுத்லும் இல்கன ன்ந உத்ொம் அர்ைலக்கு 

இபேக்ை தண்டும். 
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 தொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைலகட திிிிைள் குகநிர்த்ி 

தெல்தொடுைகப பன்தணடுப்தில் தனிொண கடைள் உள்பண. தலும் 

ணிஉரிக துஷ்திதொைங்ைள் தரிப்தடுத்ப்தடும் சூல்ைபில், அந் ீங்குைலக்கு 

ீர்வுைொண்தில் ெர்தெ ிைங்ைள் தெல்தடுில் குகநதொடுைள் உள்பண ன்தக 

இந் ஆய்வு ைண்டநிைிநது. குகந ிர்த்ி பகநைபின் தபிப்தகடத்ன்க 

இல்னொது ற்றும் அநிொக ஆைிற்நொல் தொினொபர்ைள் அந் பகநைகப 

தன்தடுத்துில் தற்றுக லுப்தடுைிநக இந் அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட 

குகநிர்த்ி பக்ிைலம், தெனகவும் சுட்டிைொட்டுைின்நண.  தன்ணொட்டின் 

தெல்தொட்டு ட்டத்ில் குகநைகப கைொலம் பக்ிைள் தபிற்றும், ிச்ெற்றும், 

தொினொபர்ைலக்கு அக குநித்து அநிொலும் இபேக்ைிநது. தொண்டு ிறுணங்ைள் 

ற்றும் தொில் ெங்ைங்ைலக்கு குகநிர்த்ி பகநைகப தற்நி தரிில்கன 

அவ்ொறு தரிந்ொலும் அந் தெனகின் ெட்டபூர்ொண ன்கக குநித்து 

தைள்ிைகப லப்புைின்நணர். ணினும் அபிக்ைப்தடும் புைொர்ைள் க்ை ைணத்துடன் 

டுத்துக் தைொள்பப்தடுில்கன ன்றும் அக உரி ைொன அைொெத்துக்குள் 

ிெொரிக்ைப்தடுில்கன ன்றும் ம்புைின்நணர். 

 ததொறுப்புள்ப ற்றும் தபிப்தகடொண குகநிர்த்ி பகநைகப ெொர்ந் 

தொிற்ெங்ைங்ைள் ற்றும் ெபை அகப்புைலடன் ிறுணங்ைள் ததச்சுொர்த்க 

டத்ொத, ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் ங்ைபது 

குகநைகப ிர்த்ி தெய்துதைொள்ில் உள்ப கடைகப தலும் அிைரிக்ைிநது 

ன்று ங்ைபது எட்டுதொத் ஆய்வு டுத்துக்ைொட்டுைிநது. 

 தன குகநைகபக் கைொலம் பக்ிைகப ஆொய்ந்ில், டீ்டில் இபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ங்ைபது குகநைள் அங்ைீைரிக்ைப்தடுகபம், குகநிர்த்ி தெய்பம் 

ிபகநைகபக் ைண்டகடிலும் அர்ைலக்கு ற்தடும் தன கடைகபபம் இந் 

ஆய்வு அகடொபம் ைண்டது. ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் உள்ப ணி உரிக 

துஷ்திதொைங்ைலக்கு ீர்வு ைொண்தில் தன்ணொட்டு தெனகவுைபில் உள்ப 

குகநதொடுைள், இந் கடைகப ற்தடுத்தும் உண்கொண திச்ெகணைகப குநிப்திட 

தண்டும் ன்று சுட்டிக்ைொட்டுைிநது, தின்பேம் தடிப்திகணைள் டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிதர்ைபின் ஆய்ில் ததற்ந ைனின் அடிப்தகடில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 

குநிப்தொை தொல் ைொனித் துகநின் அகப்பு பகநொல் ற்தடும் ெொல்ைகப 

ெொர்ந்து. ற்ததொது, டீ்டில் திபுரிதர்ைலக்கு இந் ஆய்ில் ிொிக்ைப்தட்ட 

வ்ி ீித்துகந ெொொ தெனகவுைகப தன்தடுத் குகநந் ஊக்ைத 

இபேக்ைிநது. ெர்தெ ிிதொை ெங்ைினிில் திபுரிபம் ற்ந தொினொபர்ைலம், 
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டீ்டில் திபுரிதர்ைலம்  ீி அகடபம்தடி ிர்ைொன பற்ச்ெிைள் ற்றும் 

தம்தொடுைலக்கு தன்தடும் ிொை தன தடிப்திகணைள் ிொிக்ைப்தட்டுள்பண. 

 ொடுலி ிைங்ைலக்கும் ெபை இக்ைங்ைலக்கும் தடிப்திகணைள் 

இங்கு சுபேக்ைொை ங்ைப்தட்டுள்பது. இவ்நிக்கைின் இறுிில் (பக்ைி 

தடிப்திகணின் ைீழ்) இக ிரிொை ிபக்ைப்தட்டுள்பண. ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் 

கடபகநைலம் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் அகடது:  

 ததொறுப்ததற்ததும், பல் அடுக்கு ெப்கபபேக்கு அப்தொல்  ொக்ைத்க 

ற்தடுத்துதும் எபே ததறும் ெொொனொை அகந்துள்பது ன்று இந் ைொனி ஆய்ின் 

பக்ைி தடிப்திகணொை தபிிடப்தட்டுள்பது. தைொள்பல் ிகன, எப்தகடப்பு தம் 

ற்றும் ம், CSR த்ிற்கு இகொை ைபேத்ில் தைொள்பப்தட்டு இக்கும் இது 

ததொன்ந ிைம் ெொர்ந் ைொங்ைகப ெொபிக்ை ீித்துகந ெொொ தெனகவுைபின் 

ிநணிற்கு அர்ப்திக்ைப்தட்ட ைணம் தகப்தடுைிநது. 

 ெர்தெி ற்றும் தெல்தொட்டு ட்டத்ில் ிிதொை ெங்ைினி ற்றும் 

குகநிர்த்ி ிபகநைள் குநித் தபிப்கடத்ன்க: 

ிிதொை ெங்ைினிில் கடததறும் அகப்புபகந ெொர்ந் திச்ெகணைகப 

அகடொபம் ைண்டு அக ீர்க்ை; தபிொண ற்றும் தபிப்தகடொண குகநிர்த்ி 

ிபகநைகப ததபேிறுணம், தொில் துகந ற்றும் தன தங்குொர் பற்ெிைகப 

ெர்தெி ட்டத்ில் உபேொக்குதும், தலும் ிப்பு தெனொக்ைத்க தெல்தொட்டு 

ட்டத்ில் உபேொக்குதும் அெிொை உள்பது ன்று ைொனி ஆய்ின் எபே 

தடிப்திகணொை உள்பது. 

தபிவு, ம்திக்கை ற்றும் ெட்டபூர்ொணன்க: 

 எபே குகநிர்த்ி பகநக ெட்டபூர்ொணத் ன்கக குந் 

ிப்தொய்வு தெய்பம்தடிக்கு தபிொண, ன்கு கறுக்ைப்தட்ட தெல்பகநைள் 

தொினொபர்ைள் ற்றும் ெபைத்ித்ிற்கும் இபேப்தது அெிம். 

 கூட்டகப்பு சுந்ிம் ற்றும் தொினொபர்ைலக்கு ைல் அபிப்தது: 

ீித்துகந ெொொ தெனகவுைபின் தடிப்திகணொது தொினொபர்ைள் ங்ைள் 

குகநைகப பன்கப்தற்க்கும், ீர்வு ைொண்தற்கும், அகைள் கூட்டகப்பு சுந்ிம் 

ீது ைணம் தெலுத்துது அெிம். 

 ெபை இக்ைங்ைகப ததொபேத்க இத்துகந ற்றும் ஊடைங்ைபின் 

ைணத்க ஈர்ப்தற்கும், ிறுணங்ைள் ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் உள்ப ணி 

உரிக துஷ்திதொைங்ைள் ெொர்ந் புைொர்ைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்க்கும் திச்ெொங்ைள் 

எபே ிரிொண குகந பன்கப்பு அனுகுபகநக தற்தைொள்து ிைவும் 
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தனுள்பொை அகபம் ன்தக ொங்ைள் ைொண்ைிதநொம். தொினொபர்ைலக்கு ீண்ட 

ைொனத்ிற்கு ஆபிப்தது, கூட்டொை ெங்ைம் அகப்தற்க்ைொண தெல்தொடுைபில் 

ஈடுதடுது, புி ற்றும் டப்திலுள்ப தொிற்ெங்ைங்ைள் அல்னது தொினொபர் 

உரிக தொண்டுிறுணங்ைள் ொினொை அர்ைபது தைொரிக்கைைகப பன்கப்தது 

ததொன்நற்கந தரிப்தடுத்தும் ிைள் திச்ெொங்ைலக்கு ெொனொை இபேக்ைின்நது. 
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Cover: Footwear homeworker Tamil Nadu.      Photo: Annie Delaney 

 

இந் க்ைின் சுபேக்ை உக. 

 இந் ஆய்வு இந்ிொில் ிழ்ொட்டில் தொல் ைொனி டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிபம் தொினொபர்ைள் ீது ைணம் தெலுத்துைிநது. ெர்தெ திொண்டுைள் இந்ி 

உற்தத்ிொபர்ைபிடம் ததொபேட்ைகப எப்தந் அடிப்தகடில் ொரிப்தில் திச்ெகணைள் 

லம்புைின்நண. அில் குநிப்திட்ட தொினொபர் உரிக ீநல்ைலம், தொினொபர் 

குகநைகப ிர்த்ி தெய்பம் ிபகநைகப ைண்டகடது தொடர்தொண 

தைள்ிைலம் லைின்நண.  இக அட்டக 1ல் சுபேக்ைொை ங்ைப்தட்டுள்பண. 

இந் க்ைொணது ைொனி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம்  தொினொபர்ைள் ங்ைள் 

குகநைகப ிர்த்ி தெய்ில் தொடர்ந்து ைொப்தடும் கடைகபபம், இந் சூனில் 

லம்பும் தடிப்திகணைகப ெர்தெி ிைங்ைலக்கும், தொண்டுிறுணங்ைள் 

ற்றும் தொிற்ெங்ைங்ைலக்கும் டுத்துைொட்டுைின்நது. 
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அட்டக 1: இந் க்ைின் சுபேக்ை உக  

 

செயமவுகள் / 
உரிம சபறும் 
யுக்திகள் 

உள்லர் தொண்டு ிறுணங்ைபின் ஆதனொெகண: 

Rural Education And Development Foundation (READ Foundation) – Pudukkottai, 

Tamil Nadu.  

Civil Initiatives for Development and Peace (CIVIDEP) – Bangalore, Karnataka. 

                              :  

                                          

                      UK-        Home Workers 

Worldwide (HWW)                      .     

      Federation of HomeWorkers Worldwide (FHWW)      Ethical 

Trading Initiative-                 . 

Humanist Institute for Cooperation (HIVOS) – Netherlands; the centre for 

Research on Multinational Corporations (SOMO) based in the Netherlands and 

India Committee Netherlands (ICN)  

தன தங்குொர்ைகப தைொண்ட பகணப்புைள் ொினொை 

திச்ெொங்ைள் – Ethical Trading Initiative (ETI). 

துகந ெொர்ந் பகணப்புைள் – ஊள்லர்  துகந ெொர்ந் 

பகணப்புைள் – The Southern India Shoe Manufacturers Association (SISMA); 

தன்ணொடு ெொர்ந் ிை பகணப்புைள்: Business Social Compliance 

Initiative (BSCI) – Europe and India; 

ததபேிறுண டத்க ிிபகநைள்.  
னித உரிம 
துஷ்பியோகங்கள் 

ணி ற்றும் தொினொபர் உரிக துஷ்திதொைங்ைள் 

இகைகப உள்படக்கும்: தொனிண ற்றும் ெொிிணடிப்தகடில் 

தொகுதொடுைள், குகநந் தட்ெ கூனி ங்ைப்தடொது, 

அைிகனப்தடி ங்ைப்தடொது, கூனி ங்ைப்தடொ ிகுி 

த தகன, தொில்ெொர் சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு 

அதொங்ைள், குந்க தொினொபி, கூட்டகப்பு ற்றும் கூட்டு 

தத சுந்ிின்க தலும் இகைலடன் தொடர்புகட 

ீநல்ைள். 
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கூட்டகப்பு சுந்ிம் ற்றும் கூட்டு ததச்சுொர்த்க அல்னது 

கூட்டு ததத்ிற்க்ைொண உரிக (ILO எப்தந்ம் 87 & 89 ஆர்டிைல் 

20 ெர்தெ ணி உரிகைள் திைடணம்); 

தொில் தொதுைொப்பு உரிக ற்றும் எலங்ைற்ந / ிகனற்ந 

/தொதுைொப்தற்ந தகன ற்தொடுைலைபினிபேந்து தொதுைொப்பு (ILO 

எப்தந்ம் 158); 

ிொொண ற்றும் ெொைொண கூனி ததபேம் உரிக ( ெத்து 

23 (3) ெர்தெ ணி உரிக திைடணம்) தலும் 

தொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைபின் குடும்தத்ிணபேக்கு 

ைண்ிொண  ொழ்க்கை (ெத்து 7 (a) ததொபேபொொ ெபை 

ற்றும் ைனொச்ெொ உரிகைபின் ெர்தெ எப்தந்ம்); 

                                    , ILO 

Convention on Homework (ILO Convention 177) 

ததண்ைபின் உரிகைள், ததண்ைலக்தைிொண தொகுதொடுைபின் 

அகணத்து டித்கபம் எிப்தற்க்ைொண எப்தந்ம் (CEDAW ) 
நிறுவனங்கள் 2011- 2015ம் ஆண்டுைலக்ைிகடத ஆம்பூர் ற்றும் தென்கண 

தகுிைபின் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைள் தன 

திொண்டுைபின் ைொனிைகப ொரிப்தது ைணிக்ைப்தட்டது.  

ETI                 : Marks and Spencer (Autograph & 

Collezione) – UK; Pentland (Kickers & Ted Baker) – UK; ASDA/ Walmart 

(George) – UK/US; Next– 

UK, Inditex (Zara) – Spain; Base London – UK. 

BSCI          : Deichmann – Germany and El Corte Inglis – Spain. 

                               : Astormueller 

(Bugatti) – Germany; Clarks – UK; 

Bata – Switzerland; ECCO – Denmark; Stone Fly – Italy; Hush Puppies a 

subsidiary of Wolverine Worldwide – US; Weyco Group (Florsheim) – US; 

Timberland – US. 
போதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆம்பூர் ற்றும் தென்கண தகுிைபில் ைொனிைகப ொரிக்கும் 

டீ்டினிபேந்தடி தி தெய்பம் ததண்ைள், திொணொை 
ொழ்த்ப்தட்ட ெொி, னித் ற்றும் இஸ்னொி ெபைத்க 
ெொர்ந்ர்ைபொை இபேக்ைின்நணர். 
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விோபோ செல் 
முமமகள்/ 
திட்டங்கள் 

தொப்தொ ற்றும் அதரிக்ைொக அடிப்தகடொை தைொண்டு 

இங்கும் திொண்டுைள் தன்ணிந்ி   ிழ்ொட்டில் ஆம்பூர் 

ற்றும் தென்கண, ட இந்ிொில் ஆக்ொ ற்றும் 

உத்ிதிதெம் தலும் எபே ெிநி அபிற்கு ைிக்ைில் 

தைொல்ைத்ொ ஆைி இடங்ைபினிபேந்து ைொனிைகப தைொள்பல் 

தெய்ைின்நணர். BSCI and ETI          ிறுண உறுப்திணர்ைள் 

தென்கண, ஆம்பூக சுற்நிபள்ப தகுிைபினிபேந்து கை கல் 

தெய்பம் தொல் ைொனி ொரிப்தில் தைொள்பல் 

தெய்ைின்நணர். இந்ிொில் தென்கண ற்றும் ஆம்பூர் தகுிைள் 

தொல் ைொனி துகநில் பக்ைி தகுிைபொை இபேக்ைின்நது. 

தலும் அத்ொரிப்புைபில் ீண்ட னொறும் ைண்டுள்பது . தன 

ிறுணங்ைள் ததபேிறுண அலுனைங்ைகப  தென்கணில் 

தொரிக்ைின்நணர். தலும் இங்கு ஏபிற்கு ொரிப்பு இன்னும் 

கடததறுைின்நது. ஆணொல் அிைதடிொண ொரிப்பு ‘தொல் 

ைம்’ ன்று அநிப்தடும் ஆம்பூரில் கடததறுைின்நது. 

இத்துகந அிைதடிொை ற்றுிக ெொர்ந்து. தலும் 

கைிணொல் கக்ைப்தடும் ஆண்ைபின் ைொனிைகபபம் ற்றும் 

குகநந் அபிற்கு ததண்ைபின் ைொனிைகபபம் 

ொரிப்தற்கு டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொிகன 

ம்திபள்பது. 
 



 

19 

 

Footwear homeworkers, Tamil Nadu. Photo: Annie Delaney 

ஆொய்ச்ெி பகந 

பகநெொொ தகன ற்தொடுைபில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண் 

தொினொபர்ைகப ெொர்ந் குகந ிர்த்ி பக்ிைபின் ிநகண ஆொபம்தடி இந் 

க்கு எபே ொய்ப்தொை அகந்ொல் ொங்ைள் இக தரிந்துதைொண்தடொம். 

 ங்ைபது ஆய்ின் தொக்ைொணது இந் க்ைில் தன ிைபில் 

கறுக்ைப்தட்டுள்பது. இந் ஆய்நிக்கை ஆகட ற்றும் ைொனிைபின் ிிதொை 

ெங்ைினிைபில் ெொர்ந் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினிற்கு தொடர்புகட தொண்டு 

ிறுண தெல்தொடுைபிணொல் ந் க்கு ததொபேட்ைள் ற்றும் ிைழ்வுைபின் 

அடிப்தகடில் டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 இந் ஆய்ில் ஆொப்தட்ட ீித்துகந ெொொ தெனகவுைள் இந் 

ஆய்ில் தங்கு ததற்நர்ைபொல் ிொிக்ைப்தடும் தெனகவுைபின் அடிப்தகடில் 

ீர்ொணிக்ைப்தட்டது. அன் ிகபொை, குநிப்திட்ட ீித்துகந ெொொ 

தெனகவுைபின் தெல்பகநைள் ற்றும் ிநன்ைகப ிரிொண ஆய்ொை 

ங்ைில்கன. இந் ஆய்வு தந் சூனில் குகநிர்த்ிக்ைொண கடைள் ற்றும் 
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ெர்தெ ிிதொை ெங்ைினிைபில் ஏம் ைட்டப்தட்ட ைொனி ொரிக்கும் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைள் ீி ைண்டகடில் உக்கூடி 

ைொிைபில் அகந்துள்பது. 

 இந் ஆய்வு அநிக்கைின் ைண்டுதிடிப்புைள் பன்க ற்றும் இண்டொம் 

 ஆொங்ைபின் ிரிொண ஆய்ின் அடிப்தகடில் அகந்துள்பது. ிழ் ொட்டில் 

ைொனி ொரிக்கும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைள் குநித் இந் 

அநிக்கை 97 (அக ைட்டகக்ைப்தட்ட தர்ைொல்ைள்), 146 டீ்டினிபேந்த திபுரிபம் 

ததண் தொினொபர்ைலடன் ைணிக்ைப்தட்ட குல ிொங்ைள், 16 உள்லர் ற்றும் 

ெர்தெ ிை திிிிைள்;  38  உள்லர் ற்றும் ெர்தெ தொண்டுிறுணங்ைபின் 

திிிிைள் ற்றும் ல தன்ணொட்டு ததபேிறுண திிிிைள், துகந ெொர்ந் ற்றும் 

தன தங்குொர்ைபின் ீித்துகந ெொொ தெனகவுைள் ததொன்நர்ைபொல் ததநப்தட்ட 

ைனின் அடிப்தகடில் அகந்துள்பது. தலும் தன உள்லர் ற்றும் ெர்தெ 

ிை ிறுணங்ைபின் திிிிைகப தர்ைொலுக்ைொை அணுைிணததொது, தனர் 

தங்தைற்ை றுத்ணர். டிெம்தர் 2011 ற்றும் ஜுகன 2015-க்கு இகடில் ைப ஆய்வு 

டத்தும்தடி இந்ிொிற்கு ொன்கு தங்ைள் தற்க்தைொள்பப்தட்டண. கூடுனொை, 

தொடர்புகட ஆய்வுைள், ஊடை ெபை அகப்பு, ிை கனங்ைள் ற்றும் இந் 

ைொனத்ிற்கு அப்தொல் இடம்ததற்ந ின்ணஞ்ெல் ொினொண தொரிொற்நைங்ைபினிபேந்தும் 

ைல் ததநப்தட்டுள்பது.  

 இந் அநிக்கை பலதும் குநிப்திடப்தட்ட டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

தொினொபர்ைபின் உரிக ீநகன, குநிப்திட்ட இந்ி தொில் ெட்ட ீநல்ைலக்கு 

ொநொை ILO  ொொடு  (177) தொடர்புகட டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொிலுடன் 

எப்திட்டு ற்றுக்தைொள்பப்தட்டுள்பது. ற்ந தன ொடுைபில் உள்பது ததொன்தந 

இந்ிொிலும் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைகப தொினொபர்ைபொை அங்ைீைொம் 

ததறுது அநிது. அர்ைள் தொினொபர் உரிக உகடர்ைபொய் 

டத்ப்தடுில்கன. (இந்ி தெி தொில் ெட்டம் கூட ‘தொிற்கூடத்ிற்கு 

புநம்தொண தொினொபர்ைள்’ குகநந் தட்ெ ஊிம் ததறுதர்ைள் ன்தந 

குநிப்திடுைிநது).  ெட்ட தொதுைொப்பு இன்க அல்னது தொினொபர்ைபொை அர்ைலக்கு 

உரி ெட்டரீிொண அந்ஸ்து ெொர்ந் தபிின்கத டீ்டினிபேந்தடி தி 

தெய்தர்ைலக்கு தொினொபர்ைள் ன்ந ிகனின் தொதுைொப்தின்கக்கு 

லுவூட்டுைிநது. இந் ிகன அர்ைள் எபே புைொர் தெய்க தலும் ைடிணொக்குைிநது.  

 இவ்நிக்கைில் ைொனி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் 

க்கு ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி தி தெய்பம் ததண்ைகப ிை ிறுணம், ற்ந 
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ிறுணங்ைள் டத்தும் ிங்ைலக்கு தொடர்புகட CEDAW-ன் தொக்ைங்ைகப ொங்ைள் 

ைபேத்ில் தைொள்ைின்தநொம். 

ெர்தெ தொல் ற்றும் ைொனி துகநின் தின்ணி ற்றும் ைண்தொட்டம். 

 ெர்தெ தொல் துகந, கதைள், அகநக்ைச்கெைள்,  கைபகநைள், ஆகடைள், 

ைொனிைள் ததொன்ந ததொபேட்ைபின் ொரிப்புைகபபம், தொல் ஆகட ொரிப்தின் 

தெல்பகநைகபபம் உள்படக்கும். இந் ொடுைபில் உள்ப ெப்கபர்ைபிடிபேந்து 

பேம் ொரிப்புைகப ஆொொை தைொண்டுள்பது. தலும் தொப்தொ, இங்ைினொந்து, ட 

அதரிக்ைொ ற்றும் ஆெி தசுதிக் திொந்ிங்ைலக்கு ற்றுிக்ைொண தொல் 

ததொபேட்ைபின் ொரிப்புக்ைொை குகநொண ஊித்துடன் ற்றும் அதொைொண சூனில் 

திபுரிபம் தைொடிக்ைக்ைொண தொினொபர்ைகப ம்திிபேக்ைிநது. ைொனித்துகந, 

தொல் துகநின் பக்ைி அங்ைம், தணணில் தொல் தப்தடுத்துது ற்றும் 

சுத்ிைரிப்பு தெல்பகந ைொனி ொரிப்தின் எபே பக்ைி தங்ைொிபேக்ைிநது. தொல் 

ைொனி துகநக்கும் ெர்தெ ஆகடத்துகநக்குிகடத தன எற்றுகைள் 

இபேக்ைின்நண. குநிப்தொை, இந் துகநைள் உகப்கதத் ீிொை தைொண்டுள்பது. 

தலும் ெீணொ, ிட்ணொம், இந்ிொ, ங்ைொபம் ற்றும் ைம்ததொடிொ ததொன்ந உற்தத்ி 

கடததறும் இடங்ைபினிபேந்து  பலககடந் ொரிப்புைள் ற்றும் 

பனப்ததொபேட்ைகப தைொள்பல் தெய்பம் ெர்தெ ிிதொை ெங்ைினிைகப 

இத்துகநைள் ெொர்ந்துள்பது (ILO, 2000, CLE, 2013).   

 தன ெர்தெ திொண்டுைள் டிகப்பு, ிற்தகண, ெந்கப்தடுத்ல் ற்றும் 

ிிதொைம் ததொன்ந தெல்ைகப பன்தணடுக்ைின்நணர். ஆணொல் ொரிப்கத இந்ிொ 

ததொன்ந குகநந் தெனவு திொந்ிங்ைபில் உள்ப உற்தத்ிொபர்ைபிடம் 

தைொடுத்துிடுைின்நணர். தொல் ைொனித்துகநக ததொறுத்கில் ிிதொை 

ெங்ைினிிலுள்ப தபிப்தகடற்ந ிகன எபே ததபேம் ெொனொை அகந்துள்பது. 

தணணில் இது தகன ிிதொைம் தெய்ப்தடும் இடங்ைள் ற்றும் தன 

ிறுணங்ைகப குநித் ிங்ைகப தபிற்நொக்குைிநது. 

 இந் தபிப்தகடற்நத் ன்க ெபை அகப்புைபொல் ிிதொை 

ெங்ைினிைகப கதடம் தெய்கபம் ைண்ைொிப்தகபம் ைடிணொக்குைிநது. தலும் 

குகநிர்த்ி தெனகவுைகப தொினொபர்ைள் அணுகுக தூொக்குைிநது. 

ெர்தெ ஆகட ற்றும் ைொனிதுகநைள் அடிக்ைடி ிரிகடைிநது அல்னது உற்தத்ி 

ொடுைலக்குள்லம் திொந்ிங்ைலக்குள்லம்   இடம்ததர்ைிநது. ததபேம்தொலும் இக 

ததொபேபொொ ரீிொை தின்ங்ைி ற்றும் (தொகனொண/ ட்டப்தடொ) இடங்ைலக்கு 

ொற்நப்தடுைிநது. இந் ிரிொக்ைத்ின் எபே அம்ெம் ன்ணதன்நொல் இத்துகந 
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அிைதடிொை ததண் தொினொபர்ைகப ெொர்ந்து உள்பது. அப்ததண் தொினொபர்ைள் 

எப்தந் அடிப்தகடில் திபுரிபம் இகடைர்ைபின் தட் எர்க் ொினொைவும் 

ெப்கதர்ைபொலும் திர்த்ப்தடுைிநொர்ைள். உற்தத்ி இடொற்நம் ெொர்ந் ததொதுொண 

தண்புைள்: அெொங்ைத்ொல் ங்ைப்தடும் ரி பநிவுைள் ற்றும் இ ஊக்ை 

ெலுகைைகப ததறுது, இச்ெலுகைைள் ததபேம்தொலும் குகநொண அல்னது ெட்டதுக்கு 

புநம்தொண குகநந்தட்ெ ஊித்க உள்படக்கும்;  கூட்டகப்பு சுந்ித்ின் 

ைண்ித்க குகநப்தது, தொிற்ெங்ைகப அனட்ெிப்தடுத்துது, ற்ந பகநில் 

உபேொக்ைப்தட்ட எலங்குபகந ிட்டங்ைள் ற்றும் சுைொொம், தொதுைொப்பு, குகநந்தட்ெ 

ஊிம் ற்றும் உரிக அனொக்ைம் ததொன்ந தகுிைபில் தொில் ஆய்ொனரின் 

குகநந் அபினொண ைண்ைொிப்பு ஆைிற்கந உள்படக்கும்.  

 ெப்கபர் ட்டத்ில் உள்ப குகநொண தொிற்ெங்ை தெல்தொடுைள் 

ிிதொை ெங்ைினிைபின் அடித்ட்டுைபில் டக்கும் தொினொபர் துஷ்திதொைங்ைகப 

அகடொபம் ைொவும், ஆதடுத்துிலுபள்ப ெிங்ைகப அிைரிப்தது 

ட்டுல்னொல் தொினொபர்ைலக்கு தன கடைகப ற்தடுத்துைின்நண.  குகநொண 

கூட்டு திிிித்துத புைொர்ைகப தொடக்கூடி தொினொபர்ைபின் ிநணின் ீது 

ொக்ைத்க ற்தடுத்துைிநது, இவ்ொறு தொினொபர்ைள் தெய்ற்கு தொிற்ெங்ைங்ைள் 

திொண ிொை அகந்துள்பது. 

 அசுெொொ ன்ணொர், திகப்பு இல்னொ ற்றும் ீித்துகநெொொ 

தெனகவுைள் தொினொபர் உரிகைகப தெர்த்துக்தைொள்லம்தடிபம்,   

ிறுணங்ைபின் ெபை ததொறுப்பு பற்ெிைகபபம் ெர்தெ தொில் அகப்தின் (ILO) 

அடிப்தகட உகப்பு ிகனைகப (ILO, 2009). டிகக்ைவும் உபேொைிபள்பது. இந் 

தெனகவுைள் பல் அடுக்கு ெப்கபர்ைள் ன்று அகக்ைப்தடும் ெர்தெ 

திொண்டுைபின் தடி எப்தந்ொர்ைபின் தொிற்ெொகனைபில் இம்ொிரிொண 

ங்ைகப ைண்ைொிப்தது ற்றும் ிப்தொய்வு தெய்த ததரிொண தொக்ைொகும். இந் 

அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட குகநிர்த்ி ிபகநைள், தொல் ைொனிைகப 

ொர்தெய்பம் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் ிகனககபம், 

ிறுணங்ைபொல் டிகக்ைப்தட்ட டத்க ிிபகநைள், ெம்ந்ப்தட்ட 

துகநிணொல்  டத்ப்தடும் பற்ெிைள் ற்றும் தன தங்குொர்ைபின் பகணப்புைள் 

ஆைி ீித்துகந ெொொ தெனகவுைபின் பன்று திரிவுைலக்கு தொடர்புகட 

தரிொற்நங்ைள் ற்றும் தில்ைகப பன்ணிகனப்தடுத்துைிநது.  

தன்ணிந்ிொில் உள்ப தொல் ைொனித் துகந: 
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 ிழ் ொட்டில் தென்கண ற்றும் ஆம்பூர்  சுற்றுட்டொத்ில் கடததறும் 

தொல் ொரிப்பு ீண்ட ைொனொை இந்ி ைொனி துகநின் கய்ொைத் 

ிைழ்ைின்நது. ணினும் தொல் ததொபேட்ைள் இங்குட்டும் ொரிக்ைப்தடுில்கன. 

இந்ிொில் பக்ைி தொல் ொரிப்பு இடங்ைள் தன்ணிந்ிொில் ிழ்ொடு, தற்கு 

ங்ைொபத்ில் தைொல்ைத்ொ, உத்ிதிதெத்ில் ைொன்பூர் ற்றும் ஆக்ொ, தஞ்ெொதில் 

ஜனந்ர் ற்றும் ஆந்ிொில் கைொதொத் ததொன்ந இடங்ைலம் உள்பண. உனைின் 

தொத் தொல் ிிதொைத்ில் நக்குகந 13 ெீபம், தலும் தொப்தொில் 

ிிதொைம் தெய்ப்தடும் தொத் தொல் ொரிப்தில் 20 ெீபம் இந்ி தொல் 

துகநிணொல் உற்தத்ி தெய்ப்தடுைிநது. ெீணொக தொடர்ந்து இந்ிொ ைொனி 

ொரிப்தில் இண்டொது ததரி ொரிப்பு ொடொை இபேக்ைிநது. (Council of Leather Exports 

[CLE] India, 2013; ILO, 2007; 2014). தஜர்ணி, இங்ைினொந்து ற்றும் ைொங்ைொங் ஆைிண 

பக்ைி ற்றுி இனக்குைபொை இபேக்ைின்நண. ிழ் ொடு (40%) இந்ிொின் 

ிைப்ததரி தொல் ற்றுி தெய்பம் ொினம், இது இந்ிொின் தொல் ததொபேட்ைள் 

தபிடீ்டில் 70% ஆகும். தலும் இன் ததபேம்தங்கு உற்தத்ி ற்றுிக்ைொை 

தெய்ப்தடுைிநது. 

 1970 பல் இத்துகந ெர்தெ ெந்கைபில் ததொட்டிிடும்தடி இன் 

ற்றுிக ததபேக்கும் தொக்ைத்க இந்ி அெின் தைொள்கை ஆரிக்ைின்நது. அெின் 

தைொள்கைைள் இத்துகநக்கு ிிபி அபிப்தது, ெந்க தைிழ்வுத்ன்கக 

தம்தடுத்துது, தொிற்ெந்கின் ைட்டுப்தொடுைகப அைற்றுது, தபிொட்டு பலீடு 

ெொர்ந் அிைொத்துத்க குகநப்தது, ெிநப்பு ததொபேபொொ ண்டனங்ைள் ற்றும் 

தொல் ைொனி ொரிப்தின் ிகொண அிைரிப்பு (க்னஷ்டர்) ததொன்நற்நில் 

தங்ைபித்ிபேக்ைின்நது. இந்ி அெின் தைொள்கை, தொில்துகநின் இப்தகுிில் 

ற்றுி ெந்க உந்துல் ததொபேபொொ ிகபவுைபில் தலும் அதிிபேத்ி அகட 

ஆபிக்ைிநது (Tewari, 2004; Damodaran and Mansingh 2008; Sundar, 2010). 

 அசு தைொள்கை இந்ி தெி ெந்கில் ெர்தெ திொண்டுைள் இடம்ததந 

ைொனித்துகநில் அந்ி தடி பலீட்டின் ைட்டுப்தொடுைகப பர்த்ிபள்பது. 

தொல்துகந இந் ெீதத்ி பலீட்டு சூகன தற்றுள்பது. இது இத்துகநில் 

பர்ச்ெிக தைொண்டுபேம் ன்று ைிக்ைின்நணர். இந்ிொில் ிிடிைலக்கு 

தினொை தொக்ைொெின்ஸ் (moccasins) ற்றும் தனொததர் (loafer) தொிினொண ைொனிைள் 

ொடிக்கைொபர்ைபின் ிபேப்தொண ைொனிொை ொறும் ன்றும், இந் ொற்நம் 

திொண்டட் தொல் ைொனிைபின் தன்தொட்டில் ைடனபவு ொற்நத்க ற்தடுத்தும் 

கைில் இபேக்கும் ன்தது இத்துகநின் ைிப்பு (CLE, 2015). ைொனி ற்றுிின் 



 

24 

 

ெந்கில் உள்ப பர்ச்ெி அத்துடன் தெி ெந்கில் ைொனி துகநின் 

ெொத்ிொண பர்ச்ெி, ைொனிதுகந தொடர்ந்து ிரிொகும் ன்தக  குநிக்ைிநது. 

 தொல் ொரிப்தின் எபே குநிப்திடத்க்ை தகுி தென்கணில் 

இபேந்துபேைிநது. ஆணொல் ைடந் தத்து ஆண்டுைபில் தென்கண, ஆம்பூர் ற்றும் 

தலூர் இகடத தென்கண – ததங்ைலர் தடுஞ்ெொகனக எட்டி உள்ப 300 ைிதனொ 

ீட்டர் தப்தபில் ைொனி ொரிப்பு (ைினஷ்டர்) கடததறும் இடங்ைள் 

ிரிகடந்துள்பது. 2011 ற்றும் 2015 க்கு இகடப்தட்ட ைொன ைட்டத்ில் இந் 

ஆய்வுக்ைொண ைனப்திக்ைொை தென்கண ற்றும் ஆம்பூர் திொந்ிங்ைபில் ெப்கபர்ைள் 

, இகடத்ைர்ைள் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைகப ொங்ைள் 

ெந்ித்தொம். ணினும் அிைதடிொண ைனப்தி ஆம்பூரில் டத்ப்தட்டது. ஆம்பூரில் 

அிைதடிொண தொிற்ெொகனைள் ினம் ிகன குகநொண ற்றும் பிில் 

ைிகடக்ைக்கூடி தபி ைிொங்ைபில் அகந்துள்பண. ணினும் ெின ததரி 

தொிற்ெொகனைள் ைர்புநத்ின் கத்ில் அகந்துள்பண. தொிற்ெொகன ெொர்ந் 

தொினொபர்ைபின் ண்ிக்கை குநித் ிங்ைபில் ொறுதொடுைள் உள்பண. ஆம்பூரில் 

ட்டும் ஆிக்ைக்ைொண தொினொபர்ைகப திர்த்க்கூடி சுொர் 100 

தொிற்ெொகனைள் ற்றும் தணிடும் ிகனங்ைள் உள்பொை ிப்தடீுைள் 

தரிிக்ைின்நண. (ெின், 2014)1  

 இந்ி ற்றும் ெர்தெ அபில் ைொனி ொரிப்தின் க ததொபேபொண 

‚அப்தர்‛  ன்று அகக்ைப்தடும் ைொனிின் தல் தொைத்க கப்தில் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைள் ீண்ட ைொனொை தெய்து பேைின்நணர். 

