பணியாளர்களள ளையைாகக் ககாண்ட இளணயவழிச் சேளவப்
கபாருளாதரம் (பகுதி 2)
ஃபிரான்சிஸ் குரியாகைாஸ், தீபா கைலாசம் அய்யர்
கைாகரானாகைரஸ்
கபருந்கதாற்றின்
முதல்
அகல
இந்தியப் கபாருளாதாரத்கதக் ைிட்டத்தட்ட முடக்ைிைிட்ட
நிகலயில் இகைய ைழிச் கசகைத் துகற அதன்
பைியாளர்ைள் கேற்கைாண்ட கபாராட்டங்ைளால் கபரும்
கநருக்ைடியில் இருந்தது. ஸ்ைிக்ைி கபான்ற ைினிகயாை
கசகை கடலிைரி கசகை நிறுைனங்ைளின் ஊழியர்ைள்
தனிப்பட்ட
முகறயில்
அபாயத்கத
எதிர்கைாண்டு
தனிகேப்படுத்தப்பட்ட பகுதிைளில் கபாருள்ைகளச் கசர்க்க்
கைண்டிய
கநருக்ைடிக்கு
ஆளாைியிருந்தார்ைள்.
சாகலைளில் ைாைல் துகறயினரின் கைடுபிடிைகளயும்
அைர்ைள் எதிர்கைாள்ள கைண்டியிருந்தது. இத்தகைய
சூழ்நிகலயில்
இந்த
நிறுைனங்ைள்
கதாடர்ந்து
பைியாளர்ைளின்
சம்பளத்கதக்
குகறத்ததுடன்
ோதாந்தர
ஊக்ைத்
கதாகைைகளயும்
குகறத்துைந்தது.
இகத
எதிர்த்துப்
பைியாளர்ைள்
கபாராடினார்ைள். ஊபர், ஓலா கபான்ற பயைச் கசகை நிறுைனங்ைளின்
ஓட்டுநர்ைள், பயைச் கசகைக்ைான கதகை சரிந்துைரும் சேயத்தில் கூடுதல்
ைேிஷன்
ைசூலிப்பகதக்
குகறத்துக்கைாள்ள
கைண்டும்
என்று
நிர்ைாைத்திடம் கைாரிக்கை ைிடுத்தார்ைள். அகேசான், ஃப்லிப்ைார்ட் ஆைிய
நிறுைனங்ைள் கபரிய பிராண்டுைளுக்கும் கோத்த ைிற்பகனயாளர்ைளுக்கும்
முன்னுரிகே தரும் கபாட்டிக்கு எதிரான கபாக்கைச் சிறு ைியாபாரிைளும்
ைிற்பகனயாளர்ைளும் எதிர்த்தார்ைள்.
இந்தியாைில் இந்தத் துகறயின் பைியாளர் உரிகேைள் குறித்த கதளிவும்
தைைல் பாதுைாப்புக்ைான அகேப்பும் இல்லாத நிகலயில் இகைய ைழிச்
கசகை
நிறுைனங்ைள்
பைியாளர்ைளின்
ைைக்குைகளச்
கசயலிழக்ைச்கசய்ததுதான் கபாராடும் பைியாளர்ைள் எதிர்கைாண்ட கபரிய
சைால். இந்தத் துகறகய ஒழுங்குபடுத்தும் அகேப்பு இல்லாதது, இகைய
ைழிச் கசகைப் பைியாளர்ைளுக்ைான தைைல் பாதுைாப்பு உள்ளிட்ட பைியிட
உரிகேைகள உறுதிகசய்யும் முகறயான ைட்டகேப்கப உருைாக்குைதில்
அகேப்புைளுக்கு உள்ள பங்கு ஆைியைற்கற இங்கை ஆராய்ைிகறாம்.
