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ETI இன் அடிப்படை குறியீை்டு 
முடையின் அடிப்படையில், 
விநியயோகச ்சங்கிலிகளுகக்ுள் 
கூை்டுைவு யபரம் மை்றும் 
உை்்போதிந்த ்தோழிலோளி 
பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவை்டை 
நிறுவனங்களுகக்ு 
அளிப்பதை்கோக ETI 
நிறுவனம் ஒரு ஐந்து 
புள்ளி திை்ைதட்தயும், 
ஆன்டலன் ஆதோரதட்தயும் 
உருவோகக்ியுள்ளது.
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சகொள்தக மதிப்பொய்வு & புதுப்பித்தல்்கோள்டக 
அடமப்போனது, நடைமுடைகள் மை்றும் அரப்்பணிப்பு 
ஆகியவை்றின் மூலம் ்தோழிலோளரக்ளின் விநியயோகச ்
சங்கிலியோனது அடமகக்ப்படுகிைது. ்கோள்டக 
எதிரப்ோரப்்புகளுகக்ோன, யநோகக்ம் மை்றும் ்கோள்டகடய 
வளரக்க் அல்லது மறுபரிசீலடன ்சய்ய ஒருங்கிடணந்த 
அணுகுமுடைகடள நோங்கள் முன்டவகக்ியைோம்.

1 

அபொயங்கதள அதடயொளம் கொணவும்இந்த 
நைவடிகட்கயோனது, சங்கதத்ின் சுதந்திரதத்ிை்கோன 
முகக்ிய போதத்ிரதட்தயும், ்தோழிலோளரக்ள் தங்கள் 
யதடவகடளயும் கரிசனங்கடளயும் விைோமுயை்சியுைன் 
்சயல்படுவதை்கு கூை்ைோக யபரம் யபசுகிைோரக்ள்.

2 
மூலலொபொயம் அபிவிருத்தி்தோழிலோளி 
பிரதிநிதித்துவதட்த யமம்படுத்துவதை்கோன 
நடைமுடை மோதிரிகள். ்தோழில் உைவுகடள 
நடைமுடைபடுத்துவதை்கும் முதிரச்ச்ி்பைடவப்பதை்கும் 
இது ஒரு மூயலோபோய அணுகுமுடை ஆகும்.

3 
சதொடரப்ு மற்றும் சரிசசய்தல்்தோழிலோளரக்ளுகக்ோன 
உரிடமகள் மை்றும் போதுகோப்பு பை்றிய ஒரு ்தோைரப்ு 
மூயலோபோயதட்த எவ்வோறு தயோரிப்பது என்பது குறிதத் 
ஒரு வழிகோை்ைல். யநரம்டை உடரயோைலுகக்ோன வணிக 
வழகக்ுகள் மை்றும் இணகக்மின்டமகக்ு எவ்வோறு 
பதிலளிகக் யவண்டும்.

4 
சட்டம், உட்சபொதித்தல் மற்றும் 
ஒருங்கிதணத்தல்நோடு ஒத்துடழப்பு; தரநிடலகள், 
குறியீடுகள் மை்றும் யமலோண்டம அடமப்புகடள 
ஒருங்கிடணதத்ல்; மை்றும் ்போறுப்போக ்கோள்முதல் 
்சய்வதன் மூலம் இணகக்தட்த அரப்்பணிதத்ல்.

5 

எங்கள் ஐந்து-படி திட்டம் (ETI உறுப்பினரக்ளுக்கு கிதடக்கும்) ஒரு 
முதிரச்ச்ியொன மற்றும் சுதந்திரமொன சதொழிலொளி பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் 
சதொழிற்சங்க உறவுகளின் ஆதரதவப் சபறுவதற்கொன ஒரு பயணத்திதன 
உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஒவ்சவொரு படியும் பரிந்துதர சசய்யப்பட்ட 
அதனத்து சசயல்களுடனும் குறிப்பிட்ட வழிகொட்டுதல்களுடனும் உள்ளது.