ததரி தொிற்ெொகனைள் ங்ைபது ைொனி ொரிப்தின் எபே தொைத்க சுற்நிபள்ப 

ைிொங்ைபில் ெிக்கும் க்ைபிடம் இகடத்ைர்ைள் ற்றும் துக ிறுணங்ைள் 

ொினொை எப்தந் அடிப்தகடில் எப்தகடப்தின் தடி ிகபொை தொினொபர் 

உரிக துஷ்திதொைம் தெய்ப்தடுது ததொதுொணது. இந்ிொில் ைொனி 

அப்தர்ைபின் எபே குநிப்திடத்க்ை ிைிம் டீ்டினிபேந்தடி கை கல் புரிதர்ைபிடம் 

எப்தகடக்ைப்தடுைிநது, குநிப்தொை தொக்ைொெின் (moccasins) ற்றும் தனொததர் (loafer) 

தொிினொண ஆடர்ைபின் தொல் ைொனிைள் ற்றும் ெின ததண்ைபின் ைொனிைபின் 

தகனப்தொடுைள் இவ்ொறு ொரிக்ைப்தடுைின்நது. 

 ெர்தெ திொண்டுைள் ைொனி அப்தர்ைள் அல்னது பூர்த்ி தெய்ப்தட்ட 

ைொனிைபின் ொரிப்கத ங்ைபது தடி எப்தந்ம் கத்துள்ப பல் அடுக்கு 

ெப்கபர்ைபிடம் தைொடுக்ைின்நணர். 
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 பல் அடுக்கு ெப்கப தொிற்ெொகனைபில் கூட்டி சுந்ிம் 

ிக்ைப்தடொொல் இங்கு திபுரிபம் தொினொபர்ைள் கூட்டொை ெங்ைித்து ததம் 

ததசுில் ெிங்ைகப ெந்ிக்ைின்நணர். தலும் அர்ைலகட தகன தொதுைொப்பு, 

ஊிம், சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு ங்ைள், துன்புறுத்ல் ற்றும் அச்சுறுத்கன 

ிர்தைொள்லம் ிநன் ஆைிற்கந குகநக்கும் தொக்ைத்துடன் தெய்ப்தடும் 

பக்ிைலக்கு உள்பொக்ைப்தடுைின்நணர். (Damodaran and Mansingh, 2008; SOMO, 2012).  
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1 ிழ்ொடு ைொனி தொினொபர்ைள் 1 னட்ெத்துக்கும் அிைம் ன்று 

ிப்திடப்தட்டுள்பது. ணினும் இக ங்ைபொல் உறுி தெய் படிில்கன. 
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 ிகனற்ந தகன கடபகநைள்  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

தொினொபர்ைலக்கு ட்டுல்னொது தொிற்ெொகனைள் ற்றும் தொல் தணிடும் 

ிகனங்ைபில் இக ததொதுொை ைொப்தடுைின்நண. இந் தகன ீி 

உகப்புிக்ைதும், ததண் தொினொபர்ைள் ொக்ைப்தட்டும் பேைிநது. தொத் 

தொினொபர்ைபில் 70% ததண்ைபொை இபேக்ைின்நணர். ைொனி ொரிப்தில் அிைரிக்கும் 

ிகனற்ந ன்க, கூட்டு திிிிதுின்க, தொினொபர்ைள் தொிற்ெொகன 

பனொபிைபின் தைொரிக்கைைபொல் ிைவும் தொிப்தகடக்கூடி ிகனிலும், ங்ைபது 

புைொக டுத்துகக்ை ிநன் குகநந்தும் ைொப்தடக்கூடும். 

 பல் அடுக்கு ெப்கபபேக்கு அப்தொல் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் 

குறுைிைொன எப்தந்த்ின் அடிப்தகடில் அல்னது ிகனற்ந ற்றும் பிில் 

தொிப்தகடக்கூடி ற்தொடுைபில் திர்த்ப்தடுைிநொர்ைள். ணத, தகன, துக 

எப்தந் அடிப்தகடில் ங்ைப்தட்டொல் அக ததபேம்தொலும் குகநந் தொதுைொப்பு, 

குகநொண ஊிம் ததொன்ந ன்கைபொை ொறுைிநது. தலும் தொினொபர்ைள் 

அர்ைலகட ொழ்ொொ தெனகக்கூட ததறுது அரிொை உள்ப திைபில் 

ெப்தட்டர்ைபொிபேக்ை அிை ொய்ப்பு உள்பது. இக குநிப்தொை ததண் 

தொினொபர்ைலக்கு ததொபேந்தும். திபுரிபம் ற்தொடுைபில் உள்ப ொற்நங்ைள், 

தொினொபர் ெக்ிில் ததண்ிொக்ைல் ற்றும் துக எப்தந்பகநொக்ைல்  

ைொொை கூட்டு ததத்ில் ஈடுதடக்கூடி தொிற்ெங்ைங்ைலக்கு  ொற்நொை தபி 

ெங்ைங்ைலடன் தொடர்பு இல்னொ தொிற்ெொகன ெொர்ந் தெல் குலக்ைள் 

அகக்ைப்தட்டுள்பண. இணொல்  ிறுணங்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைகப 

ிநன்தட ைட்டுக்குள் கக்ை உவுைிநது. 

 தொிற்ெொகன ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைலக்கு 

இகடத தகனக கைொபவும் அல்னது ிிதொைிக்ைவும் குகநந்து பன்று 

அல்னது ொன்கு இகடத்ைர்ைள் தெல்தடுொர்ைள் . பல் அடுக்கு ெப்கபரிடம் தன 

ததரி தொிற்ெொகனைள் ற்றும் இ திரிவுைள் உள்பண. இற்நில் தொல் 

தப்தடுத்துது ற்றும் தணிடும் ிகனங்ைள் அடங்கும். கூடுனொை பல் அடுக்கு 

ெப்கபர் தகனைகப அடிக்ைடி உதிறுணங்ைள் ற்றும் தபிப்புந 

ெப்கபர்ைபிடம் எப்தந் அடிப்தகடில் தைொடுப்தொர்ைள் (இர்ைள் இண்டொம் அடுக்கு 

ெப்கபர்ைள்). இந் இண்டொம் அடுக்கு ெப்கபர்ைபிடம் ததொதுொை ெின ொரிப்பு 

ெிைள் இபேக்கும். தலும் அர்ைள் ெிறு தட்டகநைள் ற்றும் இகடத்ைர்ைபிடம் 
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தகனைகப எப்தந் அடிப்தகடில் தைொடுக்ைின்நணர். (இதுத பன்நொம் அடுக்கு 

ெப்கபர்ைள்). பன்நொம் அடுக்கு ெப்கபர்ைள் இந் தகனைகப தடிொை 

ைிொங்ைபில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபிடம் ிிதொைிக்ைனொம் 

அல்னது ைிொத்க ெொர்ந் இகடத்ைர்ைள்2, எப்தந்ொர்ைபிடம் எப்தகடக்ைனொம். 

அர்ைள் தகனக டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபிடம் தைொடுக்ைனொம் 

(இதுத ொன்ைொம் அடுக்கு). 

தொிக்ைப்தட்ட க்ைள் 

 தன ைிொங்ைபில் ததண்ைள், இகடத்ைர்ைள் ஆடபேக்ைொண ைொனிைபின் 

தொல் அப்தர்ைகப ங்கும்தடி ைொத்ிபேப்தொர்ைள். எவ்தொபேொலம் இந் 

இகடத்ைர்ைள் (தனர் அத ைிொத்க ெொர்ந்ர்ைள்) ததரி ிறுணங்ைபின் ெொர்தொை 

அப்தர்ைகப ிிதொைம் தெய்ைிநொர்ைள். பற்ைொனங்ைபில் க்ைள் ிெொத்ில் 

ஈடுதட்டிபேந்ொர்ைள், ஆணொல் தணிடும் ிகனங்ைபொலும், ைொனி ிறுணங்ைபொலும் 

ினம் ற்றும் ஆறுைள் ொசுப்தட்டுள்பண. குகநொண தகன ொய்ப்புைபொல், தனர் 

தொல் துகநில் தி தற்தைொண்டணர். இத்துகநக ததொபேத் கில் 

தொிற்ச்ெொகனைபில் ததபேம்தொன்கொை ததண் தொினொபர்ைள் உள்பணர், தலும் 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைபில் அகணபேம் ததண்ைள்3.  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

2ததபேம்தொலும், இகடத்ைர்ைள் ஆண்ைபொைத இபேக்ைின்நணர். ணினும் ெின  

ததண்ைலம் இில் ஈடுதடுைின்நணர். தர்ைொனில் தங்தைற்ந இகடத்ைர்ைள் 

தத்துததர்ைள் தைொண்ட ெிறு குலக்ைலடன் தெல்தடுைின்நணர். 

3ஆம்பூகச் சுற்நி சுொர் 130 ைிொங்ைபில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் 

உள்பணர். 20000 ததர் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைபொை ைக்ைிடப்தட்டுள்பணர். 

இந்ிொில் பகநெொொ தொினொபர்ைள் 93% ன்று ிப்திடப்தட்டுள்பது. ணத 

பகநெொொ தொினொபர்ைபின் துள்பிொண ண்ிக்கை இல்னொல் இபேப்தது 

அெொொணம் இல்கன. 
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 டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண் தொினொபர்ைள் ததொபேபொொ 

ரீிொை ைொனி ிிதொை ெங்ைினிக ெொர்ந்துள்பணர். எபே தஜொடி ைொனிக்கு (தஸீ் 

தட்/துண்டு ிைிம்) அடிப்தகடில் ங்ைப்தடும் குகநந் ஊி தகன. 

தொினொபர்ைலக்கு பூர்த்ி தெய்ப்தட்ட ைொனிைலக்கு ற்த ஊிம் 

ங்ைப்தடுைிநது. எபே தஜொடி ைொனி கப்தற்கு ெொெரிொை 6 பைதொய் ஊிொை 

ங்ைப்தடுைிநது. அிைதடிொணர்ைள் ெொெரிொை எபே ொபில் தத்து தஜொடிைள் 

கப்தொை தரிித்ணர். ணத அர்ைலகட எபேொள் ெொெரி ஊிம் 60 பைதொய் 

(AUD 0.72, EUK 0.48, GBPEuro 0.42 ற்றும் USD$0.664 )  இதுத இகடத்ைர்ைள் ற்றும் 

ைீழ் எப்தந்க்ைொர்ைள் (subcontractor) ங்ைலகட ைின் டுத்தின் தொினொபர்ைள் 

ததறும் ஊிம் ஆகும். 

   

------------------------------------------------ 

4 ஆைஸ்டு 2016 ொ ொற்று ிைித்க அடிப்தகடொைக் தைொண்டது. 

 ைிொம் ெொர்ந் இகடத்ைர்ைள் எபே டீ்கட ொடகைக்கு டுத்து 

அவ்ிடத்ினிபேந்து ிிதொைம் தெய்துடன் பூர்த்ி தெய்ப்தட்ட ைொனிைகப 

ததறுைின்நணர். தொினொபர்ைள் இவ்ொறுள்ப டீுைபில் கூட்டொை அர்ந்து தகன 

தெய்ொர்ைள் அல்னது ெின ததண்ைள் கூட்டொை எபேது டீ்டிதனொ, தபேிதனொ 

அல்னது ெந்ிதனொ அர்ந்து தி தெய்ொர்ைள், ற்நர்ைள் ங்ைபது 

டீ்டினிபேந்தடித ணிொை தகன தெய்ொர்ைள்.  
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எபே தஜொடிக்கு இகடத்ைர்ைள் 2 பைதொினிபேந்து 20 பைதொய் கிலும் ததறுொை 

அநிிக்ைப்தட்டொலும் ெப்கபர்ைள் ற்றும் subcontractors இகடத்ைர்ைலக்கு ங்கும் 

தொகைின் உண்கொண ிங்ைகப உறுி தெய்து ைடிணம். ைொனிின் 

டிகப்பு, தொல் டி அபவு / தொனின் ைடிணம் ற்றும் தகனின் ெி ிகன 

ததொன்நற்நின் அடிப்தகடில் peice rate தறுதடுொை டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் தரிிக்ைின்நணர். ததொதுொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு 

தடிொை அப்தர்ைகப/தகன ங்கும் இகடத்ைர்ைள் அங்தைதொ அல்னது 

அபேைொகில் உள்ப ைிொங்ைபில் ெிப்தொை இபேக்ை தண்டும். இந் தகன 

குறுைி ைொனக்தைடு ற்றும் ிகொண தெல்தொட்டுக்கு உட்தட்டொல், இில் 

திபுரிபம் ததண் தொினொபர்ைள் குநிப்திடத்க்ை ிர்கநொண சுைொொ 

ிகபவுைலக்கு உட்தடுைிநொர்ைள். Piece rate குகநொை உள்ப ைொத்ொதனத ொங்ைள் 

அிை தம் தகன தெய் தண்டிிபேப்தொைவும் இணொல் அர்ைலகட உடல் 

ிகன தொிக்ைப்தடுொைவும் தொினொபர்ைள் தரிிக்ைின்நணர். டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிதர்ைள் ொங்ைள் குகநொண ஊிம் ததறுொை அநிந்ிபேக்ைிநொர்ைள். தன 

ிைழ்வுைபில் ததண்ைள் ொத அல்னது அர்ைலகட குடும்திணர்ைதபொ 

தொிற்ெொகனைபில் திபுரிந்துள்பணர். ணத அர்ைள் ங்ைபது ிகனகக 

எப்திட்டுப்தொர்க்கைில், ிை தொெொண ிகனில் ொங்ைள் டத்ப்தடுக புரிந்து 

தைொள்பனொம். உொொை அர்ைள் தொிற்ெொகனில் திபுரிதொை இபேந்ொல் ESI  

ன்னும் ிட்டத்ின் ொினொை சுைொொ ைொப்தடீு, கூடுல் ஊிம் ற்றும் ிகனொண 

தகன ததறுதொை இபேக்ைனொம். ற்ததொலது இகடத்ைர்ைபின் ொினொை 

ைிகடக்ைக்கூடி தகனக்கு அச்சுறுத்கன ற்தடுத்ொல் அர்ைலகட சூனில் 

ொற்நத்க ற்தடுத்க்கூடி ந் ிபம் அர்ைலக்கு தன்தடில்கன. இந்ி 

ெட்டத்ில் அர்ைலக்கு ங்ைப்தட்டுள்ப குகநொண உரிகைள்,   தொினொபர் ன்ந 

பகநில் அர்ைலக்கு உள்ப தபிற்ந ெட்டபூர்ொண அந்ஸ்த்து ஆைிற்நொல் 

அர்ைலகட அிைொற்ந ிகன தலும் லுப்தடுைிநது. ததண் தொினொபர்ைள் 

ொங்ைள் கக்கும் ைொனிக்ைொண (piece rate கட/ ெம்தப ிைி ஊித்க) 

அநிந்ிபேக்ைிநொர்ைள் ஆணொல் தொிற்ெொகன அத தகனக்கு வ்பவு 

தைொடுக்ைிநொர்ைள் ன்தகபம், இகடத்ைர்ைள் ற்றும் துக எப்தந்ொர்ைள் 

வ்பவு (ைின்/ ிற்தகண தங்கு)  ததறுைிநொர்ைள் ன்தகபம் 

அநிொிபேக்ைிநொர்ைள். திொண்டு அல்னது ிற்தகணொபர் எபேபுநம் இபேக்ை; அர்ைள், 

ததபேம்தொலும், ொங்ைள் கக்கும் அப்தர்ைள் ந் தொிற்ெொகனினிபேந்து ததநப்தட்டது 

ன்தக அநிொல் இபேக்ைிநொர்ைள். தலும் அர்ைள் கக்கும் ைொனிைபின் 
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ிற்தகண ிகனகக்கூட அநிொல் இபேக்ைின்நணர்.  டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் 

பகநெொொ தொினொபர்ைள் ங்ைள் தி ெொர்ந் குகநைகப ங்தை, ப்தடி 

பன்கப்தது ன்தது ததொன்ந ிபகநைள் ிை குகநொை உள்பண.  

 டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் 16 பல் 60 துகட ததண்ைபொர். 

இர்ைபில் ததபேம்தொனொணர்ைலக்கு குந்கைகப தொரிக்கும் ததொறுப்பும் உள்பது. 

இர்ைள் தவ்தறு ெொிைகப ெொர்ந்ர்ைள். தென்கண ற்றும் ததங்ைலபேக்கு 

இகடத 300 ைிீ ினப்தப்தில் உள்ப எவ்தொபே ைிொத்ிலும் னித் இபேப்திடங்ைள் 

உள்பண. தன னித் ஆண்ைள் ற்றும் ததண்ைள் தொல் தப்தடுத்தும் தெல்தொடுைபில் 

ஈடுதடுைின்நணர். இ திற்தடுத்ப்தட்டர்ைள் தட்டிகன ெொர்ந் பனிொர் ற்றும் 

ைவுண்டர் ெபொத்க ெொர்ந் ததண்ைலம், தொி ரீிொை ெிறுதொன்கிணொை 

இபேக்கும் ொத்ி தொி ததெக்கூடி ெிங் ற்றும் பஸ்லீம் ெபொத்ிணர்ைலம் 

டீ்டினிபேந்தடித தொல் ைொனிைகப கக்கும் தொினில் ஈடுதடுைின்நணர். 

இர்ைலகட ொழ்ொொம் ைொனி ிிதொை ெங்ைினிக ம்தி இபேப்தினும், 

ொரிப்பு ற்றும் ததொபேபொொ ரீிொை இர்ைள் ஆற்றும் தங்கை தன்ணொடு லி 

ிைர்ைள் ற்றும் உற்தத்ிொபர்ைள் அங்ைீைரிப்தது ிை அரிது. தலும் அெொங்ை 

அகப்புைபிடிபேந்து அர்ைள் ததறும் உிபம் ிைக்குகநவு. டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிபம் ததண்ைள் ெகல், சுத்ம் தெய்து, குடும்த உறுப்திணர்ைகப ைணிப்தது 

ததொன்ந அன்நொட டீ்டுதகனைலடன் தெர்ந்து ொத்ில் 6 ொட்ைலம், எபே ொபில் 

ெொெரிொை 9-10 ி தபம் ைொனி கப்தில் ஈடுதடுொை ிரித்ொர்ைள்.  

 அெ பேத்து தெனவுைள், திள்கபைபின் தடிப்பு ற்றும் ிபே தெனவு 

ததொன்ந ெிநி ற்றும் ததரி அத்ிொெி தெனவுைலக்ைொண ைடன் தொகைப் ததந, 

ததபேம்தொலும் ங்ைலக்கு தகனத் பேம் இகடத்ைர்ைகப ெொர்ந்துள்பொர்ைள். இந் 

ிகன, இகடத்ைர்ைகப அிைொம் தகடத்ர்ைபொய் கக்ைிநது. இகடத்ைர்ைள், 

இக்ைடன் தொகைக பன்தொை பேக க்ைொை தைொண்டுள்பணர். இவ்ொறு 

ததநப்தடும் ைடன் ைொொை தொினொபர்ைள் டப்பு தகனக்ைொை இகடத்ைர்ைகப 

ெொர்ந்துள்பணர். தலும் எபேததொதும் ிடுததந படிொ அபிற்கு தொினொபர்ைள் ீது 

எபே திடிக உபேொக்குைிநது. ததொதுொை, தொினொபர்ைலக்கு அர்ைலகட உரிக 

குநித் ிிப்புர்வும் ற்றும் லுொை பர்ந் ீி உர்வும் இல்கன. ைல் 

தற்நொக்குகந, ஆின்க ற்றும்  கூட்டு தெனொன்க அல்னது அகப்பு தற்நி 

குகநொண தபிப்தொடு ததொன்நற்நின் ொினொை இது தபிவுப்தடனொம். 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் புைொர் தெய்ற்ைொண ொய்ப்புைள் ிைக்குகநவு 

தணணில் அவ்ொறு தெய்ற்ைொண ெொத்ிொண ிபகநைள் குநித் ிிப்புர்வு 
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அர்ைலக்கு இல்கன. தலும், இம்ொிரிொண தெல்பகநைள் ந்தொபே தனும் 

ைிகடக்ை தெய்பம் ன்தக அர்ைள் ம்தில்கன ற்றும் அன் ிகபொை ற்தடும் 

அர்ைபின் தகன இப்பு ஆதத்ிற்கு அர்ைள் க்ைம் ைொட்டுைின்நணர். 

 

ணி உரிக துஷ்திதொைங்ைள்: 

 டீ்டினிபேந்தடித  தொல் ைொனிைகப ொரிக்கும் ததண் 

தொினொபர்ைள் ைொனி ிிதொை ெங்ைினி பலிலும், ெபொத்ிலும் 

ஏங்ைட்டப்தட்டர்ைபொை இபேக்ைிநொர்ைள். குகநொண ஊிம், ற்ந தகன சூல், 

கூட்டகப்பு சுந்ிின்க ததொன்ந தல்தறு ணி உரிக துஷ்திதொைங்ைகப 

அனுதிக்ைின்நணர். தலும் அர்ைள் ததொபேபொொ ரீிொை, இகடத்ைர்ைள் ற்றும் 

ிிதொை ெங்ைினிக ம்தி இபேப்தொல், ப்திக்ை ைடிணொண ைடன் ற்றும் றுக 

ன்னும் கனில் ெிக்ைிணொர்ைள். 

கூட்டகப்பு சுந்ிம்: 

 தொில் ெங்ைம் ற்றும் தொண்டுிறுணங்ைபின் கூட்டிைள், 

தொினொபர்ைள் ங்ைபது கூட்டகப்புைள் ற்றும் புது தொிற்ெங்ைங்ைகப 

அகத்துக்தைொள்ப ஆவு ல்கும் தொண்டுிறுணங்ைள் ததொன்நற்கந உள்படக்ைி  

தந் ைபேத்ிகண ற்றுக்தைொள்லம்தடிொை ல்னொ தெல்தொடுைகபபம் ொங்ைள் 

கூட்டகப்பு சுந்ிொை ைபேத்ில் தைொண்டுள்தபொம். தொில் ெங்ைம் அல்னது தறு 

தனும் அகப்பு ொினொை கூட்டகப்தது அல்னது கூட்டு தெனொண்க குநித் 

அனுதம் இல்னொ பகநெொொ தொினொபர்ைள் குநிப்தொை ததண் தொினொபர்ைள் 

ெம்ந்ப்தட்டொகும். தணணில் தொினொபர்ைள் புைொர்ைகப பன்கப்தற்கு 

ெட்டரீிொண தொிற்ெங்ைம் அல்னது தறு திிிித்து அகப்புைள் ொினொை 

தெல்தடுத திொண ிொகும். திிிித்துற்ந ற்றும் அகப்பு ெொொ 

தொினொபர்ைகப ததொறுத் கில் இது ிைவும் பக்ைித்தும் ொய்ந்து. 

 ைொனித்துகநில் திபுரிதர்ைள் ததபேம்தொலும் அகப்பு ெொொர்ைள். 

தொிற்ெொகனைபின் உரிகொபர்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைலக்கு ிொண ிகனப்தொட்கட 

ைகடப்திடிக்ைின்நணர். இத்துடன் 2001 ல் தொில் ெங்ை ெட்டத்ில் (1926) ற்தடுத்ப்தட்ட 

ொற்நங்ைள் அொது எபே தொில் ெங்ைம் குகநந்து 100 தொினொபர்ைகப அல்னது 

தொத் தொினொபர்ைபில் 10%, இில் குகநொணது துதொ அக தைொண்டிபேக்ை 

தண்டும் ன்று தரிிக்ைின்நது. தலும் ணிொர் ிறுணங்ைள் தொில் 

ெங்ைங்ைகப அங்ைீைரிக்ைவும்  அல்னது கூட்டு ததத்க ற்ைவும் ந்ி ெட்டபூர் 
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ததொறுப்தில்கன ன்தொல் கூட்டகப்பு சுந்ித்ிற்கு இது எபே ததபேம் கடொை 

அகந்துள்பது (safo and murayami 2008).  

 ைொனி தொிற்ெொகனைபில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் த்ிில் 

தொிற்ெங்ைங்ைபின் ஈடுதொடு ிை குகநொைத ைொப்தடுைின்நது. தலும் 

கூட்டகப்பு தெல்தொடுைள் ற்தடுில் ந் ஆொபம் இல்கன. தென்கண ற்றும் 

ஆம்பூர் தகுிைபிலுள்ப ைொனித்துகநில், சுொீணொை தெல்தடும் 

தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைள் ிை குகநொைத உள்பது. தலும், இத்துகநில் 

தன தொிற்ெங்ைங்ைள் தெல்தட்டொலும் அக ிை ெிநி ெங்ைங்ைபொை இபேக்ைிநது. 

இத்துடன், அர்ைள் TAU தகைகப பூர்த்ி தெய்ொொல் தொிற்ெொகனைலக்குள் 

தக அனுி றுக்ைப்தடுைிநது, தலும்,  இவ்ொநொண ெங்ைங்ைள் இபேந்ொலும் கூட 

பனொபிைள் அங்ைீைரிக்ை அெிில்னொ ைொத்ிணொல், இர்ைள் 

கடதெய்ப்தடுைிநொர்ைள் (ICN, 2014).  

  

 தென்கண ற்றும் ஆம்பூரிலுள்ப ைொனித்துகந தொிற்ெங்ைப் 

திிிித்துத்க  ிநன்தட ிர்தைொள்ப இதுததொன்ந ைொிைள் 

தங்ைபித்ிபேக்ைின்நது  (Damodaran and Mansingh, 2008). ிழ்ொட்டிலுள்ப தொல் துகநில் 

உறுப்திணர்ைகப தைொண்டுள்ப தொிற்ெங்ைங்ைள் ிைவும் குகநவு. தலும் 

தொிற்ெொகனைபில் அர்ைலகட தெல்தொடு ிைவும் கறுக்ைப்தட்டுள்பது (ICN 

2014). 

 

 

 

 

  

-------------------------------------------------- 

5 சு உி குல ன்ந அகப்பு தெிப்பு குல ன்றும் அநிப்தடுைிநது. இது எபே 

தைிழ்வு ன்கபகட அகப்பு. டீ்டினிபேந்தடித தி புரிதர்ைலக்கு தகன 

தைொடுக்கும் இகடத்ைர்ைள் தன தங்ைபில் ைடன் தைொடுப்தர்ைபொை 

தெல்தடுைின்நணர். அர்ைபின் திடிினிபேந்து இப்ததண்ைகப ிடுிக்கும்தடி தெிப்பு 

ற்றும் ைடன் உி புரிபம் தொக்ைத்துடன் இக்குலக்ைள் துக்ைப்தட்டுள்பண. 
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இந் ஆய்ிற்ைொை ொங்ைள் தென்று தொர்த் ஆொத்ின் அடிப்தகடில், 

தொிற்ெொகனைள் ெொர்ந் ெங்ைங்ைலக்கு ெட்டபூர்ொண ன்கில்னொது 

தபிப்தடுைிநது. தலும், இச்ெங்ைங்ைள் ெர்தெ திொண்டுைபின் CSR த்க பூர்த்ி 

தெய்பம்தடி ிறுணங்ைபொல் அகக்ைப்தட்டுள்பண. ற்ததொலது, டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிதர்ைலக்கு இகடத திிிித்து தெல்தொடுைள் ிைக்குகநொைத 

உள்பது. சு உி குலக்ைள் (SHG)5 ிறுப்தட்டின் ொினொை டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் கூட்டு தெனொன்கக பர்க்கும் தி ஆம்த 

ிகனகக் ைண்டுள்பது.   

 தொில் ெங்ைங்ைள் தொத் தொினொபர்ைபில் 10 ெீம் தைொண்டிபேக்ை 

தண்டுதன்ந ைட்டுப்தொடு அகப்புெொொ பகந ெொொ தொினொபர்ைலக்கு 

ததொபேந்ொது. ஆணொல், பனொபி-ஊிர் உநவு தபிொை அகொ ிகனில் 

டீ்டினிபேந்தடித தி புரிதர்ைள் புி தொிற்ெங்ைங்ைகப துங்குிலும், திவு 

தெய்ிலும் ெிங்ைகப ெந்ிப்தொர்ைள். 

பகநெொொ தகன 

 அிைொப்பூர்ொண புள்பிினில் இடம் ததநொ தம் ங்ைப்தடும் 

தெல்தொடுைள் பகநெொொ  தகனைபொை ைபேப்தடுைிநது. தணணில் தன பகநெொொ 

தொினொபர்ைள் சு தொில் தெய்தர்ைபொை அல்னது தகன தெய்ொர்ைபொை 

ைபேப்தடுைின்நணர். பகநெொொ தகன ன்தது சுதொில் ற்றும் ஊிம் ததறும் 

தகன ஆைி இவ்ிபே பகநைலக்ைிகடத உள்ப தறுதொடுைகப 

தபிற்நொக்குைிநது. உொொை டீ்டினிபேந்தடித தெய்பம் தகன ற்றும் 

தபேஏ ிற்தகண ஆைி இவ்ிண்டிற்கும் எப்திடனொம். பகநெொொ தகனைபில் 

தி எப்தந்ம் ற்றும் ெபை தொதுைொப்பு ததொன்ந அம்ெங்ைள் இல்கன. இந் தகன 

ிகனற்நதும், குகநொண ஊிம் உள்பதும் ற்றும் தொதுைொப்தற்நதுொிபேக்ைிநது. 

தலும் ஆண்ைகப ிட ததண்ைள் இம்ொிரிொண தகனைபில் அிைதடிொை 

ஈடுதடும் ொய்ப்புைள் உள்பண. தொல் ைொனிக ததொபேத்க டீ்டினிபேந்தடித 

தி புரிதர்ைள் (sub contract)  ெங்ைினிின் அடித்ட்டில் உள்பணர். இர்ைலகட 

தகனொணது ிகனற்நதும், எலங்ைற்நதும், தொதுைொப்தற்நதும் தலும் ஊிம் தஸீ் 

தட் அடிப்தடிிலும் ங்ைப்தடுைிநது. அர்ைலக்கு லத்துப்பூர்ொண தி எப்தந்ம் 

இல்னொொல் அர்ைலக்கு அங்ைீைொம் ங்ைப்தடுில்கன. தலும் அர்ைலக்கு 

ெபை தொதுைொப்பும் இல்கன, அர்ைபின் தகன தங்ைபிப்திற்ைொை 

உற்தத்ிொபர்ைபிடிபேந்து ந் ன்கபம் இல்கன.  
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 ததொதுொை பகநெொொ தொினொபர்ைலக்கு அகடொபம் ைொக்கூடி 

ிறுணங்ைள் இல்கன. (ொங்ைள் ந் ிறுணத்ிற்கு தகன தெய்ைின்நணர் ன்று 

தரிில்கன) இணொல் ததண்ைள் ொங்ைலம் எபே தொினொபர் ன்ந அந்ஸ்க 

ற்ை படிில்கன. ணத டீ்டினிபேந்தடித தி புரிபம் ததண்ைள் ங்ைகப 

தொினொபர்ைபொை கூறுில்கன. ங்ைலக்கு உரிகைள் உள்பொை ைபேதுில்கன. 

டீ்டினிபேந்தடித தி புரிதர்ைகப ிர்ொைங்ைள் தொினொபர்ைபொை அங்ைீைரிக்ை 

றுப்தொல் தொினொபர்ைள் ங்ைள் புைொர் ற்றும் தைொரிக்கைைகப பன்கக்ை 

படிொ ிகன ற்தடுைிநது. 

 பகநெொொ தொினொபர்ைள் ன்று அநிப்தடும் அகப்புெொொ 

தொினொபர்ைலக்கு ன ொரிங்ைள் ொினொை அசு ிட்டங்ைபில் இகவும் 

ெலுகைைகப ததநவும் ிழ்ொடு அசு ிகுத்துள்பது. ஆணொல் இக 

தொிற்ெொகனில் திபுரிதர்ைலக்கு அபிக்ைப்தடும் ெலுகைைலக்கு ஈடொை இல்கன. 

6தொல் துகந தொினொபர்ைலக்கு ன ொரிம் உண்டு. தொண்டுிறுணங்ைள் ற்றும் 

தொில் ெங்ைங்ைபின் உிபடன் தொல் துகந தொினொபர்ைள் இன் ொினொை ெின 

ெலுகைைகப ததறுைின்நணர், ன்நொலும், இந் அகப்புைபின் ஆவு இல்னொல் 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் இகைகப ததந இனொது.  

குகநந் தட்ெ ஊிம் ற்றும் ொழ்வூிம் (living wage)  

 

  

-------------------------------------------- 

6 ிழ்ொடு manual தொினொபர்ைள் ெபை தொதுைொப்பு ற்றும் ன ொரிம் 17.03.1999 ல் 

ிழ்ொடு manual workers (Regulation of Employment and Conditions of work) Act 1982 தத்ி 6 ன் ைீழ் 

அகக்ைப்தட்டது. இந் ெட்டத்ில் தட்டினிடப்தட்டுள்ப தகனைபில் ஈடுதடும் manual 

தொினொபர்ைலக்கு னன்புரி டடிக்கைைகபபம் ெபை தொதுைொப்கதபம் இச்ெட்டம் 

ங்குைிநது. ிழ்ொடு ைொனி ற்றும் தொல் ததொபேட்ைள் manufacturing  and Tannery 

workers welfare board,  ன்ந ிட்டத்ின் ைீழ் திவு தெய்ர்ைள் ெின பேத்து 

தெனவுைகபபம், குநிப்திட்ட பேத்துகணைபில் ெின பேத்து ெிைிச்கெைலக்ைொண 

தெனவுைகபபம் ததற்றுக்தைொள்பனொம். தொினொபர்ைலக்கு அகடொப அட்கடைள் 

ங்ைப்தடுைிநது. இது அர்ைலக்கு தறு ஆங்ைள் இல்னொ ிகனில் இது ிை 

ெிநந்ொை அகபம். ிதத்து அல்னது உிரிப்புக்கு ஷ்ட ஈடொை ெிறு தொகை, இறுி 

ெடங்குக்ைொண தெனவு, குந்கைபின் தடிப்பு தெனவுக்ைொண உி, ிபே உி 

ற்றும் ததறுைொன உி ஆைிக இ ெலுகைைபொகும். 
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 இந்ிொில் தொல் ைொனித்துகநில் உள்ப குகநந்தட்ெ ஊிம் 

ிைவும் குகநொை உள்பது (ிணக்கூனி 126.28 பைதொய் ie AUD $ 2.16, EUR 1.51, US 2.04).  

தலும் கூட்டு ததம் கடததறும் தின்ணனொகட ற்றும் ஜவுபி துகநின் 

குகநந்தட்ெ ஊித்க ிட குகநொை உள்பது.  

 டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைலக்கு குகநந்தட்ெ ஊிம் 

தெல்தடுத்ப்தட்டற்கு ந் ஆொபம் இல்கன. ங்ைப்தடும் தஸீ் தட்டுக்குரி 

குகநந்தட்ெ ஊித்ின் நக்குகந தொி அபொைத உள்பது. குகநந் தட்ெ 

ஊிம்  ொழ்ொொ ஊிம் அல்னது ொழ்வூித்க (subsistent wage or living wage) 

ிட ிைக் குகநொைத உள்பது. 

