பத்திரிக்ககை சசெய்தி:
சகைகொகடைக்கைகொனல் பணியகொளர்கைளுடைன் செமரசெத்துக்கு உடைன்பட்டைது யூனிலிவர்!
பபகொரகொட்டைக்கைகொரர்கைள் மகிழ்ச்ச!
9 March, 2016 -- இந்துஸ்தகொன் யூனிலிவர் நிறுவனத்துக்கும் அந்நிறுவனத்தின் சதர்மகொமீட்டைர்
சதகொழிற்செகொகலையில் பகொதரசெ கைசவகொல் பகொதிக்கைப்பட்டை அதன் முன்னகொள் ஊழியர்கைளுக்கும் இகடையில்
ஏற்பட்டிருக்கும் செமரசெ உடைன்படிக்ககை அந்த ஊழியர்கைளின் 15 வருடை பபகொரகொட்டைத்துக்கும் உலைசகைங்கிலும்
அதற்கு குவிந்த ஆதரவுக்கும் கிகடைத்த மிகைப்சபரிய சவற்றி என்று கைருத்துத் சதரிவித்திருக்கின்றன
பபகொரகொட்டைத்கத முன்சனடுத்த தி அதர் மீடியகொ, சசென்கன ஆதரவ குழு மற்றும் Jhatkaa.org.
15 வருடைகொங்கைளகொகை அந்த நிறுவனம் சசெய்ய மறுத்து வந்த இந்த உடைன்படிக்ககை இப்பபகொது
சசெய்யப்பட்டிருப்பதற்கு கைகொரணம், வணிகை சபகொறுப்புணர்வு அல்லை, மக்கைளின் பகைகொபபம என்றும் அவர்கைள்
சசெகொல்லியிருக்கிறகொர்கைள். சகைகொகடைக்கைகொனல் பவகொண்ட் என்கிற ரகொப் பகொடைகலை லைட்செக்கைணக்கைகொன மக்கைள் பகிர்ந்து
சகைகொண்டைகதயும் 190 நகொடுகைகளச் பசெர்ந்த கிட்டைத்தட்டை ஒன்றகர லைட்செம் மக்கைள் டுவிட்டைர் மூலைம் யூனிலிவரின்
தகலைவர் பகொல் பகொல்பமன் சபகொறுப்பபற்கை பவண்டும் என்று சசெகொன்னகதயும் அவர்கைள் சுட்டிக் கைகொட்டினகொர்கைள்.
“தகொமதமகொகை நிகைழ்ந்தகொலும் இந்த செமரசெம் ஒரு சபரிய சவற்றி சசெய்திதகொன். ஆனகொல் சகைகொகடைக்கைகொனகலைப்
சபகொறுத்தவகரயில் யூனிலிவரின் சபகொறுப்பு அபதகொடு முடிந்துவிடைவில்கலை. செர்வபதசெ தர நிர்ணயங்கைளின்
அடிப்பகடையில் சகைகொகடைக்கைகொனலில் பகொதரசெக் கைழிவு சகைகொட்டைப்பட்டிருக்கும் இடைத்கத சுத்தம் சசெய்ய
பவண்டுசமன்கிற பநகொக்கைத்துடைன் விகரவிபலைபய உலைகை அளவிலைகொன பபகொரகொட்டைங்கைள் சவடிக்கும்” என்று
சசெகொல்கிறகொர் சசென்கனகய பசெர்ந்த எழுத்தகொளரும் ஆர்வலைரும் இந்த பபகொரகொட்டைத்தில் 2001 லிருந்து பங்சகைடுத்து
வருபவருமகொன நித்தியகொனந்த் சஜெயரகொமன். சுத்தப்படுத்துதலுக்குப் பிறகும் மண்ணில் ஒரு கிபலைகொவிற்கு 25
மில்லிகிரகொம் பகொதரசெம் இருக்கும் என்பதுதகொன் யூனிலிவர் சசெகொல்வது. இது இயற்ககையகொன அளவுகைகள விடை 250
தடைகவ அதிகை அளவு. செர்வபதசெ அளவுகைபளகொடு ஒப்பிடும் பபகொது இது மிகை பமகொசெமகொன அளவு என்றும் இதனகொல்
சூழல் பகொதிப்பு உண்டைகொகும் என்றும் கைவகலை சதரிவிக்கிறகொர்கைள் பபகொரகொட்டைக்கைகொரர்கைள். சகைகொகடைக்கைகொனலின்
அடைர்ந்த கைகொட்டுப்பகுதியில் விலைங்கியல் செரணகொலையத்துக்கு அருகில் இந்த சதகொழிற்செகொகலை அகமந்திருப்பகத
சுட்டிக்கைகொட்டுகிறகொர்கைள் அவர்கைள்.
