
பனன்னனாடன்டு மமே நனாளன் – 1 மமே, 2019
ஒவன்வவனாரு ஆணன்டுமேன் மமே 1 அனன்று பனன்னனாடன்டு உழழைபன்பனாளரன்களன் நனாழள வீதிபன் 
மபனாரனாடன்டஙன்களன்,மவழலை நநிறுதன்தஙன்களன் என வதனாழிலைனாளரன்களன் வகனாணன்டனாடுகிறனாரன்களன். சுதநன்திர 
வதனாழிலைனாளரன்களன் சஙன்கமேன்(Free Workers Union - FWU) மேறன்றுமேன் உலைக வதனாழிலைன்துழற 
வதனாழிலைனாளரன்களன்(Industrial Workers of the World - IWW) கூடன்டழமேபன்பினனாலைன் வதனாடஙன்கபன்படன்ட இநன்த 
மமே நனாளன் அழழைபன்பினன் மூலைமேன் உலைவகஙன்குமேன் அடிதடன்டு உழழைகன்குமேன் மேகன்களன் மேதன்தியிலைன் 
வசயலைன்படுமேன் சஙன்கஙன்களன் மேறன்றுமேன் வதனாழிலைனாளரன் இயகன்கஙன்களன் தஙன்களது மமே நனாளன் நநிகழைன்வுகழள 
இழணதன்துகன் வகனாளன்ளுமேனாறுமேன் அதனன் மூலைமேன் வதனாழிலைனாளரன் மபனாரனாடன்டஙன்களநினன் ஒரு பனன்னனாடன்டு 
மகனாணதன்ழத அழனவரநினன் பனாரன்ழவகன்கு வகனாணன்டு வருமேனாறுமேன் ஊகன்குவிகன்க விருமேன்புகிமறனாமேன்.

வதனாழிலைனாளரன்களுமேன் மேனாணவரன்களுமேனாகிய நனாமேன், ஒருவருகன்கு ஒருவரன் ஆதரவனாயன் நநிறன்கிமறனாமேன், 
ஏவனனநிலைன் நனாமேன் அழனவருமேன் லைனாப மநனாகன்கதன்திலைனான நலைனன்களுகன்கு எதிரனான 
மபனாரனாடன்டஙன்களநிலைன் இழணநன்திருகன்கிமறனாமேன். நநிதி நநிழலை அறிகன்ழககளநிலைன் சமூக 
நலைதன்திடன்டஙன்களுகன்கு குழறகன்கபன்படுமேன் நநிதி, அயலைன் பணநிமுழற (outsourcing), மமேனாசமேனான ஊதிய
நநிழலைழமே, தனநியனாரன்மேயமேன், அதிகரநிகன்கினன்ற வனாழைன்கன்ழக வசலைவு மேறன்றுமேன் கலைன்விசன் வசலைவு 
மபனானன்ற சிலை உலைக வபனாருளனாதனார அழமேபன்பினன் சிலை அறிகுறிகளனாக இருகன்கினன்றன. உழழைபன்பு 
சுரணன்டழலையுமேன், மபனாடன்டிழயயுமேன் அடிபன்பழடயனாககன் வகனாணன்ட இநன்த வபனாருளநியலைன் அழமேபன்பு 
நமேன்முழடய வனாழைன்வினன் அழனதன்து அமேன்சஙன்கழளயுமேன் வணநிகமேயமேனாகன்குகிறது.

பளன்ளநி, கலைன்லூரநி,பணநியிடமேன் மேடன்டுமினன்றி குழைநன்ழத முதலைன் இழளஞரன் வழர வசயலைன்திறழன 
அதிகரநிகன்கசன் வசனாலைன்லி வதனாடரன்நன்து வகனாடுகன்கபன்படுகினன்ற அழுதன்தமேனானது மிகபன் வபரநிய 
அதிருபன்தியனான ஒரு நநிழலைழய ஏறன்படுதன்தி இருகன்கிறது. 

முதலைனாளநிதன்துவ அழமேபன்புமேன் அதனன் மதச அரசு கடன்டழமேபன்புமேன் ஒடுகன்குமுழறயனான சமூக 
கடன்டழமேபன்பிலைன் இருநன்து விடுவிகன்குமேன் திறனன் (development of emancipatory capabilities) வளரன்சன்சிழய 
விட மபனாடன்டிகன்குமேன் லைனாபதன்திறன்குமமே முகன்கியதன்துவமேன் வகனாடுகன்கினன்றது.

நனாமேன் இநன்த நநிழலைழமேழய சறன்மற அழசதன்து பனாரன்தன்து விடன்டு மேடன்டுமேன் வசலைன்லை விருமேன்ப விலைன்ழலை. 
மேனாறனாக, நனாமேன் இநன்த நநிழலைழமேழய முறன்றிலுமேன் வவறன்றி வகனாளன்ள நநிழனகன்கிமறனாமேன்.