தொனிண தொகுதொடு 

 ொரிப்பு (ஊிம் ங்ைப்தடும் திைள்) ற்றும் ெபை று ொரிப்பு 

(ொரிப்பு தெல்பகநக்கு புநம்தத உள்ப தெல்தொடுைள் ற்றும் தெகைள், 

ததொதுொை ததண்ைபொல் தெய்ப்தடும் திைள், ஊிம் ங்ைப்தடொ டீ்டு திைள் 

ற்றும் இணப்ததபேக்ைம்)  இகடத உள்ப உநவு பகந ததண்ைள் தெய்பம் 

தகனைகப குகநத்து ிப்திடுற்கு பக்ைி தங்கு ைிக்ைிநது. ெபொத்ில் 

ினவும் தொனிண தொகுதொடுைள், ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் 

ததண் தொினொபர்ைபின் ிகன திிதனிக்ைிநது. ெர்தெ திொண்டுைள் , உள்லர் 

உற்தத்ிொபர்ைள் ற்றும் ெபை அகப்புைள் டீ்டினிபேந்தடித ததொபேட்ைகப 

ொரிக்கும் ததண்ைபின் ிப்கத றுனிக்ைின்நணர். ததரி ிறுணங்ைள் 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் இடம் ததற்றுள்பக கநப்தற்கு தன பக்ிைகப 

கைொலைின்நணர். தணணில் அர்ைள் தெய்பம் தகனின் ிப்கத குகநத்து அது 

ொர்த்த்ில் தகனில்கன ன்தக ெித்ரிக்ைின்நணர். ிறுணங்ைள், 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைகப ‘தபேைொன தொினொபர்ைள்’ அல்னது ‘தறும் 

இல்னத்ெிைள்’ ததொன்ந தன்கொண தங்ைகப சூட்டி அர்ைகப ொசுக்ைொை 

ிிதொை ெங்ைினிின் குகநொண ெிநப்புகட (less significant) தொினொபர்ைபொை 

தொற்றுிக்ைின்நணர் (Delaney, Burchielli and Counor, 2015) .  

ததண்ைள் ெபை றுொரிப்பு தங்குைகப ைிக்ைின்நணர். தலும், ததண்ைள் 

தெய்க்கூடி ஊிற்ந தகனைள் குநிப்தொை டீ்டு தகனைள், திள்கப தொரிப்பு 

ற்றும் பிதொர்ைகப ைணிப்தது ததொன்ந ததொறுப்புைகப சுக்ைின்நணர். 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண்ைள், ஊிம் ததநொ தொரிப்தொபர்ைபொைவும்; 

ஆதொக்ைிம், ைல்ி ெொர்ந் ெபை ததொறுப்புைள், குடிீர் ததொன்ந அத்ிொெி 
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தகைகப பூர்த்ி தெய்து தலும் குடும்தத்ின் ததொபேபொொ தகைகப 

ஈடுதெய்பம் தடி ீண்ட தம் ைொனிைகப கப்தது ண இட்கட சுகக 

சுக்ைிநொர்ைள்.  . டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைபில் ததபேம்தொனொதணொர் னித் 

ற்றும் பஸ்லீம் ெபொத்க ெொர்ந்ர்ைள் , இர்ைள் ெபொ ரீிொை 

எதுக்ைப்தடுொல், ைொனித்துகநில் அர்ைலக்கு உள்ப குகநொண அந்ஸ்து 

திிதனிக்ைிநது. டீ்டினிபேக்கும் ததண்ைள் தல்தறு தொரிப்பு ததொறுப்புைலடன் 

கூடுனொை பகநெொொ தொில்ைகபபம்  தற்தைொள்ப தண்டி ைட்டொ ிகனில் 

உள்பணர். இந் பகநெொொ தொில்ைள் அெொங்ைம் ற்றும் ெபொத்ொல் 

ததொபேபொொ ரீிில் தனுள்ப தெனொை ைபேப்தடில்கன.  

டீ்டினிபேந்தடித தெய்பம் திொபர்ைள் ெொர்ந் அீி: 

 டீ்டினிபேந்தடித புரிபம் தி ILO  ொொடு (177) டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிதர்ைகப தொினொபர்ைபொை ைபே தண்டும் ன்றும் ற்ந 

தொினொபர்ைலக்குரி அகணத்து ெலுகைைகபபம் இர்ைலக்கும் ெொை அபிக்ைப்தட 

தண்டும் ன்றும் ிபறுத்துைிநது. இந் ொொடு Article 4.2 ல் 8 தகுிைகப 

குநிப்திடுைிநது. அகொண கூட்டகப்தற்ைொண உரிக, தொகுதொடுக்கு ிொண 

தொதுைொப்பு, தொில் ெொர்ந் சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு, குகநந் தட்ெ ஊிம், ெபை 

தொதுைொப்பு, திற்ெி ததறுற்ைொண அனுி, ததறுைொன தொதுைொப்பு ற்றும் குகநந் 

தட்ெ து ம்பு. 

 தொிற்ெொகனில் திபுரிதர்ைலடன் எப்திடுகைில் டீ்டினிபேந்தடி 

ைொனிைகப கப்தர்ைபின் ிகன ிைவும் ற்நொை இபேக்ைின்நது.  

 தஸீ் தட், குகநந் தட்ெ ஊித்க ிட குகநொைவும் ொழ்வூித்க 

ிட ிைிை குகநொை உள்பொல் தொினொபர்ைள் அக குநித்து ைகன 

தரிிக்ைின்நணர். பேத்து ைொப்தடீு,  ESI,  கப்பு ிி (ஏய்வு), ிறுணத்ொல் 

ங்ைப்தடும் பேடொந்ி ததொணஸ் ததொன்ந ெலுகைைள் இல்னொல் இபேப்தது 

தொினொபர்ைபின் அந்ஸ்து குகநக லுப்தடுத்துைிநது. பன்பு குநிப்திட்டதுததொல், 

தொனிண தொகுதொடுைள்,       இத்தொினொபர்ைள் ஆற்றும் திக ெப்கபர்ைள் ற்றும் 

திொண்டுைள் குகநத்து ிப்திட பக்ைி ைொொை இபேந்து பேைிநது. 

குந்க தொினொபர்: 

 தொனிணம், ர்க்ைம், ெொி ற்றும் தனணீங்ைள் ெொர்ந் ததொபேபொொ ற்றும் 

ெபை-அெில் ைொிைள், குந்க தொினொபர்ைள் தொிப்தகடக்கூடி ெபொம் 

ற்றும் ணிதர்ைள் ீது ொக்ைத்க ற்தடுத்க்கூடும்7. ெர்தெ திச்ெொங்ைள் 
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தொினொபர்ைலக்கு ொழ்வூிம் (அடிப்தகட தகைபொண டீு, உவு, இ 

தன்தொடுைள், ைல்ி ததொன்ந தகைகப ெந்ிக்ைக்கூடி அபிற்கு ஊிம் 

ததறுது)   அபிக்ைப்தட தண்டும் ன்ந தைொரிக்கை  பன் கத் ததொிலும் 

தொினொபர்ைலக்கு அற்கு இகொண குகநந்தட்ெ ஊிம் ங்ைப்தடொது, 

தலும், ெட்ட ரீிொண தொதுைொப்தின்க அல்னது கடபகநில், ெட்டத்ின் த்க 

அசு அகப்புைபொல் ைண்ைொிக்ைப்தடொதுத, பிர்ந் தொினொபர்ைபின்  

தொெொண தகனச்சூலுடன், குந்க தொினொபர்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் இடம் 

ததறுதும் தொடர்புகடொை அகந்துள்பது. ILO ின் ெர்தெ த்ின் தடி 

குகநந் தட்ெ து 18 ஆை இபேக்ைிநது. இந்ி அசு அண்கில், CLPR Act 2016ன் 

தொக்ைம் குந்கைள் (14 துக்கு உட்தட்டர்ைள்) ந் தொினிலும் ஈடுதடுக 

டுப்ததும் ற்றும் பர் இபம் தபேத்ில் உள்பர்ைள் ( 18 துக்கு உட்தட்டர்ைள்) 

அதொைொண தொினில் ஈடுதடுக டுப்ததுொகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

7 இந்ிொிலுள்ப எபே தெி ஆதனொெகண, ஆைஸ்டு 2016ல், Stop Child Labour ன்ந 

எபே அகப்புடன் எபேங்ைிந்து, குந்க தொினொபர்ைள் இபேப்தற்கு, றுகக்கு 

தினொை, தன ைட்டகப்தினொண தொனிண, ெொி, ர்க்ை ற்நத் ொழ்வுைலம் 

இனொகபத பல ைொிொை ைண்டுப்திடித்துள்பது.  
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இந் ிபேத்ப்தட்ட Actன் ிர்ெைர்ைள், அதொைொண தகனைகப 

கறுப்தில் ம்புைள் இபேப்தொைவும், அதொைொண தகன தட்டில் 

அெொங்ைத்ின் ிர்த்ிற்கு உட்தட்டது ன்று தரிிக்ைின்நணர் (gupta 2016). 

குந்கைள் தள்பிினிபேந்து டீு ிபேம்தி தின் டீ்டினிபேந்தடித 

குடும்தத்தொினில் ஈடுதடுற்கு அனுி ல்குொல் இச்ெட்டம் 

தொண்டுிறுணங்ைபிணொல் ைடும் ிர்ெணத்ிற்கு உள்பொக்ைப்தட்டுள்பது. (SCL 2016) 

 குந்க தொினின் ககநைள் குநித்து இந்ி ெட்டம், ெர்தெ 

ங்ைள் ற்றும்  stop child labour (SCL) ன்ந திச்ெொ அகப்பு ததொன்நற்நிற்கு 

இகடத தறுதொடுைள் ினவுைின்நது. SCL ன்ந அகப்பு 18 துக்கு உட்தட்ட 

ொதனும் குந்க ன்றும் தள்பிில் பல தொை தினொ அகணத்து 

குந்கைலம் குந்க தொினொபி ன்றும் கறுக்ைிநது (SCL 2016). ெீதத்ில் 

ிபேத்ப்தட்ட CLPR Act 2016  தபிற்நது. இச்ெட்டத்ில் குடும்தத் தொில் ன்தது 

தபிொை கறுக்ைப்தடில்கன. ணத, குந்க தொினொபர்ைகப ஈடுதடுத்தும் 

டீு ெொர்ந் தொில்ைகப தலும் லுப்தடுத்துொை அகந்துள்பது. 

 ட இந்ிொில், ைொனித் துகநிலுள்ப குந்க தொினொபர்ைள் 

தொல் தணிடும் இடங்ைபிலும், குடும்தம் ற்றும் ெிறு தட்டகநைபிலும் திில் 

ஈடுதடுத்ப்தடுைின்நணர். தன் இந்ிொில் தென்கண ற்றும் ஆம்பூர் தகுிைபிலுள்ப 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் தொினொபர் குடும்தங்ைபில், குகநொண தஸீ் தட் 

ற்றும் குறுைி ைொனக்தைடு  ததொன்நற்நின் ிகபொை குந்கைள் இத்தொினில் 

ஈடுதடுத்ப்தடுைின்நணர். ததபேம்தொனொண சூல்ைபில், குந்கைள் தள்பிக்கு பல 

தொை  தெல்ைின்நணர், தணணில் தி குறுைி ைொன அைொெத்க உள்படக்ைிொல் 

ததண்ைலக்கு ிர்கநொண சுைொொ ிகபவுைகப உண்டொக்ைக்கூடிொய் 

இபேக்ைிநது. குநிப்தொை, உடல்ன குகநவு ைொத்ொல் குடும்த உறுப்திணர்ைள் 

குந்கைள் உட்தட தகனக ிகநவு தெய் துகதெய்ைிநொர்ைள்.  

தொில் ெொர்ந் சுைொொம் ற்றும் தொதுைொப்பு 

 தொகன கைிணொல் கப்தது ன்தது ிைவும் ைடிணொண ற்றும் 

தொதுைொப்தற்ந தகனொகும். தகன தெய்பம் ததொது ஊெி குத்துொல் தொனின் ீது 

ற்தட்ட ைொங்ைகப ததண்ைள் ைொண்தித்ொர்ைள். தலும் பற்ைொனத்ில் இந் 

தொினில் ஈடுதட்ட து பிர்ந் ததண்ைள் தொடர்ந்து பல தனத்கபம் 

உததொைித்து திபுரிந்ொல் இப்ததொது இந் தகனக தெய் படிில்கன ன்று 

தரிித்ணர். இந் தகன குறுைி ைொனத்ிற்குள் ிகொண ொரிப்கத படிக்ை 

தெய்பம் திொை இபேப்தொல் ததண் தொினொபர்ைலக்கு தன உடல் ரீிொண 
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ிர்கந ிகபவுைகப ற்தடுத்துைிநது. ொங்ைள் ீண்ட தம் தி தெய்ற்கும், 

உடல் ற்றும் ஆதொக்ைிம் ிர்கநொை தொிப்தகடற்கும் குகநந் தீஸ் தட் 

பக்ைி ைொம் ன்று தொினொபர்ைள் தரிிக்ைின்நணர். ில்ைள், பதுகு ற்றும் 

தொல்தட்கடைபில் ைடும் னி ற்தடுது பக்ைி தொிப்புைபொை ததண் தொினொபர்ைள் 

தரிிக்ைின்நணர். உடல் ரீிொண ைொங்ைள் ற்றும் தொடர்ந்து ற்தடும் 

னிைலக்ைொண பேத்து தெனவுைகப அர்ைதப ற்ை தண்டும். ததொி தம் 

இல்னொ ைொத்ொல் அர்ைள் பேத்து உிக்ைொை ைடன் ொங்ை தண்டும் 

அல்னது ெிைிச்கெ தற்தைொள்ப படிொ ிகன ற்தடுைிநது. 

சுற்று சூல் தொிப்பு. 

 தொல் தணிடுொல் ற்தட்ட தொிப்புைள் அந் சுற்றுட்டொத்ில் ிை 

தபிொை உள்பது. தொல் தட்டகநைபினிபேந்து  தபிொகும் ைிவுைள் ஆறுைகபபம், 

ினத்டி ீகபம் ொசுதடுத்ி ிகப ினங்ைகப தணற்நொை ொற்நி ிட்டது. 

இவ்ொறு ொசுதட்ட ினங்ைள் னிொண ிகனக்கு ிற்ைப்தட்டு அந் ினங்ைபில் 

தலும் தணிடும் தட்டகநைலம் தொிற்ெொகனைலம் ைட்டப்தட்டண. பற்ைொனங்ைபில் 

ிெொத்க ங்ைபது ொழ்ொொொை தைொண்டிபேந் க்ைள் ங்ைள் ினத்க 

ிற்றுிட்டு இத்தொிற்ெொகனைபிலும் தொல் தணிடும் இடங்ைபிலும் தகனக்கு 

தெர்ந்ணர். இதுத தொல் துகநக்கு னிொண உகப்தொை அகந்து. தொல் 

தப்தடுத்துிணொல் தபிதறும் ைிவுைபொல் ினத்டி ீர், ைடும் ச்சு 

ெொணங்ைபொல் ொெகடந்துள்பது. (Pulitzer centre,  2013). தொல் துகநபடன் ெொர்ந் ொசு 

ற்றும் ச்ெிணொல் தொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைலகட குடும்தங்ைபின் 

ஆதொக்ைிம், ொழ்ின் னன் ீொண தொிப்புைள் தொடர்ந்து ற்தடுைிநது. குடிீர் 

ற்றும் இ தகைலக்ைொண ீக தத்துக்கு ொங்கும் ிகன ற்தட்டுள்பொைவும், 

ச்சு ெொணம் ற்றும் ைொற்று ொெொல் ங்ைபது உடல் ிகன ெீிொை 

தரிிக்ைின்நணர். 

 குகந ிர்த்ி பக்ிைள் ற்றும் தெனகவுைபின் தன் ற்றும் 

தன்தொட்டிலுள்ப கடைபின் சுறுக்ை உக. 

 இந் ஆய்வு ைொனத்ில், ொங்ைள் தல்தறு தங்குொர்ைலடன் ைபப்தி, 

தர்ைொல், ெந்ிப்பு கூட்டங்ைள் ற்றும் ைனந்துகொடல்ைகப தற்தைொண்டில், 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்ைபது குகநைகப ிர்த்ி தெய்துதைொள்ப 

அணுகும் புைொர் தெல்பகநைள் ிை குகநவு ன்தது தபிப்தகடொணது. இந் 

ஆய்நிக்கைில் தொல் துகநபடன் தொடர்புகட துகந தெனொன்க, பக்ிைள் 

ற்றும் தெனகவுைபின் சுறுக்ை உகக அட்டக 2ல் ங்ைிபள்தபொம். 
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தலும் அற்நின் தன்தொடு, ொக்ைங்ைள் ற்றும் தல்தறு அணுகுபகநைபில் உள்ப 

கடைகபபம் குநிப்திட்டுள்தபொம். 

அட்டக 2: குகந ிர்த்ி பக்ிைள் ற்றும் தெனகவுைபின் தன்தொடு, ொக்ைம் 

ற்றும் கடைள். 

அட்டகண 2: உரிக ததறும் ிபகநைபின் ைொன ரிகெ ற்றும் 
பக்ைி ிைழ்வுைள் 1998 – 2016 சுபேக்ை உக 

           

       /     

                   

       

          : HIVOS, 

Stop Child Labour 

 

            

           

          – 

HWW & CIVIDEP 

        

HWW         

       

 

 

       

              

         

       

        . 

            

        

              

           

             

                

           

            

   

        . 

       ;     

            

        

            

     

        . 

           

         

    

           

        

       . 

               

                  

          ; 

             

                 

                . 

                 

            ; 

            

              

         

          

         ; 

                

             

            . 

Business Social 

Compliance Initiative 

(BSCI)8 

               

        

         

           

   

            

              ; 

         

                ; 

              

                . 

    



 

41 

 

             

–             

            

       / 

               

                    

   

         

                ; 

            

              ; 

                   

            

        

              

            

       ; 

                 

            . 

     

            / 

         

         

                    

   

                   

            

        

              

            

     ; 

                 

               

    ;          

          

               

     –        

                 

    

              

         ;      

                

   . 

Ethical Trading Initiative 

(ETI) –    

                  

    . 

           

   

                

                  



 

42 

 

        

        

            

        

         

       .    

               

           . 

 

 

             

           

           

          

           

. 

                  

              

          ; 

                  

       

          ; ETI  

                 

                 

               .  

              

              

        

                     

   

                

     ; 

              

                ; 

               

            

       ;        

         

              

    ;           

             , 

    

            . 

 

 

 
 



 

43 

 

இந் க்ைின் குகநிர்த்ி தனொண்க பக்ிைகப குநித் 
ைண்தொட்டம்: 

 உள்லர் அல்னது ெர்தெ அபில் தெல்தடும் குகநிர்த்ி 

தெனகவுைள் குநித்து, ிழ்ொட்டு ைொனித்துகநக ெொர்ந் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிபம் தொினொபர்ைலக்கு குகநந் அபினொண அணுைல் உள்பது ன்தக 

ங்ைபது ஆய்வு குநிக்ைிநது.  அவ்ிொண தெனகவுைள் ிை கடபகநைபில் 

ொக்ைங்ைகப ற்தடுத் கறுக்ைப்தட்ட ிநனுள்பொைவும், ிிதொை ெங்ைினிைபில் 

ைொப்தடும் ணி உரிக ீநல்ைகப குநிப்திட ம்புைள் இபேப்தொைவும் 

பன்ணிகனப்தடுத்துைிநது.   

 ைடந் தன பேடங்ைபொை, தொினொபர் உரிக ஆர்னர்ைலம், ெர்தெ 

திச்ெொங்ைலம் ெர்தெ ைொர்தண்ட் ிிதொை ெங்ைினிைபில் ைொப்தடும் ணி 

உரிக ீநல் ீது ீி ஆய்வு தற்தைொண்டுள்பது.  

தொல் ைொனி துகந, அற்கு எப்தொை திச்ெொ ைணத்ிற்கு உட்தடில்கன. 

ைொர்தண்ட் துகநில் திச்ெொ டடிக்கைைள், தைர்தொரின் ிிப்புர்க அிை 

அபில் இகத்தும், ணி உரிக ீநல்ைகப குநிப்திட தெய் திொண்டுைபின் 

தல் அலத்த்க ற்தடுத்ிபம் தனுள்ப ிகபவுைகப ந்துள்பது.  ைொர்தண்ட் 

துகநில் உள்ப தன குடும்தம் ெொர்ந் திொண்டின் ததர்ைள் தொல் ைொனி 

துகநிலும் ஈடுதட்டுள்பது. ததபேம்தொலும், ங்ைப ைொனிைகப தைர்தொபேக்கு 

தக்ைில்னொ தறு திொண்டு அகடொபத்ின் ைீழ் ிற்தகண தெய்ைிநொர்ைள். ைொனி 

திொண்டுைலம், ெப்கபர்ைலம் குகநிர்த்ி தனொண்கக அணுகும் 

பகநின்கக்கு தொடர்புகட தொினொபர்ைள் தலுள்ப ொக்ைத்கபம்  

ிகபவுைகபபம் ற்தடுத்தும் குகநந் ிிப்புர்க தய்ப்திக்ைிநக ங்ைள் 

ஆய்வு ைொட்டுைிநது. இற்கு ெொை, திொண்டுைபில் குநிப்தொை அன் ைொனி  

 

---------------------------------- 
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உற்தத்ிின் தல் கறுக்ைப்தட்ட புநம்தொண அலத்ம், பகந ெொர்ந் ணி 

உரிக ீநல்ைகப குநிப்திடவும் ொற்நம் தெய்வும், தலும், குகநிர்த்ி 

தனொண்க பக்ிைகப தம்தடுத்வும் அர்ைள் குகநொண உந்துல் உள்பர்ைபொை 

இபேக்ைிநொர்ைள் ன்தக சுட்டிக்ைொட்டுைின்நது. 

 டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தொினொணது ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் 

ிொதித்ிபேக்ைின்நது, ஆணொல், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் 

தங்தைற்பு அபின் அங்ைீைொம் ிிதொை ெங்ைினிில் ைிெொை தறுதடுைிநது. 

டீ்டினிபேந்தடி தி தெய்பம் தொினொபர்ைகப அகடபம் ெின ிிதொை ெொல்ைள் 

உள்பண. ஆணொல், இத்ிட்டத்ின் ஆொய்ச்ெிொபர்ைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

தொினொபர்ைகப ைண்டநிில் ெின ெிங்ைகப ிர்தைொள்ைிநொர்ைள். 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைகப ெந்ிக்ை உள்லர் தொண்டு 

ிறுணங்ைள் ிகுக்ைிநொர்ைள். தலும், அர்ைபது தகனக தற்நி ிெொரிப்தக 

குநித்து தொொட்டுைிநொர்ைள். அர்ைபது தி தொடர்தொை தைட்ைப்தடும் ந் 

ைொரித்கபம் ிெொரிக்ை ொங்ைதப பல் தர் ன்றும் தனர் கூறுைிநொர்ைள். 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைலடன் தொடர்புகட MSI ற்றும் துகநிணொல் 

தற்தைொள்பப்தடும் பற்ெிைள் ெொர்ந் தைொள்கைைள் டீ்டினிபேந்தடித தெய்பம் தி 

குநித் திொண்டுைபின் திிபத்ங்ைள் ீது ெின ொக்ைத்க ற்தடுத்துைிநது. 

ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடித தெய்பம் தி இடம்ததறுைிநது ன்தக 

ற்றுக்தைொள்து எபேகைொண திிபத்ொகும். குந்க 
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 தொினில் ஈடுதடுத்ப்தடுது ததொன்ந அநிக்கைைள் திொண்டுைபின் 

ற்ததபேக்கு உண்டொைக்கூடி ைனங்ைத்க ிர்கும் ண்ம் டீ்டினிபேந்தடித 
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தெய்பம் திைகப கடதெய்து ன்தது ற்தநொபே திிபத்ொை அகபம் (HWW 

et al., 2016). இந் ஆய்ில் ொங்ைள் இவ்ிபே திிபத்ங்ைகபபம் ைண்டகடந்தொம், 

ணினும் இவ்ிபே திிபத்ங்ைபிலும் தொினொபர்ைலக்கு ீி ைிகடக்கும்தடி ந் 

தர்கநொண ிகபவுைலம் இல்கன.  

 ெின தன்ணொடு லி தெனகவுைள் டீ்டினிபேந்தடித 

திபுரிதர்ைலக்கு ிரிொண ிபகநைகப உபேொக்ைிபள்பணர். உொொை, ETI . 

இது திொண்டுைள் த்ிில் ஏபிற்கு ிிப்புர்வு ற்றும் புரிகன 

ற்தடுத்ிபள்பது. ETI ன் தொண்டுிறுண உறுப்திணர்ைள்,  ETI க்குள் ெர்தெ 

ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் குநித்து தொண்டுிறுண 

உறுப்திணர்ைள் தற்தைொண்ட தொடர் தெல்தொட்டின் ிகபொை, ிபகநைலம், 

டீ்டினிபேந்தடித திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிட்டங்ைலம் உபேொக்ைப்தட்டண. 

உொொை, ட இந்ிொிலுள்ப ம்திொய்டரி தொினொபர்ைள் (இந் அநிக்கைில் 

தின்ணர் ிொிக்ைப்தட்டுள்பது). 

 ணினும், ெர்தெ ிிதொை ெங்ைினிைபில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் இடம் ததற்நிபேப்தக திொண்டுைள் ஏபிற்கு ட்டுத 

ற்றுக்தைொள்ைின்நண. உண்கில், குநிப்திட்ட தொம்தரி கைதகனப்தொடு 

தகப்தடும் துகநைபில் ட்டுத டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் திைள் தகனொை 

அங்ைீைரிக்ைப்தடுைிநது. ட இந்ிொிலுள்ப ETI ம்திொய்டரி ிட்டம் (இந் 

அநிக்கைில் தின்ணர் ிொிக்ைப்தட்டுள்பது), டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் ணித்ிநன் 

ெொர்ந் தகன ன்னும் ைபேத்துதடித்துக்குள் இந் ம்திொய்டரி தொில் 

ததொபேத்ப்தடுைின்நண. இது ைொர்ண்ட் ிிதொை ெங்ைினிில் இடம்ததறும் ற்ந 

தகனைபினிபேந்து தறுதடுைிநது. 

 ETI க்குள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு ஆொண தெல்குல 

உறுப்திணர்ைபின் தெல்தொடுைபொல், ிறுணம் ெொர்ந் உறுப்திணர்ைள் ங்ைள் ிிதொை 

ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் இடம் ததறுொை எப்புதைொள்ைின்நணர். 

ணினும், இில் டக்கும் ணி உரிக ீநல்ைலக்கு ீர்வு ைொண்தில் ஈடுதடுொர்ைள் 

ன்தது அெிம் இல்கன. டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திைபொல் ிர்கநொண 

ிகபவுைள் ற்தடும் ன்ந அநிக்கைைலக்கு திிபத்ொை தொப்தி ற்றும் 

அதரிக்ை ிறுணங்ைள் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக கட தெய்ற்ைொண 

ொய்ப்புைள் உள்பண. உொொை, BSCI டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கும், 

குந்க தொிலுக்கு இகடத உள்ப இகப்கத னிபறுத்ிபள்பது. குந்க 

தொில் குநித் எபே ைல் இழ், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது குந்க தொிகன 
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ஊக்குிக்ை அிைம் ொய்ப்பு உள்பொல், ிறுணங்ைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிக 

ிர்க்ை னிபறுத்ப்தடுைின்நணர் ன்று கூறுைிநது. Nike  ததபேிறுணத்ின் 

ிிபகநைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரின் தன்தொட்கட டுக்ைிநது. இந்ிொ 

ற்றும் தொைிஸ்ொன் இகடத கடததற்ந ைொல்தந்து ததொட்டிின் ிைழ்வு இற்கு 

உொொை அகந்து.  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் த்ிில் குந்க 

தொில் ைொப்தட்டொல் அது கடதெய்ப்தட்டுள்பது. (இன் பல ிம் இந் 

அநிக்கைில் தின்ணர் ிரிொை ிொிக்ைப்தட்டுள்பது). ETI ற்றும் BSCI ல் 

உறுப்திணொை இல்னொ ிறுணங்ைபின் தெல்தொடுைள் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபிடம் தறுதடுைிநது ன்தது உனைபொி திொண்டுைபின் 

திிபத்ங்ைபொை இபேக்ைிநது. ணினும் அர்ைலகட டத்க ிிபகநைபில் 

இது குநித்து ொபேம் குநிப்திடில்கன.  

 உனைின் தன தகுிைபில் ைொனித்துகநில் தொல் ைொனிைலக்ைொண 

அப்தர் கக்கும் தி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபிடம் ங்ைப்தடுது 

இத்துகநில் க்ைொைத இபேந்து பேைிநது. தொப்தொ துங்ைி னத்ின் அதரிக்ைொ 

க இந் கடபகந தன பேடங்ைபொை கடததறுற்ைொண ஆொங்ைள் உள்பண. 

ெின சூழ்ிகனைபில், தொம்தரிொை இத்தொினில் ஈடுதடும் குடும்தங்ைள் இந் தகன 

தெய்க ைொனொம், ஆணொல் திந சூல்ைபில் அவ்ொறு இல்கன.  

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது தைிழ்ொண ொரிப்தின் ணீ பகநொை 

அகந்துள்பது. திொண்டுைலக்கு ைொனிைகப ெப்கப தெய்தைள் ொரிப்பு தெல் 

பகநில்  டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக கநக்ை பல்ைின்நணர். இணொல் 

குகநந்தட்ெ த்ிற்கும் குகநொண அர்ைபின் தகன சூலுக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு 

கடொை அகந்துள்பது. தொல் ைொனி திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைள் 

தொைத்ினிபேந்து டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் உரிக ீநல்ைலக்ைொண 

ீர்க ைண்டகடற்கு ததொதுொண குகநிர்த்ி தெனகவு பகநக உபேொக்ை 

க்ைம் ைொட்டுைின்நணர் ன்தக ங்ைள் ஆய்வு சுட்டி ைொட்டுைிநது. 

 ிிதொை ெங்ைினிில் இடம்ததறும் ணி உரிக ீநல்ைலக்கு ீர்வு 

ைொண்தில் தன்ணொட்டு தெனகவுைபின் ொக்ைம் ிைக் குகநொைத உள்பது 

ன்தகபம், தொல் ைொனி ிறுணங்ைபின் கடபகநைள் ற்றும் டத்கைள் ீது 

ிைக் குகநொண ொக்ைம் உள்பது ன்தகபம் ஆொங்ைள் ிபைதிக்ைின்நண.  

 ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ஏங்ைட்டப்தட்டுள்ப ிகனில் குகநிர்த்ி தெய் திொண்டுைபின் அணுகுபகந 

இற்கு பொை அகந்துள்பது.   டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் பகநொண 
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அல்னது பகநெொொ குகநிர்த்ி அகப்புைகப அணுைொல் இபேப்தது தணன்று இது 

ஏர் அபிற்கு டுத்துகக்ைிநது. தொினொபர்ைள் புைொர்ைகப பன் கப்தற்கு 

ததொதுொண ைல், ிிப்புர்வு ற்றும் ிநன் உகடர்ைபொய் இபேக்ை தண்டும். 

தலும் இவ்ொறு தெய்ற்ைொண ிபகநைள், புைொக வ்ொறு ெர்திப்தது ன்றும், 

இப்தடி தெய்ன் ொினொை ற்தடக்கூடி ிகபவுைகபபம் அநிந்ிபேக்ை தண்டும். 

இது ைடிணொணது, தணணில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப திொண்டுைள் ற்றும் 

ிறுணங்ைள் அகடொபொம் ைண்டு தைொள்ில்கன. தலும், இர்ைலக்கு அப்தர் 

ிிதொைம் தெய்பம் ிறுணத்ின் ததகதொ, ெர்தெ திொண்டின் ததகதொ 

இர்ைள் அநிொல் இபேக்ைிநொர்ைள். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ொங்ைள் 

கடின்நி தகன ததறுற்கு எப்தந்ொர்ைகப ம்திிபேப்தொல் பிில் 

தொிப்தகட கூடிர்ைபொய் இபேக்ைின்நொர்ைள். குகநிர்த்ி தெல் பகநைபில் 

தபிப்தகடத்ன்க ற்றும் தபிவு இல்னொொல் தொினொபர்ைள் ணிொைதொ 

கூட்டொைதொ இம்பகநைள் குநித் ைகன ததற்றுக்தைொள்பவும், புைொர் தெய்ொல் 

ற்தடக்கூடி தகண ததறுதும் ைடிணொை அகந்துள்பது. 

 ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடத்ன்க இல்னொொல்  ைிொத்ில் 

தெல்தடும் இகடத்ைர்ைள் ிர்த்து, புைொர்ைள் ெப்கபர்ைபிடதொ அல்னது தன்ணொடு 

ெொர்ந் திொண்டுைபிடதொ ங்தை இக்ைப்தடனொம் ன்ந குப்தம் ினவுைின்நது. 

உள்லர் ற்றும் தன்ணொடு அபில், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் கூட்டொை ததம் 

ததசுற்கும் தைொரிக்கைைகப பன் கப்தற்கும், கூட்டகப்பு சுந்ிின்க எபே 

பக்ைி கடொை அகந்துள்பது. குகந தனொண்க பக்ிைபின் தன்தொட்டுடன் 

தொடர்புகட தந் திிிித்தும் ெொர்ந் திச்ெகணைள் ிொிக்ைப்தட்டுள்பண. 
 

குகந தனொண்க பக்ிைபின் தன்தொடு ற்றும் அன் 
திிபத்ங்ைள் 

 இப்தகுி, அட்டக 2 ல் குநிப்திடப்தட்டுள்பது ததொன, டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைலக்ைொண குகந தனொண்க தெனகவுைள் ற்றும் டடிக்கைைகப 

ிரிொை டுத்துகக்ைிநது.  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் இதுக ந் புைொர் 

பகநில் தங்குததநில்கன ணினும் தொண்டுிறுணங்ைலடன் உள்ப தொடர்தின் 

ிகபொை தடிொைவும் கநபைொைவும் ிறுணங்ைள், தொல்துகந ற்றும் MSI 

ொினொை தன்ணொடு லி ிைத்துடன் தொடர்பு ற்தடுத்ிபள்பது. இந் ஆய்வு 

ெபை இக்ைம் ெொர்ந் திச்ெொங்ைகப குகநிர்த்ி அணுகுபகந எபே தனொண 
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புரினொை அகந்துள்பக ைண்டுள்பது. ிிதொை ெங்ைினிில் இடம்ததறும் ணி 

உரிக ீநல்ைலக்கு ீர்வு ைொணும்தடி தன்ணொடு லி ிைங்ைலக்கு அலத்ம் 

தைொடுக்ை ெர்தெ தொண்டுிறுணங்ைள் தற்தைொண்ட திச்ெொங்ைகப எபே 

குகநிர்த்ி ிபகநொை இந் ஆய்வு அகடொபம் ைண்டுள்பது. ைொனி 

ொரிப்தில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ஆய்நிக்கைில் 

ிரிக்ைப்தட்டுள்ப ிைழ்வுைள் ிகனொணல்ன, அற்நில் தன தொடர் ிைழ்வுைபொை 

இபேக்ைிநது. 2015 ல் கடததற்ந இறுி ைப ஆய்ின் ொினொை, டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் தைொரிக்கைைள் ீது திச்ெொங்ைள் ற்றும் ிை கடபகநைள் 

தனும் ொக்ைத்க ற்தடுத்ிொ ன்தக ொங்ைள் அநி பற்ெித்தொம். BSCI, ETI 

ற்றும் ிறுணங்ைபொல் டிகக்ைப்தட்டுள்ப ிிபகநைள் உள்பிட்ட 

குகநிர்த்ி தனொண்க அணுகுபகநைள் ெொர்ந் ங்ைள் ிொத்ில் உள்லர் 

ெப்கபர்ைள், அெொங்ைம், தொிற்ெங்ைங்ைள் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ஆைிதொர்ைலக்கு தொடர்புகட குகநிர்த்ி தனொண்கின் தங்கைபம் ொங்ைள் 

ஆொய்ந்துள்தபொம்.    
 

