கககொடடைக்ககொனலில் யூனிலீவர் ஏற்படுத்திய மகொசுபகொடு: தூய்டமப்படுத்தவும்
நஷ்டை ஈடுவழங்கவும் கககொள்டகடய உருவகொக்குவதற்ககொன விவககொரம்.
16 மம 2015, கசென்டன
கககொடடைக்ககொனலில், பகொதரசெ கதர்மகொமீட்டைர் ஆடலை ஒன்று ஹிந்துஸ்தகொன்
யூனிலீவரகொல் அடமக்கப்பட்டு, பிறகு மூடைப்பட்டைது. இந்த ஆடலையகொல் அந்தப்
பகுதியில் ஏற்பட்டை சூழல் மகொசுபகொடு ஒரு
நீண்டை வரலைகொற்டற உடடையது.
தீர்க்கப்படைகொதது.
இந்த நிடலையில்தகொன், கதகொழிற்செகொடலை மகொசுபகொட்டைகொல் பகொதிக்கப்படும் மக்களுக்கு
மபகொதிய இழப்பீடு வழங்குவது பற்றியும் பகொதிக்கப்பட்டை பகுதிடயச் சுத்தம்
கசெய்வது குறித்தும் மதசிய அளவிலைகொன கககொள்டகடய வகுக்க மவண்டுகமன,
இந்த விவககொரத்டத முன்டவத்து கசென்டனடயச் செமூக ஆர்வலைர்களும்
கககொள்டககடள வகுப்பது குறித்த பிரச்செகொரத்தில் ஈடுபடும் குழுக்களும்
மககொரிவருகின்றன.
“கககொடடைக்ககொனலில் யுனிலீவரின் நச்சு வரலைகொறு – சுத்தம் கசெய்வது மற்றும்
இழப்பீடு வழங்குவடத மநகொக்கி” என்ற தடலைப்பில் கசென்டனயில் நடைந்த ஒரு
விவகொத அரங்கில் இதற்ககொன அடழப்பு விடுக்கப்பட்டைது.
இந்த விவகொத அரங்கில் டைகொக்டைர் ட.பி. மபகொரகொல்கர் (உறுப்பினர், ஆபத்டத
ஏற்படுத்தும் கழிவுகள் குறித்த உச்செ நீதிமன்ற கண்ககொணிப்புக் குழு), செட்டை நிபுணர்
டைகொக்டைர் உஷகொ ரகொமநகொதன், கபகொதுச் சுககொதகொர நிபுணர் டைகொக்டைர் ரகல் ககய்கடைகொண்மடை
ஆகிமயகொர் பங்மகற்றனர். கககொடடைக்ககொனல், கடைலூர், கககொடுங்டகயூர் பகுதியில்
மகொசுபகொட்டைகொல் பகொதிக்கப்பட்டை மக்கள் முன்டவத்த பிரச்செடனகள் குறித்துப்
பதிலைளித்தனர்.
மகொசுபகொடு என்று வந்துவிட்டைகொல், எல்லைகொ அறிவியல் அடமப்புகளும் கல்வி
அடமப்புகளும்
அடமதியகொக
இருந்துவிடுகின்றன.
அல்லைது
மகொசு
படுத்துபவர்களுடைன் மசெர்ந்து இயங்குகின்றன. இந்த நிடலையில், மகொசுபகொட்டைகொல்
பகொதிக்கப்படுபவர்கள்தகொன் இந்த மகொசுபகொட்டடையும் அதனகொல் ஏற்படும் உடைல்நலைக்
மகட்டடையும் நிரூபிக்க மவண்டயிருக்கிறது என மூன்று இடைங்கடளச் மசெர்ந்த
மக்களுமம முன்டவத்தகொர்கள்.
“நிலைத்டத வலுக்கட்டைகொயமகொக டகயகப்படுத்தியகொவது, மகொசுபகொட்டடை ஏற்படுத் தும்
கதகொழிற்செகொடலைகடள அடமப்படத ஊக்குவிக்கும் கதகொழிற்கககொள்டகடய அரசு
டவத்திருக்கிறது. ஆனகொல், அந்தத் கதகொழிற்செகொடலை, சுற்றுச்சூழடலைமயகொ,
மக்கடளமயகொ பகொதிக்கும்மபகொது அரசு அங்கு வருவதில்டலை. மக்கள் பலை
தசெகொப்தங்களுக்குத் துன்பத்டத அனுபவிக்கிறகொர்கள்” என இந்தக் கருத்தரங்கின்

ஒருங்கிடணப்பகொளர்கள் கதரிவித்தனர்.
"மபரழிவு, மபரிடைர், நச்சு, ஆபத்டத ஏற்படுத்தும் கபகொருட்கள் - இடவ எல்லைகொம்
தற்மபகொது ஒரு கதகொழிற்செகொடலைடய நடைத்துவதற்குத் மதடவப்படும் அம்செங்களகொக
ஏற்றுக்கககொள்ளப்பட்டுவிட்டைன.