முதலைனாளநிதன்துவ அழமேபன்பனானது ஒரு பனன்னனாடன்டு அழமேபன்பனாக இருகன்குமேன்மபனாது, பனன்னனாடன்டு 
வதனாழிலைனாளரன்களுமேன் ஒனன்றனாக இழணய மவணன்டிய மதழவ உளன்ளது. எலைன்ழலைகளன் கடநன்து நனாமேன் 
ஒனன்றிழணயுமேன் மபனாது ஏறன்படுமேன் பனன்னனாடன்டு வதனாழிலைனாளரன்களுகன்கு இழடமயயனான இழணபன்பு 
எனன்பது ஒவன்வவனாரு மதசதன் வதனாழிலைனாளநியினன் நநிழலைழமேழய அழனவரநினன் பனாரன்ழவகன்குமேன் 
வகனாணன்டு வசலைன்லை உதவுமேன். மமேலுமேன், நமேது வதனாழிலைனாளரன்களநினன் உழழைபன்பு சுரணன்டலைன், மமேனாசமேனான
வனாழைன்கன்ழக நநிழலைழமே, பணநியிடசன் சூழைலைன் மபனானன்றழவகளுகன்கு எதிரனான மபனாரனாடன்டஙன்களுகன்கு 
புதிய ஆறன்றழலையுமேன், புதிய வசயலைன் எலைன்ழலைகழளயுமேன் வகனாடுதன்து உதவுமேன். 



ஒமர வதனாழிலைன்துழறயினன் உறன்பதன்தி வழளயதன்திலைன்(value added chain) ஈடுபடுமேன் வதனாழிலைனாளரன்களன் 
பனன்னனாடன்டு அளவிலைன் ஒனன்று மசரன்நன்தனாலைன் நமேது கூடன்டுமபர சகன்தி எனன்பது பலை மேடஙன்கு வபருகுமேன். 
எடுதன்துகன்கனாடன்டனாக, நனாமேன் இழத கறன்பழன வசயன்து பனாரன்கன்கலைனாமேன். பி.ஏ.எஸன்.எபன் (BASF, Germany) 
மவதியியலைன் நநிறுவனமேன், மலைனாமினன், மேரநிகன்கனானனா (LOMIN, Marikana/South Africa) சுரஙன்க 
நநிறுவனதன்தினன் முதனன்ழமே வனாடிகன்ழகயனாளரன். மவழலை நநிறுதன்ததன்திலைன் ஈடுபடன்ட மலைனாமினன் சுரஙன்கதன்
வதனாழிலைனாளரன்கமளனாடு, பி.ஏ.எஸன்.எபன் வதனாழிலைனாளரன்களுமேன் ஒனன்றனாக இழணநன்து இருநன்தனாலைன் 
விழளவு எனன்னவனாக இருநன்திருகன்குமேன்? ஒரு மவழள சுரஙன்கதன் வதனாழிலைனாளரன்களன் படுவகனாழலை 
தடுகன்கபன்படன்டு இருகன்கலைனாமேன்.

மேறன்றுவமேனாரு உதனாரணமேன். இலைஙன்ழகயினன் ஆழட உறன்பதன்தி துழறயிலைன் மவழலை வசயன்த 
வதனாழிலைனாளரன்களன் (H&M சிலைன்லைழர விறன்பழன நநிறுவனதன்திறன்கு ஆழடழய உறன்பதன்தி 
வசயன்தவரன்களன்) அவரன்களநினன் அடிபன்பழட வனாழைன்வனாதனார மதழவகன்கு மபனாதிய ஊதியதன்திறன்கனான 
மபனாரனாடன்டமேன் வசயன்தனரன். அமத நனாளநிலைன், ஐமரனாபன்பிய ஒனன்றியமேன் மேறன்றுமேன் அவமேரநிகன்க ஐகன்கிய 
நனாடுகளநினன் எசன் & எமேன் கழடதன் வதனாழிலைனாளரன்களன் வவளநியிலைன் நநினன்று இலைஙன்ழக ஆழட உறன்பதன்தி 
வதனாழிலைனாளரன்களநினன் மபனாரனாடன்டதன்திறன்கு ஆதரவனாக நநினன்றனரன். ஆழடழய உறன்பதன்தி 
வசயன்தவரன்களன், சிலைன்லைழர வரன்தன்தக நநிறுவனதன்திலைன் மவழலை வசயன்யுமேன் வதனாழிலைனாளரன்களன் மேறன்றுமேன் 
வனாடிகன்ழகயனாளரன்களன் என ஒமர உறன்பதன்தி வழளயதன்திலைன் வருகினன்ற அழனதன்து தரபன்புமேன் ஒனன்று 
மசரன்நன்து வதனாழிலைனாளரன்களன் பிரசன்சிழனகன்கு ஆதரவனாக ஒரு அழுதன்ததன்ழத ஏறன்படுதன்த முடியுமேன் 
எனன்பழதமய இநன்த நநிகழைன்வு கனாடன்டியது.