வணிகத்திற்கொன நல்லது
FOA மை்றும் CB ஆகியவை்டை ஆதரிப்பது மை்றும் 
அதை்கு மரியோடத ்சலுத்துவதன் மூலம் ஒரு 
யநரம்டையோன வணிக சூழ்நிடலயோனது 
உருவோகலோம். இது ஆரம்ப முரண்போடு, 
முதலோளிகள் மை்றும் ்தோழிலோளிகளின் 
திைன்களுகக்ோன அபிவிருதத்ி மை்றும் சுகோதோர 
போதுகோப்பிை்கோன முன்யனை்ைங்கடள 
உள்ளைகக்ியது.

குழந்டதத ்்தோழிலோளரக்ள் 
தோங்கிக்் கோள்ளோத நிடலயில், அல்லது 
நவீன அடிடமதத்னதத்ிை்கோன அபோயங்கள் 
அடையோளம் கோணப்படுவதன் மூலம், 
போதுகோப்பு நைவடிகட்ககள், சுகோதோர மை்றும் 
நல்வோழ்வுத ்தரங்கள் ஆகியவை்றில் தங்கள் 
பணியிைங்கடள உயரத்்துவதில் ்தோழிலோளி 
பிரதிநிதிகள் முகக்ிய பங்டகக ்்கோண்டுள்ளனர,் 
எனயவ இதன் மூலம் தணிகட்க ்சயல்களில் 
்சலவுகள் மை்றும் முடிவுகளின் சரிபோரப்்புகள் 
குடைகிைது.

உரிதமகதள 
திறத்தல் மற்றும் 
சதொழிலொளரக்தள 
பொதுகொத்தல்
1948 இல், சரவ்யதச ்தோழிலோளர ்சங்கதத்ின், 
அடிப்படையிலோன யகோை்போடுகள் மை்றும் 
உரிடமகள், சங்கதத்ின் சுதந்திரம் மை்றும் 
ஒழுங்கடமப்டப ஒழுங்குபடுத்துவதை்கோன 
உரிடமடயப் போதுகோதத்ல் யபோன்ை சரவ்யதச 
்தோழிலோளர ்சங்கங்களின் பிரகைனதத்ில், 
யபசச்ுவோரத்ட்தகள், ஆயலோசடன 
பரிமோை்ைங்கள் ஆகியவை்டைத ்திைகக்ும் 
திைவுயகோல் FOA ஆகும். (எண் 87). உலகின் 
மை்ை எல்லோ யவடலகளுகக்ோன உலகளோவிய 
மனித உரிடமகளிலும் இது ஒரு இயல்போன 
உரிடம என்று அடழகக்ப்படுகின்ைது.
அல்லது முகக்ிய உடழப்பு தரநிடலகள் மை்றும் 
்தோழிலோளிகளுகக்ோன போதுகோப்புகள் இதில் 
இருந்து இது வகுகக்ப்படுகின்ைது.

சங்கத்தின் சுதந்திரம் 
என்றொல் என்ன (FOA?)
மனித உரிடமகள் பை்றிய உலகளோவிய 
பிரகைனதத்ில் FOA உள்ளது. இது சை்ைசடப 
சுதந்திரம், சங்கம் மை்றும் ்தோழிை்சங்க 
உறுப்பினரக்ளின் உரிடமடய உள்ளைகக்ியது. 

இனம், மதம், போலினம், ஆகக்ிரமிப்பு, 
யதசியவோதம் அல்லது அரசியல் கருத்து 
ஆகியவை்டைத ்தவிரத்்து எல்லோ 
்தோழிலோளரக்ளுகக்ும் இந்த உரிடமயோனது 
்போருந்தும். இது முடைசோரோத ்துடையில் உள்ள 
்தோழிலோளரக்ளுகக்ும் ்போருந்தும் , அதோவது 
யவடலவோய்ப்பு ஒப்பந்தங்களின் கீழ் யவடல 
்சய்யோதவரக்ளுகக்ும் ்போருந்தும். இது 
்தோழிலோளரின் சமத்துவம் மை்றும் போதுகோப்பு 
ஆகியவை்றின் முகக்ியத்துவதத்ின் மூலம் 
்போருளோதோரம் மை்றும் சமூக முன்யனை்ைதட்த 
யமம்படுத்துகிைது. 