குகநிர்த்ி தனொண்க ெொர்ந் ெர்தெ தொண்டுிறுண 
திச்ெொங்ைபின் தெல்தொடுைள் 

 இந் தகுி குகநிர்த்ி தனொண்க ெொர்ந் NGO  திச்ெொங்ைபின் 

அணுகுபகநைகப ஆொய்ைிநது. பனொொை, HIVOS  ற்றும்  stop child labour 

தற்தைொண்ட திச்ெொங்ைள். டக்கு ற்றும் தன் இந்ிொில் ைொனி ிிதொை  
 

---------------------------- 
10 

HIVOS (Humanist Institute for Cooperation – Netherlands) ன்தது எபே Dutch         
அகப்பு, HIVOS  ெர்தெ அபில் திச்ெொங்ைள் , ெபை ொற்நம், டிஜிட்டல் 
தெல்தொடுைள் ற்றும் ைிொி புதுக ைொல்               
      .  HIVOS,  Stop Child Labour கூட்டகப்கத எபேங்ைிகக்ைிநது. தலும் 
SOMO ொினொை இந்ி ைொனித்துகந ெொர்ந் இண்டு அநிக்கைைகப 
தபிிட்டுள்பது. இந் அநிக்கைைள் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக்கும் 
குந்க தொிலுக்கும் இகடத உள்ப தொடர்கத ிபைதித்துள்பது. SCL, 
Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, HIVOS, India committee Netherlands (ICN), Kerk 
in Actie, and ICCO Cooperation and Stichting Kinderpostzegels Nederland-      எபே 
கூட்டி. இக்கூட்டி HIVOS-ஆல் எபேங்ைிகக்ைப்தட்டுள்பது. 
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 ெங்ைினிில் இடம்ததறும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திைபில் 

தொடர்புகட குந்க தொில் ெொர்ந் இவ்ிபே அகப்புைபின் திச்ெொ 

தெல்தொடுைள் எபே தந் அணுகுபகநக தற்தைொண்டொை தரிப்தடுத்துைிநது. 

இன் ிகபொை உள்லர் ற்றும் தன்ணொடு லி ிைங்ைபின் 

தெல்தொடுைகபபம் ிொிக்ைிநது. இண்டொொை, home workers world wide UK ற்றும் 

Cividep India ின் தெல்தொடுைள் ிழ்ொடு ைொனி ொரிப்தில் ஈடுதடும் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப  ைபேத்ில் தைொண்டுள்பது.  

NGO  திச்ெொம் 1: இந்ி தொல் ைொனித்துகநில் குந்க தொில் 

தொல் ைொனி ொரிப்தில் குந்க தொில் குநித்து ெட்டத்ின் ொினொைதொ 

ன்ணொர் தெனகவுைபின் ொினொைதொ தடி புைொர் ெர்ப்திக்ைப்தடில்கன. 

ணினும், stop child Labour(SCL) ன்ந திச்ெொத்ின் பனம் ெர்தெ NGO HIVOS10, SOMO, 

ICN ற்றும் Netherland ல் உள்ப தன NGOs        இந் ித்க 

பன்கத்துள்பணர். 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Footwear homeworker Tamil Nadu .  Photo: Annie Delaney
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இந்ி ைொனித்துகந குநித் ஆய்க தற்தைொள்லம்தடி HIVOS/SCL, SOMO (The Dutch 

centre for Research on multinational Corporations)                     ிித்து. 

இந்ி ைொனித்துகந ிைக் குகநொண ைணத்க ததற்நிபேப்தொல் HIVOS/SCL 

இத்துகநின் ீது க்ைபின் ைணத்க ஈர்க்கும்தடி HIVOS இவ்ொறு தெய்து. 2012ல் 

‚Where the Shoe Pinches‛ ன்ந ஆய்நிக்கை ிைக் குகநொண ைொனி ொரிப்பு 

ிறுணங்ைள் ொத்ித ொங்ைள் வ்ிடத்ில் ற்றும் ொல் ைொனிைகப 

ொரிக்ைின்நணர் ன்ந ிங்ைகபபம், குந்க தொிலுக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு 

ொங்ைள் தற்தைொள்லம் தெல்தொடுைகபபம் (ொது இபேப்தின்) குநிப்திட 

ணபந்ொர்ைள் ன்று ிரித்து (SOMO 2012). ைொனித்துகநில் 

தபிப்தகடத்ன்க இல்கன ன்றும், ிைக் குகநொண ிறுணங்ைள் ங்ைபது பல 

ிிதொை ெங்ைினிின் ைண்தொட்டத்க கத்ிபேப்தொைவும் அகிட குகநொண 

ிறுணங்ைதப பல உற்தத்ி ெங்ைினிிலும் இபேக்கும் குந்க தொினொபர் ற்றும் 

இ தொினொபர் உரிக ீநல்ைகப ிர்க்ை டடிக்கைைள் டுப்தொைவும் இந் 

ஆய்நிக்கைின் படிவு தரிித்து. 

 ிிதொை ெங்ைினிில் இடம்ததறும் குந்க தொில் குநித் 

தெல்பகநின் எபே தொைொை SCL தன்ணொட்டு ிறுணங்ைள் ங்ைள் ைபேத்துைகப 

தரிிக்ை அகப்பு ிடுத்து. 2012ல் 28 ிறுணங்ைபில் 11 ிறுணங்ைள் ங்ைள் 

ிிதொை ெங்ைினிில் உள்ப குந்க தொில் குநித் SCL ன் கூற்நிற்க்கு தில் 

அபித்ணர். ிறுணங்ைள் ங்ைள் தெல்தொடுைகப தொடர்ந்து பன்தணடுக்ை தண்டும் 

ன்தத திச்ெொத்ின் தொக்ைம். தலும், இப்திச்ெொத்ொல் உபேொக்ைப்தட்ட 

ஊடைத்ின் ைணொணது இந் திச்ெகணக்கு ீர்வு ைொண்தன் பக்ைித்துத்ின் ீது 

திொண்டுைபின் ைணத்க ஈர்ப்தத இற்கு உவுன் தொக்ைொகும். 2013ல் எபே 

தொடர் அநிக்கை தபிிடப்தட்டது அில் திொண்டுைபின் தெல்தொடுைள் 

அிைதடுத்ப்தட்டொைவும், ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொிலுக்கு ீர்வு ைொ 

ெின டடிக்கைைள் டுக்ைப்தடுொைவும் அநிித்துள்பது. (SCL 2013) 

         , டீ்டினிபேந்தடித திபுரிக கடதெய்து ெின 

திொண்டுைள் கல் கங்ைகப ற்தடுத்ி அன் பனொை குந்க தொிகன 

ைண்ைொிக்ை பன்நணர். ெின ிறுணங்ைள் ொங்ைள் தற்தைொண்ட டடிக்கைைகப 

SCL ிபம்தப்தடுத்தும் ன்று தரிந்த தெல்தடுத்ிது. இவ்ொறு தெய்து 

அர்ைலக்கு  

---------------------------------------- 
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11 Home Workers Worldwide (HWW) ன்ந அகப்பு உனைதங்கும் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் இக்ைத்க ஆரிக்கும்தடி இங்ைினொந்க அடிப்தகடொை தைொண்டு 

இங்கும் ஏர் அகப்தொகும். HWW தன பேடங்ைபொை திச்ெொம், டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் ெங்ைம் ற்றும் திிிித்தும் ெொர்ந் தெல்தொடுைபில் ஈடுதட்டு 

ETI  ன் எபே உறுப்திணொைவும் இபேக்ைிநது. HWW உனை அனில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் குலக்ைலடன் தெல்தட்டு, 2000 ஆம் ஆண்டின் துக்ைம் பல் 

ததொர்சுைல், தல்தைரிொ, ெினி, திதெில் ற்றும் இந்ிொில் உள்ப டீ்டினிபேந்தடி 

ைொனி தொினில் ஈடுதடும் குலக்ைகப இகத்துள்பது. 2008 ல் இந் தி who foots 

the bill? ன்ந திச்ெொத்க டிதடுத்து. இன் ொினொை ெர்தெ ைொனி 

ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு உரிகைள் 

றுக்ைப்தட்டகபம், அர்ைபின் தகன சூல்ைகபபம் ெர்தெ திொண்டுைலடன் 

இகத்து. HWW திொண்டுைள் ங்ைபது ிிதொை ெங்ைினிைகப mapping தெய்வும் 

ல்னொ ெப்கபர்ைகப அகடொபம் ைொவும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் 

தகன சூகன ைண்ைொிக்ைவும் அகப்பு ிடுத்ணர். 2016 ல் CIVIDEP ன்ந இந்ி 

NGO உடன் இகந்து ிழ்ொடு தொல் ைொனி துகநக்கு தொை ைணத்க 

ஈர்க்கும்தடி எபே திச்ெொம் தொடங்ைப்தட்டது. 

ஊக்ைொை அகந்து. ிறுணங்ைள் SCL உடன் தடிொை ஈடுதட்டு 

ைனந்துகொடல்ைள் ொினொை ங்ைபது ிிதொை ெங்ைினி குநித் ிங்ைள் 

ற்றும் குந்க தொிலுக்கு ீர்வு ைொ ொங்ைள் தற்தைொண்ட டடிக்கைைகபபம் 

தரிித்ணர். ெினர் BSCI  ிணொல் 2013 ல் ஆக்ொ ற்றும் தென்கணில் கடததற்ந 

தங்குொர்ைபின் ைனந்துகொடல்ைபில் தங்தைற்நணர். 

 SOMO 2012 அநிக்கை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிற்கும் குந்க 

தொிலுக்கும் இகடத உள்ப இகப்கத தபிதைொண்டுந்து. 2012 ல் டத்ப்தட்ட 

பல் ஆய்வு HWW11, உள்லர் NGO   , டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் அல்னது 

இந்ிொிலுள்ப குந்கைலடதண ைனந்துகொடி ைபத்ில் ன்ண டக்ைின்நது 

ன்தக அநி பற்ெிைள் டுக்ைப்தடில்கன.  

 2013ல் SCL தபிிட்ட அநிக்கைில் கூடுல் ிங்ைள் தெர்க்ைப்தட்டண. 

இந் அநிக்கைில் HWW உடன் தற்தைொண்ட ைனந்துகொடகன தொடர்ந்து 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் திச்ெகணைள் ிரிக்ைப்தட்டு HWW ஆல் 

ங்ைப்தட்ட எபே ி அநிக்கைில் பன்கக்ைப்தட்டகலம் 

இகத்துக்தைொள்பப்தட்டண. (NGO interviews, 2013). 
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 HWW, HIVOS க்கு ெர்ப்தித் ித்ொல் இந்ி ற்றும் தொைிஸ்ொணின் 

ைொல்தந்து ொரிப்பு துகநில் கடததறும் குந்க தொிலுக்கு ிொண 

திச்ெொங்ைபின் ொினொை ததற்ந தடிப்திகணைலம் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

திின் ீது உண்டொண ொக்ைத்ின் அடிப்தகடில் அகந்துள்பது. கைைபொல் 

கக்ைப்தடும் தொல் ைொல்தந்துைபின் ொரிப்புக்ைொை Nike ிறுணம் இந்ி ற்றும் 

தொைிஸ்ொணில் கல் கங்ைகப உபேொக்ைி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

பகநக கட தெய்க ஆய்வு தெய்து. இந்ி ற்றும் தொைிஸ்ொணில் ைொல்தந்து 

கல் கங்ைள் ைிொங்ைலக்கு தபித அகக்ைப்தட்டிபேந்து. ததண்ைள் 

டீ்டிற்கு அண்கில் இபேக்ை தண்டும் ன்ந ைட்டொத்ிணொல், இர்ைள் அங்கு 

தெல்ன இனில்கன. ணத, ஆண்ைள் இந் தகனில் ஈடுதட்டணர். இணொல் 

ததண்ைள் தகன இக்கும் ிகன ற்தட்டது. இது டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு 

தலும் ிகனற்ந தகன சூலுடன் ‘ெட்ட ிதொ தி கடபகநக்கு’ 

ிகுத்து. டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி கட தெய்ப்தட்ட ிகனில், இன்னும் 

ததண்ைலக்கு தகன அெிம் தகப்தடுைிநது. இந் உொத்ில், ெின 

திொண்டுைள் தைொை தெல்தட்டு குந்க தொிகன ைண்ைொிக்ை கல் 

கங்ைகப அகத்து. ஆணொல், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் குகநொண 

ஊிம் ற்றும் ற்ந தகன சூலுக்கு ீர்வு ைொண்தில் தொல்ிபற்நது (ILRF, 

2010). குந்க தொிலுக்கு ீர்வு ைொண்தில் இந் கல் கங்ைள் ொற்நங்ைகப 

ற்தடுத்ில்கன, தணணில் ஊிம் ற்றும் தகன சூல் தம்தடில்கன,  

டீ்டினிபேந்தடி தி புரிபம் ததண் தொினொபர்ைள் தகன இந்து தலும் 

அனுகூனற்று ைொப்தட்டணர், இன் ிகபொை குந்கைள் தலும் 

தொிக்ைப்தட்டணர் ன்தத ைொல்தந்து ெொர்ந் டீ்டினிபேந்தடி தி புரிதர்ைள் ற்றும் 

குந்க தொினொபர்ைபின் உொத்ில் எட்டுதொத் தடிப்திகணைள் 

சுட்டிைொட்டுைிநது. கல் கங்ைள் அகப்தொல், குந்க தொில் குகநில்கன 

ன்று ைொல்தந்து ிைழ்ின் ிப்தொய்வு ிபைதிக்ைிநது (PILER, 2009, ILRF, 2010.) SCL ன் 

அநிக்கைக்கு திிபத்ொை ிறுணங்ைள் தற்தைொள்பக்கூடி தெல்தொடுைள் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு அச்சுறுத்னொை அகபம் ொய்ப்புள்பொைவும் 

ைொல்தந்து ிைழ்ின் தடிப்திகணைகப அக ைணத்ில் தைொள்பொல் இபேக்ைனொம் 

ன்று HWW தரிித்து. (HWW interview, 2013)  

 HWW அபித் ித்ொல் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் 

திச்ெகணைள் ற்றும் தகன சூல் குநித் புரிகன தம்தடுத் உிொை SCL ன் 

திிிி உறுிதடுத்ிணொர். குநிப்தொை, குந்க தொில் ற்றும் தொல் துகநக 



 

53 

 

ெொர்ந்து டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது ெம்தந்ப்தட்ட திச்ெொங்ைள் SCL ன் ீது ததரி 

அபில் ொக்ைத்க ற்தடுத்ில்கன ன்தக சுட்டிைொட்டிணொர் (SCL interview, 2013). 

குந்க தொிகன டுப்தற்கு டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு தகன 

அபிப்தக கட தெய்பம் ிறுணங்ைபின் டடிக்கைொல் தொினொபர்ைபின் 

குடும்தங்ைள், குநிப்தொை குந்கைள் ீது ிர்கநொண ொக்ைம் தரிடுொை SCL  

எப்புக்தைொண்டது. குந்க தொிகன டுப்தற்கு இகொை குகநொண ஊிம், 

ெட்ட ரீிொண தொதுைொப்பு ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப ெங்ைொை 

அகப்தது ததொன்ந தெல்தொடுைள் ெொர்ந் ி ன்று HWW ிொிக்ைின்நணர். 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி ற்றும் குந்க தொிலுக்கு இகடத உள்ப 

இகப்கத னிபறுத்துத SCL குந்க தொில் திச்ெொத்ின் ிர்தொொ 

ிகபொை அகந்து. இன் ிகபொை திொண்டுைள் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் 

திைபில் குந்க தொிகன டுப்தில் ைணம் தெலுத்தும் அத தகபில் 

தணிடும் இடங்ைள், ெிறு தட்டகநைள் ததொன்ந ிிதொை ெங்ைினிைபின் இ 

தொைங்ைபில் ைணம் தெலுத்துக ிட்டுிடும் ிகன ற்தடும், உொொை: 

 ‚ிச்ெொை, குந்க தொில் ிிதொை ெங்ைினிின் இ தொைங்ைபில் 

இபேந்து பேைிநது, ணினும், தன ிைழ்வுைபில் இது டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதொடு 

ெம்தந்ப்தட்டொைவும் அல்னது குகநந்தட்ெம் ிறுணங்ைபின் ணப்ததொக்கு இவ்ொறு 

உள்பது. இற்ைொை எப்தந்த்க படக்குதொ, படித்துிடுதொ அல்னது உநவுைகப 

பநித்துிடுதொ அல்ன ொநொை, ெப்கபர்ைலடன் இகந்து ிகனகக 

ெீகக்ைத ன்தக ொங்ைள் ப்ததொலதும் ிபக்குைிதநொம். ஆணொல் இந் பகந 

ப்ததொலதும் தற்நிொை அகபம் ன்று தெொல்ற்ைில்கன (HIVOS/SCL interview 2013). 

2012 ற்றும் 2013 ல் தபிொண அநிக்கைைகப தொடர்ந்து ெின ிறுணங்ைள் இந் 

திச்ெிகணக்கு ீர்வு ைொ பற்ெித்ொைவும், தலும் ிங்ைகப 

தைட்டநிந்ொைவும் HIVOS/SCL12 தரிித்ணர். உொொை, எபே ிறுணத்ிற்கு ங்ைள் 

ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொில் கடததறுற்ைொண ஆொம் ைிகடத்ன் 

ிகபொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிக கட தெய்ணர். Diechmann ன்ந தஜர்ன் 

ிறுணம் ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொில் கடததறுக அநிந்து 

ட இந்ிொில் உள்ப ஆக்ொில் கல் கங்ைகப தறு கல் 

கங்ைலக்கு ொற்நிணர். இந் ொற்நத்ொல் டீ்டினிபேந்தடித திபுரிபம் ததண்ைள் 

ங்ைபது தகனக இந்ணர் ன்தக பல் ைட்ட அநிக்கைைபொை 

தரிிக்ைின்நண (Brand,HIVOS/SCL and HWW interviews, 2013,2014).  
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HIVOS/SCL ங்ைலக்கு பக்ைித்தும் ொய்ந் ித்ில் ிறுணங்ைள் 

தெல்தட்டற்ைொைவும், தலும் அன் தம்தொட்டிற்கு தபிப்தகடொை 

இபேந்ற்ைொைவும் தொொட்டிணொர்ைள். 

--------------------------------- 
12 HIVOS      SCL                 .  

          ணக்கு திடித்ிபேந் ைொரிொது ிறுணங்ைள் தபிொை 

உள்பண, குந்க தொில் அர்ைலக்கு பக்ைித்தும் ொய்ந்து, ஆணொல் அக 

அர்ைள் கட தெய் ிபேம்புைின்நணர். தலும் இந் ைொரித்ின் தம்தொட்டிற்கு 

தபிப்தகடொை உள்பணர் குந்க தொிகன டுப்தற்கு அர்ைள் கல் 

கங்ைகப அகத்து டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு தகன ங்ைிணர். 

ஆணொல் இந் கங்ைகப அகத் தின் ஆண்ைள் ட்டும் அங்கு பேக அர்ைள் 

ைண்டணர். இக அர்ைள் ிர்தொர்க்ைில்கன ஆணொல் இது பக்ைித்தும் ொய்ந்து 

தணணில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ததண்ைலக்கு இது எபே ொற்று ொய்ப்தொை 

அகில்கன. ததண்ைகப தங்தைற்ை தெய் தண்டும் ன்தற்கு அர்ைள் புி 

ிைகப தொடர்ந்து தடுைின்நணர் (HIVOS / SCL Interview, 2013). 

 தபித்தொற்நத்ிற்கு ிறுணங்ைள் அர்ைலகட ற்ததபேக்கு ஆதத்து 

ற்தடொ அபிற்கு ொற்நங்ைள் தெய்து பேைின்நணர். ஆணொல் தஸீ் தட் குகநந்தட்ெ 

ஊித்ிற்கு எப்தொை ங்ைப்தடுற்கும், தொினொபர்ைள் இ ெலுகைைகப 

ததறுற்கு டடிக்கைைள் டுக்ைப்தடுற்குொண ந் ஆொபம் இல்கன. தலும் 

தொினொபர்ைள் ங்ைபது தைொரிக்கைைகப ெப்கபர்ைபிடதொ அல்னது Deichmann 

  டதொ தடிொை ெர்ப்திப்தற்கு துொை குகநிர்த்ி தெல்பகநைள் 

ிறுப்தடில்கன ன்றும் சுட்டிைொட்டப்தட்டுள்பது (NGO interview, 2014). 

 இதததொன, SOMO 2012 அநிக்கைக்கு திிபத்ொை ஆம்பூர் ற்றும் 

தென்கணில் ெின ிறுணங்ைள் கல் கங்ைகப ிறுிபள்பணர். 2012 ல் 

இம்ொிரிொண ல கங்ைகப ிறுிண எபே ெப்கபரிடம் ொங்ைள் 

உகொடிதணொம், 2015 ல் ொன் இது இபேதத்துொன்ைொை பர்ந்துள்பது. குந்க 

தொிகன ைட்டுப்தடுத்வும், ைண்ைொிக்ைவும் அர்ைலட ிநகண இது 

தம்தடுத்துொை அர்ைள் தரிிக்ைின்நணர். இந் கல் கங்ைகப ிறுவுன் 

பனொை ொரிப்தின் த்க தம்தடுத்வும், எப்தந்ொர்ைகப ெொர்ந்ிபேப்தக 

குகநக்ை படிந்ொைவும் சுட்டிைொட்டிணொர்ைள். ணினும், எப்தந்ொர்ைள் அபிக்கும் 

அத தஸீ் தட்கட ொன் இந் கல் கங்ைபில் தொினொபர்ைலக்கு 
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ங்ைப்தடுொை அங்ைீைரித்ணர். தலும், இத்தொினொபர்ைள் கல் கங்ைபில் 

தொெொண ிகனில் இல்கன ன்தக னிபறுத்ிணொர்ைள். 

 இந் ஆய்ின் ைபப்திின் ததொலது ங்ைபது ைிொங்ைபில் இங்ைி 

பேம் கல் கங்ைபில் தகன தெய்பம் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தனக 

ொங்ைள் ெந்ிக்ை தரிட்டது. எப்தந்ொர்ைபொல் ங்ைப்தட்ட அத குகநொண தஸீ் 

தட் ங்ைப்தட்டொைவும் தலும் குகநந்தட்ெ ஊித்ிற்கு இகொண ஊிம், 

ESI , PF ததொன்ந ற்ந ந் ெலுகைைலம் ததநில்கன ன்று உறுிதடுத்ிணர். இந் 

தொினொபர்ைள் ிணபம் கல் கத்ிற்கு தென்று திபுரிொைவும், ஆணொல் 

தறு ந் ொற்நபம் ற்தடில்கன ன்றும் ீண்டும் னிபறுத்ிணொர்ைள் (NGO 

interviews 2013, 2014;  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் தர்ைொல், 2015). கல் 

கங்ைள் தொினொபர்ைபின் ிகனகக ந் ித்ிலும் தம்தடுத்ில்கன, 

ஆணொல் குந்க தொில் ைண்ைொிக்ைப்தடுக ிறுணங்ைலக்கு உறுிபிக்கும் 

எபே ொய்ப்தொை ெப்கபர்ைலக்கு அகபம் ன்ந ங்ைபின் கூர்தொக்கை இது 

உறுிதடுத்ிபள்பது. ைடந் ொன்கு பேடங்ைபொை ஆம்பூர் ற்றும் தென்கண 

சுற்றுட்டொத்ிலுள்ப தொினொபர்ைலடன் ொங்ைள் டத்ி தர்ைொல்ைபின் ததொது 

குந்கைள் தள்பிக்கு தெல்னொல் தொினில் ஈடுதடுற்ைொண ந் ஆொபம் 

ைண்டகடில்கன. ணினும் தள்பிினிபேந்து ிபேம்திதும் ங்ைள் ொய்க்கு உவும் 

ெின ிைழ்வுைகப ொங்ைள் ைண்தடொம். ங்ைபது திள்கபைபின் ிர்ைொனத்ிற்கு ைல்ி 

ிைவும் இன்நிகொது ன்தகபம், அர்ைலகட திள்கபைள் ிர்ைொனத்ில் 

அர்ைள் தறு ல்ன திைபில் ஈடுதடதண்டும் ன்றும் ததண் தொினொபர்ைள் 

ம்திக்கை தரிித்ணர். ங்ைபது திள்கபைள் ொங்ைப தெய்பம் இந் தகனில் 

தொடக்கூடொது ன்றும், இந் தொில் ிர்ைொனத்ிற்கு ற்ந எபே தகன 

ொய்ப்தல்ன ன்ந தணொதொம் தொினொபர்ைள் த்ிில் ினவுைிநது. 

 குந்க தொில் குநித்து திொண்டுைள் ீது அலத்ம் தைொடுப்தொல் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ெின ததண்ைலக்கு ிர்கநொண ிகபவுைள் 

உண்டொகும் ன்தக SCL ிர்தொர்க்ைில்கன. ிிதொை ெங்ைினி ெொர்ந் திச்ெகணைள் 

ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி ந் அபிற்கு ெிக்ைனொணது ன்தக SCL  

திச்ெொம் ிபக்குைிநது. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிக கட தெய்து எபே சுனதொண 

ீர்ொை தொன்நிணொலும் அில் ஈடுதடும் தொினொபர்ைபின் அடிப்தகட உரிகைள் 

ைொக்ைதடுில்கன, தலும் குந்க தொிலுக்கு இது எபே ீர்ொைவும் 

அகில்கன. தொிக்ைப்தட்டர்ைள் ற்றும் அர்ைலக்ைொை ொொடுதர்ைலடன் 

தடிொை தொடர்தில் ஈடுதடுின் பக்ைித்துத்க இது ிபைதிக்ைிநது. உரி 
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ீர்க ைண்டகடில் உள்ப ெிக்ைல்ைள் குநித் ிிப்புர்வு உள்பொை SCL 

தரிித்ொலும், அத்ீர்க  அர்ைபொல் ைண்டகட இலுொ ன்தக 

ததொறுத்ிபேந்துொன் தொர்க்ை தண்டும். ட இந்ிொில் எபே குந்க தொில் 

ெொர்ந் ிட்டத்க ிறுவுத SCL ன் பன்னுரிகொை இபேந்து. இத்ிட்டம் குந்க 

தொினற்ந ண்டனத்க உபேொக்ை எட்டுதொத் ெபொத்க உள்படக்ைி 

அணுகுபகநக தைொண்டுள்பது13. 

NGO திச்ெொம் 2: ிழ்ொடு தொல் ைொனி துகநில் டீ்டினிபேந்தடி 
திபுரிதர்ைள்  

 2013ம் ஆண்டு க ிழ்ொட்டில் ைொனி துகநில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் த்ிில் NGO க்ைபின் தெல்தொடுைள் அவ்ததொது  

கடததற்றுக்தைொண்டிபேந்து. அர்ைபின் கூட்டகப்பு தெனொண்கக பர்க்கும் 

கைில் ந் எபே தொிற்ெங்ைதொ அல்னது அகப்ததொ திற்ெிைள் 

அபிக்ைில்கன. 

------------------------------------------- 
13ட இந்ிொிலுள்ப தொல் ைொனி ிறுணங்ைலடன் SCL தொடர்ந்து திொற்நி 

பேைிநது. இந் அணுகுபகந தொத் ெபொத்ின் தங்ைபிப்புடன் குந்க 

தொினற்ந ண்டனங்ைகப உபேொக்குைின்நது. இம்பகநொல் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிறுணங்ைபின் டத்க ற்றும் தொில் கடபகநைபில் 

தர்கநொண ொக்ைம் உண்டொக்கும் ன்தக அநி ெின ைொனம் ஆகும். 

HWW, எபே ெிறு உள்லர் தொண்டு ிறுணத்துடன் இகந்து டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைகப தொடர்பு தைொண்டு அர்ைகப குலக்ைபொை அகக்ை பற்ெித்து. 

ஆணொல், அந் அகப்பு ததண் தொினொபர்ைகப கனகதற்கும்தடி அர்ைபின் 

ிநகண  பர்க்ைதொ, அர்ைதப சுொை ங்ைள் ெங்ைத்கதொ, அகப்கததொ 

உபேொக்கும்தடி ஆவு ல்ை ிபேம்தவுில்கன அல்னது அந் அகப்தொல் அவ்ொறு 

தெய்வும் இனில்கன. அந் தொண்டு ிறுணம் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ற்றும் ைிொ அபில் இங்கும் ிிதொை ெங்ைினி குநித் ைல்ைகப தெைரித்து. 

ஆணொல் ததண்ைள் த்ிில் கூட்டகப்பு ெொர்ந் ந் தெல்தொட்டிலும் 

ஈடுதடில்கன. இந் தொண்டு ிறுணத்ிற்கு ிிதொை ெங்ைினிில் னிக ெொர்ந் 

ற்நத்ொழ்வுைகப குநித் புரில் இல்னொல் இபேந்து. ஆகைொல் தொினொபர்ைபின் 

குகநைகப ெப்கபர் ற்றும் திொண்டுைலக்கு டுத்து தெல்லும் ிபகநைகப 

அர்ைபொல் உபேொக்ை படிில்கன. 
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 2013 ஆம் பேடத்ினிபேந்து HWW  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப 

ெங்ைொை அகப்தற்ைொண ிபகநைகப உபேொக்கும்தடி ததநொபே தொண்டு 

ிறுணத்துடன் கூட்டகப்கத உபேொக்ைிது. ததங்ைலரிலுள்ப CIVIDEP14 ன்ந 

தொண்டு ிறுணம் தத்து பேடங்ைலக்கு தனொை Garment தொினொபர்ைலடன் 

தெல்தட்டு பேைிநது. பனொொை, அர்ைகப சு உி குலக்ைபொை அகத்து 

தின்ணர் ததண்ைள் கனக ற்று டத்தும் Garment Labour Union (GLU) தொினொபர்ைபொல் 

ிறுப்தட்டது.  

-------------------------------------- 
14 CIVIDEP, ைர்ொடை ொினம் ததங்ைலக ெொர்ந் எபே தொண்டு ிறுணம். CIVIDEP 

ததங்ைலரிலுள்ப Garment துகநில் ிரிொண தெல்தொடுைகப தற்தைொண்டு 

பேைின்நணர். ெீத ைொனொை, HWW  உடன் கூட்டொை தெல்தட ஆம்தித்துள்பணர். 2013 

ஆம் பேடம் பல் ிழ்ொட்டிலுள்ப தொல் ைொனி ற்றும் தணிடும் 

தொினொபர்ைள் த்ிில் தெல்தட்டு பேைிநது. 

 

 Cividep HWW வுடன் கூட்டகத்து டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ைொனி 

ொரிப்பு தொினொபர்ைள் த்ிில் பனொொை சு உி குலக்ைகப அகக்ை 

ஆவு அபித்து பேைிநது. இந் தெல்பகந அிைதடிொண தத்க டுக்ைிநது, 

தலும் இன் பன்தணற்நம் ிை ததுொை இபேக்ைின்நது. தணன்நொல் 

தொினொபர்ைள் த்ிில் இம்ொிரிொண கூட்டகப்பு தெல்தொடுைபில் அனுதம் 

இல்கன, தலும் இம்ொற்நங்ைபொல் அர்ைபது ொழ்ொொம் அச்சுறுத்ப்தடும் ிகன 

உபேொகும் ன்தொல் ந் தெல்தொட்டிலும் அர்ைள் ஈடுதடுற்கு ச்ெரிக்கைொை 

உள்பணர்.  

 தொினொபர்ைலக்கு ந் எபே கூட்டகப்பும் இல்னொ ிகனில் 

புைொர்ைகப பன்கப்தது ன்தது ெொத்ிற்நது ன்று தொண்டுிறுணங்ைள் 

எப்புதைொள்ைின்நண. தலும் ிிதொை ெங்ைினிில் ினவும் னிக ெொர்ந் 

ற்நத்ொழ்வுைள் குநித்து தொண்டு ிறுணங்ைள் ன்கு அநிந்ிபேக்ைின்நண. ணத, 

ங்ைபது ொழ்ொொத்க ிர்கநொை தொிக்ைக்கூடி ந் தெனிலும் 

தொினொபர்ைள் ஈடுதடொட்டொர்ைள். டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திினிபேந்து 

ைிகடக்ைக்கூடி பேொய் பனொை ங்ைள் குடும்தத்ின் அடிப்தகட தகைகப 

ெந்ிக்ைின்நணர். ஆணொல் இந் தகன ிகனற்நது தலும் அர்ைலக்கு 

ெட்டரீிொண உரிகைலம் றுக்ைப்தடுைின்நது ன்று தொண்டு ிறுணங்ைள் 

னிபறுத்துைின்நண. எபே தொண்டு ிறுண திிிி இவ்ொறு கூறுைின்நொர்: 
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‚ெப்கபர் அல்னது ெர்தெ ிறுணங்ைபிடம் புைொர் தெய்ன் பனொை ங்ைபது 

தகனக இக்ை எபேபேம் துிொட்டொர்ைள். குநிப்தொை, அவ்ொறு தெய்ொல் 

அர்ைபின் ிகனில் ந் எபே பன்தணற்நபம் ற்தடும் ன்ந ெிநிபவு 

ம்திக்கைத உள்பது‛ (NGO interview, 2014).  

புைொர்ைகப ெர்ப்திக்ைவும், அவ்ொறு தெய்ொல் தொினொபர்ைலக்கு ிர்கநொண 

தொிப்புைள் இல்னொல் இபேப்தற்கும் உள்லர் தொண்டு ிறுணம் அல்னது தொில் 

ெங்ைங்ைலடன் உறுிொண உநவு ற்தடுத்துது அெிம் ன்று HWW 

னிபறுத்துைிநது.  

 உண்கில் ன்ண டக்ைிநது ன்தக அநிந்துதைொள்ப, இந்ிொில் 

ீங்ைள் இகந்து தெல்தடும் அகப்புடன் உறுிொண உநவு கத்துக் தைொள்து 

அெிம். இது ிைவும் ைடிணொணது, ிறுணங்ைள் ததநதனும் ைகக 

கூறுொர்ைள் அப்ததொலது ீங்ைள் இந் ெொகன ெந்ிக்ை தண்டும்,  ிிதொை 

ெங்ைினிின் டத்க தின்தொட தண்டும், ெப்கபர்ைள் ற்றும் திொண்டுைகப 

அகடொபம் ைொ தண்டும், அற்கு தின் இந் திச்ெகணக ிறுணங்ைபிடம் 

ெர்ப்திக்ை தண்டும். இற்கு அிைதடிொண தம் தெனொகும். (HWW Interview, 2013). 

NGO    ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெந்ிக்ைக் கூடி எபே பக்ைிொண 

ெொல், ிிதொை ெங்ைினிின் உள்தபபம், குநிப்திட்ட தொிற்ெொகனைள் ற்றும் 

குநிப்திட்ட திொண்டுைபின் ொரிப்புைகப உற்தத்ி தெய்பம் தொினொபர்ைள் உள்பிட்ட 

தொத் ிிதொை ெங்ைினிைலடனும் இகப்கத ிபைதித்து அக 

ஆப்தடுத்துொகும். ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடன்க இல்னொொல் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் தொினொபர் உரிக துஷ்திதொை 

புைொர்ைலக்கு திொண்டுைகப தெல்தட கக்ை படிில்கன ன்று NGO    

தரிிக்ைின்நணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் எபே புைொக ெர்ப்தித்ொல், 

திொண்டுைள் ங்ைபது ொரிப்கத தறு தொிற்ெொகனக்கு இடம் ொற்நம் 

தெய்ொட்டொர்ைள் ன்ந உறுிக அர்ைலக்கு தைொடுக்ை தண்டும் ன்று HWW 

தரிிக்ைின்நது. 

 புைொர் ீொண ிெொக கடததறும் ததொது எபேபேம் ங்ைள் தகனக 

இக்ை ொட்டொர்ைள் ன்ந உத்ொத்க ீங்ைள் தொினொபர்ைலக்கு அபிக்ை 

தண்டும். தலும், ிறுணங்ைள் ற்ந இடங்ைலக்கு தகனக இடொற்நம் தெய்பம் 

ததொது தொினொபர்ைள் தொிப்தகடபம் அதொம் உள்பது ன்று ொன் ிகணக்ைிதநன் 

(HWW interview, 2013). 
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 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிர்ைள் ெொர்ந் புைொர்ைகப திொண்டுைபிடம் 

ெர்ப்திக்ை NGO    அச்ெம் தரிிக்ைின்நணர். 2008 ஆம் ஆண்டில் ETI ின் 

உறுப்திணொை இல்னொ ிறுணங்ைலக்கு ிொண திச்ெொத்க HWW ிகணவு 

கூர்ந்ணர். இந் திச்ெொம், தொப்தொ ற்றும் இந்ிொிலுள்ப ைொனி துகநில் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிர்ைள் குநித் ிிப்புர்க ற்தடுத்ிது. ணினும், 

ிறுணங்ைபின் கடபகநில் ிைக் குகநொண ொற்நங்ைகபத ற்தடுத்ிது 

(HWW interview, 2014). 

