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இலங்ககை ததொழிற்சங்கைங்கைள் இரயில
ததொழிலொளர்கைகள விற்றுத்தள்ள
 வி வேகலநிறுத்தத்கத முடித்துக்தகைொண்டன
By W.A. Sunil,

இலங்கக

ஜனனாதிபதி க மைத்திரிபனால சிறிறிசிறிசேன  மைற்றும புககயிரத

றிசிறிசேகைக்கனான அக மைச்ிறிசேரகை துகணக் குழ உறுப்பினர்களுடன
கனாகலயில நடத்திய ிறிசேந்திப்பிற்கு பினனர், றிசநற்று புககயிர
ததனாழிற்ிறிசேங்கத்
தகலைர்கள
கனாலைகரயற்ற
றிசைகலநிறுத்த
றிசபனாரனாட்டத்கத ஒருதகலப்பட்ிறிசே மைனாக முடிவுக்கு தகனாண்டுைந்தனர்.
ததனாழிலனாளர்களின றிசகனாரிக்கககள எதுவும கிகடக்கனாதறிசதனாடு
கனாட்டிக்தகனாடுப்பு பற்றி கலந்துகரயனாட எந்ததைனாரு தைகுஜன
கூட்டமும நடத்தப்படவிலகல.
இந்த றிசைகலநிறுத்தம கட்டுப்பனாட்கட மீறி விரிைகடைதுடன
ததனாழிலனாள ைர்க்கத்தின ஏகனய பிரிவினகரயும உளளீர்த்து,
தகனாழமபின ிறிசேமூக சிக்கன நடைடிக்கககள  மைற்றும திறிசேலவு-தைட்டு
தனியனார் மைய மைனாக்கல நிகழ்ச்சி நிரகல ிறிசேைனால திறிசேய்யும எனறு
அரிறிசேனாங்கம பீதியகடந்திருந்தது றிசபனாலறிசை, அச்ிறிசே மைகடந்திருந்த
புககயிரத ததனாழிற்ிறிசேங்க தகலைர்கள, அகனத்து ததனாழிற்ிறிசேங்க
நடைடிக்ககக்கும முடிவு கட்ட தருணம பனார்த்திருந்தனர்.
ஞனாயிறு கனாகல அைிறிசேர மைனாக கூட்டப்பட்ட இந்தக் கூட்டம,
சிறிறிசிறிசேனவின
பனாரமபரிய
றிசதர்தல
ததனாகுதியனான
தபனாலனனறுகையில உளள அைரது திறிசேனாந்த வீட்டிறிசலறிசய
இடமதபற்றது.
கூட்டத்தின பினனர் சிறிறிசிறிசேனவின இலலத்திற்கு தைளிறிசய
திறிசேய்தியனாளர்களிடம றிசபசிய புககயிரத ததனாழிற்ிறிசேங்க தகலைர்கள,
"ஜனனாதிபதி எங்களது றிசகனாரிக்கககளுக்கு தீர்வுககள ைழங்க
ைனாக்குறுதியளித்துளளனார்"
என
தங்களது
ைழக்க மைனான
பரிதனாபகர மைனான கூற்றுக்ககளறிசய மீண்டும கூறினர். கடந்த சில
ஆண்டுகளனாக, புககயிரத ததனாழிலனாளர்களின றிசைகலநிறுத்தத்கத
முடித்துக்தகனாளைதற்கனாக சு மைனார் அகர டசின முகற இந்த ைரிகள
பயனபடுத்தப்பட்டுளளது.
எவ்ைனாதறனினும, அரிறிசேனாங்க அக மைச்ிறிசேரும அக மைச்ிறிசேரகை துகணக்
குழ றிசபச்ிறிசேனாளரு மைனானு ிறிசேரத் அமுனுக மை, ததனாழிற்ிறிசேங்கங்கள
ஏற்றுக்தகனாண்டுளள
நிபந்தகனககள
விைரித்தனார்.
இந்த
விற்றுத்தளளும
ஒப்பந்தத்தில
பினைரும
நிபந்தகனகள
அடங்கியுளளன:
1) புககயிரதம, சுகனாதனாரம  மைற்றும கலவித் துகறகள தநருக்க மைனான
றிசிறிசேகைகளனாக  மைனாற்றப்படும. இந்த  மைனாற்றங்களுக்கனான உறுதியனான
பிறிசரரகணகள
அடுத்த
அக மைச்ிறிசேரகை
கூட்டத்திற்கு
முனகைக்கப்படும.
2) இரு தரப்பினருக்கும இகடறிசயயனான அடுத்த கலந்துகரயனாடல
நடக்கும ைகர, புககயிரத துகறயில புதிய ஆட் றிசிறிசேர்ப்பு  மைற்றும
பரீட்கிறிசேகள நடத்தப்பட  மைனாட்டனாது.
3) நிர்ைனாக பிரச்சிகனகள  மைற்றும புககயிரத அதிகனாரிகளின
ிறிசேமபளப் பிரச்சிகனகள ததனாடர்பனான விடயங்கள, ிறிசேமபந்தப்பட்ட
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ததனாழிற்ிறிசேங்க
கலந்துகரயனாடப்படும.