ILO இல் கூறியதுயபோல, வணிகங்கள், 
மகக்ள் மை்றும் கிரகங்களின் நீண்ை கோல 
நிடலதத்ன்டமயோனது FOA வின் மூலம் 
வலுவடைந்துள்ளது:

•  நிடலயோன வளரச்ச்ி இலகக்ுகளோனது 
ஒழுகக்மோன யவடல நிகழ்சச்ி 
நிரலோகும்(SDG8) 

•  கோலநிடல மோை்ைம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 
நிடலதத்ன்டமயின் மீதோன மோை்ைங்கள், 
மை்றும்

•  இயந்திரமயமோகக்ல் மை்றும் e-commerce 
கக்ோன ்தோழிை்துடை மோை்ைமோனது பணி 
ஆடணகக்ுழு குறிதத் எதிரக்ோலமோகும்.

சதொழிலொளரக்ளுக்கொன 
முக்கிய பொதிப்பு
FOA மை்றும் கூை்ைோண்டம யபரமோன(CB) 
மிகவும் குடைவோன ்வளிப்போடுகடளயய 
்பறுகிைது, யமலும் சில யநரங்களில் மை்ை 
உரிடமகடள விை தீவிர எதிரப்்புகளுகக்ும் 
உை்படுகின்ைது. பணியில் மனித உரிடமகள் 
்தோைரப்ோன உறுதிப்போை்டின் மூலம், 
்போறுப்புடைய வணிகம், சங்கதத்ின் 
சுதந்திரம், கூை்டுப் யபரம் மை்றும் ்தோழிலோளி 
பிரதிநிதித்துவம் ஆகியடவ சப்டள 
சங்கிலிகளில் உள்ள ்தோழிலோளரக்ளுகக்ு 
ஒரு ்பரும் ஆபதத்ோகும் என்படத உணரந்்து, 
அவை்றின் கைடமகடள நிடையவை்றுவதை்கோன 
முயை்சிகடள குடைமதிப்பீை்டிை்கு 
உை்படுத்துகின்ைது.

சதொழிலொளி 
பிரதிநிதிகளிடம் முதலீடு 
சசய்தல்
்தோழிலோளரக்ள் மை்றும் முதலோளிகளுகக்ோன 
சுதந்திர ்தோழிலோளி பிரதிநிதித்துவதட்த 
யநோகக்ி சோதகமோன மை்றும் ஆதரவோன 
அணுகுமுடைடய யமை்்கோள்ள யவண்டும் 
என ETI ஆல் எதிரப்ோரக்க்ப்படுகிைது. இது 
்தோழிை்சங்கங்களுகக்ோன திைந்த மனப்போன்டம 
்கோண்ைது மை்றும் விநியயோகரக்ளுைன் 
பணிபுரியும் வடகயில் இது சிகக்ல்கள் இல்லோத 
ஆகக்பூரவ்மோன தீரட்வக ்கண்ைறிவதோகும்.

சுதந்திரமோக யதரந்்்தடுகக்ப்பை்ை ்தோழிலதிபர ்
பிரதிநிதிகள் அசச்ுறுதத்ல், துன்புறுதத்ல் 
அல்லது பழிவோங்கல் யபோன்ை ்சயல்களுகக்ு 
பயப்பைகக்ூைோது. கூை்டு ்தோழிலோளி 
வரக்க்ம் மூலம் ்தோழிலோளரக்ளுகக்ோன 
பணியிைங்களுகக்ு எவ்வோறு சுதந்திரதட்த 
்வளிப்படுதத் மை்றும் பங்களிகக் முடியும் 
என்படத அவரக்ள் அளவிடுகிைோரக்ள்.

எனயவ, திைடமயோன ்தோழிலோளி 
பிரதிநிதித்துவம்,என்பது கூை்ைோண்டமடய 
ஆதரிதத் FOA மை்றும் கூை்டு குரல் மூலம் 
பிரிகக்ப்படுகிைது.

சதொழிற்சங்க 
உறுப்பினரக்ள்
சுதந்திர ்தோழிை்சங்கங்கள் ்தோழிலோளரக்ளின் 
பிரதிநிதித்துவதத்ிை்கோன சிைந்த மோதிரிடய 
பிரதிநிதித்துவம் ்சய்கின்ைது, ஏ்னனில் 
அவரக்ள் ஒரு உறுதியோன முடிவில் உள்ளனர,் 
யமலும் அவரக்ள் உள்நோை்டிலுள்ள 
FOA உைன் ்தோைரப்ு ்கோண்டுள்ளனர.் 
்தோழிை்சங்கங்களுகக்ு சை்ைரீதியோன 
போதுகோப்பு, ஆதோரங்கடள அணுகல், 
பரந்த ்தோழிை்சங்க ்நை்்வோரக்க்ுகளின் 
ஆதரவு மை்றும் முதலோளிகளிைமிருந்து 
்சல்வோகக்ிலிருந்து விடுவிகக்ப்படுகின்ைன. 

