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How to Curb the Child Labor

குழந்தை உதழப்பு என்ற சிறுவர்களால் சசய்யப்படும்

Naeem Syed

சைாழில்களிலிருந்து அவர்கதள மீ ட்பது எப்படி
Naeem Syed

Child Labor is a tool that most of the Industrialized and
developed nations are handling conveniently to blame the
psyche of the Industries in developing countries.
Anybody, who contributes his adverse remarks against
Child Labor, never comes up with a firm solution and
those who suggest some sort of action never think that
their theories are impracticable. They either don't know
the industrial set- up of these developing nations or
unaware of the poverty lines still shining bright across the
countries.

சைாழில்துதறகளில்

சம்பந்ைப்பட்ட

வளர்ச்சியதடந்ை

நாடுகள்,

நாடுகளின் சைாழில் வனப்தப எைிர்த்து பழி
சுமத்ைி,

குற்றம்

சாட்ட

பயன்படுத்ைிக்சகாள்ளும்
குழந்தை

சைாழிலாளர்

ஓர்

mainly India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka,
and many African countries like Liberia Ghana, Nigeria,
Cameroon and Ivory Coast. These countries produce
many a products for export from their respective countries
to the Developed nations.

உத்ைி

ைான்

குழந்தை

உதழப்பு என்ற சிறுவர்களால் சசய்யப்படும்
சைாழில்கள்.

அத்சைாழில்கதள

முடக்கிவிட்டால், சில

அண்தட

நாடுகள்,

அப்சபாருள்கதள உற்பத்ைி சசய்து அங்கிருந்து மமதல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமைி
அப்படிப்பட்ட

ைீங்தக விதளவித்ைிடக்கூடிய கருத்துதைதய வழங்குபவர்கள், ஒரு உறுைியான
ைீர்வு

இல்லாமலும், பரிந்துதைகளுடன்

சிலர்

அப்பரிந்துதைகதள

சசயலாக்கும் முடியாதமதய அறியாைவைாகவும் உள்ளனர்.

இைற்குக்காைணம்,

வரும்

ஒரு

வளரும் நாடுகளின் சைாழில் அதமப்தபப்பற்றி அவர்களின் அறியாதம அல்லது
அந்நாடுகளின்
இன்றும்

ஏழ்தம

பிைகாசமாக

அல்லது

வறுதமயின்

ஒளிர்ந்துசகாண்டு

கைிர்

மகாடுகள்
வசுவதை
ீ

எப்சபாழுதும்
பாைாைவர்

மபால்

களாகளாக

இருப்பது ைான்.
அவர்களின்

Let us analyze the industries, which are vigorously
exploiting the children of these countries to keep their
gears running:

கருவியாக

அல்லது

சசய்ய அவர்களுக்கு மபாட்டி குதறந்துவிடும், என்ற கணிப்பு.

The countries generally seen under the firing line are

வளரும்

ைாக்குைலுக்கு

இலக்காகும்

நாடுகள்

பாகிஸ்ைான், பங்லாமைஷ், மநபால், இலங்தக, மமலும்

முக்கியமாக,
ஆப்பிரிக்க

இந்ைியா,
நாடுகளான

லிசபரியா, க்ஹானா, தநஜீரியா, காமரூன் மற்றும் ஐசவாரிமகாஸ்ட், ஆகியதவகள்.
இந்ை

நாடுகள்

வளர்ந்ை

நாடுகளுக்கு

மைதவயான

சபாருள்கதள

நாடுகளின் உற்பத்ைி சசய்து அதவகதள ஏற்றுமைி சசய்கின்றன.

ைத்ைம்

Though the Labor Laws of these countries have different
age-group to define a person's eligibility to get employed,
generally any registered Industry, either Small Scale,
Medium Scale or Large Scale does not employ skilled or
unskilled laborers below the age of 18 years. These
industries even deny hiring underage contracted
employees.

ைன்

சைாழிற்சாதலகளின்

உற்பத்ைி

சசய்ய

பல்

சிறுவர்

சக்கைங்கதள

உதழப்தப

சுழல

தவத்து

சபருமளவில்

சபாருன்கதள

பயன்படுத்தும்

இந்ை

நாடுகளின் சைாழிற்சாதலகதள அலசுமவாம், வாருங்கள்.
அைற்கு முன் நாம் சைரிந்து சகாள்ள மவண்டிய விஷயம் என்னசவன்றால், இந்ை
வளரும்

நாடுகள், ஒரு

வைம்புகதள

சிறுவதன

மவதலக்கு

சைாழிற்சாதலகளுக்கு

அமர்த்ை

பரிந்துதைத்துள்ளன.

பல

ைைப்பட்ட

அைற்கு

வயது

அடிபணிந்து,

அந்நாடுகளின் சிறிய, நடுத்ைை, சபரிய சைாழிற்சாதலகள் 14 முைல் 18 வயைிற்கு
கீ ழ்பட்டவர்கதள

மவதலக்கு

அமர்த்ைிக்சகாள்வைில்தல.