அக மைப்புகளின

பிரதிநிதிகளுடன

4) றிசைகலநிறுத்தத்தில ஈடுபட்டுளள ததனாழிற்ிறிசேங்க அதிகனாரிகளுக்கு
எதிரனாக ஒழக்கனாற்று நடைடிக்கக எடுக்கப்பட மைனாட்டனாது.
5) புககயிரத
றிசைண்டும.

றிசைகல

நிறுத்தம

உடனடியனாக

ககவிடப்பட

இந்த நிபந்தகனகள ிறிசேமபந்த மைனான ஒரு கரிிறிசேகனயனான பனார்கை கூட,
கனாட்டிக்தகனாடுப்பின றிசகனார மைனான தனக மைகய ததளிவுபடுத்துகிறது.
முதல நிபந்தகன, புககயிரத றிசிறிசேகைகய தனியனார் மைய மைனாக்கும
முனதனடுப்பின ஆரமப நடைடிக்ககயனாக அக மைச்ிறிசேரகை துகண
குழவினனால ஏற்கனறிசை முனகைக்கப்பட்ட ஒரு பரிந்துகர ஆகும.
பிரிட்டிஷ ஆட்சியின கீழ் ததனாடங்கிய புககயிரத திகணக்களம
எப்றிசபனாதும அரசுக்கு திறிசேனாந்த மைனான நிறுைன மைனாகறிசை இருந்து ைந்தது.
ிறிசேர்ைறிசதிறிசே நனாணய நிதியத்தினனால றிசகனாரப்படும இலங்கக புககயிரத
றிசிறிசேகையின தனியனார் மைய மைனாக்ககல புககயிரத ததனாழிலனாளர்களனால
கடுக மையனாக ததனாடர்ச்சியனாக எதிர்த்து ைருகினறனர்.
இரண்டனாைது நிபந்தகன, றிசைகலச் சுக மைககள குகறப்பதன றிசபரில
திகணக்களத்தில அகனத்து றிசைகலைனாய்ப்புகளும நிரப்பப்பட
றிசைண்டும எனற ததனாழிலனாளர்களின றிசகனாரிக்ககக்கு எதிரனானதனாக
உளளது. ஆட்சியில இருந்த இலங்கக அரிறிசேனாங்கங்களும
புககயிரத நிர்ைனாகமும இந்த றிசைகல தைற்றிடங்ககள பூர்த்தி
திறிசேய்ைதற்கு  மைறுத்துவிட்டன. திகணக்களத்தில ஊழியர்கள அதிகம
உளளதனாகவும இது தனியனார் தகனாளைனைனாளர்களின ஆர்ைத்கத
தகடுக்கிறது எனறும அகை கூறிக்தகனாளகினறன.
மூனறனாைது நிபந்தகன, கடந்த ைனாரம றிசைகலநிறுத்தத்தில
ஈடுபட்டுளள
கூட்டு
ததனாழிற்ிறிசேங்க
அக மைப்பனான
புககயிரத
ததனாழிற்ிறிசேங்க கூட்டணிகய (RTUA) பிளவுபடுத்துைகத இலக்கனாகக்
தகனாண்டுளளது. அடுத்த சுற்று றிசபச்சுைனார்த்கதகள இயந்திர
ிறிசேனாரதிகள, நிகலய அதிபர்கள, புககயிரத பனாதுகனாைலர்கள  மைற்றும
றிச மைற்பனார்கையனாளர்ககள றிசைறுபடுத்தும.
கடந்த ைனார றிசைகலநிறுத்தத்தில ஈடுபட்டுளள ததனாழிற்ிறிசேங்க
அதிகனாரிகளுக்கு எதிரனான ஒழக்கனாற்று நடைடிக்கக எதுவும
இலகல எனற நனானகனாைது நிபந்தகன, நீண்ட கனாலத்திற்கு முனனர்
ததனாழிலனாளர்கள தைனதறடுத்த ஒரு அடிப்பகட ஜனநனாயக
உரிக மையனாகும.
ஜனனாதிபதி
சிறிறிசிறிசேன
"ைனாக்குறுதியளித்த
தீர்வு"
என
ததனாழிற்ிறிசேங்கங்கள மீண்டும சு மைந்து ைந்த, இப்றிசபனாது புககயிரத
ததனாழிலனாளர்கள மீது சு மைத்தப்பட்டுளளன பிற்றிசபனாக்கு நிபந்தகனகள
இகைறிசய.