இருந்தமபகொதும்,
அந்தத்
கதகொழிற்செகொடலை
கசெயல்படும் விதத்தகொல் அங்கிருக்கும் கதகொழிலைகொளமரகொ, அருகிலிருப்பவர்கமளகொ
பகொதிக்கப்பட்டைகொல், அவர்கடள யகொரும் கண்டு கககொள்வதில்டலை. அல்லைது, விபத்து
கதகொழிற்செகொடலையகொல் ஏற்படைவில்டலை என மறுக்கப்படுகிறது. அவர்கடளப்
பகொதுககொக்க கககொள்டக ஏதும் கிடடையகொது. ஏற்பட்டை பகொதிப்டப மபகொக்குவதற்குப்
பதிலைகொக, அந்த நிறுவனம் தனது நற்கபயருக்கு ஏற்படும் களங்கத்டத
நீக்குவதில்தகொன் கவனம் கசெலுத்த ஆரம்பிக்கிறது. இடதத்தகொன் நகொம் மபகொபகொலில்
பகொர்த்மதகொம். தற்மபகொது கககொடடைக்ககொனலில் நகொம் பகொர்ப்பதும் அடதத்தகொன்" என்று
குறிப்பிட்டைகொர் டைகொக்டைர் ரகொமநகொதன்.
பகொதிக்கப்பட்டை இடைத்டத செரிகசெய்யத் மதடவயகொன விரிவகொன பரிந்துடரகள்
உச்செநீதிமன்றக் குழுவகொல் அளிக்கப்பட்டு, அடவ உச்செ நீதிமன்றத்தகொல் ஏற்றுக்
கககொள்ளப்பட்டுவிட்டைதகொக டைகொக்டைர் மபகொரகொல்கர் கதரிவித்தகொர். 2004 ல் தகொமன
மநரடயகொக கககொடடைக்ககொனலுக்குச் கசென்றதகொகவும் அங்கிருந்த 300 டைன் பகொதரசெக்
கழிவுகள் அகமரிக்ககொவுக்கு ஏற்றுமதி கசெய்யப்படுவடத உறுதிப்படுத்தியதன் மூலைம்
தமிழக அரசு ஒரு முன்னுதகொரணத்டத ஏற்படுத்தியதகொகவும் அவர் கதரிவித்தகொர்.
“தமிழ்நகொடு அரசு இழந்த அந்த உத்மவகத்டதத் திரும்பப் கபற மவண்டும்.
அறிவியல், கபகொதுமக்களின் பங்மகற்பு, மகொசுபகொட்டடை ஏற்படுத்தியவர்கள்
ஆகிமயகொடர
டவத்து
ஒரு
செட்டைகத்டத
உருவகொக்கி,
முழுடமயகொன
தூய்டமப்படுத்தும் பணிடய தமிழக அரசு அங்மக கசெய்ய மவண்டும். இதன்
மூலைம் மதசெத்திற்மக ஒரு முன்னுதகொரணமகொக தமிழகம் அடமய மவண்டும்” என்று
அவர் குறிப்பிட்டைகொர்.
மக்கள் நச்சுப் கபகொருட்களகொல் பகொதிக்கப்பட்டருப்பதகொகத் கதரிந்தகொல் உடைனடயகொக
கண்ககொணிக்கவும் இடடைக்ககொலை மருத்துவ, கபகொருளகொதகொர உதவிகடள வழங்கவும்
தகொமன கசெயலில் இறங்கும் ஒரு அடமப்டப உருவகொக்க மவண்டுகமன டைகொக்டைர்
ககய்கடைகொண்மடை கதரிவித்தகொர்.
“கதகொழிற்செகொடலை மூடைப்பட்டு கிட்டைத்தட்டை பதிடனந்து ஆண்டுகள் ஆன பிறகும்,
அங்கு பணியகொற்றிய கதகொழிலைகொளர்களுக்கும் அவர்களுடடைய குடும்பத்தினருக்கும்
கககொடடைக்ககொனலின் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்பட்டை பகொதிப்பு எத்தடகயது என்பது
குறித்த ஆய்வு ஏதும் நம்மிடைம் இல்டலை. இத்தடனக்கும் பலை கதகொழிலைகொளர்கள்,
இறக்கும் வயதுக்கு முன்பகொகமவ இறந்திருக்கிறகொர்கள். அவர்கள் குடும்பத்தில்
குழந்டதகளிடைம் பகொதிப்பு இருந்திருக்கிறது. கதகொழிலைகொளர்கள், அவர்களது
குடும்பத்தினர், கககொடடைக்ககொனலில் வசிக்கும் மக்கள் ஆகிமயகொரிடைம் ஏற்பட்டை

உடைல்நலைப் பகொதிப்பு குறித்த கணக்கீடைகொவது குடறந்தது நமக்குத் மதடவ” என்று
அவர் கூறினகொர்.
கதகொழிற்செகொடலை இருக்குமிடைத்டதயும் அதன் சுற்றுப்புறத்டதயும் பகொதரசெத்தகொல்
மகொசுபடுத்தியதகொக யூனிலீவர் ஒப்புக்கககொண்டுள்ளது. அதனுடடைய ஆய்விமலைமய
கதகொழிற்செகொடலைடயச் சுற்றியுள்ள நிலைம், நீர், தகொவரங்கள் அடனத்தும்
மகொசெடடைந்திருப்பதகொகத் கதரியவந்திருந்தகொலும் தன்னுடடைய கதகொழிலைகொளர்கள் இந்த
நச்சின்
தகொக்கத்திற்கு
உள்ளகொகவில்டலைகயன்றும்
பகொதரசெ
மகொசுபகொட்டைகொல்
அவர்களுக்கு எந்த உடைல்நலைக் மககொளகொறும் ஏற்படைவில்டலைகயன்றும் யூனிலீவர்
கூறுகிறது.
ஒருங்கிடணப்பு: இந்தியன் இன்ஸ்ட்டடயூட் ஆஃப் ப்ப்ளிக் பகொலிசி, பூவுலைகின்
நண்பர்கள், தி அதர் மீடயகொ
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