அணிதிரளும் பணியாளர்களின் சகாரிக்ளககள்
இகைய ைழிச் கசகைப் பைியாளர்ைள் முன்பு எப்கபாதும் இல்லாத
ைகையில் அகேப்பாை ஒன்று திரள்ைதற்கும் கதாழிலாளர் உரிகேைகளக்
கைாருைதற்குோன
தைிர்க்ை
முடியாத
ைாய்ப்கபப்
கபருந்கதாற்று
உருைாக்ைியது. பிற துகறைளின் பைியாளர்ைகளப் கபாலகை இைர்ைளும்
தங்ைள்
பிரச்சிகனைகள
ைிைாதிக்ைச்
சமூை
ஊடைங்ைகளப்
(எடுத்துக்ைாட்டாை ைாட்ஸ்ஆப்)
பயன்படுத்தினார்ைள். இதனால் பல்கைறு
நைரங்ைளில் எதிர்ப்புப் கபரைிைள், கைகல நிறுத்தங்ைள் ஆைியகை நடந்தன.
கைகல
நிறுத்தத்தில்
ஈடுபட்ட
பைியாளர்ைகள
ஸ்ைிக்ைி
கபான்ற

நிறுைனங்ைள் பைியிகட நீக்ைம் கசய்தகதயடுத்துப் பைியாளர்ைள் தங்ைள்
உரிகேைளுக்ைாைப் கபாராடுைதற்ைான அகேப்பு உருகைடுத்தது.
கசயலிைகள அடிப்பகடயாைக் கைாண்ட கபாக்குைரத்து ஊழியர்ைளுக்ைான
இந்தியக் கூட்டகேப்பு (The Indian Federation of App-based Transport Workers - IFAT)
கபாக்குைரத்துச்
கசயலிைள்
சார்ந்த
ஓட்டுநர்ைகளயும்
கடலிைரி
கசகைைளில்
பைியாற்றும்
ஓட்டுநர்ைகளயும்
ஒருங்ைிகைத்தது.
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ைிழுக்ைாடு பைியாளர்ைளுக்கு உைவுக்ைான உதைி ைிகடக்ைைில்கல
என்றும் கைகல இல்லாத சேயத்தில் ைிட்டத்தட்ட 85 ைிழுக்ைாட்டினருக்குப்
பைிப் பாதுைாப்பு எதுவும் இல்கல என்றும் பாதிக்கும் கேற்பட்கடாருக்கு
ைாைனக் ைடனில் நிலுகைைள் இருந்தன என்றும் 50 இந்திய நைரங்ைளில்
IFAT நடத்திய நான்கு தனித் தனி ஆய்வுைளில் கதரியைந்தது. அந்தச்
சேயத்தில்
IFAT கைகலயில்லாேல்
இருந்த
பைியாளர்ைளுக்ைான
நிைாரைப் பைிைளில் ஈடுபட்டதுடன் கபண் ஓட்டுநர்ைளுக்கும் ஆதரவு
ைழங்ைியது.
இகையைழிச்
கசகைத்
துகறயின்
ஒப்பந்தப்
பைியாளர்ைளுக்ைான
பதிவுகபறாத அகேப்பான ஆல் இந்தியா ைிக் ஒர்க்ைர்ஸ் யூனியன் (All India
Gig Workers’ Union - AIGWU) என்னும் அகேப்பும் கசயலில் இறங்ைியது. இந்தப்
பைியாளர்ைளின்
தன்கனழுச்சியான
கபாராட்டங்ைகளப்
பயன்படுத்திக்கைாண்டு அைர்ைளுகடய கைாரிக்கைைகள ஒன்றுதிரட்டுதல்,
ோநில
அளைிலான
சங்ைங்ைளுடன்
ஒருங்ைிகைந்து
பைிபுரிதல்,
ைிழிப்புைர்கைக் கூட்டுதல், இதர கதாழிலாளர் சங்ைங்ைளுடன் ைியூை
ரீதியிலான
கூட்டைிைகள
ஏற்படுத்துதல்
ஆைிய
கசயல்பாடுைகள
முன்கனடுத்தது.