ஆரமபத்தில
இருந்றிசத,
சிறிறிசிறிசேன-விக்கிர மைசிங்க
அரிறிசேனாங்கம
றிசைகலநிறுத்தத்கத
றிசதனாற்கடிக்க
உறுதிதகனாண்டிருந்ததுடன,
புககயிரத ததனாழிலனாளர்களின றிசகனாரிக்கககளில எதுவும ைழங்கப்பட
 மைனாட்டனாது எனறு ததளிவுபடுத்தியிருந்தது.
நிதியக மைச்ிறிசேர்  மைங்கள ிறிசே மைரவீர, "றிசைகலநிறுத்தங்களுக்கு பயந்து
ஊதியங்ககள அதிகரிக்க முடியனாது" என அக மைச்ிறிசேரகைக்
கூட்டத்தில கூறியறிசதனாடு இகளஞர் விைகனார  மைற்றும ததற்கு
அபிவிருத்தி அக மைச்ிறிசேர் ிறிசேகலனா ரத்நனாயக்க, றிசைகலநிறுத்தத்கத "ஒரு
பயங்கரைனாத திறிசேயல" என கண்டித்தனார்.
"பிரிவிகனைனாத தமிழீழ விடுதகலப் புலிகள றிசதனாற்கடிக்கப்பட்ட”
அறிசத ைழியில இந்த றிசைகலநிறுத்தம நசுக்கப்படும, “இந்த
அசிங்க மைனான ததனாழிற்ிறிசேங்க பயங்கரைனாதத்கத றிசதனாற்கடிப்பதற்கனாக
அகனத்து ிறிசேனாத்திய மைனான நடைடிக்கககயயும எடுப்றிசபனாம" என
ரத்நனாயக்க ததரிவித்தனார்.
அறிசதறிசைகள, "றிசைகலநிறுத்தம அரிறிசேனாங்கத்கத பனாதிக்கும" எனறு
ததனாழிலனாளர்கள நிகனத்திருந்தனால "அது ஒரு கற்பகன" எனறு
சிறிறிசிறிசேன அறிவித்தனார்.
இரயிலககள இயக்க அகனத்து ிறிசேமபந்தப்பட்ட ஓய்வுதபற்ற
புககயிரத
ததனாழிலனாளர்ககள
அகழக்கு மைனாறு
புககயிரத
அதிகனாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்ட
அறிசதறிசைகள, இலங்கக
றிசபனாக்குைரத்துச் ிறிசேகப ைழங்கும வீதிப் றிசபனாக்குைரத்துக்கு
றிச மைலதிக மைனாக றிசபனாக்குைரத்கத ைழங்க இலங்கக இரனாணுைம
ிறிசேனாரதிகள  மைற்றும றிசபனாக்குைரத்து ைனாகனங்ககள ைழங்கியது.
றிசைகலநிறுத்தத்திற்கு
எதிரனாக தபனாது மைக்ககள தூண்டிவிடும
இழிைனான ஆத்திரமூட்டும பிரச்ிறிசேனாரத்கத முனதனடுக்க அரிறிசேனாங்கம
 மைற்றும தனியனார் ஊடக பிரிவுகள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தன.