விைிக்கப்பட்ட

வயது

வைம்பு பூர்த்ைி ஆகாைவதை, மநரிதடயாகமவா அல்லது ஒப்பந்ை நிறுவனங்களின்

Mostly the unregistered Industries, cottage industries,
Rubber Plantations, Coffee & Tea Plantations, Sports
Goods Manufacturers, Gift Articles, Hosiery and Garment
Industries, hotels, Motels, grocery shops, vegetable and
fruit shops, hawkers, newspaper and magazine suppliers
and sellers on the road-side, iron smiths, gold smiths, milk
suppliers, Two, Three and Four Wheeler Automobile
Mechanics, Beedi Workers, Printing Presses, Card Board
Packaging
Materials
Manufacturers,
Polythene
Manufacturers, Tailoring and Embroidery Shops, Zari
Works, Weavers, Carpet Weavers, Utensils and Crockery
Makers, Safety Match Box and Crackers Manufacturers,
and several other innumerable industries and businesses
are responsible for Child Labor.

மூலமாகமவா

மவதல சசய்ய அனுமைிப்பைில்தல.

ஆனால் அமநகமாக, பைிவு சபறாை சைாழிற்சாதலகள், குடிதசத்சைாழில் சகாண்ட
நிறுவனங்கள்,
மைாட்டங்கள்,

ைப்பர்

விதளயாட்டு

பரிசுப்சபாருள்கள்,

சபருந்மைாட்டங்கள்,

சபாருள்கதள

பனியன்,

பின்னப்படும்

சைாழிற்சாதலகள், சிற்றுண்டி

உண்டாக்கும்
ஆதடகள்,

காப்பி,

மையிதல

சைாழிற்சாதலகள்,
சைடிமமட்

ஆதட

சாதலகள், மஹாட்டல், மமாட்டல்கள், பலசைக்கு

கதடகள், காய்கறி மற்றும் பழ மண்டிகள், கதடகள் கூவி விற்மபார், சசய்ைித்ைாள்,
பத்ைிரிதக

விநிமயாகஸ்ைர்கள், சாதல

ஓைம்

கதட

தவத்ைிருப்மபார், இரும்பு

சகால்லர், சபாற்சகால்லர், பால் விநிமயாகஸ்ைர், இைண்டு, மூன்று, நான்கு சக்கை
வண்டிகதள பழுது பார்க்கும்

சமகானிக் ஒர்க் ஷாப் கதடகள், பீடி ையாரிப்மபார்,

அச்சுத்சைாழில்

அட்தடப்சபட்டிகள்,

சசய்மவார்,

பிலாஸ்டிக்

சம்பந்ைப்பட்ட

சபாருள்கள் ையாரிப்மபார், மறு பயன்பாட்டிற்கு மைதவயான பிலாஸ்டிக்
சுழற்சி

(recycle), தையல்

மற்றும்

எம்ப்ைாய்டரி

கதடகள், ஜரி

மீ ள்

மவதலப்பாடு

சசய்யும் சைாழில்கள், சநசவுத்சைாழில், பாத்ைிைங்கள் சசய்யும் சைாழிற்சாதலகள்,
ைீக்குச்சி,

ைீப்சபட்டி,

சைாழிற்சாதலகள்,

In many of these businesses, it is the father who inducts
his own children in support of his livelihood. If he chooses
to send his wards to school, he employs other children in
his society, who neither have a business of their own nor

பயிரிடப்படும்

ஆகியதவ

சிறுவர்

மத்ைாப்பு,
மலிவு

பட்டாசு

விதல

சசய்யும்

கம்சபனிகள்,
மிட்டாய்

சைாழிலுக்கும்,

இன்னும்

சசய்யும்

மமலும்

பல

சைாழிற்சாதலகள்

அவர்களின்

உதழப்பிற்கும்

சபாறுப்பாளிகளாவர்.
மமற் சசான்ன சைாழில்களில் அமநகமானவற்றில் ைந்தைமய ைன் பிள்தளகதள
மவதலக்கு அமர்த்ைிக்சகாள்வர்.

அவர் ைன் பிள்தளகதள பள்ளிக்கூடத்ைிற்கு

could go to school because of insufficient and depleted
earnings of their parents.