பைியாளர்ைளின்
சமூைப்
பாதுைாப்பில்
கைகலயில்
அேர்த்துகைாருக்கு
இருக்கும்
கபாறுப்கபத்
கதளிைாைக்
குறிப்பிடும்
அகனைருக்கும் கபாதுைான சமூைப் பாதுைாப்புத் தளம் ஒன்கற உருைாக்ை
கைண்டும் என்று கைாரித் கதாழிலாளர் ேற்றும் கைகலைாய்ப்புத் துகற
அகேச்சைத்திடம் முகறயான
ேனு ஒன்கறயும்
இந்த
அகேப்பின்
ஒருங்ைிகைப்புக் குழு சேர்ப்பித்திருக்ைிறது.
பணியாளர்களின் தகவல்ோர் உரிளைகள்
இதன் ைிகளைாை, இந்தப் பைியாளர்ைள் எதிர்கைாள்ளும் சைால்ைளும்
ஆபத்துைளும் ேத்திய அரசின் 2021ஆம் ஆண்டின் நிதிநிகல அறிக்கையில்
சிறிய அளைில் அங்ைீ ைாரம் கபற்றன. பைியாளர்ைளுக்ைான அரசு ைாப்பீட்டுக்
ைழைம் (Employee State Insurance Corporation) ைகுத்துள்ளபடி இைர்ைளுக்குக்
குகறந்தபட்ச சம்பளம் நிர்ையிக்ைப்பட கைண்டும் என்று நிதிநிகல
அறிக்கை கூறியது. இரண்டாைதாை, இத்தகைய பைியாளர்ைளுக்ைான
ேருத்துைம், ைட்டு
ீ
ைசதி, ைாப்பீடு, ைடன் கபறும் ைசதி, உைவு ோனியம்
கபான்ற
சமூைப்
பாதுைாப்புத்
திட்டங்ைகள
ைழங்குைதற்ைான
கைாள்கைகயப் புள்ளிைிைரங்ைளின் அடிப்பகடயில் ைகுப்பதற்கு ஏதுைாை
இந்தப் பைியாளர்ைள் குறித்த ைிைரங்ைகளத் திரட்டித் கதாகுப்பதற்ைன
இகையதளம் ஒன்கறத் கதாடங்ை கைண்டும் என்று கூறியது. ஆனால்,
கைாள்கை ைகுப்பு குறித்துக் குகறந்த அளைில் கசலுத்தப்பட்ட இந்தக்
ைைனம்
இந்தப்
பைியாளர்ைளுக்ைான
தைைல்சார்
உரிகேக்களயும்
உள்ளடக்ைிய பைியாளர் உரிகேச் கசால்லாடலில் ோற்றத்கத ஏற்படுத்தத்
தைறிைிட்டது.

இகையைழிச்
கசகைப்
பைியாளர்ைளின்
உரிகேைள்
கதாடர்பான
ஒருங்ைிகைந்த அணுகுமுகறகய ஏற்படுத்துைதற்கு, கதாழிலாளர்ைகள
நிர்ைைிப்பதிலும் ைட்டுப்படுத்துைதிலும் அைர்ைகள கைகலக்கு அேர்த்தும்
தளங்ைள் பயன்படுத்தும் புதிய ைழிமுகறைகளப் புரிந்துகைாள்ள கைண்டும்.
இந்த
நிறுைனங்ைள்,
பைியாளர்ைள்
கைகலைகளப்
பூர்த்திகசய்ைது
கதாடர்பான நுண்ைிய ைிைரங்ைகளப் பதிவுகசய்ைது முதலான ைழிைளில்
பைிைகளக்
ைட்டுப்படுத்துைதன்
மூலம்
கைகலயின்
ேதிப்கபக்
ைைக்ைிடுைின்றன.
