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* લોકોની કૌશ�ય �તરના આધાર� �કૂવણી માટ�ની 
ઘણી  ફ�રયાદો  હ�  નથી  થઇ.  અને  �યાર�  તેઓ 
આખર�  સાભંળે  છે  �યાર�  તે  કમ�ચાર�ઓ માટ�  મા� 
�ય��તગત  ક�સ  પર  તેમની  દલીલ  સભંળાશે,  ક� 
તેઓ  વ� ુ �ુશળતા  વા�  કાય�  કર�  છે.  ઘણા 
કામદારો, ખાસ કર�ને મ�હલાઓ, �મ�ુ ં કાય� �બૂ 
જ  ��ુક�લ  છે,  છતા ં ��ૂયવાન  નથી  સમજ વામા ં
આવ�ુ,ં તેઓ આ ફ�રયાદ નહ� �તે. �ઓ તેમના 
ક�સની  સફળતા�વૂ�ક  દલીલ  કર�  છે,  તેમની  સાથે 
અમે એક જ ટ�મમા ંઅલગ પગાર ધોરણ પર કામ 
કરતા રહ��ુ.ં �ુ ંઆનાથી એકતા વધશે?

* મોટા મેનેજસ� લાલ ક��સ પર �મૂો પાડ�  છે. ર�ડ 
ક��સ  કમ�ચાર�ઓ  પર  �મૂો  પાડ�  છે.  કામદારો 
તણાવ અ�ભુ વે  છે અને એકબી� સામે થઇ �ય 
છે.  "આ  કાય�કર  આળ� ુ છે!"  "આ  કાય�કર  �બૂ 
ધીમો છે!" તો �ુ ંઆવી ર�તે એકતા વધશે?

* ઘણા કમ�ચાર�ઓ �ઓ લાબંા સમયથી કંપનીમા ં
ર�ા  છે તેઓ વ�ર�ઠતા પગારની માગંણી  કર�  છે. 
પહ�લા,ં �યાર� બ�ાવૅાર ક�ટસોર�સ હતી, �યાર� ઘણા 
વષ�થી  કામ  કરતા  કમ�ચાર�ઓને  એક  કલાકમા ં
૨૦પે.  વ� ુ મળતા.ં  હવે,  નવા  કમ�ચાર�ઓને  ૨૦ 
વષ� �ધુી  કામ કરનાર  �ય��ત �ટલા જ મળે  છે. 
પરં� ુ જો  આપણે  �ૂના  કમ�ચાર�ઓને  નવા  લોકો 
કરતા ંવ� ુપૈસા ંકમાવવા માટ� લડતા બધા �ય�નો 
કર�એ તો �ુ ંતેનાથી એકતા વધશે?

*  �યાર�  કોઈ  કાય�કર પર મેનેજર  �ારા �ુડંાગીર� 
કરવામા ં અને  તેને  ધમકાવવામા ં આવે  છે  �યાર� 
અ�ય  કામદારો  એકબી�  સાથે  રહ�ને  પી�ડત 
કાય�કરને  �હ�રમા ં સમથ�ન  આપતા  નથી.  આ 
પી�ડત  કામદાર  �ચ�િતત,  તણાવ  હ�થળ બીમાર�ની 
ર� પાડ� છે. પી�ડત કામદારની પાછળ લોકો વાતો 
કર�  છે  અને  દોષ  આપે  છે.  આવી  ર�તે  એકતા 
વધશે?

Continued Overleaf >>

સપંક� કરો.

અમને લખો. અમાર� સાથે વાત કરો જયાર� અમે વહ�ચણી કર�યે. જો તમે મળવા માગંતા છો, તો બોલો 
અને �ાર�. જો તેઓ  અમને બી� �લા�ટ પર કામ કરતા કમ�ચાર�ઓ સાથે વાત કર� �લ�ક બનાવવા 

માગંતા હોય, અમને જણાવો. તમાર� તમા�ંુ નામ આપવાની જ�ર નથી.
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અમારો આગામી પગાર વધારો �ાર� થશે?
દર�ક  �ય��ત વ� ુવેતન ઇ�છે  છે. અમે સખત મહ�નત કર�એ છ�એ પરં� ુસા�તા�હક પૅ  ��લપ ખોલીને 
જોવી હમંેશા િનરાશાજનક છે. છે�લા પગાર સોદા પછ�, કામદારોને કૌશ�ય �તરોમા ં િવભા�જત કરવામા ં
આ�યા હતા. ઘણા લોકોએ એવી દલીલ કરવા માટ� ફ�રયાદ ન�ધાવી ક� તેઓ ઉ�ચ પગાર �ેડને લાયક 
છે. તે એક સાર�  િનશાની છે ક� લોકોએ વ� ુમાગંણીઓ માટ� આ પગલા ંલીધા. પરં� ુસફળ થવા માટ� 
આપણને એવા પગલાની જ�ર છે � આપણામા ંવ� ુએકતા અને તાકાત ઊભી કર�.

