స్వ దేశానికి వాపస్ వచ్చి న వలస్కార్మి కులకు అత్య వస్ర న్యయ యవయ వస్థ కోస్ం పిలుపు
కోవిడ్-19 మహమ్మా రి గమయ స్థాన దేశాలలో లక్షలాది వలసకారిా కులను తీవ్వంగా వ్రభావితం చేసంది.
యాజమ్మన్యయ ల ఒత్తడి
ి తో వీరిలో చాలామంది ఉద్యయ గం కోలోో వడం, వేతన్యలు చెల్ం
ల చకపోవడం,
వేతనం చెల్ం
ల చని సెలవు (అన్ పేడ్ లీవ్) పై వెళ్ లడం, వేతన్యలు తగ్ గంచడం జరిగ్ంది. వీరు అత్త
స్థధారణ జీవన రరిసతు
ా లకు రరిమితం చేయబడ్డారు. తకుు వ రని, అసలే రనిలేకపోవడం లాంటి
రరిసత్త
ా లో ఉన్యా రు. చాలామంది వలసకారిా కులు ఈ రరిసతు
ా లలో
'వారస్ వచేే హకుు '
ను
ఉరయోగ్ంచుకునే
సందిగ ధతలో
ఉన్యా రు.
మరికందరు
సేవలు,
మదతు
ద
లభంచకుండ్డ
నగరాలలో,
సరిహద్దద
వ్రంతాలలో
'కాా రంటైన్'
లలో
చికుు కుపోయి వ్రమ్మదకర రరిసతు
ా లలో నివసస్తిన్యా రు.
వ్రవాస కారిా కుల ద్దసత్త
ా
గురించి ఆలోచించకుండ్డ,
వారస్ వెళ్ లడం అనివారయ ం అనేలాగా
వయ వహరిస్తి గమయ స్థాన మరియు మూలస్థాన(కారిా కులను స్వా కరించే మరియు కారిా కులను
రంపే) దేశాలు కారిా కులను సా దేశానికి వారస్ రంపే వ్రవ్కియలను వ్రరంభంచాయి. ఖాళీ చేతులతో
వారస్ వచిే నరో టికీ రివ్ూట్ా ంట్ ఖరుే ల కోసం చేసన రత అప్పో లు
తీరే లేక
లక్షలాది
మంది
రుణబానిసతా
రరిసతు
ా లకు
త్తరిగ్
నెటివే
ి యబడుతారు.
పై రరిసతు
ా లలో, సా దేశానికి త్తరిగ్రావడం అదనప్ప సవాళ్ లను కల్గ్స్తింది. సరైన నియంవ్తణలు
లేనంద్దవలన, కారిా కులను స్థమూహికంగా సా దేశాలకు త్తరిగ్రంపే
కారయ వ్కమ్మలను యజమ్మనులు తమకు అనుూలంగా ఉరయోగ్ంచుకనే అవకాశమునా ది.
ఇదే అదనుగా యాజమ్మన్యయ లు కారిా కులను ఉద్యయ గాల నుండి తొలగ్ంచడం, వారికి
ఇవాా ల్ి న రరిహారం, వేతన్యలు, వ్రయోజన్యలు చెల్ం
ల చకపోవడం జరుగవచుే .
సా దేశాలకు వారస్ రంప్పతునా వలసకారిా కుల మ్మనవహకుు లు, కారిా కహకుు లను కారడటానికి,
నెరవేరే డ్డనికి కంపెనీ యాజమ్మన్యయ లు తగ్న వ్శదధ వహిస్తిన్యా రా అని నిరాధరించుకోవాల్. కారిా కులను
వలసకు రంపే దేశాల, స్వా కరించే దేశాల (మైవ్ేషన్ కారిడ్డర్ దేశాలు) వ్రభుతాా లు కారిా కులకు
రావలసన వేతన్యలు, రనివ్రదేశంలోని
ఫిరాయ ద్దలను వినకుండ్డ, రటిం
ి చుకోకుండ్డ లక్షలాది మంది కారిా కులు త్తరిగ్వచేే విధాన్యలను
రరయ వేక్షంచడం, న్యయ యం చేయడం సంకిష
ల ము
ి గా మ్మరింది.