இமதமபனாலைன், அமமேசனானன் நநிறுவனதன்தினன், சரகன்கு மபனாகன்குவரதன்து நநிழலைய வதனாழிலைனாளரன்களன் 
சஙன்கமேன் மவரன்.டி(ver.di) 2016 இலைன் வஜெரன்மேனநியிலைன் மவழலை நநிறுதன்ததன்திலைன் ஈடுபடன்டது. மபனாரனாடிய 
வதனாழிலைனாளரன்களுகன்கு எதிரனாக மபனாலைநன்து சரகன்கு மபனாகன்குவரதன்து நநிழலையஙன்களன் 
பயனன்படுதன்தபன்படன்டதனாலைன், மபனாலைநன்து அமமேசனானன் வதனாழிலைனாளரன்களன் ஆதரவு மபனாரனாடன்டமேன் 
நடதன்தினரன். இபன்மபனாது, உலைகமேன் முழுகன்க, அமமேசனானன் வதனாழிலைனாளரன்களன் வசயலைன்பனாடன்டு 
குழுகன்கழள உருவனாகன்கி ஒருஙன்கிழணதன்து வருகினன்றனரன்.

இறுதியனாக ஐ.டி வதனாழிலைனாளரன்களன் தஙன்களுழடய மமேனாசமேனான பணநியிட சூழைழலை எதிரன்தன்து 
எலைன்ழலைகளன் கடநன்து ஒனன்றிழணநன்தனாரன்களன். உதனாரணமேனாக, கடநன்த ஆணன்டு உலைகினன் பலைன்மவறு 
நகரஙன்களநிலைன் இருநன்த கூகுளன் நநிறுவனதன்தினன் ஆயிரகன்கணகன்கனான ஐ.டி வதனாழிலைனாளரன்களன் 
பணநியிட பனாலியலைன் வனன்முழறகளுகன்கு எதிரனாக ‘வவளநி நடபன்பு’(walk out) மபனாரனாடன்டதன்ழத ஒமர 
நனாளநிலைன் ஒருஙன்கிழணதன்தனரன். அமத மபனாலைன், உலைகமேன் முழுகன்க டிஜிடன்டலைன் விழளயனாடன்டு துழறயிலைன் 
பணநிபுரநியுமேன் ஐ.டி வதனாழிலைனாளரன்கழள ஒருஙன்கிழணகன்குமேன் முயறன்சியுமேன் நடநன்தது.

பனன்னனாடன்டு அளவிலைன் ஒருஙன்கிழணகன்கபன்படுமேன் மமே நனாளன் 2019 நநிகழைன்வினன் மூலைமேன் பனன்னனாடன்டு 
ஆதரவு இயகன்கதன்ழத கடன்டழமேகன்குமேன் முயறன்சி வழியனாக வதனாழிலைனாளரன்களுகன்கனான நலைன் 
வனாழைன்கன்ழக எனுமேன் கூடன்டு இலைகன்ழக அழடய பனாடுபடுகிமறனாமேன். குறிபன்பனாக மதசியவவறி, 
இனவவறி மபனானன்ற மபனாகன்குகளன் அதிகரநிதன்து உளன்ள சூழைலிலைன், வபனாதுவனான 
மபனாரனாடன்டஙன்கழளயுமேன் எதிரன்பன்புகழளயுமேன் வகனாணன்டு இவறன்ழற எதிரன்கன்க மவணன்டுமேன் என நனாமேன் 
வலியுறுதன்துகிமறனாமேன்.

அழனவரநினன் நலைன் வனாழைன்கன்ழககன்கனாக – அழனதன்து எலைன்ழலைகழளயுமேன் கடநன்து !

#1world1struggle
https://globalmayday.wordpress.com

Initial Supporters:
Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation | Freie Arbeiter*innen Union (FAU) Hamburg | Inter-Factory Workers’ 
Federation (FBLP) Jakarta | Forum for IT Employees (FITE) India | Garment Workers’ Trade Union Center (GWTUC) 
Bangladesch | Industrial Workers of the World (IWW) Gainesville | Industrial Workers of the World (IWW) Hamburg

http://basflonmin.com/home/
https://globalmayday.wordpress.com/
https://www.gameworkersunite.org/
https://twitter.com/GoogleWalkout
http://www.ozzip.pl/english-news/item/2157-amazon-poland-over-2000-people-want-to-go-on-strike-but-restrictive-polish-labor-laws-prohibit-it
https://feminisminindia.com/2018/12/11/hm-workers-protest/