கைகலக்குத்
கதகையான
உடகேைகளப்
பைியாளர்ைகள கசாந்தோைக் கைாண்டிருக்ை கைண்டும் என்பதாை கைகல
சார்ந்த உடகேைள் கதாடர்பான உறவுைகள ோற்றுைதன் மூலம் பைிசார்
இடர்ைகளப்
பைியாளர்ைளின்
தனிப்பட்ட
பிரச்சிகனயாை
ஆக்ைியிருக்ைின்றன. இந்தப் பிரச்சிகனைள் குறித்து எங்ைளுகடய ‘டிஜிட்டல்
பைியாளர்ைள், நைர்ப்புறப் பைிைளின் திகசைாட்டிைள், புதிய கபாருளாதாரம்’
(Digital Workers, Urban Vectors, and New Economies) என்னும் ஆய்வுக் ைட்டுகரயில்
ைிைாதித்திருக்ைிகறாம்.
கேலும்,
பைியாளர்ைகளத்
கதாடர்ந்து
ைண்ைாைிப்பதன் மூலம் அைர்ைளுகடய அனுேதியின்றி, அைர்ைளுக்கை
கதரியாேல் பைிைளுக்ைான எல்கலைகளத் தாண்டி அைர்ைளிடேிருந்து
இந்த நிறுைனங்ைள் கூடுதல் கைகலகயப் கபற்றுக்கைாள்ைின்றன.
இந்தச்
சூழலில்
இத்தகைய
நகடமுகறைகளக்
கைள்ைிக்குட்படுத்தப்
பைியாளர்ைள் அைிதிரள்ைது, தங்ைள் உரிகேைளுக்ைாைப் கபரம் கபசுைது
கபான்ற
ேரபார்ந்த
ைழிமுகறைள்
கபாதுோனகையாை
இல்கல.
ஏகனன்றால், பைி ைழங்குகைார் தானியங்ைிக் ைைக்ைீ ட்டு முகறைள் மூலம்
பைிக்ைளத்கதக்
ைட்டுப்படுத்துைிறார்ைள்.
பைியாளர்ைள்
கபறும்
தர
ேதிப்கபண்ைள் கபான்ற கைளிப்பகடத்தன்கே அற்ற ைழிமுகறைள் மூலம்
அைர்ைளுகடய கசயல்பாடுைகளயும் அைர்ைளுக்ைான கைகுேதிைகளயும்
ைைக்ைிடுைிறார்ைள். இந்தப் பின்னைியில் கைகலக்கு அேர்த்துகைார்
பயன்படுத்தும் தைைல்ைளுக்ைான ைரம்புைகளக் கைாள்கை சார்ந்து ைகுத்து
அேல்படுத்துைதில் அரசின் பங்கு முக்ைியத்துைம் கபறுைிறது.
குகறந்தபட்ச சம்பளத்திற்ைான சட்டத்கதப் பிறப்பிப்பதற்ைாைவும் தங்ைகளப்
பற்றிய தைைல்ைகளப் கபறுைதற்கு எதிராைவும் இந்தத் துகறகயச் கசர்ந்த
பைியாளர்ைளுக்ைான கதாழிற்சங்ைங்ைள் கபாராடுைகத நன்கு நிகலகபற்ற
சட்டங்ைளும்
தைைல்
பாதுைாப்பு
ைிதிமுகறைளும்
ஊக்குைிப்பகத
ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் கபாதுத் தைைல் பாதுைாப்பு ஒழுங்ைாற்றுச் சட்டம்
ைாட்டுைிறது. இங்ைிலந்தில் ஊபர் ஓட்டுநர்ைள் தங்ைகளப் பற்றி நிறுைனங்ைள்
திரட்டும்
தைைல்ைகளத்
தாங்ைளும்
அறியும்
ைசதிகயக்
கைாரிப்
கபற்றிருக்ைிறார்ைள். இதன் மூலம் நியாயேற்ற முகறயில் பைிநீக்ைம்
கசய்யப்படுைகத நீதிேன்றங்ைள் ைாயிலாை எதிர்க்ைிறார்ைள்.