 2015 ஆம் ஆண்டில் HWW, ETI  உறுப்திணல்னொ Clarks உட்தட தன 

ிறுணங்ைகப அணுைிது. Clarks  ததொபேத்க இன் ிகபொை டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைகப திர்த்துது குநித் ைனந்துகொடல் ற்றும் ிழ்ொட்டில் 

உள்ப ிிதொை ெங்ைினிைகப ிரிொை ஆொபம் தொக்ைத்துடன் கூட்டங்ைலம் ற்தொடு 

தெய்ப்தட்டது. ETI உறுப்பு ிறுணங்ைகப ததொபேத்க, இந்ி தொல்துகந ெொர்ந் 

திச்ெகணைகப டுத்துகக்கும்தடி HWW பல் ைட்டொை எபே ிகுநிப்கத 

அனுப்திது. இில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ற்றும் தொல் தணிடும் 

இடங்ைபில் திபுரிதர்ைபின் ிகன குநித் ிங்ைள் குநிப்திடப்தட்டண. இந் ி 

குநிப்திற்கு திிபத்ொை ETI உறுப்பு ிறுணங்ைள், தொினொபர்ைள் குநிப்தொை 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் ிகனக ிட தணிடும் இடங்ைபில் 

தன்தடுத்ப்தடும் இெொணத்ொல் சுற்று சூலுக்கு உண்டொகும் தொிப்கத குநித்து 

அிை அக்ைகந இபேந்ொை HWW தரிித்ணர் (HWW emails 2015, 2016). 

      2016 ல் ‘Stitching our shoes: Home workers in South India’15 ன்ந அநிக்கை 

HWW, CIVIDEP, LABOUR BEHIND THE LABEL (LBL) UK ற்றும் Change your Shoes கூட்டொை 

தபிிட்டது. (HWW et al.,  2016)16.  

------------------------------------------ 
152016 ஆம் ஆண்டில் HWW ிழ்ொடு தொல் துகநில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

குநித் எபே அநிக்கைக தபிிட்டது. இந் அநிக்கை CIVIDEP, Labour Behind the Label, 

Uk ற்றும் Change your Shoes உடன் இகந்து தபிிடப்தட்டது. 
16 Labour Behind the Label (LBL) எபே UK  ெொர்ந் திச்ெொ அகப்பு. இது ெர்தெ 

ைொர்ண்ட் துகநில் திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் தம்தொட்டிற்கும் அர்ைகப 

அிைொம் ெொர்ந்ர்ைபொய் உபேொக்குற்கும் தெல்தடுைிநது. Change Your Shoes 2015 

 ம் ஆண்டில் ிறுப்தட்டது. இந் அகப்பு இந்ிொ உட்தட ெர்தெ அபில் 

தொல் துகநில் திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் தம்தொட்டிற்கும், 

தபிப்தகடத்ன்க ற்தடவும் தெல்தடுைிநது. இந் அகப்பு எபே தொப்தி 
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பகணப்பு. இன் தொக்ைம் ீிதநிக்குநி, ிகனொண ற்றும் தபிப்தகடத்ன்க 

ிக்ை ிிதொை ெங்ைினிைகப ற்தடுத்துொகும். 

 இந் அநிக்கை ெர்தெ ைொனித்துகநின் அகப்தில் ிழ்ொட்டில் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் தகன சூகன குநித்தும், 

ிறுணங்ைள் ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிைள் குநித் தபிப்தகடத்ன்கக 

ற்தடுத்வும், தொல் துகநில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் குநிப்தொை டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் திச்ெகணைலக்கு ீர்வு ைொணும்தடி னிபறுத்துைிநது. HWW 14 

              ிறுணங்ைலக்கு ைடிம் அனுப்திபள்பது. அற்நில் ததபேம்தொலும்  

ETI17   உறுப்திணர்ைள். ிறுணங்ைபின் திிபத்ம் HWW ன் பந்க கூர்தொக்கை 

உறுிதடுத்ிது, அொது ிறுணங்ைள் இெொண தன்தொடு ற்றும் தொல் துகந 

ெொர்ந் சுற்று சூல் தொிப்பு ீது அிை ைணம் தெலுத்ிபேைின்நணர். தலும் ிபேை 

னன் ற்றும் ACT பகணப்பு18 ெொர்ந் ங்ைபது ததொது ஆக தரிிப்தது ததொன்ந 

தெல்தொடுைபில் ஈடுதடுைின்நணர். Inditex ன்ந ிறுணம் IndustriALL19 ன்ந ெர்தெ 

தொில் ெங்ைத்துடன் குநிப்தொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப உள்படக்ைி எபே 

ைட்டகப்பு எப்தந்த்க ற்தடுத்ிபள்பது. 

------------------------------------------- 
17ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிக குநித்து HWW தொடர்புகட 

ிறுணங்ைள் தின்பேொறு: Base London, Asos, Boden, H&M , Inditex (ZARA) , Marks & Speners, 

Monsoon, Newlook, Next, Pentland. திொண்டுைள் ( Mitre, Kickers and Lecoste) Primarks, Tesco, sainsburys  

and William Lamb) ( HWW et al., 2016) 
18 Act (Action, Collaboration, Transformation) ெர்தெ திொண்டுைள் ிற்தகணொபர்ைள், 

உற்தத்ிொபர்ைள் ற்றும் தொில்ெங்ைங்ைபிகடத உள்ப எபே பகணப்பு: இது 

தடக்ஸ்தடய்ல்ஸ் ற்றும் ைொர்ண்ட்ஸ் ெொர்ந் ிிதொை ெங்ைினிில் ொழ்வூிம் 

குநித் திச்ெகணைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு ற்தடுத்ப்தட்டது.  
19 IndustriALL                    .        ,                   

                                                       . 

 

 ெின ிறுணங்ைள் ETI ன் ட இந்ி ம்திொய்டரி ிட்டத்ின் ொினொை 

உபேொக்ைப்தட்ட தைொள்கைைகப தெல்தடுத்ி பேொை தரிித்ணர். தலும் ெின 

ிறுணங்ைள் ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் ற்புகட தகன ற்றும் 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி குநித் ிங்ைலக்கு ந் திலும் அபிக்ைில்கன. 

(HWW  et al.,  2016). 
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‘Stitching our Shoes’ ன்ந அநிக்கைக தொடர்ந்து (HWW et al., 2016) இண்டு திொண்டுைள் 

ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி குநித் 

திச்ெகணைலக்கு வ்ொறு ீர்வு ைொண்தது ன்று UK ில் HWW  உடனும் இந்ிொில் 

CIVIDEP உடனும் ெந்ிப்பு தற்தைொண்டணர். HWW ற்றும் CIVIDEP,      2016  , 

இண்டு ததரி ைொனி ிற்தகணொபர்ைள் ங்ைபது ிிதொை ெங்ைினிில் இடம் 

ததறும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திில் ற்தடும் திச்ெகணைள் குநித்து ீர்வு 

ைொண்தற்கு ங்ைபது உறுிக தபிப்தடுத்ிபள்பொை ின்ணஞ்ெல் பனம் 

உறுிதடுத்ிணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தம்தொட்டுக்தைன்று தெல்தட 

இண்டு பன்ணி ிறுணங்ைபின் ஆவு ைிகடத்து ம்திக்கைபெட்டும் கைில் 

அகந்துள்பொை தொண்டுிறுணங்ைள் சுட்டிைொட்டுைின்நணர். 

தன்ணொடு லி ிைங்ைபின் திிபத் தெல்தொடுைள்: 

 தபிப்தகடொை அநிிக்ைப்தட்ட அல்னது ஆப்தடுத்ப்தட்ட 

துஷ்திதொைங்ைள் குநித் ிெொகக குகநிர்த்ிின் எபே ிை ிரிொண 

அர்த்த்ின் அடிப்தகடில் தற்தைொண்டு பேைின்நணர் ன்று இந் ஆய்ின் 

ைொனைட்டத்ில் தபிொணது. இந் க்கை ததொபேத்க ிிதொை ெங்ைினிின் 

தனும் எபே இடத்ில் இந் க்குடன் தொடர்புகட ல்னொ ீித்துகந ெொொ 

தெனகவுைள் ொினொை தொினொபர்ைள் புைொர் அபிப்தற்கு கடொை 

குநிப்திடத்க்ை எபே தற்நிடிபேக்ைிநது. அடுத்ப் தகுி ெபை இக்ைங்ைபின் 

திச்ெொங்ைள் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் குகநிர்த்ி 

தெல்தொடுைபின் ீது தன்ணொட்டு ிைங்ைபின் திிபத்ங்ைகப ிரித்தும் 

தகுப்தொய்வு தெய்துிபேக்ைிநது. 

      துகந ெொர்ந் தெனகவு (BSCI) - குகந ிர்த்ி தனொண்க 

 BSCI, தன தொப்தொ ெொர்ந் ைொனி ிற்தகணொபர்ைள் ற்றும் 

அர்ைலகட ெப்கபர்ைபின் திிிிொை ிபங்கும் எபே அகப்பு. BSCI  ின் தன 

உறுப்பு ிறுணங்ைபின் ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொில் ைொப்தட்டொல் 

HIVOS/SCL கூட்டகப்பு அர்ைகப தொடர்பு தைொண்ட தின்ணர் அர்ைலகட 

ஆய்நிக்கைில் இந் ிறுணங்ைபின் ததர்ைள் இடம்ததற்நொல் BSCI HIVOS/SCL  

குற்நச்ெொட்டிற்கு தில் அபித்து.  

ைொனித்துகந ெொர்ந் SCL ன் பல் அநிக்கைக தொடர்ந்து BSCI ன் தங்குொர்ைள் 

தொடர்பு தனொபர் 2013 ல் HIVOS தொடர்புதைொண்டு ட இந்ிொில் ஆக்ொிலும், 

தன்ணிந்ிொில் தென்கணிலும் தங்குொர்ைபின் கூட்டத்ிற்கு ற்தொடு தெய்ணர். 
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               ,                   ,                         

                     குநிப்திட்ட தொிற்ெொகனைலக்கு அப்தொல் ற்தடும் 

திச்ெகணைகப ிரிக்ை                                       

                   .  

இந் கூட்டங்ைபில் தல்தறு திச்ெகணைள் பன்கக்ைப்தடுைின்நண, தலும் 

இத்துகநில் தொடர்புகடர்ைள் திச்ெகணைகப ங்ைள் ைணத்ிற்கு தைொண்டு 

னொம், ொங்ைள் அக ற்ந தங்தைற்தொபர்ைலடன் ிொிக்ைனொம். 

ைொனித்துகநக ததொறுத்க ிிதொை ெங்ைினிைபின் ைீழ் ட்டங்ைள் 

உள்பிட்டக ஆகும். ணத, இில் ங்ைள் ததொறுப்பு ன்ண ன்தகபம், 

ொர்த்த்ில் ங்ைலக்கு ன்ண தெல்ொக்கு உண்டு ன்தகபம், அில் து அிை 

ொக்ைபள்பது ன்தகபம் ொங்ைள் தொர்க்ை தண்டும். 

திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைலடன் டத்ி தர்ைொல்ைபில் HIVOS ன் 

அநிக்கைக தொடர்ந்து திொண்டுைள் குந்க தொில் ீது ைணம் தெலுத்ிணர். 

இதுத திொண்டுைபின் பக்ைி திச்ெகணொை இபேந்து. ஆணொல் இந்ி 

ெப்கபர்ைள் SOMO (2012) அநிக்கைின் உண்கத் ன்க குநித்து ிொித்ணர் 

ன்று தபிப்தடுத்துைிநது. BSCI, HIVOS உடன் இகந்து இந்ிொில் டத்ி 

தங்குொர்ைள் கூட்டொணது ெம்தந்ப்தட்ட தங்குொர்ைள் எபே ிரிொண குலொை 

என்று கூடி ங்ைள் ப்பு ைபேத்க பன்கக்ை துொை அகந்து. உொொை, 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் த்ிில் தெல்தடும் READ ன்ந உள்லர் 

தொண்டுிறுணம் ற்றும் HWW ன்ந ெர்தெ தொண்டுிறுணம் தென்கணில் 

டந் கூட்டத்ில் ைனந்துதைொண்டணர். இந் கூட்டத்ில் தன ொறுதட்ட ைபேத்துக்ைள் 

தபிப்தட்டண, தலும் இந் ைனந்துகொடல் இப்திச்ெொத்துக்கு ீர்வு ைொணும் 

கைில் அகில்கன. அடுத்ைட்ட டடிக்கைைபில் உள்ப ந் எப்தந்பம் 

ட்டப்தடொற்ைொண பக்ைி ைொம், தஸ்த ம்திக்கை இன்கத ன்று 

இக்கூட்டத்ில் தங்குததற்நர்ைள் தரிிக்ைின்நணர். துகந ெொர்ந் திிிிைள் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ற்றும் குந்க தொிகன கொை தைொண்டு 

ஆய்வுைகப தற்தைொள்ப தண்டின் அெித்க னிபறுத்ிணர் (Brands, Suppliers 

and NGOs interviews, 2013, 2014). 

 இந்ிொில் டந் தங்குொர்ைபின் கூட்டத்க தொடர்ந்து BSCI, BATA, 

Bugatti, Clarks, Deichmann and El Corte Ingles ஆைி ந்து திொண்டுைலடன் இகந்து ஆம்பூர் 

– தென்கண சுற்று ட்டொத்ில் ஆய்வு தற்தைொண்டணர். இந் சுற்றுட்டொத்ின் 

உண்க ினத்க தம்தடுத்துற்ைொண எபே ீர்க ைண்டகடபம்தடி இந் 
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திொண்டுைள் என்று கூடிணர் (Brand interviews, 2014).  Centre for Responsible Business (CRB)20 

ொல் தற்தைொள்பப்தட்ட இந் ஆய்வு ிழ்ொட்டில் (தொல்துகந ெொர்ந் இடங்ைபில்) 

குந்க தொில் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி குநித்து ிெொரிக்ைத 

தற்தைொள்பப்தடுைிநது ன்று திொண்டுைள் எப்புதைொண்டணர். குந்க தொில் ட 

இந்ிொில் தனொை இபேக்கும் ததொிலும் தன்ணிந்ிொக தொக்ைொை தைொண்டு 

இந் ஆய்வு டத்தடுன் பக்ைி ைொம் திொண்டுைபின் ததபேம்தொனொண 

ெப்கபர் இவ்ிடத்ில் அகந்துள்பணர் (Brand Interviews, 2013, 2014). 

----------------------------------- 
20 Center for Responsible business (CRB) தடல்னிில் உள்ப எபே அகப்பு, இது BSCI SA8000 

ற்றும் GIZ  ததொன்ந ற்ந தங்குொர்ைபொல் ிறுப்தட்டது.  

 

 தெப்டம்தர் 2016ல் BSR ஆய்நிக்கைின் ைல் ஆொய்ச்ெிொபர்ைலக்கு ங்ைப்தட்டது. 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் குகநொண ஊிம் ததறுொைவும் தொில் ெொர்ந் 

உடல் தொிப்புைள் அொது ில்ைள், தொல்தட்கட ற்றும் பதுகு னிொல் 

தொினொபர்ைள் தொிக்ைப்தடுொை இந் ஆய்ின் ைண்டுதிடிப்புைள் எப்புதைொள்ைின்நண. 

 இந் ஆய்ின் தொக்ைம் குந்க தொில் ந் அபிற்கு உள்பது 

ன்தக ைண்டநிொகும். தன்ணிந்ிொில் இத்துகநில்  ெின குந்கைள் தகன 

தெய்ைிநொர்ைள் ன்று இந் அநிக்கைில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது21. 2015-2016 ஆம் 

ஆண்டுைலக்கு இகடத தொண்டுிறுணங்ைலடன் ொங்ைள் தற்தைொண்ட 

ின்ணஞ்ெல் தரிொற்நங்ைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் ிகனக்கு 

ீர்வுைொண்தில் திொண்டுைள் தற்தைொள்லம் தெல்தொடுைபின் பன்தணற்நம் 

இல்னொொல் தொண்டுிறுணங்ைள் ிக்ி தரிித்ணர். திொண்டுைள் குந்க 

தொில் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக கைப்தடுத்ி தொர்க்ைில்கன 

ன்ந படிவுக்கு NGO    பேைின்நணர். எபே NGO       இவ்ொறு கூநிணது: 

அர்ைள் இக ிை ஆதத்ொணொை ைொண்ைின்நணர், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது 

குந்க தொிலுக்கு ெம் ன்று ிகணக்ைின்நணர் (NGO email, 2016) . திொண்டுைள் 

ங்ைபது ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொில் உள்பொ ன்று ைட்டொம் 

அநிந்துதைொள்ப தண்டுதன்று NGO    எப்புதைொள்ைின்நணர். ஆணொல் குகநொண 

தஸீ் தட் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெந்ிக்கும் தன ற்நத்ொழ்வுைகப 

திொண்டுைள் ைண்டும் ைொொல் இபேப்தக குநித்து அர்ைள் ிக்ிக 

தபிப்தடுத்ிணொர்ைள்.  
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--------------------------------------------------- 
21 South India Pilot study   சுறுக்ை உக: தொல் ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தகனில் குந்க தொிலும் 

 

 ிழ்ொட்டில் குந்க தொில் குநித்து ிெொரிக்ை திொண்டுைள் 

தற்தைொண்ட கூட்டு பற்ெி அர்ைலக்கு ததொதுொை தெல்தடும் ெப்கபர்ைள் ீது 

அர்ைபின் எபேங்ைிகந் உந்து ெக்ிக தன்தடுத்ிணர் ன்று சுட்டிைொட்டுைின்நது. 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தகன சூகன தம்தடுத்துொல் 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தகனில் குந்க தொில் இடம் ததறும் ொய்ப்புைகப 

தைொை குகநக்ைனொம். 

BSCI ன் குகநிர்த்ி தனொண்கின் ிரிொண அணுகுபகந  

 HIVOS அநிக்கைக்கு, BSCI  ின் திிபத்ங்ைள் எபே தக்ைம் இபேக்ை, BSCI 

ின் குகநிர்த்ி தனொண்க பகந ீொண திைள் இன்னும் 

டந்துதைொண்டிபேக்ைிநது22. BSCI உறுப்திணர்ைபின் 90% ொரிப்புைள் ெீணொ, இந்ிொ 

ற்றும் ங்ைொபதெத்ினிபேந்து ததநப்தடுொல் அங்குள்ப பல் அடுக்கு 

ெப்கபர்ைகப ிக்கை ற்றும் ைண்ைொிப்தின் ீது ைணம் தெலுத்தடுைின்நது 

(Brand interview 2013, 2014).  பன்தொை ொரிப்பு ொடுைபில் BSCI  தொினொபர்ைலக்கு 

அெ தொகனத்தொடர்பு ெிக ற்தடுத்ி அக உள்லர் தொண்டுிறுணங்ைள் 

இக்ைி ந்ணர். ஆணொல் தொினொபர்ைள் அெ தொகனத்தொடர்பு ெி ொினொை 

ததநப்தடும் அகப்புைள் ிை குகநொண ண்ிக்கைில் இபேப்தொலும் 

தொினொபர்ைலக்கு இன் ீது ம்திக்கைற்ந எபே சூல் இபேப்தொலும் புைொர் 

அபிப்தற்கு இது எபே ெிநந் பகநல்ன ன்று தர்ைொனில் தங்தைற்நர்ைள் 

தரிித்ணர்.  

----------------------------------- 
22 BSCI Code of Conduct ன் தடி ெப்கபர்ைள் எபே குகநிர்த்ி தெனகக இக்ை 

தண்டும். இந் பகந ொினொை தொினொபர்ைபின் குகந ற்றும் ைபேத்துக்ைள் 

ததநப்தட தண்டும். 16ஆம் தி தெப்டம்தர் 2016 ல் BSCI  ன் கனபத்ினிபேந்து 

ததநப்தட்ட ைனின்தடி எபே குகநிர்த்ி தெனகவு ன்தது எபே ைபேத்துப் ததட்டி, 

எபே ின்ணஞ்ெல் பைரி அல்னது இப்திக்தைன்று ிிக்ைப்தட்ட எபே ணி ப 

துகந தனொபொை இபேக்ைனொம். இது ிைவும் பக்ைித்தும் ொய்ந்து தணணில் எபே 
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தொினொபர் ொம் திபுரிபம் இடத்ில் ெொல்ைகப ெந்ிக்ை தரிடும் ததொலது 

இம்பகநைள் ொினொை ணது குகநைகப பன் கக்ைனொம். 

 தொினொபர்ைள் பன்கத் புைொர்ைள் தபிொை இல்கன ன்றும் 

ெம்தந்ப்தட்ட தொிற்ெொகனக ைண்டகட படிில்கன ன்தொல் திொண 

புைொர்ைகப பன்தணடுக்ை படிில்கன ன்று திொண்டுைள் தரிிக்ைின்நணர் (Brand 

interview, 2013). தொத் அகப்கதபம் உள்படக்ைி எபே குகந ிர்த்ி 

தெனகவுைகப ற்தடுத்துத ெிநந் ி ன்றும், தொிற்ெொகன ட்டத்ில் 

குகநிர்த்ி தனொண்க பகநைகப லுப்தடுத்துத கொை அகபம் ன்று 

தொண்டுிறுணங்ைள் ற்றும் திொண்டுைள் எப்புதைொள்ைின்நணர். 

 ங்ைள் BSCI ின் குகநிர்த்ி தனொண்கின் ைணம் பல் அடுக்கு 

ெப்கபர் ீது இபேந்து பேைிநது. தொிற்ெொகனில் கடததறும் திச்ெகணைலக்கு 

ீர்வு ைொவும் தொிற்ெொகனைபில் ிக்கை டத்துற்கும் திற்ெிைள் 

அபிக்ைப்தடுைிநது. தொிற்ெொகனின் ிக்கை ற்றும் தொல்ிகடந் தொகனப் 

ததெி பகநக ொண்டி தெல்ன் அெித்க எபே திொண்ட் எப்புக்தைொண்டது. 

 ல்னொ தொிற்ெொகனைலம் ிக்கை  தெய்ப்தடுைின்நண. ல்னொ 

ிக்கைைலம் தொினொபர் தர்ைொகன உள்படக்ைிொகும், அந் கைில் அந் 

ைம் தொினொபர்ைள் ங்ைள் குகநைகப பன்கக்ைனொம். ஆணொல் இது ிட்டுிட்டு 

கடததறுைின்நது, அற்ைிகடத தனும் தர்ந்ொல், அர்ைள் அந் ொய்ப்கத 

தன்தடுத் இனொது (Brand interview, 2013). 

 குகநைலக்கு ெப்கபர் ட்டத்ில் ீர்வு ைொப்தட தண்டும் ன்று 

திொண்டுைள் னிபறுத்துைின்நணர். ஆணொல் இவ்ொறு தெய்ில் தன ெொல்ைள் 

உள்பண. ிக்கை தெல்பகநைலக்கு ம்புைள் உள்பண. ிிதொை ெங்ைினிில் 

அகப்பு பகந ற்றும் தொினொபர் உரிக ெொர்ந் திச்ெகணைகப 

ைண்டகடற்கு ிக்கை தெல்தொடுைள் ெிநந் பகநல்ன ன்று ொங்ைள் 

உகொடி திொண்ட் ற்றும் துகந ெொர்ந் திிிிைள் தரிிக்ைின்நணர். குநிப்தொை, 

ொரிப்தொபர்ைள் ொடுைபில் ினவும் ற்ந கடபகநைள் ற்றும் ஊல்ைள், 

பன்நொம் ப்பு ிக்கைொபர்ைள் தொினொபர் துஷ்திதொைங்ைகப ைண்டகடபம் 

பற்ெிைபில் தொல்ிகட தெய்ைின்நணர். தலும், தொில் ஆய்ொபரின் சுந்ிம் 

(Brand interviews, 2013, 2014). இந் அநிக்கைில் தின்ணர் ிொிக்ைப்தட்டது ததொன்று 

ெப்கபர் ட்டத்ில் குகநைலக்கு ீர்க ைண்டகடற்கு ிிதொை ெங்ைினிில் 

உள்ப ல்னொ தொினொபர்ைள் ைல் ததநவும், புைொர்ைகப ெர்ப்திக்ைவும் துொை 

அகணத்கபம் உள்படக்ைி ிரிொண பகநைள் இபேப்தது அெிம். இந் ஆய்ில் 
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தங்தைற்ை திொண்டுைபிடம் குகநிர்த்ி தெல்தொடுைலக்ைொண ந் ஆொபம் 

இபேப்தொை தரிில்கன. தன்ணொட்டு அபில் குகநிர்த்ி பகநைகப 

தெல்தடுத்துில் உள்ப குகநதொடு, தெல்தொட்டு ட்டத்ில் குகநைலக்கு ீர்வு 

ைண்டகடில் கடொை அகந்துள்பது. 

 ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடத்ன்கக தம்தடுத்துது 

குகநிர்த்ிக்கு உிொை அகபம், தணணில் திொண்டுைபின் ெப்கபர்ைகப 

ைண்டுதிடிப்தில் தொிற்ெங்ைங்ைள் ற்றும் தொண்டுிறுணங்ைபின் திச்ெொங்ைள் 

அகடொபம் ைொ உவும். தொல் ைொனிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ற்றும் குந்க தொிகன ததொறுத்கில் ைொனி ொரிப்தில் ினவும் 

ெிக்ைல்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடத் ன்கக அகடற்கு கடொை 

அகபம் ன்று இத்துகந ெொர்ந் திிிிைள் னிபறுத்துைின்நணர். 

 ொங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் உற்தத்ி ெொர்ந் ிங்ைள் ீது ைணம் 

தெலுத்துைிதநொம். அொது, ததபேம்தொலும் பல் அடுக்கு அல்னது தடி ெப்கபர்ைள் 

ீது அற்கு அப்தொல் அகணத்தும்  சூகன ததொபேத்து ங்ைள் உறுப்திணர்ைபில் ெினர் 

அற்கு ீர்வு ைொ இனொது. தணணில் அர்ைலக்கு அர்ைபின் ிிதொை 

ெங்ைினித தரிொது, அல்னது அில் ொற்நங்ைள் ிகொை ற்தடும். எபே 

ொரிப்தில் தன்தடுத்ப்தடும் பனப்ததொபேட்ைள் ற்பேம் ல்னொ ணிங்ைகபபம் 

ைண்டுதிடிப்தது ன்தது கடததநொது (Brand interview, 2014). 

 ததரி ிறுணங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிின் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் 

தெல்ன இலும். ஆணொல் ெிநி ிறுணங்ைலக்கு அற்கு அப்தொல் தென்று 

ைண்ைொிக்கும் அபிற்கு ிநன் ற்றும் ஆொம் இல்கன ன்று எப்புதைொள்ைின்நணர். 

இந் ிகன உண்கொை இபேந்ொல் இந் குகநக ிர்த்ி தெய்பம் ண்ம் BSCI 

ெிறு ிறுணங்ைலக்கு உனொம். தன்ணொட்டு ிைங்ைள் பல் அடுக்ைின் ெப்கபர் 

ீது ட்டும் ைணம் தெலுத்துொல் இத்துகநின் தெல்தொட்டு ட்டத்ில் தகன 

தெய்பம் தொினொபர்ைபின் குகநைள் குநித் உண்கொண புரில் இல்கன. எபே 

திொண்ட் திிிி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் குகநைகப பன் கப்தற்ைொண 

ிைள் ிை குகநொைத இபேப்தொைவும் அர்ைள் எபே ெங்ைொை அகக்ைப்தட்டொல் 

அது அர்ைலகட குகநைகப உள்படக்ை ிகுத்து SCL ல் பன்கக்ைப்தட்ட 

குகநைலக்கு ீர்வுைொண்தில் அர்ைபின் ைபேத்துைகப தைட்டநிக 

அெிப்தடுத்தும். 

  இந் ஆய்ின் எபே தொைொை ொங்ைள் உகொடல் தற்தைொண்ட 

தொண்டுிறுணங்ைள் பகநெொொ தொினொபர்ைகப உள்படக்ைி தெல்தொடொை 
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தொல்துகந ற்றும் ிறுணங்ைபொல் டிகக்ைப்தட்ட தெனகவுைள் 

தெல்தடுில் ெந்தைம் தரிித்ணர். தணணில் பல் அடுக்கு 

தொிற்ெொகனைபில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் ங்ைள் குகநைகப ிர்த்ி 

தெய்துதைொள்து ைடிணொை இபேக்கும் தட்ெத்ில் அற்கு அப்தொல் உள்ப 

தொினொபர்ைலக்கு ிை குகநொண ிைதப உள்பண ன்று தரிித்ணர். இந் 

தொினொபர்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைள் ொினொை திிிித்தும் ததறும் ொய்ப்பு ிைக் 

குகநவு. தலும், ணி உரிக துஷ்திதொைம் அனுதிக்கும் ொய்ப்பு அிைம். 

ணத, இர்ைள் இம்ொிரிொை தெனகவுைபொல் ைண்டுதைொள்பப்தடொட்டொர்ைள் 

ன்று தரிித்ணர் (NGOs Interviews, 2014, 2015).      

ிறுணங்ைபொல் டிகக்ைப்தட்ட தெனகவுைள் – குகநிர்த்ி 
தனொண்க. 

 இந் ஆய்வுக்ைொை ொங்ைள் உகொடல் தற்தைொண்ட திொண்டுைபிடம் ந் 

குகந தனொண்க பகநைகபபம் தெல்தடுத்ில்கன. குகந தனொண்க ெொர்ந் 

ைபேத்துப்தடிம் தபிொை இல்கன. தலும் அற்கு பகநொண தெல்தொட்டு 

டித இல்கன. எபே ைொனி திொண்ட் SCL கனபத்ில் ங்ைள் டத்கில் 

ொற்நத்ிற்ைொண ைொம் குநித் ைல்ைள் ீது அிை ைணம் தெலுத்துொை 

தரிித்ணர். 

  HIVOS  ங்ைள் ததக தெர்த்ொல் ொங்ைள் ஆச்ெரிம் அகடந்தொம், 

ஆணொல் ெம்தந்ப்தட்ட தொிற்ெொகன அல்னது தறு ிபம்தங்ைதபொ அர்ைபொல் 

தைொடுக்ை (ொங்ைள் தலும் ஆய்வு டத்ி அர்ைலக்கு ிபேம்த தில் அபிக்ை) 

இனில்கன. ஆணொல் HIVOS ங்ைள் பன்தணற்நத்க ைண்டு அல்னது அர்ைள் 

ங்ைபிடத்ில் ிர்தொர்த் ைல் தரிொற்நம் குநித்து ெந்தொம் அகடந்ணர். HIVOS 

கனத்பத்ில் ங்ைள் ிப்ததண்கபம் ொற்நிது (Brand interview, 2013). 

 SCL        ல் அகடொபம் ைொப்தட்ட திொண்டுைபின் திிபத்த்ில் 

ெின ொறுதொடுைள் ைொப்தட்டண. எட்டுதொத்த்ில் இந் அநிக்கைின் ிகபொை 

ததபேம்தொனொண திொண்டுைள் SCL க்கு அிைொப்பூர்ொண தில் அபித்ணர். எபே 

திொண்ட் ங்ைலக்குள் டத்ப்தட்ட ைனந்துகொடல் குகநந்தட்ெ ஊிம் குநித் 

தம்தட்ட புரில் ற்றும் பன்கதடுத்லுக்குொண ி குத்ொை தரிித்ணர். 

ஆணொல் இந் ெீர்ிபேத்ங்ைள் வ்ொறு தெல்தடுத்ப்தட ததொைின்நணர் ன்ந 

ிங்ைள் தபிொை இல்கன. குகநந்தட்ெ ஊித்க தெல்தடுத்துது ததொன்ந 

திச்ெகணைகப திொண்டுைள் பன்கப்தடுத்துது சுொஸ்ொை இபேந்து. அது 
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எபே சுொஸ்ொணது. தணணில், அந் ிொம் ற்ததொது டந்துதைொண்டிபேக்ைிநது. 

இந் ொம் ொன் இந் துகநில் உள்ப ற்நர்ைலடன் குகநந்தட்ெ ஊித்க 

எபே பக்ைி திச்ெகணொை ொம் ைபேதண்டுொ ன்று ிொிக்ை உள்தபன். இந் 

ிொத்க தொடர்ந்து குகநந்தட்ெம் ெட்டபூர்ொண குகநந்தட்ெ ஊித்க 

அபிக்ைொல் இபேப்தக எபே பக்ைிொண திச்ெகணொை ொங்ைள் றுெீகப்பு 

தெய்துள்தபொம் (Brand interview, 2013). 

 ETI ற்றும் ETI   உறுப்பு ிறுணங்ைள் SCL அநிக்கைக்கு ந் திலும் 

அபிக்ைில்கன. ETI ின் ிறுணம் உறுப்திணர்ைகப தினபிக்ை கக்ை, ந் 

அபிற்ைொண திச்ெொம் ற்றும் ஊடை பக்ிைள் தகப்தடுைின்நது ன்று தபிொை 

இல்கன. தொப்தொின் ற்ந தொைங்ைபில் இந் திச்ெொம் ஈர்க்ைப்தட்ட அபிற்கு UK 

ில் உள்ப ஊடைங்ைகப ஈர்க்ைில்கன ன்று ெினர் சுட்டி ைொட்டுைின்நணர். ணத ETI 

உறுப்திணர்ைள் இற்கு தில் அபிப்தன் ைட்டொத்க உில்கன. SCL திச்ெொ 

அநிக்கை ெின திொண்டுைகப தினபிக்ை தூண்டிது ண எபே திொண்ட் தரிித்து. 

 இறுிொை, ஊடைங்ைபின் ைணத்க து ஈர்க்ைின்நது ன்தக ெொர்ந்து. 

NGO     ற்றும் திச்ெொ அகப்புைள் எபே பேடத்ில் ஊிம்,          

அல்னது குகநந்தட்ெ ஊிம் ீொண ஊடைத்ின் ைணத்க ஈர்த்ொல் அது ங்ைள் 

ற்ததக தொிக்ைவும் உள்பொர்ந் கைில் அது ந் ிம் ெொர்ந்து ன்றும் 

அர்ைலக்கு அக்ைகந இல்கன. ங்ைள் ற்ததக அது தொிக்ைின்நொ? குந்க 

தொில்!, இது ங்ைள் ற்ததக தொிக்கும், இது ிைவும் தொெொணது . சுைொொம் 

ற்றும் தொதுைொப்பு அல்னது அிைதடிொண தகன தம், இக தைட்டு க்ைள் 

தெொர்கடந்து ிட்டணர். இது அவ்பவு ததரி திச்ெகண அல்ன ( Brand interview, 2013).  

 ீின்நம் ெொொ தெனகவுைபின் திிிிைள், திொண்டுைள் ற்றும் 

ெப்கபர்ைள் த்ிில் ொங்ைள் தற்தைொண்ட உகொடல்ைள் ொினொை 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு உள்ப குகநிர்த்ி தெல்தொடுைள் குநித் 

ிகனொண புநில் இல்கன ன்தது தபிொைிபள்பது. HIVOS அநிக்கைைபில் 

குநிப்திடப்தட்டுள்ப குகநிர்த்ி ெொர்ந் திச்ெகணைலக்கு எபே ைொனி திொண்ட் 

இவ்ொறு தினபித்துள்பது.  

 ிழ்ொட்கட ததொபேத்க ன்ண ீர்வுைள் ற்றும் ொய்ப்புைள் உள்பண 

ன்று ணக்கு தரிில்கன. எபே தைல்ப்கனன் ீர்ொகுொ? ணக்கு தரிொது. 

ன்ண ொய்ப்புைள் உள்பண ன்று ைண்டநிபம் ொய்ப்கத ங்ைலக்கு பேைிநொர்ைள். 

ணது தொர்கில் அது ிிதொை ெங்ைினிின் தனிபேந்து ைீழ் க 

தெல்னக்கூடிொை இபேக்ை தண்டும். அங்கு (ைீத) இபேக்கும் குல்ைள் ததன 
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பேம்தடி தொினொபர்ைள் ங்ைள் தகன சூல் குநித் அிபேப்ிக தரிிக்ை எபே 

இறுிொண ிக கத்ிபேப்தொர்ைள். அர்ைள் அிபேப்ி அகடந்ொல், அர்ைள் 

தகனக ிட்டு ின்று ிடுொர்ைள் அல்னது அது எபே கூட்டு உர்ொை இபேந்ொல் 

தகன ிறுத்ம் ததொன்ந தெல்தொடுைபில் ஈடுதடுொர்ைள். ஆணொல் டீ்டினிபேந்து 

திபுரிதர்ைலக்கு இவ்ிபே ொய்ப்புைலம் இல்கன (Brand interview, 2013). 