ક�વા પગલા ંલેવાથી એ�તા ક�ળવાશે?



છે�લી પગારની વાટાઘાટો પર એક નજર 

ગયા  વષ�  આપણે  ખરાબ  સોદો  મેળ�યો  છે  �ણે 
મા�  કામદારોને  વ� ુ િવભા�જત  થવા�ુ ં કારણ 
આ��ુ ંછે. છે�લા સમય:

*  કામદારોને  વાટાઘાટોના  ��ુાઓ  િવશે  �ણ 
કરવામા ં આવી  ન  હતી  �યા ં �ધુી  તે  બ�ુ ં ન�� 
નહો� ુ ંથ�ુ;ં
*  �િુનયને  સોદાને  ટ�કો આ�યો  હોવા  છતા ં લાબંા 
ગાળે, તે આપણને નબળા બનાવી
* �ીઓની ગણતર� ગણતર�મા ંઆવી નહોતી;
*  કાય�કરોએ  વ��ઓુ  બદલવા  સાથે  મળ�ને  કામ 
નથી  ક�ુ�.  તેમણે  ફ�રયાદ  કર�,  ક�ટલાક�  પ�ો 
લ�યા,  ક�ટલાક�  અ�કુ  કાય�  હવે  નહ�  કરવાનેા 
િનણ�ય  કય�  છે,  કારણ  ક�  તે  ઉ�ચતર  કૌશ�યના 
કાય�  છે.  પરં� ુ એક  એવો  િવ�ાસ  હતો  ક�  દર�ક 
એકસાથે લડશે.

જો આપણે વ� ુવળતર માટ� મેનેજમે�ટ પર દબાણ 
કરવા માગંીએ તો વ� ુએકતા અને તાકાતની જ�ર 
છે.  અને  હવે  આપણે  શ�  કરવાની  જ�ર  છે  જો 
આપણે આગામી પગાર વાટાઘાટો માટ� વ� ુસાર� 
��થિતમા ં રહ�વા  માગંતા  હોઇએ,  �  આ  વષ�ના 
�તમા ંશ� થશે. આપણે �ુ ંકર� શક�એ છ�એ?

આપણે  કાયદા  �જુબ  કાય�  કરવાની  તૈયાર� 
કરવાની  જ�ુર  છે  (એટલે  ક�:  કંપનીના  પોતાના 
િનયમોને  બરાબર  ર�તે  અ�સુર�ને)  અથવા 
ઓવરટાઇમ ��ાઈક પર �ઓ, જો પગારની ઓફર 
આપણી માગંણી �જુબ ના હોય.

૧. ખા� ફ��ટર�મા ંઅમે મેનેજરો માટ� ��ુક�લી ઉભી 
કરવા  આરો�ય  અને  સલામતીનો  ઉપયોગ  કર� 
શક�એ છ�એ. કામદારોને મેનેજરના �કુમ�ુ ંપાલન 
કરવાની જ�ર નથી જો તે ખોરાક અથવા �વા��ય 
અને સલામતીના  િનયમ  િવ�ુ�  હોય  - �  કંઈપણ 
તમને  પોતાને  જોખમમા ં �કૂ�  તે� ુ ં લાગે  છે, અ�ય 
કાય�કર  અથવા  ખોરાક,  તમાર�  તે  કરવાની  જ�ર 
નથી. મેનેજર કદાચ �મૂો અને ચીસો પાડશે. તેઓ 
તમને ધમક� આપી શક�  છે. પરં� ુજો કોઈ ઓ�ડટ 
અથવા  મોટા  મેનેજર  તમને  પકડ�  લ ે છે,  તો 
આપણે  બધા  �ણીએ  છ�એ  આપણને  દોષ 
આપવામા ં   આવશે.  જો  આપણામાનંા  ક�ટલાક 
એકસાથે  ન�હ  કહ�,  તો  પણ  તેઓ  વ� ુ કઇ  કર� 
શકશે ન�હ.