பைியாளர்ைள் தங்ைளுக்ைான உரிகேைகளப் கபறவும் அைர்ைள் நியாயோை
நடத்தப்படவும் ைழிகசய்ைதில் நீதித்துகறயின் பங்கு இந்தியாைிலும் ேிை
முக்ைியோனதாைகை இருக்ைிறது. தைைல் உரிகேைள் யாருக்குச் கசாந்தம்
என்னும் பிரச்சிகன இந்தியாைில் தைைல் இகையதளங்ைள் மூலம் அரசு
திரட்டும் பைியாளர்ைள் குறித்த தைைல்ைளுக்கும் கபாருந்தும். தைைல்ைகள

கேயப்படுத்தப்பட்ட ைிதத்தில் கதாகுப்பதற்குப் பதிலாை பைியாளர்ைள்,
குடிகேச் சமூை அகேப்புைளின் பிரதிநிதிைள் ஆைிகயாரின் பரைலான
பங்கைற்புடன் ஜனநாயைப்பூர்ைோனதும் பரைலாக்ைப்பட்டதுோன தைைல்
நிர்ைாைத்திற்கு ைழிைகுக்கும் ைட்டகேப்கப ஏற்படுத்த முடியுோ என
ஆராயலாம்.
இகையைழிச் கசகை நிறுைனங்ைள் தங்ைள் பைியாளர்ைள் குறித்துத்
திரட்டும்
தைைல்ைளின்
கநாக்ைத்கத
அரசு
கதளிைாை
ைகரயறுக்ை
கைண்டும், அந்தத் தைைல்ைகளப் கபறும் உரிகே பைியாளர்ைளுக்கு
இருக்ை கைண்டும், தங்ைளுக்ைானகதக் கைாரிப் கபற நீதிேன்றங்ைளில்
ைழக்குத் கதாடுக்கும் ைாய்ப்பு இருக்ை கைண்டும், தன்னிச்கசயான
அதிைாரியின் மூலம் இது கேற்பார்கை கசய்யப்படுைகத உறுதி கசய்ய
கைண்டும்
என்னும்
கைாரிக்கைைகளச்
சமூைப்
பாதுைாப்பு
(ேத்திய)
ைிதிமுகறைள் 2020 ைகரவு கநறிமுகறைள் (Draft Code on Social Security (Central)
Rules,
2020)
உருைாக்ைப்பட்டகதயடுத்து
நகடகபற்ற
கபாதுக்
ைலந்தாகலாசகனைளின்கபாது
பைியாளர்ைளின்
கூட்டகேப்புைள்
முன்கைத்தன.
பணியாளர் உரிளைகளுக்கான ஒருங்கிளணந்த அணுகுமுளை
பைியாளர் உரிகேைகளப் கபறுைதற்குத் தற்கபாதுள்ள அகேப்புைகளப்
பயன்படுத்திக்கைாள்ைகதத் தாண்டி, டிஜிட்டல் ைைிைத் தளங்ைளின் ோற்று
ைடிைங்ைள் குறித்த கபாது ைிைாதங்ைள் பரைலாை நடக்ை கைண்டும்.
பைியாளர்ைகள உரிகேயாளர்ைளாை இருக்கும் கூட்டுறவு அகேப்புைள்,
இகைய ைழிச் கசகைத் தளங்ைள் ஆைியகை குறித்து ஆகலாசிக்ை
கைண்டும்.