ததனாழிற்ிறிசேங்கங்கள
றிசைகலநிறுத்தத்கத
தவிர்க்க
முடிந்த
அகனத்கதயும திறிசேய்தறிசதனாடு, அது ிறிசேனாத்தியமிலலனாத றிசபனாது முதல
ைனாய்ப்பனாக றிசைகல நிறுத்தத்கத கனாட்டிக்தகனாடுத்தது. இந்த
நிகழ்ச்சிநிரல புககயிரத ததனாழிற்ிறிசேங்க கூட்டணியின திைனால  மைற்றும
ததனாழிலனாள
ைர்க்க
விறிசரனாத
தனக மைகய
 மைட்டும
தைளிப்படுத்தவிலகல, றிசதசிய ரீதியிலும ிறிசேர்ைறிசதிறிசே அளவிலும
ததனாழிற்ிறிசேங்கங்கள
ஆற்றும
பிற்றிசபனாக்குப்
பனாத்திரத்கதயும
அமபலப்படுத்தியுளளது.
சிறிறிசிறிசேன-விக்கிர மைசிங்க அரிறிசேனாங்கத்தின றிசைகலநிறுத்த உகடப்பு
 மைற்றும ைர்க்கப் றிசபனார் நடைடிக்கககளுக்கு எதிரனாக, அறிசத சீரழிந்து
ைரும ிறிசேமூக நிகலக மைகளுக்கு முகங்தகனாடுக்கும  மைற்கறய
இலங்கக ததனாழிலனாள ைர்க்கம ஒருபுறமிருக்க, ஏகனய புககயிரத
ஊழியர்களின ஆதரகை அணிதிரட்டக் கூட புககயிரத ததனாழிற்ிறிசேங்க
கூட்டணி எந்த நடைடிக்ககயும எடுக்கவிலகல.
ததனாழிலனாளர்களின ஊதியங்கள, நிகலக மைகள, றிசைகலகள  மைற்றும
ிறிசேமூக நல றிசிறிசேகைகள மீதனான அரிறிசேனாங்கத்தின தனாக்குதலகளின
பினனனால இருப்பது, உலக முதலனாளித்துை அக மைப்பு முகறயின
தீவிர தபனாருளனாதனார  மைற்றும அரசியல தநருக்கடிறிசய ஆகும. அது
இலங்ககயில ததளிைனாக தைளிப்பனாட்டுளளது.
சிறிறிசிறிசேன-விக்கிர மைசிங்க அரிறிசேனாங்கம ஏற்று மைதி ைருைனாய் வீழ்ச்சி
 மைற்றும 50 பிலலியன டனாலர் பனாரிய தைளிநனாட்டு கடனிலும மூழ்கி
தபனாருளனாதனார தநருக்கடிகய எதிர்தகனாளகிறது.
ஜூகல  மைனாதம,  மைத்திய ைங்கி ஆளுநர் இந்திரஜித் கு மைனாரிறிசேனாமி,
இலங்கக தற்றிசபனாகதய கடன தைகண  மைற்றும ைட்டிக்கனாக அடுத்த
நனானகு ைருடங்களுக்கு ிறிசேரனாிறிசேரியனாக 3.9 பிலலியன டனாலர்ககள ஒரு
ஆண்டுக்கு திறிசேலுத்த றிசைண்டும எனறு ததரிவித்தனார். இதன