ఇది వారి కారిా కహకుు లను పూరి ిగా ఉలం
ల ఘంచడం. తగ్న మరాయ దకరమైన వేతనం / ఆదాయంతో ఆ
రనికి రరిహారం ఇవాా ల్. 'వేతన దంగతనం' లక్షలాది డ్డలర ల మేర
కారిా కులకు నషం
ి కలుగజేస్తింది. స్థధారణ సత్త
ా కి చేరుకోవడ్డనికి వ్రభుతాా లు, బాయ ంకులు సహాయ
కంవ్దం (హెల్పో
లైన్) ను ఏరాో టు చేసనరో టికీ వాయ రర సంసలు
ా , యాజామ్మమ్మన్యయ లు
జవాబుదారీతనం నుండి మినహాయించబడి వ్రయోజనం పంద్దతున్యా యి.

లాక్డాన్ సమయంలో న్యయ యస్థాన్యలు,
ఇతర కారిా క వివాద యంవ్తాంగాలు ూడ్డ
మూసవేయబడినరో టికీ, సరైన రరిష్కు ర విధానం లేకుండ్డ గమయ స్థాన దేశాలు మరియు
మూలస్థాన
దేశాలు సా దేశానికి
వారసో ంపే
వ్రవ్కియలను
ఆదరాబాదరాగా చేరటాియి.
అంద్దవల,ల
పేరుకుపోయిన ఉలం
ల ఘన సమసయ లు వ్రస్తితమునా
వివాద రరిష్కు ర
యంవ్తాంగాలు రటిం
ి చుకోకపోవడం లేదా అధికభారం రడటం జరుగుతునా ది.

ఈ విషయంలో, మైగ్రంట్ ఫోరం ఇన్ ఏసియా (MFA), లాయరస్ బియాండ్ బారడరస్ (LBB) నెట్వరక్, క్రరస్ రీజినల్ సంట్ర్
ఫర్ మైగ్రంట్స్ అండ్ రెఫ్యూజీస్ (CCRM), సౌత్ ఏసియా ట్రేడ్ యూనియన్ కౌనిసల్ (SARTUC), సాలిడారిటీ సంట్ర్ (SC)
అనే సంసథలు ఈ కంది లక్రయూలతో పరివరతన న్యూయవూవసథను అత్ూవసరంగా ఏర్పాటు చేయాలని మూలసా
థ న
దేశాలకు మరియు గమూసా
థ న దేశాలకు పిలుపునిచ్చాయి.
1. మహమ్మా రి ఫల్తంగా ఉద్యయ గాలు కోలోో యి సా దేశానికి త్తరిగ్వచిే న కారిా కుల మనోవేదనలు,
వాదనలు, కారిా క వివాదాలను రరివర ిన న్యయ యవయ వస ా రరిషు రిస్తింది.
యంవ్తాంగానిా వేగవంతం, అంద్దబాటులో, సరసమైన, సమర ావంతమైదిగా చేయాల్ి న
అవసరం ఉనా ది.
2. సా దేశానికి వారస్ వచిే న కారిా కులందరూ చటబ
ి దమై
ద న రరిహారం పందడం కోసం 'న్యయ యం
పందే సౌలభ్య ం' (యాక్సి స్ టు జసస్
ి ) కల్ో ంచడ్డనికి హామీ ఇవా డ్డనికి
వ్రధానయ తనివాా ల్.
3. కారిా క వివాదాలకు సంబంధించిన విషయాలలో ఆలసయ ం లేకుండ్డ కస్తలు వీలైనంత తా రగా
రరిషు రించబడ్డల్. వలసదారులు వారస్ వచిే న తరాా త తమ కస్తలను
కనస్థగ్ంచడ్డనికి భ్వ్దతా విధాన్యలు ఉండ్డల్. న్యయ య సలహా పందే సౌలభ్య ం, మదతు
ద ,
'రవర్ ఆఫ్ అటారీా ' విధాన్యలు స్తలభ్తరం చేయడం మరియు వయ కి ి స్థక్షయ ం,
వ్టిబుయ నల్ప / ఫిరాయ ద్దవయ వస ా ముంద్ద హాజరు కావడం వంటి అవసరాలను తగ్ గంచడం చాలా
ముఖయ మైనది.