கூட்டு
உரிகே
கைாண்ட
இகைய
ைழிச்
கசகைத்
தளங்ைளுக்குக் ைட்டகேப்பு, முதலீடு, நிர்ைாைம், நிதி உதைி ஆைிய
சைால்ைள் உள்ளன. எனினும் சிறிய அளைிலான ைைிை முயற்சிைள்,
உள்ளூர் அரசாங்ைங்ைள், ைள ஆதாரங்ைகள இலைசோை ைழங்கும்
அகேப்புைள் ஆைியைற்றின் உதைியுடன் பைியாளர்ைளின் கூட்டுறவு
இகைய
ைழிச்
கசகை
நிறுைனங்ைள்
கசயல்படுைதற்ைான
எடுத்துக்ைாட்டுக்ைள் உள்ளன. டீ லிங்ைா (Die Linke) என்னும் கஜர்ோனியத்
தளம்
தைைல்ைகளப்
பைிர்ந்துகைாள்ளுதல்,
ேீ ண்டும்
பயன்படுத்துதல்,
கூட்டுச்
கசயல்பாடுைள்,
கூடுறவுத்
தளங்ைகளப்
பராேரிப்பதற்ைான
ஒத்துகழப்பு ஆைியைற்றுக்கு இலைசோை உதைிபுரிைிறது. இத்தகைய
தளங்ைளுக்ைான முதலீட்டுக்கு அரசு தன்னுகடய திட்டங்ைள் மூலம்
உதைிகசய்யலாம்.
இகைய ைழிச் கசகை நிறுைனங்ைகளப் பைியாளர்ைளுக்குக் கூடுதல்
முக்ைியத்துைம் கைாண்டகையாை ஆக்குைதற்ைான கைாள்கை ைகுப்புக்ைான
இந்த ைாய்ப்புைளில் உரிகேைள், நீதி ஆைியைற்கற ைழங்குைதற்ைான
கைாட்பாடுைகளத்
கதளிைாை
முன்கைத்து
இந்தத்
துகறகய
ஒழுங்குபடுத்தும்
சூழலும்
அகேப்பு
சார்ந்த
ஒருங்ைிகைப்பும்
முக்ைியோனகை. ஒருபுறம் ஊழியர்ைளின் சங்ைங்ைளுக்கும் குடிகேச் சமூை
அகேப்புைளுக்கும் இகடகய கதாழிலாளர் உரிகே குறித்த கசயலூக்ைம்
கைாண்ட கபச்சுைார்த்கதைள் நகடகபற கைண்டும். ேறுபுறம் அரசும்
நீதித்துகறயும்
இந்த
நிறுைனங்ைள்
ஒழுங்குமுகறக்குள்

கைாண்டுைரப்படுைகத உறுதிகசய்ைதில் முக்ைியப் பங்ைாற்ற கைண்டும்.
சுகதசிப் பரிகசாதகனைள், பைியாளர் கூட்டுறவு அகேப்புைள், கதாழிற்சங்ை
இயக்ைம் ஆைியைற்றில் இந்தியாவுக்கு ைளோன அனுபைம் இருக்ைிறது.
எனகை,
இகையைழிச்
கசகை
என்னும்
பாதுைாப்பற்ற
உலைில்
பைியாளர்ைளுக்ைான தாக்குப்பிடிக்ைக்கூடிய கநரியதான ைழிமுகறைகளச்
கசாந்தோை
உருைாக்ைிக்கைாள்ைதற்ைாை
ஒருங்ைிகைந்த
அணுகுமுகறகயப் பயன்படுத்திக்கைாள்ைதற்ைான ைாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு
இருக்ைிறது.

ஃபிரான்சிஸ்
குரியாகைாஸ்
கைாயம்புத்தூரில்
(கதன்னிந்தியா)
உள்ள
குேரகுரு ைகல அறிைியல் ைல்லூரியில் துகைப் கபராசிரியராைப்
பைிபுரிைிறார்.
இங்ைிலாந்திலுள்ள
கைம்பிரிட்ஜ்
கடைலப்கேண்ட்
இனிஷிகயட்டிவ் அகேப்பின் ஆகலாசைராைவும் கசயல்படுைிறார்.
தீபா கைலாசம் அய்யர் கைம்பிரிட்ஜ்
டிரஸ்ட்-ைாேன்கைல்த் ஆய்ைாளர்.

பல்ைகலக்ைழைத்தின்

கைம்பிரிட்ஜ்