 ீின்நம் ெொொ, துகந ெொர்ந் ற்றும் ிறுணங்ைள் ெொர்ந் குகந 

ிர்த்ி தெனகவுைபின் தெல்பகந ற்றும் டிகப்பு குநித் தபிவு 

இல்கன ன்தது தபிொைிிட்டது. குகநிர்த்ி தெனகவு குநித் தபிவு 

இல்னொனிபேப்தது தலும் குகநைள் வ்ொறு கைொபப்தட தண்டும் ன்தது 

திொண்டுைள் ற்றும் ெம்தந்ப்தட்ட துகந இன் ீது ததொதுொண ைணம் 

தெலுத்ில்கன ன்தது தபிொைிபள்பது. 

 Ethical Trading Initiative (ETI)                     - குகநிர்த்ி தனொண்க: 

 அநிக்கைின் இந் தகுி ETI ின் இபே குகநிர்த்ி அணுகுபகநைகப 

ஆய்வு தெய்ைிநது. பனொொை, ட இந்ிொில் உள்ப டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ெட்டம், இண்டொொை ிழ்ொட்டில் டீ்டினிபேந்தடி ைொனி 

தெய்பம் திொபர்ைள் ெொர்ந் திிபத்ங்ைள். 

ETI ட இந்ி டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிட்டம். 

 இந் ஆய்வு தர்ைொனில் தங்தைற்ந தனர் ிழ்ொட்டில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிக ட இந்ிொின் ETI  டீ்டினிபேந்தடி புரிபம் தி ெட்டத்துடன் 

தொடர்புதடுத்ி ைபேத்துைகப கூநிணர். ட இந்ி ிட்டம் இந் ஆய்ின் தொக்ைத்ில் 

இடம்ததநில்கன ன்ந ததொதும் ங்ைள் தர்ைொனில் தங்தைற்ந தன ETI ஊிர்ைள்  

ETI திொண்டுைள், ETI ில் உறுப்திணர் அல்னொர்ைள்  ததொன்ந தனர் இந் ிட்டத்ில் 

தங்தைற்றுள்பணர். அல்னது இத்ிட்டத்க குநித் ிரிொண அநிவு உகடர்ைபொய் 

இபேந்ணர். இந் தொடரில் இடம் ததற்றுள்ப ETI தெனகவு குநித் துக 

அநிக்கைில் இத்ிட்டம் ிரிக்ைப்தட்டுள்பது. இந் உொத்ினிபேந்து ைொனி 

துகநில் கடததறும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக்கு ற்புகட தன தனுள்ப 

தடிப்திகைகப டுத்துக்தைொள்பனொம். 

 இத்ிட்டம் ற்றும் அனுடன் தொடர்புகட தெல்தொடுைள் 2002-201323 ைொன 

இகடதபிில் திதணொபே ஆண்டுைலக்கு தனொை கடததற்நது. தலும், 

இத்ிட்டத்ின் ைொனம் பலதும் தன ைட்டங்ைபொைவும் தல்தறு ிிபிின் 

துகபடன் தெல்தடுத்ப்தட்டது. இன் பல் ைட்டொை டீ்டினிபேந்து தெய்பம் 

திக்கு ிபகநைள் உபேொக்ைப்தட்டண. இற்கு பன்று பேடங்ைள் டுத்து. 
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------------------------------- 
23 இத்ிட்டத்ின் ைொனஅபில் (2002-2006) தங்குொர்ைள், திொண்டுைள், தொண்டு 

ிறுணங்ைள் ற்றும் ெங்ைங்ைகப ததொன்நர்ைகப தைொண்டு ொரிக்ைப்தடும் 

ிைொட்டுல்ைகப உள்படக்ைிது. இந் ிட்டத்ின் ETI தெல்தொடு 2006-2013 ைொன 

அபில் கடததற்நது.  

 

இத்ிட்டம் Bareilly24              டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப கொை 

தைொண்டு தெல்தடுத்ப்தட்டது. குகநொண ஊிம், தொினொபர்ைள் இபேப்தக 

அநிந்துதைொள்ப படிொ ிகன, ஊிம் ங்குில் ைொனொம் ற்றும் 

ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடத்ன்க இல்னொல் இபேப்தது ததொன்ந 

திச்ெகணைலக்கு ீர்வுைொணும் தொக்ைத்துடன் இத்ிட்டம் தெல்தடுத்ப்தட்டது. 

இத்ிட்டத்ில் ெர்தெ திொண்டுைள் (ETI உறுப்திணர்ைள்) உள்லர் தொிற்ெங்ைங்ைள் 

ற்றும் தொண்டுிறுணங்ைள், ெப்கபர்ைள் ற்றும் அர்ைபின் எப்தந்ொர்ைள் 

ற்றும் UK க கொை தைொண்டு இங்கும் திொண்டுைள், தொில் ெங்ைங்ைள் 

உள்பிட்ட டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தெற்குல உள்பிட்தடொர் தங்குததற்நணர்.  

 ிிதொை ெங்ைினிில் தம்தட்ட தபிப்தகடத்ன்க, அடுக்குைபின் 

குகநப்பு ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு ொக்ைபித்தடி ஊிம் 

ங்ைதடுைின்நது (இற்கு பன் இகடத்ைர்ைள் ஊித்ில் ெின ைித்ல்ைகப 

தெய்த ங்குொர்ைள்). இகைகப இத்ிட்டத்ின் ிகபொை ETI தரிித்து25 

(Brand, NGO interviews, 2014). இகடத்ைர்ைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு உரி 

தஸீ்தட் ங்குக கடபகநப்தடுத்தும் கைில் தொினொபர்ைலக்கு எபே 

ெிநி ஞ்ெள் ிந புத்ைம் ங்ைப்தட்டது அில் அர்ைள் ொங்ைள் த்கண தஸீ் 

கத்ிபேக்ைின்நணர் ற்றும் ங்ைலக்கு வ்பவு ஊிம் ைிகடக்ை தண்டும் ன்ந 

ைக்கை லி கத்ணர்.  

---------------------------------- 
24 Bareilly                                             .    Lucknow-

           250                    ,                        250       

                  .  
25            /                                             

                              .                      

                                                   . 

                                                   ,     
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            . 

இணொல் தஸீ்தட்டில் ஏபவு உர்வு ைொப்தட்டொலும் அது குகநந்தட்ெ 

ஊித்ிற்கும் ிை குகநொைத இபேந்து.  

 ங்ைள் தர்ைொனில் தங்தைற்ந ிறுணங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிின் 

பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் தெல்து, குநிப்தொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப 

ைண்டகடது ன்தது ெொத்ிற்ந ைொரிம் ன்று தரிித்ணர். ஆணொல் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலடன் தற்தைொள்பப்தட்ட ETI ிட்டத்ின் எபே தர்கந 

ிகபொை ிிதொை ெங்ைினிைள்             ன்று ிபக்ைபிக்ைப்தடுைிநது. 

இத்ிட்டத்ின் ொினொை குந்கைள் ைொப்தைம், சு உி குலக்ைள் அகப்தது 

ற்றும் அசு கைிகணத் (Artisan) ிட்டத்ில் திவு தெய்ல் ற்றும் திற்ெி ததறுல் 

ததொன்நக டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் ிகனில் ற்தட்ட தம்தொடுைபொை 

தரிிக்ைப்தட்டண. 

 இந்ிொில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்தைபம் திவு 

தெய்ப்தடொர்ைள். ணத, அர்ைள் ைண்ணுக்கு தன்தடொனிபேக்ைின்நணர். 

அடிப்தகடில் எபே அகடொப அட்கடொை இபேக்கும் இந் Artisan Card ததநப்தட்டதும் 

ீங்ைள் எபே Artisan ன்று அங்ைீைரிக்ைப்தடுரீ்ைள். அப்ததொலது ீங்ைள் ல்னொ 

ிட்டங்ைபின் தன்ைகப அகடனொம். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதொை ீங்ைள் இந் 

Artisan Card  ததறுது ிை ிை ததரி தற்நி. குநிப்தொை, Bareilly  ததொன்ந இடத்ில், 

தடல்னி ததொன்ந இடத்ில் இந் குலொல் கங்ைள் ிறுப்தட்ட இடத்ில் (Brand 

interview, 2013). 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் தைொள்கைைள் ETI ல் 

தெர்க்ைப்தட்டொல் ிறுணங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது 

இடம் ததறுைின்நது ண எப்புக்தைொள்து ற்றும் அற்கு ததொறுப்ததற்தது ததொன்ந 

தெல்தொடுைள் ீது ொக்ைத்க ற்தடுத்ிபள்பது. ணினும் இத ிறுணங்ைள் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது ெொர்ந் ETI ன் Base Code த்க ைகடப்திடிப்தற்கு 

ததொறுப்தொபிொக்ை படிில்கன. ஊித்க தம்தடுத்துற்கு இத்ிட்டத்ின் 

ொினொை திொண்டுைபின் டடிக்கைைள் ீது ந் உறுிொண ொக்ைம் 

ற்தடுத்ில்கன ன்றும்; ிிதொை ெங்ைினிில் உள்ப அடுக்குைகப குகநப்தது, 

இகடத் ைர்ைள் தொினொபர்ைபின் ஊித்ில் திடித்ம் தெய்க டுப்தது ததொன்ந 

பக்ிைள் ொினொைத ஊி உர்வு ற்தடுத்ப்தட்டண ன்று ொங்ைள் தற்தைொண்ட 

உகொடனில் தங்தைற்தொபர்ைள் உறுிப்தடுத்ிணர். இந் ETI ிட்டத்ில் திொண்டுைபின் 
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CSR ற்றும் தைொள்பல் திரிவுைலக்கு இகடத உள்ப ைல் தரிொற்நத்க 

தம்தடுத்டும் கைில் திற்ெி ற்றும் ிிப்புர்வு ங்ைப்தட்டது. இில் 

தங்தைற்ந எபேர் இத்ிட்டத்ின் ிகபொை ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் ெொர்ந் 

ணப்தொன்கில் உண்டொண ொக்ைத்ின் ெின உொங்ைகப ங்ைிணர். 

 இவ்ொறு ிைக் குகநொண ிறுணங்ைபில் ட்டும் டக்கும் தைொள்பல் 

தெய்தர்ைள் ஆடக உறுி தெய்ற்கு பன் (Compliance குலவுடன்) ஆதனொெகண 

ததற்று குநிப்திட்ட தொிற்ெொகனபடன் ிை ரீிொண உநக தற்தைொள்பனொொ? 

தண்டொொ? ன்ந ைபேத்துைகப தைட்டநிந் தின் தெல்தடுது. ணத 

ிறுணங்ைலக்குள் துகநைலக்கு இகடத ைல் தரிொற்நம் ததபேம் ெொனொை 

இபேந்து பேைிநது. இது ஊிம் ட்டுல்னொது தகன சூல், ற்ந ல்னொ 

திச்ெகணைள் ீதும் ொக்ைத்க ற்தடுத்துைின்நது. ஆணொல், ிைத்துகநக்கு புரிகன 

ற்தடுத்துன் பனம் ொற்நங்ைகப ிகொை ற்தடுத்னொம் ன்று ிகணக்ைிதநன்.  

( Brand Interview 2014) 

 ிறுணங்ைள் ங்ைள் ணப்தொன்கக ொற்நிணொல் ிறுணங்ைபின் 

ிைத்க இக்கும் ைொிைள் ற்றும் ெபை ததொறுப்பு ெொர்ந் ங்ைலக்கு 

இகடத எபே ெிகனக உபேொக்கும் ன்று ETI ிட்டத்ில் தங்தைற்நர்ைள் 

தரிித்ணர். ணினும், ஆய்ில் தங்தைற்ந எபேர் கூட தஸீ்தட்டில் உர்வு ததொன்ந 

பன்தணற்நங்ைள் ற்தட்டொை தரிிக்ைில்கன. ETI ில் உள்ப எபே ிறுணம் 

ட்டும் ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு குகநந்தட்ெ 

ஊிம் ங்ைப்தடுக உறுிதெய் தெல்தட ததொொை ஆய்ில் 

தங்தைற்நர்ைள் தரிித்ணர். ணினும், இது ETI Base Code ல் எப்புக்தைொள்பப்தட்ட 

ொழ்வூித்க ிட ிைக் குகநவு (Brands and NGOs interviews, 2013, 2014). இத்ிட்டத்ில் 

ெம்தந்ப்தட்ட CSR திிிிைள் கனக அலுனைத்ில் தைொள்பல் 

கடபகநைபில் ொக்ைத்க ற்தடுத் படிில்கன. தலும், இத்ிட்டத்ின் 

ொினொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் ஊி உர்ில் தம்தொடு ட்ட 

படிொல் இபேப்தற்கு இது எபே பக்ைி ைொம் ன்று ETI ன் NGO  உறுப்திணர்ைள் 

ீண்டும் னிபறுத்ிணர் (NGO interview, 2014) . இதததொன்று ிறுணங்ைபின் CSR ற்றும் 

தைொள்பல் துகநைலக்கு இகடத ைல் தரிொற்நம் ெீொை இல்கன ன்றும் 

தைொள்பனில் ஈடுதடுதர்ைள், குகநந்தட்ெ தைொள்பல் ிகனின் அடிப்தகடில் 

ததநப்தடும் எப்தந்ங்ைலக்கு தகுிைள் ங்ைப்தட்டு ஊக்குிக்ைப்தடுைின்நணர் 

ன்றும், இணொல் தொினொபர்ைபின் உரிக ெொர்ந் ங்ைள் புநக்ைிக்ைப்தடுைின்நது 

ன்று ெின துகநெொர்ந் திிிிைள் தரிிக்ைின்நணர். தைொள்பனில் ஈடுதடுதர்ைள் 
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குகநந் தட்ெ தைொள்பல் ிகனின் அடிப்தகடில் ஊக்குிக்ைதடும் கில் 

ணி உரிக ெொர்ந் ிங்ைகப பல ிறுணத்ின் தெல்தொட்டுடன் 

எபேங்ைிகப்தது ிை ைடிணம் ன்று எப்புக்தைொள்ைின்நணர் (Brand Interviews, 2013, 2014). 

 இத்ிட்டத்ின் திொண்டுைள் ெந்ித் ெொல்ைள் குநித்து எபே திொண்ட் 

திிிி இவ்ொறு கூறுைிநொர். இந் குலில் தன உறுப்திணர்ைள் இடம்ததற்நணர், UK 

ற்றும் US ெொர்ந் ெை ிற்தகணொபர்ைள் அர்ைள் இந் ெொல்ைகப தடிொை 

ெந்ிக்ை ங்ைிணர். இன்னும் பக்ைிொை அர்ைலக்கு அந் உத்தெம் இபேக்ை 

தண்டும். க்கு உத்தெம் இல்கனதன்நொல் ிைவும் ைடிணொைிிடும். (Brand Interview 

2014). 

ிறுணங்ைபின் ஆவு இல்னொல் இத்ிட்டத்க பன்தணொக்ைி தைொண்டு தெல்ன 

படிொது ன்று திொண்ட் CSR திிிிைள் தரிிக்ைின்நணர். எபே திொண்ட் CSR 

திிிி இவ்ொறு தரிிக்ைின்நொர். ெின ிறுணங்ைள் தொிற்ெொகனைலடன் 

திச்ெகணைகப ெந்ித்ணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தெற்குல 

பன்கத் ெின ிங்ைகப தெல்தடுத்துில் ததொொட்டங்ைகப ெந்ித்ணர். 

ஆணொல் அர்ைபின் ிகனக ொன் பற்நிலும் புரிந்துதைொள்ைிதநன். உண்கில் 

         துகந ப்ததொதும் இவ்ொறு இபேந்து பேைின்நது. தலும் 

ிறுணத்கனகினிபேந்து எபே தபிொண உத்வு இல்னொ ிகனில் CSR  

ங்ைகப தெல்தடுத்படிொது. CSR Compliance ற்றும் தைொள்பல் குலக்ைலக்கு 

இகடத எபேங்ைிகப்பு தண்டும். இது கடததநில்கனதன்நொல், ீங்ைள் க 

உபேொக்ைிணரீ்ைதபொ அந் இண்டு இகொண அகப்புைலம் தகன தெய்ொற் 

ததொகும் (Brand interview, 2014). 

         க்கு ிகன ற்றும் தொடர்ந்து ஆடர் குநித் உத்ொம் 

இல்னொது ிறுணத்ின் CSR ற்றும் தைொள்பல் கடபகநக்கு இகடத உள்ப 

இகடதபிக தலும் ததரிதுதடுத்துைிநது,  ிறுணத்ிற்கு எபே ெப்கபபேடன் 

உள்ப தொடர்பு ைொனக்தைடுிற்குள் தெல்தடும் ிநன், ம் ற்றும் ிகன ெொர்ந் 

ிறுணத்ின் ிர்தொர்ப்புைகப ெந்ிப்தின் அடிப்தகடில் அகைிநது. CSR 

திிிிைள் ெப்கபர்ைபின் CSR ங்ைகப ைகடதிடிக்ைதண்டும் ன்று 

ிர்தொர்க்ைின்நணர். ஆணொல், இவ்ொறு ெப்கபர்ைள் தெய்ற்கு அர்ைலக்கு 

ைிகடக்கும் தகுிைள் ிைக்குகநவு. ெப்கபர் ீது CSR திிிிைலக்குள்ப ொக்ைம் 

ிைக் குகநவு ன்று அர்ைள் கூறுைின்நணர். ிறுணத்ில் தைொள்பல் தெய்தர்ைள் 

கைில்ொன் அிைொம் உள்பது. 
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‚ீங்ைள் ிபேப்தொண ெப்கபர் ன்று ொங்ைள் அர்ைபிடம் தெொல்ில்கன, 

அர்ைலம் ங்ைகப ம்தொட்டொர்ைள், தணணில் ங்ைபிடம் (CSR திிிிைள்) 

ைொதெொகன புத்ைம் இல்கன. ைொதெொகனைள் தைொள்பல் குலிடிபேந்து 

ததநப்தடுைின்நது. (Brand interview, 2013)  

 எபே திொண்ட் தைொள்பல் ற்றும் CSR திரிவுைலக்கு இகடத ைல் 

தரிொற்நத்க தம்தடுத் பற்ெிைள் தற்தைொள்பப்தட்டொை தரிித்து. இில் 

ிறுணத்ிற்கு உள்தப ைல் தரிொற்நத்க தம்தடுதும் பற்ெிைலம் 

உள்படங்கும், ிறுணத்ின் ல்னொ துகநைபிலும் CSR  த்க தெல்தடுத்துக 

தம்தடுத்தும் தொக்ைத்துடன் ல்னொ ெப்கபர்ைலக்கும் CSR குநித் ெீொண ைல் 

ங்ைப்தட தண்டும் ன்ந தொக்ைத்துடன் CSR திரிின் கனர் தைொள்பல் 

தனொபர் ற்றும் இக்குணர்ைலக்கு ிபக்ை ைொட்ெிைகப ங்ைிணர். இது 

திொண்டுைலக்கு CSR ற்றும் தைொள்பல் திரிவுைள் ற்றும் தங்குக்கு இகடத உள்ப 

இகடதபிக ன்கு அநிந்ிபேக்ைிநொர்ைள் ன்று சுட்டிைொட்டுைிநது. இற்கு ீர்வு  

ைொணும் கைில் ெின பற்ெிைள் தற்தைொள்பப்தடுைின்நது. ன்நொலும் ொங்ைள் 

உகநொடி ந் எபே ிறுணபம் இற்கு ீர்க ைண்டகடந்ொை 

தரிிக்ைில்கன (Brand interviews, 2013, 2014).  

 2013ஆம் ஆண்டு ETI ெட்டம் படிகடந் தின் ிறுணங்ைள் 

ிக்கைொபர்ைள் திைகப ைண்ைொிக்ை துொை திைகப தடல்னிக்கு 

ொற்நிகத்ணர் (NGO interviews, 2014, 2015). ொரிப்பு இடம் ொற்நப்தட்டின் 

ிகபொை ெிறு தட்டகநைபில் திபுரிற்கு துொை தடல்னிக்கு அபேதை உள்ப 

இடங்ைலக்கு ை துங்ைிணர். இன் ிகபொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தன 

ததண்ைள் Bareilly ில் ங்கும் ிகன ற்தட்டு அர்ைபின் தகன ொய்ப்புைள் 

குகநக்ைப்தட்டது. எட்டுதொத்ொை இத்ிட்டத்ின் தர்கநொண ிகபவுைள் ிை 

கடபகநைபில் ொற்நத்க ஆரிக்கும் அபிற்கு அகில்கன.  

 ETI ின் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிட்டம், குகநந்தட்ெ 

ஊிம் உள்பிட்ட அடிப்தகட ங்ைகப தெல்தடுத்துில் உள்ப ெிங்ைகப 

ிபைதிக்ைிநது. இத்ிட்டத்ில் தங்தைற்ந தனர் ைொர்ண்ட்  ெொர்ந் ிிதொை ெங்ைினிில் 

தன ெிக்ைல்ைள் இபேப்தினும் ததபேம்தொனொண திொண்டுைள் ங்ைபது தொத் ிிதொை 

ெங்ைினிில் ல்னொ தொினொபர்ைள் குகநந்தட்ெ ஊிம் ததறுக உறுி 

தெய்பம்தடி அர்ப்திப்தில்கன ன்தத ெீொண ைபேத்ொை தபிப்தடுத்ிது. NGOs, 

Brands ற்றும் துகந ெொர்தில் தர்ைொனில் தங்தைற்நர்ைள், திொண்டுைபின் CSR  

திிிிைலக்கு ிறுணத்ின் தைொள்பல் திரிவு ீது ந் ொக்ைபம் இல்கன ன்று 
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ETI ின் ிட்டம் தபிவுதடுத்துொை தரிித்ணர். இத்ிட்டத்ில் தங்தைற்ந தனர் 

இத்ிட்டத்ின் ிகபவுைள் (outcomes)  ிபேப்ி அபிக்கும்தடி அகில்கன ன்று 

தரிித்ததொதும் ETI ன் ட இந்ிொில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் 

ிட்டத்க ETi ொல் ிை தற்நிைொை தெல்தடுத்ப்தட்ட ிிதொை ெங்ைினி ெொர்ந் 

ெட்டொை இது ிபம்தப்தடுத்தடுைிநது (NGO, interview 2014).  ீித்துகந ெொொ 

தெனகவு ங்ைகப தெல்தடுத்துில் ிறுணத்ின் CSR ற்றும் தைொள்பல் 

திரிவுைள் இகடத உள்ப பண்தொடுைள், பக்ைி ிகபவுைகப உண்டொக்கும்.  

 ிறுணத்ின் CSR ங்ைள் ற்றும் ிைத்க இக்குைிநர்ைலக்கு 

இகடத ினவும் தற்நங்ைள் குநித் ிிப்புர்வு தொண்டுிறுணங்ைள் த்ிில் 

உள்பது. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்தொை ETI இடதொ அல்னது தடிொைதொ 

ிறுணங்ைபிடத்ில் ெர்ப்திக்ை கடொை அகந்துள்பொை தரிிக்ைின்நது. இது 

ீர்வுைலக்கு கடொை அகபம் ன்ந ைபேத்து பன்கக்ைப்தட்டது, தணணில், ETI 

ணது தெொந் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர் ெொர்ந் ெட்டத்ின் ொினொை 

ிறுணங்ைகப ததொறுப்தொபிைபொை (Accountable) ஆக்ைபடிில்கன. (NGO interview 

2013,2014) 

தலும் தொண்டு ிறுணங்ைள், புைொர் தொடர்க குநித்து ச்ெரிக்கை ிடுத்ணர். 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் புைொர் தொடர்ந்ொல் அர்ைள் தகனக இக்கும் 

அதொம் குநித்து அச்ெம் தரிித்ணர். ஆணொல் புைொர் தொடர்ொல் ிறுணங்ைபின் 

கடபகநில் ொற்நங்ைள் ற்தடவும் அல்னது ETI ங்ைள் ங்ைகப அனொக்ைத்ில் 

ொக்ைத்க ற்தடுத் கூடும் ன்ந ெந்தைத்க லப்திணர். 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ைண்தொட்டத்ில் ங்ைள் தகனக 

இக்ைக்கூடும் ன்ந அச்ெம் ETI க்கு உள்தபபம் தபிதபம்  ததொபேந்தும். ETI க்கு 

உள்தப இக குநித் அிைதடிொண ிொங்ைள் டந்துள்பண, எபே புைொக குநித்து 

ிொம் டந்து, தலும் ிறுணம் அங்கு தகனக (orders) தொடர்க குநித்து, 

Orders அங்ைிபேந்து இடம் ொறுது அல்ன....... ஆணொல், அக ைண்ைொிக்ை படிொது. 

தணணில் ங்ைள் ைண்தொட்டத்ில் ெின ிங்ைள் ிறுணத்க தென்நகடபம் 

ததொது அக ைொொல் ததொய்ிடும்........ ீங்ைள் எபே புைொர் ெர்ப்தித்ொல் இக 

ொங்ைள் ிெொரிப்ததொம் ன்று கூறுொர்ைள். தின்ணர் என்றும் டக்ைொது ( NGO interview, 

2013). 
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ிழ்ொடு தொல் ைொனி துகந ெொர்ந் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது 
குநித்து ETI ன் திிபத்ம் 

 தொல் ைொனி ெொர்ந் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது குநித் SCL 

அநிக்கைக்கு ETI ந் அிைொப்பூர்ொண திிபத்ம் அபிக்ைில்கன. 2015 ஆம் 

ஆண்டில் HWW  ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் இடம்ததறும் தொினொபர் உரிக 

துஷ்திதொைம் குநித் எபே ி அநிக்கைக ETI ிடம் ெர்ப்தித்து. அத 

பேடத்ில் HWW ற்றும் CIVIDEP ETI ில் உறுப்திணல்னொ Clarks ன்ந ிறுணத்துடன் 

ததச்சு ொர்த்கில் ஈடுதட்டது. தின்ணர் ொர்ச் 2016 ம் ஆண்டில் தபிொண Stiching our 

shoes ன்ந அநிக்கைக தொடர்ந்து ETI ன் உறுப்திணொை இபேக்கும் PentLand  ன்ந 

ிறுணத்துடன் ததச்சுொர்த்கில் ஈடுதட்டணர். இந் ததச்சுொர்த்கக தொடர்ந்து 

ெட்டத்க தெல்தடுத்துற்ைொண ொய்ப்புைள் ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் குகநைகப வ்ொறு கைொள்து ன்று திந ிறுணங்ைலக்கு 

எபே டுத்துக்ைொட்டொை அகபம் ன்று ம்திக்கை தரிிக்ைின்நணர். இந் இபே 

ிறுணங்ைலடணொண தடி ெந்ிப்தின் ிகபொை ற்தட்ட பன்தணற்நொணது இந்ொள் 

க ETI  ொினொை தற்தைொண்ட தெல்தொடுைகப ிட ெிநந்ொை அகந்துள்பது 

ன்று HWW ின்ணஞ்ெல் ொினொை தரிித்ணர். 

டீ்டினிபேந்தடி ைொனி கப்தில் ஈடுதடுதர்ைள் ெொர்ந் புைொர்ைகப ETI க்கு உள்தப 

புைொர் ெர்ப்திப்தது ன்தக குநித் தர்ைொனில் தங்தைற்நர்ைபின் ைபேத்து ட 

இந்ி ிட்டத்ின் ொினொை ததற்ந அனுதங்ைகப உறுிதெய்பம் ண்ம் 

அகந்து. ETI ின் தனப்தட்ட தங்குொர்ைள், தொினொபர்ைள் உரிகக 

ைகடதிடிப்ததும் தைொள்பல் கடபகநைள் (குநிப்தொை, ிிதொைம் ெொர்ந் 

ிிபகநைள் ற்றும் ததொபேட்ைலக்ைொண ிகன) குகநந்தட்ெ ஊிம் ததொன்ந 

அடிப்தகட ிங்ைலக்கு ீர்வுைொண்தில் ிறுணத்ின் ிநகண ிர்ிக்கும் 

ிறுணங்ைபின் CSR ங்ைள் ற்றும் தைொள்பல் கடபகநைலக்கு இகடத உள்ப 

துண்டிப்பு தொினொபர்ைள் குகநிர்த்ி அகடற்கு எபே கடொை அகபம். 

 ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது ெொர்ந் ETI ின் 

அணுகுபகந திொண்டுைபின் தைொள்பல் கடபகந, ெப்கபர்ைலக்ைொண 

ெலுகைைள் ற்றும் தொினொபர்ைபின் உரிக இகடத ினவும் தற்நத்க 

டுத்துக்ைொட்டுைின்நது.           (order)           ,              

                                     .இது தொினொபர்ைள் 

உரிக ீது ைணம் தெலுத்துக உறுி தெய் ததொதுொணொை இல்கன. இந் 

ிகனில் ெப்கபர்ைள் ற்ந கடபகநைகப ெீகக்ை திொண்டுைள் 
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ெப்கபர்ைள் ீதுள்ப ங்ைள் உந்து ெக்ிக தம்தடுத் பற்ெிைகப டுக்ைில்கன 

ன்று ிபைதிக்ைின்நது. திொண்டுைள் ங்ைள் உந்து ெக்ிக தம்தடுத் ந் 

பற்ெிகபம் தற்தைொள்பில்கன, தலும் ிறுணத்ிற்குள்தப CSR  ற்றும் 

தைொள்பல் திரிவுைள் ற்றும் தங்குைலக்கு இகடத ினவும் தற்நத்க 

குகநக்ைவும் படிில்கன. ETI ின் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிட்டம் 

இந் திச்ெகணைள் ெொர்ந் ிறுணத்ின் கடபகநைபில் ைிெொண ொற்நத்க 

ற்தடுத்படிில்கன. ொங்ைள் உகொடி ெபை அகப்புைகப ெொர்ந்ர்ைள் ETI 

தெனகின் ெட்டபூர்ொண ன்கக குநித்து அக்ைகந தரிித்ணர், 

அர்ைலகட தொர்கில் ETI ின் ிறுண உறுப்திணர்ைள் அபிடக்கூடி 

ிகபவுைள் அல்னது ETI ின் Base Code ங்ைள் அல்னது தொினொபர்ைள் 

ன்ககடக்கூடி ிகபவுைகப அகடபம்தடி ததொறுப்தொபிைபொக்ைப்தடுில்கன. 

தெல்தொட்டு ட்டம் / ெப்கபர் - குகந தனொண்க: 

 உள்லர் துகந ெொர்ந் திிிிைள் ிிதொை ெங்ைினிின் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ஆற்றும் தங்ைின் பக்ைித்துத்க ீண்டும் ீண்டும் குகநத்து 



 

78 

 

ிப்திட பல்ைின்நணர். ிழ்ொட்டில் ிைப்ததரி தொல் ைொனி ொரிப்பு 

ிறுணங்ைபில் ததபேம்தொனொண தகன தொிற்ெொகனில் தெய்ப்தடுொைவும், எபே 

பேடத்ில் ஆறுொங்ைலக்கு டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 30% க்கு குகநொை 

தகனக தெய்ொைவும் பேடத்ில் ீபள்ப ொங்ைபில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் தகன தெய்ில்கன ன்று தரிித்ணர்26.  

  

------------------------------------------------- 
26 தொல் ைொனி ெப்கபர்ைள் திொண்டுைள் ற்றும் தொண்டு ிறுணத்துடன் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் தொினொபர்ைபின் தன்தொட்கட குகநத்து 

ிப்திட்டொர்ைள். தர்ைொல்ைபின் ததொது, தொினொபர்ைபில் அர்ைகப ஏங்ைட்டிபம் 

பக்ைிில்னொ தகுிொைவும் ெப்கபர்ைபொல் தொடர்ந்து ெித்ரிக்ைப்தடுைிநொர்ைள்.  

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைகப ிகனற்நர்ைபொைவும் ிை குகநந் 

ண்ம் உகடர்ைபொைவும் இத்துகநொல் தொற்றுிக்ைப்தட்ட ததொிலும் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலடன் ொங்ைள் தற்தைொண்ட தர்ைொல் 

ிர்கநொணக சுட்டிைொட்டுைிநது. இர்ைள் பேடம் பலதும் ொத்ில் ஆறு 

ொட்ைள் தகன தெய்ொைவும், எவ்தொறு பேடபம்  இண்டு ொங்ைலக்கு ட்டும் 

தகன குகநொை இபேப்தொைவும் தரிித்ணர். ொங்ைள் உகொடி இண்டு 

திொண்டுைள் ட்டும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தி ைொனி ொரிப்தின் எபே பக்ைி 

அங்ைம்  ன்று எப்புக்தைொண்டணர், ற்நர்ைள் இகக் குநித்து கபம் குநிப்திட 

ிபேம்தில்கன (Brand interview 2012, 2013, 2014). திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைள் 

தொினொபர்ைபில் ைிெொணர்ைள் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ன்று 

அங்ைீைரிக்ை றுப்தது அர்ைள் அங்ைீைொம் ததறுற்கும் தலும் அர்ைள் உள்லர் 

ற்றும் தன்ணொடு லி தெல்பகநைள் ொினொை குகநிர்த்ி ததறுற்கும் 

ததபேம் கடொை அகந்துள்பது. 

 தொிற்ெொகனில் திபுரிதர்ைள் ைபேத்து ததட்டி ொினொை ங்ைள் 

குகநைள், ைபேத்துக்ைள் ற்றும் ெந்ிக்கும் திச்ெகணைகப தரிிக்ைனொம் ன்று 

ெப்கபர்ைள் தரிித்ணர். இண்டு ெப்கபர்ைள் ங்ைள் ிை குகநொண புைொர்ைகப 

ததற்நொைவும், ைபேத்துப் ததட்டிில் ததொடப்தடும் ததபேம்தொனொண ைபேத்துக்ைள் உற்தத்ி 

ிநகண ததபேக்குற்ைொண ஆதனொெகணைள் ன்று தரிித்ணர். எபே ிறுணத்ின் 

ிர்ொை இக்குர் ங்ைபது தொகனப்ததெி ண்க தொிற்ெொகனில் 

திபுரிதர்ைலக்கு தைொடுப்தொைவும், தொினொபர்ைள் பேடத்துக்கு எபே பகந 

டீ்டிற்கு தென்று பேொைவும் தரிித்ணர். ஆணொல் டீ்டினிபேந்தடி 
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திபுரிதர்ைகப அர்ைலகட தொினொபர்ைபொை அங்ைீைரிக்ைில்கன.  (Supplier 

interview 2011, 2013,2014) 

 HIVOS குந்க தொில் ெொர்ந் அநிக்கைக தொடர்ந்து ிழ்ொட்டிலுள்ப 

உள்லர் ெப்கபர்ைள் குந்க தொில் இல்கன ன்தக திொண்டுைலக்கு 

உறுிதடுத் பகணப்புடன் தெல்தடுைின்நணர். ட இந்ிொில் German ைொனி 

ிறுணம், Deichmann ஆல் ிறுப்தட்ட கல் கம் BSCI ின் தங்குொர்ைள் 

கூட்டத்ில் குநிப்திடப்தட்டது (NGO interview 2013). 

தன்ணிந்ிொில் எபே ெப்கபர் ைிொம் ெொர்ந் கல் கங்ைகப 

ற்தடுத்ிபள்பது. இது டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின்  ெிப்திடத்ிற்கு 

அபேைொகில் உள்பொல் அர்ைலக்கு ந் தொிப்பும் ற்தடில்கன, ணினும் 

இணொல் ஊிம் ற்றும் ெலுகைைபில் தம்தொடு அல்னது தொிற்ெொகனில் 

திபுரிபம் திந தொினொபர்ைள் ததொல் டத்ப்தடுது ததொன்ந பன்தணற்நங்ைள் 

இல்கன. இவ்ொறு திொண்டுைலக்கு உற்தத்ிில் குந்க தொினொபர்ைள் 

தன்தடுத்ப்தடுில்கன ன்று உறுி தெய் படிபம் ன்று ெப்கபர்ைள் 

னிபறுத்துைின்நணர். தலும் இகடத்ைர்ைபொல் ங்ைப்தட்ட அத தஸீ்தட்தட 

ங்ைப்தடுொல் இத்கல் கங்ைபில் திபுரிொல் ததண் தொினொபர்ைள் 

கபம் இக்ைில்கன ன்று ெப்கபர்ைள் சுட்டிைொட்டுைின்நணர் (suppliers interview 2012, 

2015). 