அர்த்தம, நனாடு குகறந்தபட்ிறிசேம 2.5 பிலலியன டனாலர்ககள
ஒவ்தைனாரு ஆண்டும ிறிசேர்ைறிசதிறிசே ிறிசேந்கதயிலிருந்து கடன ைனாங்க
றிசைண்டும எனறு அைர் கூறினனார்.
"எ மைக்கு ிறிசே மைனாளிப்பதற்கு மிகவும சிறிய ைனாய்ப்றிசப உளளதுடன நனாம
நிதி ஒழக்கத்கத இழந்து ிறிசேரைறிசதிறிசே நனாணய நிதியத் திட்டத்கத
இழந்தனால,
நனாங்கள
தரப்படுத்தல
முகைர்களனால
கீழ்
இறக்கப்படுறிசைனாம," என கு மைனாரிறிசேனாமி ததரிவித்தனார்.
இந்த ஆண்டு,  மைற்தறனாரு 1.5 பிலலியன டனாலர்ககள சீனனாவிடம
இருந்தும, ஆசியனா அபிவிருத்தி ைங்கியில இருந்து 250 மிலலியன
டனாலர்ககளயும
கடனனாகப்
தபறுைதற்கு
அரிறிசேனாங்கம
எதிர்பனார்க்கினறது.
றிசநற்று
ிறிசேண்றிசட
கடமஸ
தகலயங்கம
ததரிவித்ததனாைது:
"அரிறிசேனாங்கம நிதி தநருக்கடிகய எதிர்தகனாண்டிருப்பது ததளிவு.
இத்தககய சூழ்நிகலகளில உயர் ஊதியங்ககளக் றிசகனாருைது
நியனாய மைற்றது. நனாட்டின தைளிநனாட்டு நனாணய இருப்பு, தைறு மைறிசன
அத மைரிக்க டனாலருக்கு நிகரனாக ரூபனாகய தூக்கி நிறுத்துைதற்றிசக,
நனாளுக்கு நனாள சுருங்கி ைருகினறது."
நிதி மூலதனம, தநருக்கடியின முழ சுக மைகயயும உகழக்கும
 மைக்கள மீது சு மைத்த றிசகனாருகிறது. உலதகங்கிலும உளள ஏகனய
முதலனாளித்துை
ஆட்சியனாளர்ககளப்
றிசபனாலறிசை
சிறிறிசிறிசேனவிக்கிர மைசிங்க அரிறிசேனாங்கமும, இந்த றிசகனாரிக்ககககள நிகறறிசைற்ற
உறுதி
பூண்டுளளது.
ததனாழிலனாள
ைர்க்கத்தின
அரசியல
றிசநனாக்குநிகல இந்த புறநிகல யதனார்த்தத்கதயும ஒரு புதிய
அரசியல
றிசைகலத்திட்டத்கதயும
புரிந்து
தகனாளைகத
அடிப்பகடயனாகக் தகனாளள றிசைண்டும.
புககயிரத ததனாழிலனாளர்கள றிசைகல நிறுத்தம ிறிசேமபந்த மைனாக ஆகஸட்
11 அனறு றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்துைக் கட்சி தைளியிட்ட அறிக்கக,
பினைரும றிசைகலத் திட்டத்கதறிசய அபிவிருத்தி திறிசேய்ததுடன,
புககயிரத ததனாழிற்ிறிசேங்கங்களின கனாட்டிக்தகனாடுப்பின மூலம அது
நிரூபிக்கப்பட்டுளளது.
"இரயில ததனாழிலனாளர்கள முனமுயற்சி எடுத்து, அகனத்து
புககயிரத ஊழியர்களினதும ஐக்கியப்பட்ட றிசபனாரனாட்டத்கத ஏற்பனாடு
திறிசேய்ய
உறுப்பினர்களின
நடைடிக்கக
குழக்ககள
உருைனாக்குைறிசதனாடு
அரிறிசே,
தனியனார்
 மைற்றும
றிசதனாட்ட
ததனாழிற்துகறயில  மைற்றும ஒடுக்கப்பட்ட  மைக்கள  மைத்தியிலும
திறிசேயலூக்க மைனான ததனாழிலதுகற  மைற்றும அரசியல ஆதரவுக்கு
அகழப்பு விடுக்க றிசைண்டும.
"புககயிரத ததனாழிலனாளர்கள சிறிறிசிறிசேன-விக்கிர மைசிங்க அரிறிசேனாங்கம
 மைற்றும இலங்கக ஆளும உயரடுக்கின ஏகனய பிரிவுகளுக்கும
எதிரனான ஒரு அரசியல றிசபனாரனாட்டத்தில ஈடுபட்டுளளனர். இது
ததற்கனாசியனா  மைற்றும ிறிசேர்ைறிசதிறிசே அளவில றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே குடியரசு
ஒனறியங்ககள நிறுவும பரந்த முனறிசனனாக்கின பனாக மைனாக, றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே
தகனாளககககள நகடமுகறப்படுத்தும ஒரு ததனாழிலனாளர்  மைற்றும
விைிறிசேனாயிகளின அரிறிசேனாங்கத்கத ஸதனாபிக்கும றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே  மைற்றும
ிறிசேர்ைறிசதிறிசே முனறிசனனாக்கின அடிப்பகடயில  மைட்டுறிச மை முனறிசனனாக்கி
திறிசேலல முடியும.
"இதுறிசை நனானகனாம அகிலத்தின அகனத்துலகக் குழவின
இலங்ககப்
பகுதியனான
றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே
ிறிசே மைத்துைக்
கட்சியின
றிசைகலத்திட்ட மைனாகும. நனாம ைர்க்க நனவு தகனாண்ட அகனத்து
ிறிசேமூகங்களின ததனாழிலனாளர்கள, கிரனா மைப்புற ஏகழகள, இகளஞர்கள
 மைற்றும  மைனாணைர்ககள றிசிறிசேனாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்துைக் கட்சியில றிசிறிசேர்ந்து இந்த
றிசபனாரனாட்டத்கத முனதனடுக்கு மைனாறு அகழப்பு விடுக்கினறிசறனாம."