FOA கை்டுப்படுதத்ப்பை்ை மை்றும் 
்தோழிை்சங்கங்கள் ்சயல்பை முடியோத 
இைதத்ில், சுதந்திரமோன ்தோழிலோளரக்ளின் 
பிரதிநிதித்துவதத்ின் மூலம் அடுதத் சிைந்த 
படிவதட்த ்தோைர யவண்டும்.

பிரதிநிதித்துவத்தின் 
மொற்று வடிவங்கள்
்தோழிை்சங்கங்களோனது தங்களுகக்ோன 
சை்ைபூரவ்மோன நைவடிகட்ககடள 
யமை்்கோள்ளும் மை்றும் கணிசமோன 
சவோல்கடள எதிர்் கோள்ளும் சூழ்நிடலயில் 
உள்ளது. ஆயினும்கூை, எதிரக்ோலதத்ில் 
்தோழிை்சங்கதத்ின் அணுகல் அல்லது 
தடலயிடும் பிரதிநிதித்துவ மோை்று 
வடிவங்கடள நிறுவ இது ஒரு கோரணியோக 
இருகக்கக்ூைோது.

மோைோக, அதத்டகய சந்தரப்்பங்களில், 
யபசச்ுவோரத்ட்தகடள உருவோகக்வும், 
்தோழிலோளி மை்றும் முதலோளித்துவ ்தோழில் 
உைவு திைன்கடள வளரக்க்வும் நைவடிகட்க 
எடுகக்ப்பை யவண்டும். நிறுவனங்கள் 
மை்றும் ்தோழிை்சங்கங்களுகக்ோன 
யதடவகடள ஆதரிகக் யவண்டும் மை்றும் 
நடுதத்ர கோலதத்ிை்கோன முழு மை்றும் 
சுதந்திர பிரதிநிதித்துவதட்த வழங்கும் 
அஸ்திவோரங்கடள உருவோகக் யவண்டும்.

எவ்வோைோயினும், ்தோழிை்சங்கங்களின் 
அங்கீகோரமின்டமகக்ு இழப்பீடு 
வழங்குவதை்கோன எந்த்வோரு மோை்று 
அல்லது இடைகக்ோல வடிவங்களுகக்ு 
அதிக உறுதிப்போடு யதடவ என்படத 
நிறுவனங்கள் நன்கு அறிந்திருகக் யவண்டும், 
எடுத்துகக்ோை்ைோக:

•  அதிக பயன் ்பை சை்ைப் போதுகோப்பு 
இல்லோததோல் 

•  தகவல் மை்றும் பயிை்சிகக்ோன அணுகல், 
யபோன்ை திைடன வளரப்்பதை்கோன அதிக 
ஆதரடவ வழங்குகிைது 

•  ் தோழிை்சங்க ்நை்்வோரக்க்ுகளின் 
பை்ைோகக்ுடை மை்றும் முதலோளிகளின் 
கடுடமயோன யதடவகடள ஈடுகை்ைவும் 
பணியோளரக்டள பிரதிநிதித்துவம் 
்சய்வதில் நியோயமோக மை்றும் சமமோக 
யபசும் மை்றும் ்சயல்படுத்தும் 
பிரதிநிதிகளின் உரிடமகடள மதிகக் 
யவண்டும்

FOA முக்கியமொனது
FOA ்தோழிலோளரக்ள் தங்களின் கூை்டு 
குரலுகக்ோன தடைடய உடைத்து ஒரு 
்வளிப்படையோன தளதட்த அடமத்து 
அதன் தரதட்த உயரத்த் யவண்டும்,  
பணியிை நடைமுடைகடள யமம்படுதத்வும் 
மை்றும் அவரக்ளின் பங்களிப்பு வணிகங்கள் 
நீண்ை கோலம் நிடலத்து இருகக்ுமோறு 
பங்களிப்டப டமயமோக ்கோள்ள யவண்டும்.