4. యజమ్మన్యయ లు మరియు వాయ రర సంసలు
ా
పేరోల్ప (జీతాలు తీస్తకను ఉద్యయ గుల జాబితా),
ఉద్యయ గుల రికారుాలను కల్గ్వుండేలా వ్రభుతాా లు చూడ్డల్. రని గంటలతో సహా అనిా ఉరధి
రికారుాల వ్రతులను కారిా కులు తమతో తీస్తక్సళ్ లడ్డనికి అనుమత్తంచాల్.

అనుకోని కోవిడ్-19 మహమ్మా రి కారణంగా సా దేశానికి త్తరిగ్వచిే న వలసకారిా కుల విషయంలో మనం
‘బిల్పా బాయ క్ బెటర్’ (త్తరిగ్ బాగా నిరాా ణం) చేయాలంటే, వలస కారిడ్డర లలో సంవతి రాలుగా
కనస్థగుతునా 'వేతన దంగతనం' (వేజ్ తెఫ్)ి సమసయ పై చూస చూడనటుి ఉండలేము.
కరోన్య మహమ్మా రికి ముంద్ద నెలలు, సంవతి రాలుగా బకాయి ఉనా వేతన్యలను ఎగవేయడ్డనికి
యాజమ్మన్యయ లు 'వేతన దంగతన్యనికి' రలో డుతునా
రరిసత్త
ా కి కారిా కులు రాజీ రడ్డల్ి
స్త
స
వ ినా ది. కారిా కులు తమ ఉద్యయ గాలను కోలోో యి అధాా నా రరి లో
ా , భ్యంతో జీవిస్తి ఇది తమ
విధిరాత అని అంగీకరిస్తిన్యా రు. తమ వీస్థ, నివాస హోదాను సరిగా నమోద్ద చేయక ఎలాంటి
రవ్తాలులేని సత్త
ా
(అన్ డ్డకుయ మంట్డ్) లోకి నెటివే
ి స్థిరనే
భ్యంతో ఫిరాయ ద్ద చేయకుండ్డ
ఉంటున్యా రు.
'వేతన దంగతనం' కారణంగా వలసకారిా కులు తాము రంపే రెమిట్నుి (సొముా ) లో వ్రత్త
సంవతి రం లక్షలాది డ్డలరుల నషపో
ి తున్యా రు. కారిా కులను రంపేంద్దకు 'మూలస్థాన'
దేశాలు కత ి మ్మరెు టను
ల అనేా షిస్తినే ఉనా రో టికీ, కారిా కులను స్వా కరించే 'గమయ స్థాన' దేశాలు చౌకగా,
ద్యపిడీకి గురయ్యయ వలసకారిా కుల కోసం చూస్తిన్యా యి.
కోవిడ్-19 మహమ్మా రి సమయంలో వ్రభుతాా ల నుండి తగ్న వ్శదధ లేకుండ్డ వలసకారిా కులను
సా దేశానికి రపిో ంచడం జరుగుతునా ది. వారు ఎద్దర్ు ంటునా అన్యయ యాలను రటిం
ి చుకోవడం లేద్ద.
దీనివలన వలసదారులపై హింసకు రలో డే యజమ్మనులను, నేరస్తాలను బహిషు రించడ్డనికి
మరియు చటబ
ి దమై
ధ న రరిహారాలు, పిరాయ ద్దల యొకు అనిా రికారుాలను తుడిచిపెటడ్డ
ి నికి మ్మవ్తమే
ఉరయోగరడుతుంది.
ఒకు వలసకారిా కుడు ూడ్డ రాబోయ్య తరాల మంచి భ్విషయ తుికు మూలం అవుతాడు. సా దేశానికి వారస్
వచిే న మరియు రాబోయ్య లక్షలాది మంది వారి కుటుంబాల అభవృదిధ రథానిా వ్రభావితం
చేస్థిరు. కోవిడ్-19 మహమ్మా రి కాలం నడుస్తినా ంద్దన వలసదారుడి వ్రయాణ రటుిదల, కల
అణిచివేయబడద్దద.
ఈ సమయంలో రరిషు రించకపోతే, వలస నుండి అభవృదికి
ధ అనుసంధానించే నమూన్యలను ఎరో టికీ
విడదీసే వ్రమ్మదమునా ది. వలసకారిా కుల జీవితాల కథలు రాబోయ్య సంవతి రాలోల ఈ స్థమూహిక
అన్యయ యానికి స్థక్షయ మిస్థియి.
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