૨. આપણે હવે �િુનયન પર દબાણ આપવા�ુ ંશ� 
કર�ુ ંપડશે - ર���ની ��ુક�લી, તેમને �છૂો ક� તેઓ

 આપણા માટ� �ુ ંકર� ર�ા છે ?! શાખા મી�ટ��સમા ં
�ઓ  અને  ખાતર�  કરો  ક�  કામદારોના  વા�તિવક 
��ુા તેમની કાય���ૂચ પર છે.

2.  િન�ન  બાબતો  સામે  લડવાને  બદલ,ે  આપણે 
બધાએ  સઘંને  માગં  કરવાની  જ�ર  છે  ક�  આપણે 
�દવસની  પાળ�  માટ�  ઓછામા ં ઓછા  £  ૧૦  એક 
કલાકના અને  રાિ�  િશ�ટ માટ� વ� ુજોઈએ. �મા ં
એજ�સીના કામદારોનો સમાવેશ થાય છે. �િુનયન, 
તેમજ  મેનેજમે�ટ,  કામદારો  તરફથી  દબાણ 
અ�ભુવ�ુ ં જોઇયે.  કામદારોએ અહ� અને  �યા ંએક 
મા�લૂી  ૨૦પે  કરતા  વધાર�  તેમણી  માગંને 
રાખવાની જ�ર છે!

જો તમને લાગે ક� આ અવા�તિવક છે, તો નીચનેા 
ઉદાહરણો �ુઓ!

* બડેફોડ�મા ંઅ�દા વેરહાઉસ  િપકસ� એક કલાકમા ં
£  ૧૦  થી  વ� ુ મેળવે  છે.  તેઓ  લ��ુમ  વેતન 
મેળવતા હતા અને ઘણા લોકો એજ�સીના કામદારો 
હતા. હવે, દર�ક કાયમી છે અને ઉ�ચ દર પર છે.

*  �ીનફોડ�મા ં કાયમી  સૈ��બર�સ  િવ�કા�ટન 
કામદારોને  પ�લ�ેસ  તોડ�  અને  વ��ઓુ  પસદં 
કરવા માટ�  કામ માટ�  £  ૧૦  ।  કલાક  િવચાર. આ 
‘�ુશળ’ કાય� તર�ક� વગ��ૃત નથી.

*  અને  �લૂશો  નહ�,  �પા�ડ�ગમા ં બ�ાવૅારના 
કામદારો લડંનમા ંબ�ાવૅારના કામદારો કરતા વ� ુ
મેળવે  છે.  બ�ાવૅાર  હ�રોના  કામદારો  બધા 
એ�વેડ�ન,  ��બરલ�ેડ  અને  એબીડ�લ  કરતા ં વ� ુ
મેળવે છે.

પરં� ુ તે  ફ�ત  પૈસા  િવશે  ન  હો�ુ ં જોઈએ  -  ભલ ે
આપણા  �ખ�સા  ખાલી  હોય!  કામ  પર  એકતા 
રાખવાથી આપણને કામની ગિત પર વ� ુિનય�ંણ 
મેળવવા  માટ�  મદદ  મળશે,  સામા�ય  વાતાવરણ 
ઓ� ંતણાવ�ણૂ� હશે અને આપણને એકબી� સાથે 
વાત  કરવા,  હસવા  અને  મૈ�ી�ણૂ�  બનવા  માટ� 
થોડો સમય અને મોકો મળશે. આ અશ� ન હો�ુ ં
જોઈએ!



�વ�છતા પર��ણો, 'તાલીમ',
ઑ�ડટ અને અ�ય પર�કથાઓ
��બરલ�ેડ �વ�છતા �ટાફને ક�વેયર બ�ેટના �ટ�લ 
રોલસ�ને �યાન�વૂ�ક સાફ કરવા કહ�વામા ંઆવે  છે. 
મા�  એક  જ  કારણ  એ  છે  ક�  �યા ં બ�ેટ��રયા�ુ ં
પર��ણ  થાય  છે.  પરં� ુ વા�તવમા ં તેમને  યો�ય 
ર�તે સાફ કર�ુ ં��ુક�લ છે કારણ ક� કામદારો તમામ 
ભાગો  �ધુી  પહ�ચી  શકતા  નથી!  તેથી,  આ�ય�, 
આ�ય�,  બ�ેટ��રયા  પર��ણ  �ાર�ય  ‘પસાર’  થ� ુ ં
નથી  પરં� ુ કોણ  �યાન આપશે?  કામદારોને  માત 
આપવાની તે મા� એક બી� લાકડ� છે ...