ெப்கபர்ைள் த்க தம்தடுத்துக ஊக்குிக்கும் ண்ம் திொண்டுைள் 

வ்கைொண ெலுகைைகப ங்ைபடிபம் ன்தக ெிந்ிக்ைனொம் ண CSR 

திிிிைள் குநிப்திட்டொர்ைள். எபே துகந ெொர்ந் திிிி ெப்கபர்ைலக்கு ெலுகைைள் 

ங்குது ிை பக்ைிொண என்று ன்று குநிப்திட்டொர். ீண்டைொன உநவுைகப 

ிறுவுொலும் எப்தந்ங்ைள் தொடர்ந்து ைிகடக்கும் ன்ந உத்ொம் ததொன்நக 

பக்ைி ெலுகைைபொை அகனொம். 

 ிச்ெொை, ெப்கபர்ைள் பலீடு தெய்பம் அபிற்கு ெலுகைைள் 

ங்ைப்தட தண்டும். அந் ிச்ெம் அர்ைலக்கு ங்ைப்தட்டு ிறுணங்ைள் 

ீண்டைொன எப்தந் உறுிக ங்ைிணொல் அப்ததொது ிறுணங்ைள் இகக் குநித்து 

ீிொை இபேக்ைின்நணர் ன்று உறுிப்தடுத்ி ெப்கபர்ைள் இக குநித்து ெட்டம் 

ததொடனொம். ‚இர் ங்ைதபொடு இபேக்ைின்நொர், ணத அர் தைட்தற்கு இங்ை ெின 

தம்தொடுைகப தற்தைொள்பனொம் தலும் இவ்ொறு தெய்ொல் ணக்கு ன்க 

தக்கும். இல்கனதணில் ொன் தெனவு தெய் திநகு அடுத் தபேைொனத்ில் அர் 

தறு ங்ைொது தென்றுிடுொர்‛ (brand interview, 2014). 
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 திொண்டுைபின் கடபகந தைொட்தொடுைள் ற்றும் இ CSR உள்பிட்ட CSR 

ைம்ததணிின் தகைகப பூர்த்ி தெய்ற்கு உற்தத்ி தெல்தொடுைபில் 

ொற்நங்ைகப ற்தடுத்துது அல்னது திந கூடுல் பங்ைள் தகப்தடனொம், 

இணொல் ெப்கபர்ைள் தெனவு தெய் தண்டிிபேக்கும். 

அசு ெொர்ந் குகந தனொண்க: 

 தன ொினங்ைபில் தொில் ெொர்ந் ெட்டத்ின் ைீழ் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் ெட்ட ரீிொண குி தபிொை இல்கன. இந்ி குகநந்தட்ெ 

ஊி ெட்டத்ில் (1948), ஊிர் ன்ந ககநக்குள் out worker  (டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைலக்கு ொற்நொை தன்தடுத்தடும்) எபே தத்க தெர்த்துள்பது. ஆணொல் 

பகநெொொ தொினொபர்ைபின் ெட்டரீிொண குி குநித் தபிற்ந ிகன 

ீடிக்ைிநது. இந்ிொில் உள்ப ைர்ொடைொ ொினத்ில் ட்டுத டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிபம் தொினொபர்ைகப  உள்படக்கும்தடி குகநந்தட்ெ ஊி ெட்டம் 

ிரிொக்ைப்தட்டுள்பது ன்று ILO  தரிிக்ைிநது. இவ்ொறு தெய்ப்தட்டொல் 

தொினொபர்ைபின் ிகன ஏர் அபிற்கு உறுி தெய்ப்தட்டுள்பது. டீ்டினிபேந்தடி 

தெய்பம் திக்ைொண ILO  ொொட்டிற்க்கு இந்ிொ இன்ணபம் எப்புல் அபிக்ைில்கன 

(ILO Convention 177)27.  
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 இந்ி குகநந்தட்ெ ஊி ெட்டம் (1948)ன் ஊிர் ன்ந ககநில் 

(out workers) (அகப்புக்கு தபித) திபுரிதர்ைள் தெர்க்ைப்தட்டிபேந்ொலும் ஆம்பூர் 

ற்றும் தென்கண சுற்றுட்டொ தகுிைபில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ஊிர்ைபொை டத்ப்தடுதும் குகநந்தட்ெ ஊித்ிற்கு இகொண தஸீ்தட் 

ங்ைப்தடுற்கு ந் ஆொபம் தன்தடில்கன. 

 ிறுணங்ைள் இர்ைலக்கு ஆற்நதண்டி ைடக ற்றும் தொினொபர்ைள் 

ொங்ைள் ததந தண்டி உரிகைகப வ்ொறு ைொண்ைின்நணர் ன்தற்கு 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தொில் ெொர்ந் அந்ஸ்து (அர்ைள் 

தொினொபர்ைள் அல்னது ஊிர்ைள்) எபே கடொை அகந்துள்பது. டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் புைொர் தொடர்ற்கும் ங்ைள் உரிகைகப தைட்தற்கும் ெட்டரீிொண 

அல்னது ீித்துகந ெொொ தெனகவுைபின் குகநவு எபே ைொம் அல்ன. 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ொங்ைள் ந் ிறுணத்ிற்கு திபுரிைிநொர்ைள் ன்று 

அகடொபம் ைொ இனொது தலும் ங்ைகப ொங்ைள் எபே தொினொபர் ன்று 

ைபேொல் இபேப்தொல் இர்ைள் அெொங்ைத்ிடதொ அல்னது ிறுணத்ிடதொ ங்ைள் 

உரிக ற்றும் தைொரிக்கைைகப தைொபேற்கு கடொை அகந்துள்பது. 

குகநந்தட்ெ ஊி ெட்டத்ின் அடிப்தகடில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு 

தொினொபர் ன்ந ெட்டரீிொண அந்ஸ்து ங்ைப்தடுொல் ிறுணங்ைள் ற்றும் 

தொில் ெங்ைங்ைள் அர்ைகப அங்ைீைரித்து தொம்தரி ெட்டரீிொண குகநிர்த்ி 

தெல்தொடுைள் ொினொை அர்ைள் திச்ெகணக்கு ீர்வுைொ துொை இபேக்கும். 

 ததபேம்தொனொண, டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திில் ஈடுதடும் 

தொினொபர்ைள் ததபேம்தொனொை டீ்டினிபேந்து அசுக்கு கநொைத இபேந்து 

பேைிநொர்ைள். தணிடும் ிகனங்ைள் ற்றும் ைொனி தொிற்ெொகனைபில் தடிொை 

திபுரிதர்ைள் ெட்டரீிொண குகநந்தட்ெ ஊிம் ற்றும் அர்ைள் திபுரிபம் 

ிறுணம் அர்ைலக்கு உரி அெின் ESI ற்றும் PF ததொன்நற்றுக்கு ங்ைள் தங்கை 

அபிக்ை தண்டும், ஆணொல் இத ிறுணங்ைலக்கு டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

ESI, PF ததொன்ந ந் ன்கைகபபம் ததறுில்கன. தலும், அர்ைள் ததபேம் 

தஸீ்தட்டொணது குகநந்தட்ெ ஊித்ிற்கு இகொைவும் இல்கன. தலும், 

இத்துகநக ைண்ைொிக்கும் தொில் ஆய்வு (Inspectorate) ீிொை தெல்தடில்கன. 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ிழ்ொடு அெொங்ைத்ில் ( Foot wear of Leather Goods 

Manufactoring and Tannering Workers Welfare Board) திவு தெய்து இந் ொரித்ொல் 

ங்ைப்தடும் குகநொண அம்ெங்ைலகட ிதத்து ைொப்தடீு ற்றும் குந்கைலக்ைொண 
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ைல்ி உிக ததநனொம். ஆணொல் இப்ததண் தொினொபர்ைலக்கு இது ெொர்ந் 

ிிப்புர்வு இல்கன. 

 ெர்தெ ற்றுி ெந்கில் தொல் ற்றும் ைொனித்துகநில் தங்கை 

பன்தணடுப்தற்கு இத்துகந அெின் ைிெொண ஆக ததற்றுள்பது. இத்துகநின் 

ிரிொக்ைத்ிற்கு தென்கண – ஆம்பூர் சுற்றுட்டொத்ில் ெிநப்பு ததொபேபொொ 

ண்டனங்ைள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ணத, ைொனித்துகநில் கூட்டகப்பு 

சுந்ிம் தொடர்ந்து கறுக்ைப்தடும் ன்று இது சுட்டிைொட்டுைிநது (Suppliers and NGO 

interview 2015). இந்ிொில் ற்றுி ெொர்ந் ெந்கக ிரிவுப்தடுத்துற்கும், 

ஊக்குிக்ைப்தடுற்கும் இகொை தொினொபர்ைபின் தொில் ற்றும் ணி 

உரிக தொதுைொப்பு ீது ைணம் தெலுத்ப்தடில்கன. இந்ிொில் தொினொபர் 

தொதுைொப்பு ெட்டங்ைலக்கு குகநில்கன, தலும் தொினொபர் ீின்நம் 

ஊனற்நொை ைொப்தட்டொலும் (Labour Inspectorate அலுனைங்ைள்) (Lab off)  ொினொை 

தொினொபர்ைள் உரிக தெல்தடுத்துது ற்றும் ைண்ைொிப்தது குகநொைத 

இபேக்ைின்நது. குகநொண பம் ற்றும் ஊல் (தொில் ஆய்ைத்ின்) 

தெனின்கக்கு ைொொை ீண்டும் ீண்டும் கூநப்தட்டது ( Unions Interview 2011, NGOs 

Interview 2012, 2013). 

 ீின்நங்ைபில் க்கு தொடர்து ெொத்ிொை இபேந்ொலும் இது ீண்ட 

ைொனம் திடிக்கும் ன்தொல் திச்ெகணைகப தடிொை ிர்ொைத்ிடம் தைொண்டு தெல்ன 

ொங்ைள் ிபேம்புொை தொிற்ெங்ைங்ைள் தரிிக்ைின்நணர் (Union interview 2011) . 

ீின்நத்ில் க்கு தொடர்ற்கு எபே தொில் ெங்ைம் அல்னது க்ைநிஞரின் 

உி தகதடுைின்நது. தொல் துகநில் தொில்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடு குகநந்து 

ைொப்தடுொல் இது எபே கடொை அகந்துள்பது. ணத தொினொபர்ைள் இந் 

ிக தர்வு தெய்ற்கு ொய்ப்புைள் குகநவு. 

 அசு ன ொரிங்ைள் ொினொை ங்ைப்தடும் ன ிட்டங்ைள் பகநெொொ 

ற்றும் (Other Nominated Catogories) தொினொபர்ைபின் னகண ைொக்கும் ண்ம் 

டிகக்ைப்தட்டுள்பது. ிழ்ொட்டில் ன ொரிங்ைள் ொினொை ங்ைப்தடும் 

ிட்டங்ைள் ிை ிரிொை உள்பது. ணினும் தொினொபர்ைள் அசு திைகப பூர்த்ி 

தெய்து ெலுகைைகப ததபேற்க்கு தொண்டுிறுணங்ைள் ற்றும் தொிற்ெங்ைங்ைபின் 

ஆவு தகப்தடுைின்நது. னொரிங்ைள் சுைொொ ைொப்தடீ்கட ங்குது இல்கன, 

ஆணொல் தொினொபர்ைள் இக பன்கொை னிபறுத்ிணர். 
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தொிற்ெங்ைம் ெொர்ந் குகந தனொண்க: 

 தொிற்ெொகனைலக்குள் குகநைகப கைொள்ற்கு தொில் ெங்ைம் 

ொினொண திிிித்தும் எபே பக்ைி தெல் பகந. ிழ்ொட்டில் ைொனி 

துகநில் தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைள் ிை குகநொைத உள்பது. ஊி 

ிர்த்ிற்கு ிழ்ொட்டில் டத்ப்தடும் பத்ப்பு ததச்சு ொர்த்கில் ொின 

அபினொண தொில் ெங்ைங்ைள் தங்தைற்ைின்நணர். ஆணொல் தொில் ெொகனைபில் ிை 

குகநொண ெங்ைங்ைதப அங்ைீைொம் ததற்றுள்பணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

பகநெொொ தொினொபர்ைள் ற்றும் ெிறு தட்டகநைபில் திபுரிதர்ைள் த்ிில் 

தொில் ெங்ை தெல்தொடுைள் ிைக் குகநொைத ைொப்தடுைின்நது. தர்ைொனில் 

தங்தைற்ந ிறுணங்ைள் திொண்டுைபின் டத்க ிிபகநைள் கூட்டகப்பு சுந்ிம் 

னிபறுத்ப்தடுொல் இக்ைம் ைொண்திக்ைத ொங்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைகப  

அனுித்ொை தபிப்தகடொை தரிித்ணர். தொல் துகநில் தெல்தடும் தன 

தொில் ெங்ைங்ைபில் ஆொிக்ைம் அிைொை உள்பது. தலும் இர்ைள் ஆண் 

தொினொபர்ைலடன் ஈடுதடுில் தக்ைம் உகடர்ைள். தொிற்ெொகனைள் 

இகடத்ைர் ற்றும் பகநெொொ ற்தொடுைள் அடிப்தகடில் ததண்ைகப 

திர்த்துொல் தொிற்ெங்ைங்ைபில் உறுப்திணர்ைள் ண்ிக்கை குன்நி அர்ைள் 

ெங்ைம் அகப்பு ெொர்ந் தெல்தொடுைபில் ஈடுதடும் ிநன் குகநந்துள்பது.  

 இந் ைொிைள் தொினொபர்ைள் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

த்ிில் தொில் ெங்ைங்ைள் ஆள் தெர்க்கை தற்தைொள்தும் ெங்ைம் அகப்பு 

தெல்தொடுைபில் ஈடுதடுகபம் தகுொை குகநக்ைின்நது. ிழ்ொட்டில் தொல் 

ெப்கபர்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைள் குநித் ங்ைள் தறுப்கத தபிப்தகடொை 

தரிிக்ைின்நணர். இந் ைொங்ைபொல் ைொனி தொினில் ஈடுதடும் தொினொபர்ைள் 

த்ிில் கூட்டகப்பு சுந்ிம் ிை குகநொைத ைொப்தடுைின்நது. 

 ைட்ெி ெொொ தொில் ெங்ைங்ைகப ஆரிப்தில் தெி அபினொண 

தொில் ெங்ைங்ைகப தொிற்ெொகனக்குள் அனுித்ொல் குப்தம் ற்தடுத்துிலும், 

அெில் ெொர்ந் தெல்தொடுைபிலும் ஈடுதடுொர்ைள் ன்று ெப்கபர்ைள் 

ிொிக்ைின்நணர். திொண்டுைள் கூட்டகப்பு சுந்ிம் இல்னொக 

எப்புக்தைொள்ைின்நணர். ஆணொல் தொினொபர்ைள் தொிற்ெங்ைங்ைபில் உறுப்திணொற்கு 

ந் கடபம் இல்கன ன்று னிபறுத்துைின்நணர். தலும் தொினொபர் த்ிில் 

தொிற்ெங்ைம் குநித் ிிப்புர்வு இல்னொத தொில் ெங்ை தெல்தொடுைபில் 

குகநொை இபேப்தக திிதனிக்ைிநது ன்று தரிிக்ைின்நணர். தொினொபர்ைள் 

ன்நொை ைணித்துக் தைொள்பப்தடுொல் ற்ந திொண்டுைள் தொினொபர் ெங்ைம் 
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அகக்ை தகில்கன ன்ந ங்ைபின்  ெப்கபரின் ிொத்க 

ற்றுக்தைொள்ைின்நணர். எபே திொண்ட் திிிி இவ்ொறு கூறுைிநொர். 

  இல்கன. தொில் சூல் ன்நொை இல்னொ தொிற்ெொகனைபில் தெி 

அபினொண தொிற்ெங்ைங்ைள் அகக்ைப்தடும் ன்று ிகணக்ைிதநன். ொன் ெின 

தொிற்ெொகனைலடன் திபுரிந்துள்தபன், உரிகொபர்ைலடன் ொன் உகொடி 

ததொலது ‚இங்கு தொில் ெங்ைங்ைள் இல்கன. தணணில் ொங்ைள் தொினொபர்ைகப 

ன்நொை தொர்த்துதைொள்ைிதநொம் ன்று ததபேகபடன் தரிிக்ைின்நணர். ற்ததொலது 

தொிற்ெங்ைங்ைள் தொினொபர்ைகப ொங்ைள் ெொர்ந்து இபேக்கும் அெில் ைட்ெிைலக்கு 

ொக்கு ங்ைிொை ொற்றும் பற்ெிில் ைணத்க தெலுத்துைின்நணர் (Brand interview, 

2013). 

 குந்க தொில், ைட்டிட தொதுைொப்பு ற்றும் எபே திொண்ட் குநிப்திட்டது 

ததொன்று குகநந்தட்ெ ஊிம் ததொன்ந ற்ந பக்ைி திச்ெகணைள் ீது ைணம் 

தெலுத்தும் அபிற்கு கூட்டகப்பு சுந்ித்ிற்கு தெலுத்ப்தடுில்கன ன்று 

ங்ைள் ஆய்வு சுட்டிைொட்டுைிநது. ெப்கபர் ட்டத்ில் கூட்டகப்பு சுந்ிின்க 

ிர்ொைம் ெொொல் தொினொபர்ைபின் குல் தைட்ைப்தடுற்கு எபே கடொை 

அகந்துள்பது. ிிதொை ெங்ைினிில் ினவும் ற்ந ொழ்வுைகப ிர்தைொள்ற்கு 

கூட்டகப்பு சுந்ிம் எபே ெிநந் பக்ி. ிிதொை ெங்ைினிின் அடித்ட்டில் உள்ப 

தொினொபர்ைள் ற்றும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு கூட்டகப்பு 

தெனொண்க இல்னொொல் இதுத அர்ைள் குகநைகப பன்கப்தற்கு கடொை 

இபேக்ைின்நது. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் புி தொிற்ெங்ைங்ைள் அல்னது தறு 

தனும் கூட்டகப்பு தெனொண்க பகநைகப ிறு தரிட்டொலும் கூட்டகப்பு 

சுந்ிம் அங்ைீைரிக்ைதடொ கிலும் தலும் ிறுணங்ைள், துகந ற்றும் MSI  

ொினொை தன்ணொடு ிைங்ைபின் ஆவு இல்னொ கில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ற்றும் இ தொினொபர்ைள் ங்ைள் குகநைகப பன்கக்ைவும் 

ீர்வுைகப ததறுற்கும் இது எபே கடொைத இபேக்கும். 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலம் - குகநிர்த்ிபம்  

  துஷ்திதொைங்ைகப அகடொபம் ைொவும், தரிப்தடுத்வும் 

குகநிர்த்ி தெல்பகநைள் உிொை அகபம். பன்பு, ிொிக்ைப்தட்டதுததொன 

ெப்கபர், திொண்டுைள் ற்றும் அெொங்ைத்ொல் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

தொினொபர்ைலக்கும் உரிகைள் உண்டு ணினும் அங்ைீைொம் தெய்ப்தடொ 

ிகனில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்தைன்று எபே தபிொண ிறுணம் 

இல்கன, ந் ெலுகைபம் இல்கன ன்ந ண்த்க தலும் லுப்தடுத்துைிநது. 
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ணத அர்ைள் உரிகக தைொபேற்கு கடொை அகபம். இப்ததொக 

ிகனில் ததண்ைள் புைொர்ைகப தொடர்ில் ந் தனும் இல்கன ன்று 

ிகணக்ைின்நணர். ‚ணக்கு ிறுணம் குநித்து துவும் தரிொது, ொன் சும்ொ 

டீ்டினிபேந்தடி இந் திக தெய்ைிதநன் (Home Worker interview, 2011). 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் இகடத்ைர்ைபிடம் ட்டும் தொடர்பு 

கத்ிபேக்ைின்நணர். இர்ைலக்கு இகடத்ைர்ைபிடதொ அல்னது உள்லர் 

ெப்கபர்ைபிடதொ ங்ைள் குகநைகப பன்கப்தற்கு துொை ந் தனுள்ப 

ிபம் தரிில்கன. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்ைள் ொழ்ொொத்க 

க்ைகப்தற்கும் தொடர்ந்து தகன ைிகடப்தக குநித்தும் அடிக்ைடி ைகன 

தரிிக்ைின்நணர். அர்ைள் ிணெரி ொழ்ந்து அர்ைள் ிகனில் ொக்ைத்கதொ 

ொற்நங்ைகபதொ ற்தடுத்தும் அபிற்கு ிநன் இல்கன ன்று தரிிக்ைின்நணர். 

N2A:  ொங்ைள் இப்ததொது டீ்டினிபேந்தடி தகன தெய்ைிதநொம், எபேர் அப்தர் 

தைொண்டுந்து பேொர். அரிடம் அக ததற்றுக்தைொள்தொம், அப்தர் ந் 

ிறுணத்துகடது ன்று ங்ைலக்கு தரிொது, அப்தர்ைள் ங்தை அனுப்தப்தடுைிநது 

ன்றும் ங்ைலக்கு தரிொது. ீங்ைள் அப்தர் டுத்ொல் உங்ைலக்கும் ொங்ைள் 

கப்ததொம். ீங்ைள் அக எபே தக்ைத்ில் லிகத்து ொ அடிப்தகடில் 

ங்ைலக்கு ஊித்க ங்குரீ்ைள் (Home worker Interview, 2013). 

 இந் ஆய்ில் தங்தைற்நின் ொினொை டீ்டினிபேந்து தி புரிதர்ைள் 

ங்ைள் குகநைகப பன்கத்ணர். அர்ைள் ங்ைபிடம் உகொடி அர்ைபின் 

தகன சூகனப்தற்நி ைனந்துகொட இந் ொய்ப்கத தற்நணர். தனபேக்கும், 

எபேர் ங்ைள் தகன ெொர்ந் திச்ெகணைகப தைட்டநி பன்நது இதுத பல் 

பகநொகும். ொங்ைள் ிறுணத்ிடம் அர்ைலக்கு ஊித்க கூட்டி தைொடுக்ை 

தண்டும் ன்று ம்புொை அர்ைள் அடிக்ைடி தரிித்ணர். தலும் தஸீ்தட் 

உர்த்ப்தட்டொல் அர்ைள் ிைவும் ெந்தொெம் அகடொர்ைள் ன்று அர்ைள் 

தரிித்ணர். அர்ைதப ொற்நங்ைலக்கு ிகுக்ை படிபம் ன்தக குநித் 

ிிப்புண்ர்வு அர்ைலக்கு இல்கன. இந் திச்ெகணைகப குநித்து ஆய்வு டத்தும் 

ொங்ைள் அர்ைபின் ெொர்தொை க்ைொட தண்டும் ன்ந ிர்தொர்ப்கத ீண்டும் 

ீண்டும் குநிப்திட்டணர். ொங்ைள் அர்ைகப ெற்று தி ற்றும் அிைொம் 

தகடத்ர்ைபொய் ைற்தகண தெய்பம்தடி தைட்டுக்தைொண்தடொம். இது அர்ைலக்கு 

குப்தொை இபேந்து, அர்ைலக்கு உக்கூடி அகப்கத அர்ைபொல் ைற்தகண 

தெய் படிில்கன. இந் ஆய்நிக்கைின் ைண்டுதிடிப்புைகப குநித்து ொங்ைள் 

அர்ைபிடம் ிபக்ைிணததொலது அர்ைபின் ஊித்க உர்த்வும் அர்ைகப ல்ன 
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பகநில் டத் தண்டும் ன்றும் ிறுணத்ிடம் ொங்ைள் டுத்துகக்ை தண்டும் 

ன்று அர்ைள் னிபறுத்ிணர். 

 டீ்டினிபேந்து தி புரிபம் ொங்ைள் ந் தைொரிக்கைபம் கக்ை படிொது. 

ொங்ைள் அப்தர்ைகப உங்ைள் டீ்டிற்தை டுத்துக் தைொண்டு பேைிதநொம் ிபேப்தம் 

இபேந்ொல் தெய்பங்ைள் ிபேப்தம் இல்கன ன்நொல் தெய்ொீர்ைள், உங்ைலக்கு 

ைட்டுதடிொைில்கன ன்நொல் தகன தெய்ொீர்ைள் ன்று தெொல்லுொர்ைள் ொங்ைள் 

கபம் தைட்ை படிொது (Home worker interview, 2015). 

 தறு எபே ைிொத்ில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் எபே குலிணர் 

அர்ைலக்கு அப்தர் ிிதொைம் தெய்பம் ஆண் ைபேடன் எபே ெிக்ைனொண 

உநவுபகநக தைொண்டிபேந்ணர். அர்ைபின் னணிற்ைொை தெல்தடுொை உரிக 

தைொறும் இந் இகடத்ைர் அர்ைகப ன் ைட்டுப்தொட்டுக்குள் கத்ிபேந்ணர். 

‚ொங்ைள் எபே குடும்தொை இபேக்ைின்தநொம், ொன் அர்ைகப ிட்டுதன், 

அர்ைலகட ைர்ைள் கூட அர்ைகப அவ்ொறு ிட்டொட்டொர்ைள். ொன் 

அர்ைகப தொினொபர்ைபொை டத்துில்கன. ொன் அர்ைலக்கு அண்ன், 

அர்ைள் ங்ைள் ங்கை. ொங்ைள் எபே குடும்தம் ொிரி ொங்ைள் என்று தெர்ந்து 

தகன தெய்தொம் (Middleman interview, 2014). 

 தொினொபர்ைள் அர்ைள் ெொர்தொை அர் தில் அபிக்ை தண்டும் ன்று 

ிர்தொர்ைின்நணர். க தெய்ொலும் அர்ைபிடம் ஆதனொெகண ததறுொை 

னிபறுத்ிணர். 

 ‚அர் ொன் ங்ைலக்கு தகன பேதர், ீங்ைள் உங்ைள் ிர்ொைத்துடன் 

ஆதனொெகண ததறுது ததொன ொங்ைள் இரிடம் ஆதனொெகண ததறுதொம். அர் 

ங்ைபது ிர்ொைம். அர் ெரி ன்று தெொன்ணொல் ொங்ைள் தெர்தொம். ீங்ைள் 

ங்ைபிடம் ைனந்து ததெ தகில்கன. ீங்ைள் இரிடம் ைனந்து ததெிணொல் ததொதும் 

(Home worker interview, 2015). 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்ைள் ிகனக ிபக்கும்ததொலது 

அர்ைலக்கு அர்ைபின் ிகன ீது ந் ைட்டுப்தொடும் இல்கன ன்ந ண்த்க 

திிதனிக்ைின்நது. ந் உரிக குநித்து அர்ைலக்கு ிிப்புர்வு இல்கன ன்ந 

ண்த்க இது தலும் லுப்தடுத்தும் கைொை அகந்துள்பது. அர்ைலக்கு 

ிிதொை ெங்ைினி குநித் ிங்ைள் ைிகடக்ை தெய்து, ஊிம், ெப்கபர் ற்றும் 

திொண்டுைள் த்ிில் அர்ைள் தொில் ிகன குநித் அங்ைீைொம் ற்றும் அக 

ெொர்ந் உரிகைள், அத்துடன் அர்ைள் உரிகைள் ற்றும் தெனொண்கைள் குநித் 

புரிகன தம்தடுத்துற்ைொண ஆவு அர்ைபின் தொர்கில் ொற்நங்ைகப 
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ற்தடுத்கூடும் ன்று ிர்தொர்க்ைின்தநொம். எபே தபிப்தகடொண ற்றும் அர்ைகப 

உள்படக்ைி உரிக தைொபேம் தெல்பகந இபேந்ொலும், அணொல் அர்ைள் தகன 

இப்ததொ, அர்ைலக்கு ந் தொெொண தொிப்பும் இபேக்ைொது ன்ந உத்ொம் 

இபேந்ொலும், அர்ைபின் உரிகக தைொ உரிக உண்டு ன்ந புரில் ற்தடுற்கு 

இப்ததண்ைலக்கு அிைப்தடிொண ஊக்ைம் தக. 

குகநிர்த்ி தனொண்க பக்ிைள் ெொர்ந் திச்ெகணைள் ற்றும் 
ககநைள் 

 டீ்டினிபேந்தடி ைொனித்துகநில் திபுரிதர்ைள் குகநிர்த்ி 

தெல்பகநைகப தன்தடுத்துற்கு கடொை தன ைொிைள் உள்பொை ங்ைள் 

ஆய்வு ைண்டகடந்துள்பது. இந் ைொிைள், குகநிர்த்ி தெல்பகநைபின் 

தெல்தொட்கட குகநத்து, ணி உரிக துஷ்திதொைம் ீொண ிறுணங்ைள் ற்றும் 

துகநின் தெல்தொடுைள் ீது ொக்ைத்க ிகபிக்ைின்நது. டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ிறுணங்ைள், துகநிணொல் டிகக்ைப்தட்ட ற்றும் MSI 

ன்ணொர் தெனகவுைள் தைொள்கை கைினொண ொற்நங்ைள் தொினொபர்ைபின் 

குகநைள் அங்ைீைரிக்ைப்தடுற்கு ிறுணங்ைள் ிநன்தட ீர்வு ைண்டகடன் ீது 

ொக்ைத்க ற்தடுத்துைின்நது. உொொை, டீ்டினிபேந்தடி திபுரிது ETI ொல் 

அங்ைீைொம் ததற்நொலும், ிறுணங்ைள் இது ெொர்ந் தைொள்கைைகப 

கடபகநப்தடுத்தும் ன்ந ந் உத்ொபம் இல்கன. 

  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் க்கு ிிதொை ெங்ைினிில் ணி 

உரிக துஷ்திதொைம் ெொர்ந் குகநைலக்கு ீர்வு ைொண்தற்கு ிைத்ில் ஈடுதடும் 

ிறுணங்ைள் எபே தந் தொங்ைொண தெல்தொடுைகப தெல்தடுத் தண்டும். 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் குகநைகப ிர்த்ி தெய்ில் கடைகப 

உண்டுதண்ணுைிந உண்கொண திச்ெகணைள் ைண்டநிப்தட்டு தெர்க்ைப்தட்டுள்பண. 

 ிிதொை ெங்ைினிில் தபிப்தகடத்ன்க இல்னொது, தொடப்தட்ட 

க்கு ீிொை ற்றும் ைொனம் ைடத்ொல் டத்ப்தடும் ன்ந ம்திக்கைின்க 

தலும் தன்ணொட்டு ற்றும் தெல்தொட்டு ட்டத்ில் குகநிர்த்ி தெல்பகந 

குநித் தபிவு இல்னொல் இபேப்தது. இது தொினொபர், தொில் ெங்ைங்ைள் ற்றும் 

NGO     த்ிில் இவ்ொநொண தெனகவுைள் ெட்டபூர்ற்நது ன்ந ைபேத்க 

லுப்தடுத்துைின்நது. தொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைலகட திிிிைள் 

குகநிர்த்ி தெல்பகந குநித் தபிவு ற்றும் இம்பகநைள் ொினொை 

தொடப்தடும் க்குைபின் ிகபவு தொினொபர்ைபின் திச்ெகணக்கு ீர்ொை 
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அகொது ன்ந சூனில் ீின்நம் ெொொ தெனகவுைபின் உிக ொட 

ொட்டொர்ைள். உொொை, ETI ட இந்ி ெட்டத்ின் ொினொை ிறுணங்ைள் ங்ைள் 

அடித்ப ங்ைள் தெல்தடுத்துற்கு ததொறுப்ததற்ை கூநிது, இந் ைபேத்க உறுி 

தெய்ைிநது. இந் ஆய்ில் ிொிக்ைப்தட்ட தெனகவுைள் ிறுணங்ைபின் 

ிிபகநைகப அபல்தடுத்துற்கு தகொண ிநன் ற்றும் அர்ப்திப்பு 

இல்கன ன்தந இது ிபைதிக்ைின்நது. கூட்டகப்பு சுந்ிின்கக்கு இகொை 

ிிதொை ெங்ைினிில் தொிக்ைப்தட்ட அிைொம் ற்றும் ெபை ரீிினொண 

உநவுபகநைள் தொினொபர்ைள் ங்ைள் குகநைகப ிர்த்ி தெய்துதைொள்ில் 

கடொை அகந்துள்பது ன்று ிழ்ொட்டில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் 

உொம் பன்ணிகனப்தடுத்துைிநது. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்ைள் 

ொழ்ொொம் தொிக்ைப்தடனொம் ன்ந தத்கப்ததொக்ைி புைொர் தொடர்ற்கு துொை 

இந் கடைலக்கு ீர்வு ைொண்தது அெிம் . இந் ிங்ைபின் ஆய்வு 

தின்பேொறு: 

 ைிொப்புங்ைபில் தொினொபர்ைலக்கு ற்தடும் அனுதங்ைள் 

அர்ைலகட ீின்நம், அிைொம் ெொர்ந் ற்நகைகப டிகக்ைிநது. 

குநிப்தொை, அர்ைலகட ைர், குடும்தம், அர்ைலக்கு தகன ங்கும் ஆண்ைள், 

ைிொங்ைபில் ினவும் அிைொ ைட்டகப்புைள் ற்றும் ஈடுதொடுைபின் அடிப்தகடில் 

டிகக்ைின்நது. தொினொபர்ைபின் தொர்கில் கூட்டகப்புக்ைொண அர்ைபின் 

ிநன் ிை குகநொை உள்பது. ெற்று பன்பு க தொினொபர்ைபின் கூட்டகப்பு 

தெனொண்கக தம்தடுத்வும், ீி ற்றும் உரிக குநித் புரிகன 

உபேொக்குற்கும் தொண்டுிறுணங்ைள் ற்றும் தொிற்ெங்ைங்ைபின் தெல்தொடுைள் 

ிைக்குகநொைத இபேந்து ந்து. 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ததண்ைள் ிிதொை ெங்ைினிக ெொர்ந் ெபை 

உநவுபகநைபொல் சூப்தட்டுள்பணர். தொினொபர்ைள் ன்ந ிகனில் அர்ைள் 

அங்ைீைரிக்ைப்தடொொல் அர்ைகப திில் இபேத்துதர்ைள் அர்ைகப ஏய்வு 

தத்ில் தொ எபே தி தெய்தர்ைள் ன்று ைொண்திக்ைப்தடுைின்நணர். ததண்ைள் 

ெகல், தூய்கப்தடுத்துல் ற்றும் தொரித்ல் ததொன்ந திைகப தற்தைொள்லம் 

அத தத்ில், டீ்டினிபேந்தடி ெர்தெ ைொனித் துகநக்கு ொரிப்தொல் அர்ைள் 

உண்கொண தொினொபர்ைபொை ைபேப்தடுில்கன. இது தொனிண தொகுதொடுைகப 

தலும் லுப்தடுத்துைிநது. இந் ைொிைபொல் அர்ைள் ெபை ற்றும் அெில் 

ரீிொை ணிகப்தடுத்ப்தடுைின்நணர், ஏம்ைட்டப்தடுைின்நணர். ங்ைள் அங்ைீைொம் 



 

89 

 

ற்றும் தொதுைொப்திற்கு தரிந்துகக்ை ிநணின்நி தலும் அர்ைபின் ிகன குநித் புைொர் 

தொட குகநந் ொய்ப்புகடர்ைபொய் ைொப்தடுைின்நணர். 

         ற்றும் ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதது ததொன்ந அகப்புெொொ தகன பகநைள் தனொை ைொப்தடுைின்நது. 

ஆணொல், இந் ஆய்ில் ிொிக்ைப்தட்ட ீித்துகந ெொொ தெனகவுைள் ொினொை 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திக்கு ங்ைப்தடும் அங்ைீைொம் ைிெொை 

தறுதடுைின்நது. ிிதொை ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

இடம்ததறுக அங்ைீைரிக்ைொொலும் அர்ைகப தொினொபர்ைள் ன்று 

ற்றுக்தைொள்பொொலும் அர்ைள் ினக்ைிகக்ைப்தடுது ஊக்குிக்ைப்தடுைின்நது. 

தலும் தொினொபர்ைள் ற்றும் அர்ைபின் ெொர்தில் ொொடுதர்ைள் புைொர் 

தைொடுப்தற்ைொண ிைகப குகநக்ைின்நது. 

 தொினொபர்ைள், புைொர் தைொடுப்தற்கு ததொதுொண ைல், உரிக குநித் 

ிிப்புர்வு ற்றும் குகநிர்த்ி தெல்பகநில் திிிிைள் ொினொை 

ஈடுதடுது ததொன்நக தக. தொிற்ெொகனைள் ங்ைகப தொிற்ெொகனில் 

திபுரிதர்ைபிடிபேந்து ொறுதட்டு டத்துொை டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

தரிித்ணர். 