யூனிலிவரின் தகலைகமயிடைம் அகமந்திருக்கும் இங்கிலைகொந்தில் மக்கைள் குடியிருக்கும் பகுதியில் கூடைகொ ஒரு
கிபலைகொ மண்ணில் ஒரு மி.கி பகொதரசெம் என்பதுதகொன் அனுமதிக்கைப்பட்டை அளவு. அதகொவது இந்தியகொவில் சூழல்
முக்கியத்துவம் வகொய்ந்த பகுதியகொகை இருக்கும் ஒரு பகுதிக்கு அவர்கைள் முன்கவக்கும் அளகவ விடை 25 மடைங்கு
அதிகை கைடுகமயகொனது. “இங்கிலைகொந்தில் இபத பபகொல் ஒரு இடைம் இருந்தகொல் அகத எப்படி சுத்தப்படுத்துபமகொ
அபத மகொதிரியகொன சுத்தப்படுத்துதகலைதகொன் இங்கு எதிர்பகொர்க்கிபறகொம். அகத சசெய்ய மறுப்பதன் மூலைம்
இன்சனகொரு செர்வபதசெ அளவிலைகொன பபகொரகொட்டைத்கத எங்கைகளச் சசெய்யச் சசெகொல்லி பகைட்கிறது யூனிலிவர். அகத
முன்சனடுப்பதில் எங்கைளுக்கு மகிழ்ச்சபய” என்கிறகொர் தி அதர் மீடியகொவின் சசெயற்பகொட்டைகொளர் சுபவதகொ
நகொரகொயன்.
தமிழகைத்தில் பதர்தலும் ஐபரகொப்பகொவிலும் இந்தியகொவிலும் யூனிலிவரின் பங்குதகொரர்கைளின் கூட்டைமும்
நடைக்கைவிருக்கும் நிகலையில் தமிழகை மகொசுக் கைட்டுப்பகொட்டு வகொரியத்கதயும் யுனிலிவகரயும் இந்த விவகைகொரத்தில்
உடைனடியகொகை நடைவடிக்ககை எடுக்கை பகைகொரும் முயற்சகய பலை செர்வபதசெ அகமப்புகைள் ஏற்கைனபவ
அங்கீகைரித்திருக்கின்றன.
”மக்கைளின் செக்திக்கு என்றும் மதிப்பு உண்டு என்பபத இன்கறய அறிவிப்பிலிருந்து நமக்கு கிகடைக்கும்
முக்கியமகொன பகொடைம். சகைகொகடைக்கைகொனலில் அது விட்டுச் சசென்ற பகொதரசெ கைசகவ யூனிலிவர் அகைற்றி
சுத்தப்படுத்துவகத உறுதி சசெய்யும் வகர இந்த பபகொரகொட்டைத்தில் கைடைந்த ஜெஜூகலை முதல் தங்கைகள
இகணத்துக்சகைகொண்டை எல்லைகொ குரல்கைகளயும் சதகொடைர்ந்து உயர்த்திப்பிடிப்பபகொம்” என்கிறகொர் Jhatkaa.org வின்
மக்கைள் திரட்ச குழுகவச் பசெர்ந்த ரச்சதகொ தபனஜெகொ. யூனிலிவரின் பகொதரசெ மகொகசெ சூழ்ந்த ஊடைகை சமமௌனத்கத
கைகலைத்ததில் Jhatkaa.org இன் செமூகை ஊடைகை பிரச்செகொரங்கைளுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு உண்டு. தவிர, செம் ஆஃப்
அஸ் என்கிற கைகொர்ப்பபரட் சபகொறுப்புணர்வுக்கைகொன அசமரிக்கை அகமப்பும், இங்கிலைகொந்திலிருந்து இயங்கும் 38
டிகிரீஸ் என்கிற அகமப்பும் எடுத்த முயற்சகைள் யூனிலிவர் மீது கூடுதல் அழுத்தம் சகைகொடுக்கைவும் பிரச்கனயின்
மீது செர்வபதசெ கைவனத்கத சகைகொண்டு வரவும் மிகைவும் உதவிகைரமகொகை இருந்தன.
ததனனனனநனதனய மலல நகரமமன தகமலடகனகமனலனலன ஹனநனதஸனதமனன லலவரனனன பமதரச ததரனமமமலடனடரன

ததமழனறனசமலல, பமதரச கழனலவ மகனகளன வமழமன பகதனயனலன தகமடனடவத கணனடபனடகனகபடனடவடனன
2001 லன மமநனல அலமபனபகளமலன ததமழனறனசமலல மடபனபடனடத. தகமலடகனகமனலன பகதனயனலன 2 டனன பமதரசமன
தகமடனடபனபடனடரபனபதமக நனறவனமம ஒதனதகனதகமணனடரகனகனறத. பமதரசதனதமலன பல ததமழனலமளரனகளன
மநமயனவமயனபனபடனடரபனபதமக 2011 லனடன இநனதனய அரசமஙனகமன மமறனதகமணனட ஒர ஆயனவனலன ததரனய
வநனதனரகனகனறத.
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