અને  બ�ાવૅારના  ‘તાલીમ’  કાય��મ  િવશે  વાત 
કરવા�ુ ં શ�  ન  કરો!  એક  �વ�છતાના  કાય�કતા�એ 
અમને  ક�ુ:ં  'દર  બ ે અઠવાડ�યા  પછ�,  અમને 
પાળ�ની શ�આતમા ંલો��� �મમા ંરહ�વા�ુ ંકહ�વામા ં
આવે  છે,  અને  મેનેજર  અમને  ‘તાલીમ'આપે  છે. 
આનો અથ� એ ક� તે મહ�મ પાચં  િમિનટ વીતાવી 
ને એવા સાધનોની સફાઈની કાય�વાહ� િવશે અમને 
કહ�  છે  ,  �  સાધનો  આપણે  મોટા  ભાગનાએ 
(મશીન,  ક�ટલાક  પાઈપો,  વગેર�)  �ાર�ય  જોયા 
નહ� હશે અને પછ� ખાતર� કરશે ક� આપણે બધાએ 
આપેલા ંફોમ� પર સહ� કર� એમ કહ�ને ક� આપણી 
સાધનના આ ભાગની સફાઈની તાલીમ મેળવી છે. 
આ  ફોમ�  જણાવે  છે  ક�  તાલીમ  મેનેજર  �ારા  શોપ 
�લૉર પર કરવામા ંઆવે અને અડધા કલાક �ધુી 
ચાલ ે હતી  -  પરં� ુ તે  લો���  �મમા ં થઇ  હતી,  તે 
ફ�ત  મૌ�ખક  હતી  અને  પાચં  િમિનટ  �ધુી  ચાલ ે
હતી. " બ�ાવૅારની ખોરાક �વ�છતા અને 

સલામતી  માટ�  �ે�ઠ  �િતબ�તા  માટ�� ુ ં એક  બી�ુ ં
ઉદાહરણ!

નવા  કો��ા�ટ �તવા માટ�, તા�તરમા ં ટ��કો  �ારા 
બધી  સાઇ�સની  �લુાકાત  લીધી  હતી  ,  મેનેજરો 
�ખૂ�ની  �મ  ચાલી  ર�ા ં હતા,  ખાસ  કર�ને 
�લુાકાતીઓ માટ� બધી �ધા� ૂધંી અને અ�યવ�થા 
�પાવવામા ંઆવી હતી. તે પણ આયોજન કરવામા ં
આ��ુ ં હ� ુ ં ક� ઍ�વેદ�નના નીચા જોખમી  કામદારો 
તેમના  માટ�  ગાશે એમ બતાવવા  માટ�  ક� અમે  �ુ ં
�શુ કમ�ચાર�ઓ છે! જોક� બી� �દવસે, તે સામા�ય 
ખરાબ સચંાલન પા� ંઆવી ર�ુ ંછે ...

નવા કરાર - ખરાબ શરતો
�ીિમયર  પાક�મા ં પણ  અસ�ં�ુટતા  આવી  છે.  એક 
કમ�ચાર�એ  અમને  ક�ુ:ં  "નવા  કો��ા�ટ  પર 
વેરહાઉસના  મોટા  ભાગના  લોકોએ  મેનેજમે�ટને 
�ૂના કો��ા��સ �વી જ શરતો માટ� માગં કરવાની 
અર� પર હ�તા�ર કયા�  હતા. વેરહાઉસમા ંતેઓ 
૧૨  કલાકની  િશ�ટ  પર  કામ  કર�  છે,  ચાર  �દવસ 
ચા� ુચાર �દવસ બધં. કો��ા�ટ વાળા એક મ�હના 
હોય છે �યાર� તેઓ દર અઠવા�ડયે મા� �ણ �દવસ 
કામ  કર�  છે,  પરં� ુ સ�ંણૂ�  ૪૮  કલાક  �કૂવણી. 
લગભગ  અડધા  કામદારો  નવા  કરાર  પર  છે. 
મેનેજમે�ટએ  અર�  પર  �િત��યા આપી  ન  હતી 
અને  નાગ�રક  સલાહ  સિમિતના  લોકોએ  જણા��ુ ં
હ� ુ ં ક�  શરતોમા ં આવા  તફાવતો  કા�નૂી  છે.  અમે 
મેનેજમે�ટ  પર  દબાણ  લાવવા  માટ�  કામ  કરવા�ુ ં
બધં કરવા માગતા હતા, પરં� ુભારતીય મેનેજરોએ 
ક�ટલાક ભારતીય કમ�ચાર�ઓ સાથે વાત કર� અને 
તેમને ડરા�યા. "   