 ொரிப்தில் இகடத்ைர்ைள் ஈடுதடுத்ப்தடுொல் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைபின் தொில் ெொர்ந் அந்ஸ்ில் தபிவு இல்கன. தலும், திில் 

அர்த்துதர் ற்றும் தொினொபர்ைலக்ைிகடத உள்ப உநவுபகந ிறுப்தடொொல் 

அர்ைள் குகநைகப பன்கப்தற்ைொண ிைலம் குகநொைத உள்பது. 

அர்ைபின் தி குநித் தபிற்ந ிகனிணொல் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைலக்கு ெட்டத்ொல் ிர்ிக்ைப்தட்ட குகநந்தட்ெ ெட்டரீிொண 

தகைகப பூர்த்ி தெய்து ங்ைள் ைடக இல்கன ன்ந ிறுணங்ைபின் 

ண்த்க லுப்தடுத்துைின்நது. SCL ததொன்ந அகப்புைள் ிிதொை ெங்ைினிில் 

இடம்ததறும் குந்க தொில் குநித் அநிக்கைைள் தபிிடப்தட்டொல் தொைொண 

ிகபவுைள் உண்டொகும் தட்ெத்ில் ட்டுத திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைள் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் இபேப்தொை அங்ைீைரிக்ைின்நணர். தர்ைொனில் 

தங்தைற்ந ிறுணங்ைபிடம் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்ந் ெத்து 

தைொள்கை (equity Policy) இல்கன. தலும், குகநந்தட்ெ ஊிம் ங்குக எபே 

பக்ைிொண ிொை ைபேப்தடுக குநித்து ிறுணத்ிற்குள் ிொம் 

துங்ைப்தட்டுள்பொை எபே ிறுணம் தரிித்து (Brand Interview, 2014).   
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 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெட்டதடி ஊிர்ைள் அல்னது 

தொினொபர்ைள் ன்தக ததொபேட்தடுத்ொல், அர்ைபின் தொில் ெொர்ந் அந்ஸ்து 

குநித் தபிற்ந ிகனக திொண்டுைள் ெப்கபர்ைள் ற்றும் இகடத்ைர்ைள் 

லுப்தடுத்துைின்நணர். இதுத டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ங்ைகப குநித் 

தொர்ககபம் ங்ைபது உரிககபம் டிகக்ைின்நது. 

 இந் அநிக்கைில் பன்ணர் ிொிக்ைப்தட்டது ததொன்று ிறுணங்ைபொல் 

டிகக்ைப்தட்ட தெனகவுைபில் ைொப்தடுைின்ந தன கடைள், தொினொபர்ைள் 

அசு அகப்புைள் ற்றும் ெட்ட தெனகவுைகப ஆற்றுில் உள்ப 

திச்ெகணைலக்கும் ததொபேந்தும். தொல் ைொனிில் ிிதொை ெங்ைினிின் எபே 

ைிெொண தங்கு ிழ்ொட்டில் டீ்டினிபேந்தடி கைிணொல் கக்ைப்தடுைின்நது. ETI, 

BSCI ற்றும் ிறுணங்ைபின் ிிபகநைள் ததொன்ந தெனகவுைள் CSR ங்ைள் 

ைகடதிடிக்ைப்தடுக ஊக்குிக்கும் கைில் ன்ணொர் ிபகநைகப 

ஊக்குித்ொலும், CSR த்க தொக்ைி அர்ப்திப்புைள் ததபேம்தொலும் ததண்ைகப 

தைொண்டு குகநந் தெனினொண தொினொபர்ைகப தைொண்டு ொரிப்தில் ஈடுதடும் 

பபேம் ொடுைபினிபேந்து தைொள்பல் தெய்து அன் ொினொை தெனவுைகப 

குகநக்கும் தொக்ைத்துடன் தெல்தடும் ெர்தெ ிறுணங்ைபின் தைொள்கைக்கு 

பண்தொடொை அகந்துள்பது. ொரிப்பு ொடுைபின் ெட்டங்ைகப 

கடபகநப்தடுத்துில் உள்ப தனணீங்ைள் அனுடன் இகந்து குகநந் தொில் 

ஊிம் ததொன்ந ைொங்ைபொல் ொன் தன ிறுணங்ைள் இந் ொடுைபினிபேந்து 

தைொள்பல் தெய்ொை எபே ிறுணம் எப்புதைொண்டது (Brand Interview, 2013). குகநந் 

ஊித்ிற்கு ஆொொை ிபங்கும் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ததண் 

தொினொபர்ைகப திர்த்துற்கு ைொொை அகந்துள்ப ெபை-ததொபேபொொ 

ைொிைள் ிிதொை ெங்ைினிின் ெபைம் ெொர்ந் உநவு பகநைகப  

லுப்தடுத்துைின்நண. 

 கூட்டகப்தொை ெங்ைம் அகத்ல், தெனொண்க ற்றும் தகன 
இப்பு குநித் தம்: 

 கூட்டகப்பு இல்னொது, அநிொக, குகநந் அனுதம் ற்றும் 

ிிதொை ெங்ைினிில் திில் அர்த்துதர்ைலடன் ததச்சு ொர்த்கில் ஈடுதட 

ததொி ிநன் இல்னொக ஆைிக டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் பகநொை 

அல்னது பகநெொொ ிைபில் ங்ைள் குகநைகப பன்கப்தது அல்னது புைொர் 

ெர்ப்திப்தது ததொன்ந தெல்தொடுைபில் ஈடுதடுக தகுொை டுக்கும். இந் 
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ஆய்ின் தர்ைொனில் தங்தைற்ந டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ததண்ைள் ொங்ைள் 

பிில் தொிப்தகடக்கூடிர்ைள் ன்று ீண்டும் ீண்டும் தரிித்ணர். தலும், 

ங்ைலக்கு திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைள் குநித் அநிவு இல்னொொல் 

ிறுணங்ைபிடம் புைொர் தரிிப்தற்கு ொங்ைள் ற்நர்ைகப ெொர்ந்து இபேப்தொை 

தரிித்ணர். ணினும், இம்ொிரிொண புைொர் தெல்பகநைபொல் தனும் தன் 

இபேக்கும் ன்று அர்ைலக்கு ம்திக்கை இல்கன ன்று தரிித்ணர். 

  டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் கூட்டொை அசு அகப்புைலடன் 

ஈடுதடுக ஊக்குிப்தற்கு ிை அிைதடிொண ஆவு, ம்திக்கை பர்த்ல் ற்றும் 

கனகத்துத்க உபேொக்குது ிை அெிம். உொொை, ஆய்வு ெொர்ந் 

தர்ைொனில் அர்ைள் ிழ்ொட்டின் தொில் அகச்ெொை இபேந்ொல் டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிதர்ைலக்கு உவும் கைில் ன்ண ொற்நங்ைகப அநிபைம் தெய்ொர்ைள் 

ன்ந தைள்ிக பன்கத்தொம். தனர் இக எபே ெிக்ைனொண ற்றும் ைடிணொண 

தைள்ிொை தொர்த்ணர், தணணில் அெொங்ைம் அர்ைலக்கு உவும் ன்தக 

அர்ைபொல் புரிந்துதைொள்பபடிில்கன. தலும், ொற்நங்ைகப ற்தடுத்தும் 

அபிற்கு அர்ைலக்கு திதொ, அிைொதொ இபேப்தொை அர்ைள் ைற்தகண கூட 

தெய் படிில்கன. ெின தூண்டுலுக்கு தின்ணர் அர்ைள் இவ்ொறு தில் 

அபித்ணர். 

 அர்ைள் கொது தெய்ொர்ைபொ? அர்ைள் தெய்ொல் ன்நொை இபேக்கும். 

அர்ைள் ங்ைலக்கு ஏய்வூிம் ங்குொர்ைபொ? குந்கைபின் தொரிப்புக்தைன்று 

உி தெய்ொர்ைபொ? ொங்ைள் தன ைஷ்டங்ைகப ெந்ிக்ைிதநொம், இந் தகன ிைவும் 

ைடிணொணது, இது ொன் ொங்ைள் ிகணக்ைின்தநொம். (Home Worker interview, 2013). 

 குநிப்திட்ட ைட்ெி ீது ங்ைலக்கு ந் திடிப்பும் இல்கன ன்று 

ததொறுப்புைகப ட்டி ைிக்ைின்நணர். (NGO Interview, 2014). துகந ெொர்ந் MSI அல்னது 

ிறுணம் ெொர்ந் தெனகவுைள் ொினொை தடிொை அல்னது கநபைொைத 

புைொர்ைகப ெர்ப்திப்தொல் தொினொபர்ைள் ங்ைள் தகனக இக்கும் அதொம் 

உள்பது. இதுத டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் புைொர்ைகப தைொடுப்தில் அச்ெம் 

தைொள்ற்ைொண பக்ைி ைொொை அகந்துள்பது (Union interviews, 2011; NGO interviews, 

2013). 

 தபிப்தகடத்ன்க, ிிபகநைலக்கு உடன்தடுது ற்றும் 
ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் கடபகநைள் ெொர்ந் திச்ெகணைள்: 
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 ிைம் ற்றும் ணி உரிக ீொண க்ைி ொடுைள் ெகத ிைொட்டும் 

தைொள்கைைள் ற்றும் தன்ணொட்டு ிறுணங்ைலக்ைொண OECD  

Footwear homeworkers, Tamil Nadu.   

   

 Photo: Annie Delaney 
ிபகநைள், ிறுணங்ைள் தொடர் ைண்ைொிப்தில் ஈடுதடுக னிபறுத்துைிநது. 

இது எட்டுதொத் தபிப்தகடத்ன்கக அிைரிக்கும்தடி ிிதொை ெங்ைினிக 

தடி ைண்டகடந்து ஆப்தடுத்தும் ததொறுப்கத ிறுணங்ைள் ீது கக்ைிநது. 

ொங்ைள் உகொடல் தற்தைொண்ட திொண்டுைள் இத்துகந வ்ொறு தெல்தடுைின்நது 

ன்று ன்கு புரிந்ிபேக்ைின்நணர். தலும் ெப்கபர் துக எப்தந்ங்ைபில் 

ஈடுதடுைின்நணர் ன்று தரிபம். ணினும், அர்ைபின் ததொபேட்ைகப ொரிக்கும் 

தொினொபர்ைலக்கு குகநந்தட்ெ ஊிம் ைிகடக்ை தண்டும் ன்தக 

உறுிதடுத்தும் கைில் ந் தெல்பகநகபம் தெல்தடுத்ில்கன. 

 திொண்டுைள் ற்றும் ெப்கபர்ைபிகடத அல்னது ெப்கபர்ைபின் தறு 

திரிிக்கு இகடத ங்ைள் ொரிப்கத ொற்றுொல் திச்ெகணைகப 

ைண்டகடிலும், புைொர்ைகப தொடுப்திலும் அடிக்ைடி ெிக்ைல்ைள் ற்தடுொை NGO 
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    தரிிக்ைின்நணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ெொர்தில் புைொர்ைகப 

தொடொல் இபேப்தற்கு இக எபே ைொொை NGO    தரிித்ணர். ிிதொை 

ெங்ைினிில் தபிப்தகடத்ன்க இல்னொொல், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு 

ிிதொை ெங்ைினி குநித் அநிொகக்கு எபே ைொொை அகந்துள்பது. அர்ைள் 

ொபேக்கு திபுரிைிநொர்ைள் ன்தது அர்ைலக்கு தரிொது, தலும், கூனி தஸீ் தட் 

ற்றும் தகன தம் குநித் ந் ஆபம் அர்ைபிடம் இல்கன (NGOs interviews 

2012,2013,2014,2015). ததொதுொண ைல் இல்னொொல் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 

அனுகூனற்நர்ைபொய் ைொப்தடுைின்நணர். தணணில், ெப்கபர்ைபின் தொிற்ெொகன, 

ிப்பு ெங்ைினி அல்னது அர்ைள் ிொொண ஊித்க ததறுைிநொர்ைபொ ன்று 

ிப்தொய்வு தெய் ிைகப குநித் ைல்ைள் இல்னொர்ைபொை ைொப்தடுைின்நணர். 

தொில் உரிக துஷ்திதொைத்துடன் தொடர்புகட ெப்கபர்ைள், ொரிப்புைள் 

ற்றும் ஊிம் ெொர்ந் ைல்ைகப NGO    ற்றும் தொில் ெங்ைங்ைள் தத்துடன் 

ங்ை இனொல் இபேக்ைின்நணர். ணத, ெரிொண ைல் இல்னொின் 

அடிப்தகடில் திொண்டுைள் தைொரிக்கைைகப ள்லதடி தெய்ைின்நணர். தலும், ெினர் 

ங்ைள் ொரிப்கத தறு தொிற்ெொகனக்கு இடொற்நம் தெய்ொல் அந் 

எட்டுதொத் ிக்கைைள் தொிற்ெொகனைபின் எபே snapshot ங்ைி ொற்நக்கூடி 

ெின அம்ெங்ைகப அகடொபம் ைொண்திக்கும் ன்று ிர்தொர்க்ைப்தடுைின்நது. ங்ைள் 

தர்ைொனில் தங்தைற்ந எபேர் கூட ிக்கைைள் எபே குநிப்திட்ட ிிதொை 

ெங்ைினிின் துள்பிொண தொற்நத்க ங்ைகூடும் ன்று சுட்டிைொட்டில்கன. 

திொண்டுைபின் திிிிைள் ிக்கைைபில் தன குகநதொடுைள் உள்பொை 

எப்புக்தைொண்டணர். பனொொை, ிக்கைைள் பல் அடுக்கு தொிற்ெொகன 

ட்டத்ில் டத்ப்தடுைின்நண, தலும் தொினொபர்ைள் ிக்கைொபர்ைபிடம் ன்ண 

தெய்தண்டும் ன்று ிர்ொைங்ைள் பன் கூட்டித திற்றுிக்ைின்நணர். இது 

ிிதொை ெங்ைினிக ைண்ைொிப்தற்கு ிக்கை ொிரிக ட்டும் 

தன்தடுத்துின் ெட்டபூர்ொண ன்கக ெொர்ந் தன தைள்ிைகப லப்புைின்நது. 

 ிிதொை ெங்ைினிின் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் ிக்கை டத் 

இனொது, தபிப்தகடத்ன்க அகடற்கு எபே கடொை அகந்துள்பது. ொரிப்பு 

தெல்பகந ிக்கைின் தொக்ைம் அடிப்தகடில் தடி, பல் அடுக்கு ெப்கபர் 

ீத உள்பொை ததபேம்தொனொண துகந ெொர்ந் திிிிைள் தரிிக்ைின்நணர். பல் 

அடுக்குக்கு அப்தொல் தொினொபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் கூனி குநித்து ொங்ைள் ைொனி 

ிிதொை ெங்ைினிைகப உற்று தொக்ைிில் இில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் 

குகநந்தட்ெ ஊிம் ற்றும் இ அடிப்தகட உரிகைள் ததொன்நகைகப ததறுது 
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ீண்ட ைொனம் திடிக்கும் ன்று தபிப்தடுைிநது. ொங்ைள் உகொடல் தற்தைொண்ட 

ிறுணங்ைள் ங்ைள் ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் ினவும் திச்ெகணைள் 

ணித்ன்க ொய்ந்ல்ன ன்று எப்புக்தைொள்ைின்நணர் (Brands interviews, 2013, 2014). 

ததபேம்தொனொண திொண்டுைள் ங்ைள் ிிதொை ெங்ைினிில் இத ததொன்ந திச்ெகணைள் 

உள்பது ன்று எப்புக்தைொள்து, ிிதொை ெங்ைினிில் அகப்பு ெொர்ந் 

திச்ெகணைகப கைொப ைொனித்துகந குகநொண பற்ெிகத 

தற்தைொண்டுள்பது ன்று இது சுட்டிைொட்டுைின்நது. 

 ங்ைள் தர்ைொனில் தங்தைற்ந திொண்டுைள் ிிதொை ெங்ைினிில் 

தபிப்தகடத்ன்க ற்றும் ைண்ைொிப்பு ெொர்ந் திச்ெகணைலக்கு ீர்வுைொணும் 

கைில் ெின பக்ைி அணுகுபகநைகப கைொலைின்நணர். பனொொை, எபே 

ிிதொை எப்தந்த்க ததறுற்கு பன் ெப்கபர்ைள் பன்ணத ீர்ொணிக்ைப்தட்ட 

ிிபகநைகப ெந்ிக்ை தண்டும். இண்டொொை, பன்நொம் தர் 

ிக்கைொபர்ைபொல், குநிப்திட்ட இடத்ில் ஆய்வு தற்தைொள்து (Spot checks)      

ைண்ைொிப்பு அகக்ைப்தடுது ிறுணங்ைபின் திிிிைள் ிக்கை தெல்பகந 

ற்றும் அன் ிநகண குநித்து ைபேத்து தரிித்ணர். ிறுணங்ைள் ந் அபிற்கு 

தரிிக்ைின்நணர் ன்தது தரிில்கன, ஆணொல் அிைதடிொண ொரிப்பு கடததறும் 

ைீழ்ட்ட அடுக்குைபின் ீது ெற்தந ைணம் தெலுத்ப்தட்டொல் இந் ைகன ிை 

பிொை ததற்றுிடனொம் ன்று MSI  ற்றும் துகந ெொர்ந் பகணப்புைபின் ஊிர்ைள், 

திொண்ட் ற்றும் ெப்கபர்ைலடன் டத்ப்தட்ட தர்ைொல்ைள் சுட்டிைொட்டுைின்நண. 

எபே திொண்டு, அர்ைபின் ைொனிைகப டீ்டினிபேந்து திபுரிதர்ைள் கப்தக 

ொங்ைள் ைண்தடொம் ன்தக அநிந்து ஆச்ெரிம் அகடந்ணர். தணணில், ைபத்ில் 

ைண்ைொிப்பு திில் அர்ைபின் தன ஊிர்ைள் ஈடுதட்டுபேைின்நணர் (Brand Interview 

2014). 

 ொங்ைள் உகொடல் தற்தைொண்ட ெின துகந ெொர்ந் திிிிைள், 

ெப்கபர்ைள் ெபை ங்ைலக்கு ைட்டுப்தடுக தம்தடுத்துற்கு திொண்டுைள் 

ெப்கபர்ைலக்கு குநிப்திட்ட ெலுகைைகப ங்ைனொம். ெப்கபர்ைலக்கு ெலுகைைகப 

ங்குது ிைவும் அெிொணது. இந் ெலுகைைகப ங்குன் பக்ைி ி 

ெப்கபர்ைலடன் ீண்ட ைொன உநவுைகப ற்தடுத்ி திற்ைொனத்ில் எப்தந்ங்ைலக்கு 

உத்ொம் தைொடுப்தது ஆகும் ன்று எபே துகந ெொர்ந் திிிி ிரித்ொர். 

ணினும், இம்ொிரிொண ெலுகைைகப அநிபைப்தடுத்துொல் ட்டும் 

ைொனித்துகநில் ினவும் ிகனற்ந தகன சூல் ற்றும் குகநொண 

ஊித்ிற்கு ீர்வு ைொ படிபம் ன்தது தபிற்நொை உள்பது. ஆணொல் 
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இம்ொிரிொண பன்தணற்நங்ைகப அகடபம் ொய்ப்புைள் ிைக்குகநவு ன்று 

ஆொங்ைள் சுட்டிைொட்டுைிநது. ெப்கபர்ைலக்கு ங்ைப்தடும் ெலுகைைலடன் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் தகன சூல் ற்றும் உரிக தம்தொட்கட 

இகப்தன் ொினொை ைொனி ிிதொை ெங்ைினிில் அகப்பு பகந ெொர்ந் 

திச்ெகணைலக்கு ீர்வு ைொ எபே ிொை அகபம்.  

 ிிதொை ெங்ைினிின் பல் அடுக்குக்கு அப்தொல் குநிப்தொை  

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ஈடுதடுத்ப்தடும் அடுக்குைகப அகடொபம் (trace) 

    து ைிட்டத்ட்ட ெொத்ிற்நது ன்று ிறுணங்ைள் தரிிக்ைின்நணர். ETI ின் 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் ிட்டம், ிிதொை ெங்ைினிைள் ைண்டகடப்தட்டு 

கதடம் ஆக்ைப்தடனொம் ன்தக ிபக்ைிபள்பது.  டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் 

திைள் ெொர்ந் தைொள்கைைள் ETI ில் ற்றுக்தைொள்பப்தட்டொல் ிிதொை 

ெங்ைினிில் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திைள் ிறுணங்ைபொல் ற்றுக்தைொள்பப்தட்டு 

அக குநித் அர்ைபின் அற்திப்பும் தம்தடுத்ப்தட்டது. ணினும், டீ்டினிபேந்தடி 

தெய்பம் திைகப ததொபேத்கில், ETI ின் (Base code) க்கு ிறுணங்ைகப 

இங்ை கக்ை படிில்கன. (NGOs and industry represtatives interviews, 2013,2014).  

தல்தறு தெனகவுைள் ெப்கபர்ைகப ிறுணங்ைபின் CSR ங்ைலக்கு இங்ை 

ஊக்குிப்தற்கு துொை ன்ணொர் ிபகநைகப ஊக்குித்ொலும் திொண்டின் CSR 

ெொர்ந் தைொள்கை ற்றும் தகக்கு இகடத தொல் ினவுொை தரிிக்ைின்நது. 

தணணில், திொண்டுைபின் தைொள்பல் தைொள்கைைபின் ீர்ொணத்ின் தடி 

ிறுணங்ைபின் தொக்ைம், ிகனக குகநப்தத ஆகும். CSR ங்ைள் ற்றும் 

தைொள்பல் தைொள்கைக்கு இகடத தற்நம் தொடபேைின்நது. தலும் இந் 

அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட ீின்நம் ெொொ தெனகவுைள் இந் திச்ெகணக்கு 

ீர்வு ைொ நிது. 

 இந் அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட ைொனித்துகநபடன் ெொர்ந் 

ீித்துகந ெொொ தெனகவுைள் திொண்டுைபின் தைொள்பல் தைொள்கைைலடன் 

தொடர்புகட ணி உரிக ீநல்ைலக்கு ீர்வுைொ படிில்கன. தலும், ிை 

ெலுகைைகப ணி உரிகைலடன் எப்திட்டு தொர்க்கும் பற்ெிைள் இல்னொத, இன் 

ிகபொை தரிடும் திச்ெகணைலக்கு ீர்வு ைொண்தில் கடொை அகந்துள்பது. 

டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைபின் ‚தொினொபர்‛ ன்ந ிகன தபிொை இல்னொொல் 

திொண்டுைள் ற்றும் அர்ைகப திினர்த்துதர்ைள் அர்ைலக்கு குகநந்தட்ெ 

ஊிம் ற்றும் ெபை தொதுைொப்பு ெலுகைைள் அபிப்தக ிர்த்துிடுற்கு 

ிகுக்ைின்நது. தலும், டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் ன ொரிங்ைள் ொினொை 
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ங்ைப்தடும் குகநந் ெலுகைைகப ததந பற்ெிைகப தற்தைொள்லொறு தரிந்துக 

தெய்ைின்நணர். இந் ைொிைபொல், இந் ஆய்ில் ிொிக்ைப்தட்ட ீின்நம் ெொொ 

தெனகவுைள் ொினொை டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திைலக்ைொை ங்ைப்தடும் 

அங்ைீைொம் ற்றும் குகநைகப ிர்த்ிதெய்ிலும் ைிெொை தறுதடுக 

ைொனொம்.  

தபிவு, ம்திக்கை ற்றும் ெட்டபூர்த்ன்க ெொர்ந் ிங்ைள் 

 டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைலக்கு புைொர் தொடுப்தற்கு உள்ப ொய்ப்புைள் 

குநித் ிிப்புர்வு இல்கன. தலும் தபிின்க ற்றும் தெல்தொட்டு ட்டத்ில் 

ிறுணங்ைபின் டத்க ீது ம்திக்கைற்ந ன்க இக தலும் 

லுப்தடுத்துைிநது. தன்ணொட்டு ட்டத்ில் இத ிகன ினவுைின்நது. ெபை 

அகப்புைள் தன்ணொட்டு தெனகவுைள் குநித் தபிவு இல்னொக குநித்தும் 

அற்நின் ீது ங்ைலக்கு ம்திக்கை இல்கன ன்தகபம் தபிப்தடுத்ிணர். NGO     

ETI ன் தெல்பகந ீது ங்ைலக்கு ம்திக்கை இல்கன ன்ந ைகனக 

தபிப்தடுத்ிணொர்ைள். எபே புைொர் தொடர்து குநித்து ெிந்ிக்கைில் அது எபே ீண்ட 

தெல்பகநொகும். அணொல் ந் ிகபவும் உண்டொைொது, ிகனக தலும் 

தொெொணொல் அந் புைொர் அனட்ெி தடுத்ப்தடும். (NGOs interview 2013, 2014). ETI, 

டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தகனக்கு ிரிொண தைொள்கைைகப ற்தடுத்ிபள்பது. 

ணினும், ட இந்ிொில் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் தகன ெொர்ந் ிட்டம் இந் 

தொினொபர்ைபின் ஊித்க அடிப்தகட குகநந்தட்ெ ஊிிற்கு இகொை 

தம்தடுத்துில் திொண்டுைள் தொல்ி அகடந்க டுத்துக்ைொட்டுைிநது. இது ETI 

ின் அடிப்தகட ிிைபின் இக்ைத்க ிடவும் ிைக் குகநொணது. 

ைொனித்துகநில் டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் தொடர்தொை ிொிக்ைப்தட்ட 

ீித்துகந ெொொ தெனகவுைலக்கு ிரிொண ற்றும் பிில் அணுைக்கூடி 

குகந தனொண்க தெல்பகநைள் அகக்ைப்தடில்கன. 

 குகநிர்த்ி தெல்பகந தொடர்தொண ந் தெல்பகநபம் 

தங்குொர்ைலடன் ஈடுதட்டொை உறுி தெய் படிில்கன. தலும் ொங்ைள் 

உகொடல் தற்தைொண்ட ததபேம்தொனொணர்ைபிடம் குகநிர்த்ி தெல்பகநைபின் 

ொய்ப்புைள் குநித் தபிவு இல்கன. இந் அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட ிறுணம், 

துகந ற்றும் தன தங்குொர்ைபின் தெனகவுைலக்கு உரி குகநதனொண்க 

குநித் தபிவு இல்கன. தொினொபர்ைள் குகநிர்த்ி தனொண்கின் தடிைகப 

புரிந்துதைொள்ப தண்டும். தெல்பகநைள் குநித்து தொினொபர்ைலடன் ஆதனொெகண 

தற்தைொண்டு ைல்ைள் தரிொநப்தட தண்டும். இந் தெல்பகநைபில் 
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ஈடுதடுொல் ற்தடக்கூடி ிகபவுைள் ற்றும் தன்ைகப ிப்திடக்கூடி 

அபிற்கு ைல் ததற்நிபேக்ை தண்டும்.    

பக்ைி தடிப்திகணைள் 

 இந் க்கு ணிர் ற்றும் தொினொபர் துஷ்திதொைம் ற்றும் 

தொினொபர்ைள் குகநிர்த்ிக ொடுற்கு அகப்பு பகநினொண கடைள் 

ெொர்ந் தல்தறு தங்குொர்ைபின் திிபத்ங்ைள் குநித் புரில் உண்டொகும்தடி தன 

தனுள்ப தடிப்திகணைகப ங்ைிபள்பது. குகநிர்த்ி ீொண தன்ணொட்டு 

ிைங்ைபின் ணப்தொன்க ற்றும் டத்கைள், குநிப்தொை, ிிதொை ெங்ைினிில் 

ஈடுதடும் அகணத்து தொினொபர்ைபின் ணி உரிக ெொர்ந் ிங்ைள் எபே ததரி 

ெொனொைத இபேந்து பேைிநது. டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் அங்ைீைரிக்ைப்தடொல் 

இபேப்தொலும் ததொறுப்புள்ப குகநிர்த்ி தெல்பகநைள்  குநித்து ிறுணங்ைள் 

ெபை அகப்புைலடன் ததச்சுொர்த்கில் ஈடுதடொொலும் ைொனித்துகநின் 

ிிதொை ெங்ைினிில் திபுரிபம் தொினொபர்ைள் குகநைகப ிர்த்ி தெய்து 

தைொள்ில் ிகனொண கடைகப உபேொக்குைின்நது ன்தத ஆய்ின் எட்டுதொத் 

ைண்டுதிடிப்தொை அகந்துள்பது. 

 ணி உரிகைலக்கு தனொை ிைத்க இக்கும் ைொிைலக்கு 

பன்னுரிக ங்கும் ிை கடபகநைள் இந் அநிக்கைில் ிொிக்ைப்தட்ட 

ிறுணம், துகந ற்றும் MSI ைபில் ிை அடிப்தகடொண CSR ங்ைள் 

தெல்தடுத்ப்தடுக கட தெய்ைிநது. ன்ணொர் தெனகவுைபின் 

ிிபகநைகப ீறுொல் ிறுணங்ைலக்கு உண்டொகும் ிகபவுைள் ிைக் குகநவு. 

தலும், இக்ைம் ெொர்ந் திச்ெொங்ைள் ைொனித்துகநில் தர்கநொண 

ொற்நங்ைகப ிகபிக்ை பக்ைி தூண்டுனொை இபேப்தினும் தொினொபர்ைபின் 

திிிித்தும் இல்னொல் ிை கடபகநைபில் ிை குகநொண ொக்ைத்கத 

ற்தடுத்படிபம் 

 தின்ணனொகட ற்றும் ைொனித்துகநக்கு ததொதுொண குகநிர்த்ி 

தெனகவுைள், துகந லி திொந்ிங்ைள் ொரிொண தலும் தன்ணொடுைள் 

ற்றும் தெல்தொடு ட்டத்ிற்கு உரி டடிக்கைைபொை இபேக்ை தண்டும். 

தொினொபர்ைலக்கு தனுள்ப குகநிர்த்ி தெனகவுைள் ற்றும் ீர்வுைகப 

அணுகும் தடிைகப லுப்தடுத் துொண பக்ிைகப உபேொக்ை ிைங்ைள் ற்றும் 

ெபை இக்ைங்ைள் இந் தடிப்திகணைகப ைபேத்ில் தைொள்பதண்டும்.  

ிைங்ைள் ற்றும் ீித்துகந ெொொ தெனகவுைலக்ைொண தடிப்திகணைள் 
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ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் கடபகநைள் ற்றும் பல் அடுக்கு ெப்கபர்ைலக்கு 

அப்தொல் தென்நகடது: 

 ைொனி க்கை ததொபேத்க பல் அடுக்கு ெப்கபபேக்கு அப்தொல் 

ததொறுப்ததற்தது ற்றும் ொக்ைத்க ற்தடுத்துது ன்ந பக்ைி ெொல்ைலக்கு ீர்வு 

ைண்டகடத எபே பக்ைி தடிப்திகணொை தபிப்தட்டுள்பது.  

ிிதொை ெங்ைினிைபின் ைீடுக்குைபில் ங்ைப்தடும் ஊிம் ற்றும் தகனின் 

ிகனற்நத்ன்கின் ீது ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் தைொள்கை தடிொை 

ொக்ைத்க ற்தடுத்துைின்நது. குகநந்தட்ெ ஊிம் ததொன்ந அடிப்தகடொண ங்ைள் 

ைகடதிடிக்ைப்தடொற்கு ிறுணங்ைலக்குள்தப CSR  ிிபகநைள் ற்றும் 

தைொள்பல் கடபகநக்ைிகடத ினவும் ிகனற்ந ன்க ததபேம் 

தங்ைபிக்ைின்நது. ிைக் தைொள்பல் தெல்தொடுைகப இக்கும் ிகன, 

ொரிப்புக்ைொண தம் ற்றும் ம் ததொன்நற்றுக்கு இகொை CSR  ங்ைள் ீது 

அக்ைகந தெலுத்ப்தட தண்டும். இவ்ொறு தெய்ற்கு ீித்துகந ெொொ 

தெனகவுைபின் தெல்தொடுைபின் ிநன் தம்தடுத்ப்தட தண்டும். ற்ததொது 

இம்ொிரிொண தெனகவுைள் ற்றும் ிட்டங்ைபில் தங்தைற்கும் CSR திிிைலக்கு 

ிறுணங்ைபின் தைொள்பல் கடபகநைபின் ீது ொக்ைத்க ற்தடுத்க்கூடி 

அபிற்கு அிைொம் இல்கன. இந் ற்நத்ொழ்க ெீகக்ை தன்ணொட்டு 

தெனகவுைள் தைொள்கைைகப ற்தடுத் தண்டும். தலும் ிறுணங்ைலக்குள் 

ிிதொை ெங்ைினி தனொண்க ெொர்ந் படிவுைகப டுப்தர்ைள் ீது ைணம் 

தெலுத் தண்டும். 

ீித்துகந ெொொ தெனகவுைபின் கனகத்தும்: திொண்டுைபின் ிிதொை 

ெங்ைினிில் இடம்ததறும் டீ்டினிபேந்தடி தெய்பம் திைகப அங்ைீைரிப்தக 

தம்தடுத் தைொள்கை ற்றும் ிட்ட பகணப்புைள் தக. தலும், டீ்டினிபேந்தடி 

திபுரிக கட தெய்பம் பற்ெிைகப கைிட்டு தொினொபர்ைபின் தகன 

சூல்ைகப தம்தடுத்துில் ைணம் தெலுத் தண்டும். 

ெப்கபர்ைள் ீது திொண்டுைலக்குள்ப உந்து ெக்ிக அிைரிக்ை கூட்டொை 

தெல்தடுது: ெின ைொனி திொண்டுைள் ிிதொை ெங்ைினிில் குந்க தொில் 

ெொர்ந் ிெொகில் கூட்டொை தெல்தட்டணர். டீ்டினிபேந்தடி திபுரிபம் 

தொினொபர்ைபின் தம்தொட்டிற்ைொை இதொிரிொண அணுகுபகநைகப 

தன்தடுத்னொம். திண்டுைள் என்றுகூடி அர்ைள் ததொதுொை தன்தடுத்தும் 

ெப்கபர்ைள் ீது ங்ைபது எபேித் உந்துெக்ிக தம்தடுத்னொம். தலும் NGO     

ற்றும் தொிற்ெங்ைங்ைலடன் கூட்டகத்து டீ்டினிபேந்தடி திபுரிதர்ைள் 
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தொிற்ெொகனில் திபுரிதபேக்கு இகொை ெலுகைைகப ததறுற்கு 

பற்ெிைகப டுக்ைனொம்.  

ெபை அகப்புைலடன் ததச்சுொர்த்கைகப தம்தடுத்துது:ணி உரிக 

துஷ்திதொைங்ைகப அம்தனப்தடுத்தும் ெபை இக்ைங்ைலம் திச்ெொங்ைகப 

திொண்டுைள் குற்நம் கூறுைின்நண. திொண்டுைபின் திிபத்ங்ைள் அல்னது 

தெனற்நன்க குநித்து NGO     அிபேப்ி தரிிக்ைின்நணர். திொண்டுைள் ற்றும் 

அகப்புைபிகடத கடததறும் ததச்சுொர்த்கைள் உறுிொண தெல்தொடுைலக்கு 

ிகுக்ை தண்டும். இபே திரிிணர்ைபொல் அங்ைீைரிக்ைப்தடும் துஷ்திதொைங்ைலக்கு 

திண்டுைள் உறுிொண ீர்க ைண்டகடில் ிபேப்தத்க ிபைதிக்ைின்ந கைில் 

ெபை அகப்புைள் திொண்டுைள் ீது ம்திக்கை கப்தொர்ைள் ன்று ிர்தொர்க்ை 

படிொது. 

தன்ணொட்டு ற்றும் தெல்தொடு ட்டத்ில் ிிதொை ெங்ைினி ற்றும் 
குகநிர்த்ி தெல்பகநைபின் தபிப்தகடத்ன்க: 

 தன்ணொட்டு ட்டத்ில் ிறுணங்ைள் துகந ெொர்ந் ற்றும் MSI ிணொல் 

தபிொண ற்றும் தபிப்தகடொண குகநிர்த்ி தெல்பகநைள் தலும் 

தெல்தொட்டு ட்டத்ில் அற்கந ிகநவு தெய்பம் தெல்பகநைள் 

உபேொக்ைப்தடொொல் ிிதொை ெங்ைினிின் அகப்புபகந ெொர்ந் திச்ெகணைகப 

அகடொபம் ைண்டு, ீர்வு ட்டப்தடுது தொடர்ந்து தொல்ிகடற்கு பக்ைி 

தங்ைபிக்ைின்நது. 
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