એબીડ�લ ખાતે સમોસા

એબીડ�લ  �ૂંક  સમયમા ં તેમની  સમોસા  લાઈન 
�વયસંચંા�લત  કરશે.  મ�હલાઓની  �પુર  ફા�ટ 
સમોસા  બનાવવાની  �ુશળતા  મશીન  �ારા  ઢંકાઇ 
જશે.  આ  િવક�પ  કંપની  માટ�  નાણાકં�ય  અથ� 
બનાવે  છે  -  તેમને  મા�  ૧૦  ના  બદલ ે એક 
કામદારને  નોકર�  આપવી  પડ�  છે,  તેમના  મેશ 
ઉ�પાદનની  �મ.  પરં� ુ આપણે  ખાતર�  કરવાની 
જ�ર છે ક� આ �ીઓને ખો�ંુ નથીબોલ વામા ંઆ��ુ ં
અને તેમની નોકર�ઓ સલામત રહ�શે.

અઠવા�ડયા નો દાદો!

સા�ં પાળ�ના �તમા ંફ��ટર� �લોર એકદમ ગોબ�ંુ 
હોય  છે. પરં� ુ�યાર� સવાર� પાળ� આવે  છે,  �યાર� 
રાત  પાળ�  વાળા  �લીનસ�  પોતા�ુ ં કામ  ક�ુ�  હોય 
છે, અને ઉ�પાદન ફર� શ� થઈ શક� છે ...

કામ ભાર� અને  �ણૃા�પદ  છે, અને  તમાર� એકદમ 
ઝડપી કામ કર�ુ ંપડ� છે ...

પરં� ુ��બરલ�ેડ ફ��ટર�મા ંનાઇટ િશ�ટ મેનેજર આ 
કંઈ જોતો નથી. જો તમને � કહ�વામા ંઆ��ુ ંહોય 
તે  જ  કરો  તો  પણ  તમારા  કાય�ની  ટ�કા  કરવામા ં
આવશે.  આ  દાદો  તમારા  પર  �મૂો  પાડશે,  તે 
કામદારો�ુ ં અપમાન  કરશે:  "કોઈ  પણ  તમાર� 
નોકર�  કર�  શક�  છે",  "તે  રોક�ટ  િવ�ાન  નથી!", 
વગેર�.  તે  કામદારો  સાથે  બાળકો    �વો  �ય વહાર 
કર�  છે,  તે  �ણે  છે  ક�  લોકો�ુ ં ��લીશ  ખરાબ  છે 
અને  તેઓ  પાછા  જવાબ  આપી  શકતા  નથી.  તે 
�તે  ન��  કર�  છે  ક�  લોકો �ાર�  બહાર  જઇ શક�. 
આ બદમાશ�ુ ં�યાન રાખો!   

હડતાળ માટ� બ�ાવૅાર �કોટલે�ડ મતદાન!

�કોટલ�ેડની  એક  સાઇટ  હડતાલની  ��યા  માટ� 
મતદાન  કરશે  -  એક  આકષ�ક  િવકાસ!  આગામી 
�લુ�ેટનમા ં વ� ુ સમાચાર  પરં� ુ યાદ  રાખો,  જો 
તેઓ  તે  કર�  શક�,  તો  આપણે  પણ  કર�  શક�એ 
છ�એ!

મ�હનાનો અક�માત

એક  કમ�ચાર�એ  આ  વષ�  માચ�મા ં �પા�ડ�ગમા ં
��શ�કૂ  ખાતે  �ડશ�ગ  મશીન  પર  બ ે�ગળ�ઓની 
�ટ�સ �મુાવી હતી.