அனுப்புவாமையானால்,

சமுைாயத்ைின்

மவதலக்கு மசர்த்துக்சகாள்வர்.
சசாந்ை

சைாழில்

இருக்காது

மற்ற

பிள்தளகதள

அவரிடத்ைில்

அப்படிப்பட்ட பிள்தளகளின் சபற்மறாருக்கு ைன்
அல்லது

அவர்களுதடய

சசாற்ப

சம்பாத்ைியம்,

பிள்தளகதள படிக்க

In several cases, the trade is such that one ought to learn
it from the childhood to produce master-pieces when he
grows up. There are several handicrafts, which cannot be
produced by an adult, if he starts learning at the age of 20
or so. Moreover, if he finishes his high school or college,
he would never like to learn such handicraft producing
tactics, which he thinks, are inappropriate to his status
and education he acquired, thus concludes that such
works would certainly bring very less compensation for
the concentration and hard work, he has to put in. Rather
he prefers to have a white-collar job.
There are some tradesmen, who never have a broad
outlook and only teach their children their trade secrets.
Many fine artisans and manufacturers of artifacts never
employ children other than their own. Ayurvedic, Country
Medicos and Hakeems manufacturing medicines at home
teach their trade secrets only to their children.

அமநக

சைாழில்களின்

பிள்தளப்பருவத்ைிலிருந்மை
சைாழிலில்

ைதல

சபாருட்கதள

ைன்தம
பழிகினால்

சிறந்து

உண்டாக்க

வளர்ந்ைபின் கற்க இயலாது.

ைான்

விளங்கி,
இயலும்.

எப்படிப்பட்டசைன்றால்,
வரும்.

அப்சபாழுதுைான்

மநர்த்ைியுடன்
நிதறய

அதை

கூடிய

அந்ை

நுணுக்கமான

தகத்சைாழில்கள்,

ஒருவர்

ஒருவர் ைனது 20 வயைில் ஒரு மவதலதய கற்க

ஆைம்பித்ைால், அைில் மநர்த்ைியதடய அவருதடய வாழ் நாமள கழிந்து விடும்.
மமலும் ஒருவர் ைன் பள்ளிப்படிப்தப அல்லது கல்லூரி படிப்தப முடித்து பட்டம்
சபற்ற பின்னர், இந்ை சிறிய மவதலகதள சசய்ய ையங்குவார்.
ைன் படிப்பிற்கும் அந்ைஸ்துக்கும்

இவ்மவதலகள்,

சபாருத்ைமற்றைாகவும் மாறாகவும் எண்ணி,

இவ்மவதலகளால் ைன் கடுதமயான முயற்சிக்குப்பின்பும், சபான்மனா, சபாருமளா,
சபயமைா, புகமழா கிதடக்கப்மபாவைில்தல என்ற ைீர்மானத்ைிற்கு வந்து விடுவார்.
அதைவிட ஓர் அலுவலகத்ைில் மவதல சசய்யமவ விரும்புவார்.
அமநக

சைாழில்

சைாழில்

நுட்ப

விதனஞர்கள்

நுட்பங்கதள

ைன்

பைந்ை

மனப்பான்தமயற்று, அவருதடய

சந்ைைியதைத்ைவிை

சசால்லித்ைைப்மபாவைில்தல.

உைாைணத்ைிற்கு,

மவறு
சிறந்ை

யாருக்கும்
மநர்த்ைியான

கதலப்சபாருட்கதள உண்டாக்குமவார் ைன் குழந்தைகதளத்ைவிை மற்றவர் அந்ை
சைாழில்

நுட்பத்தை

நாட்டுபுறத்து

அறிந்துசகாள்வதை

விரும்புவைில்தல,

மருத்துவர், ஹகீ ம்கள், வட்டிமலமய
ீ

நாட்டு

மருந்து

ஆயூர்மவை
ைாரிப்மபார்

ஆகிமயார் ைன் சைாழில் இைகசியத்தை ைன் சசாந்ை பிள்தளகதளத்ைவிை, மவறு
யாருக்கும் புகட்டுவைில்தல.

Engraved Metal Works, Ornamental Finery Works,
Carpentry, Wood Carving, Pottery etc. can only reach to
their perfection when a person starts learning from the
childhood.

சிற்பக்கதல,

உமலாகத்ைின்

மீ து

சசதுக்கப்படும்

கதல

சபாருட்கள்,

அணிகலன்களின் மவதலப்பாடு, ைச்சு மவதல, மைத்தை சசதுக்கி சசய்யப்படும்
மவதலப்பாடுகள், மட்பாண்டங்கள், குயவர் சைாழில் நுட்பங்கள் ஆகியதவ சிறு
வயைிலிருந்து

கற்றால்

ைான்

அைில்

சாைதனப்சபாருட்கதள உண்டாக்க இயலும்.

ைதல

சிறந்து

விளங்கி,

Childhood activities such as Fine Arts, Music, Playing
Instruments such as Drums, Flute, Violin, Harmonium,
Veena, Guitar, Dancing etc. can also be termed as
friendly Child Labor because of their nature as nonprofitable but one cannot attain perfection unless he
practices these things from his childhood. Children at
musical parties, dance performance, Acting performances
for Cinema, Drama, and advertisement are duly
compensated.

Reasons for the Global Phenomena of Child
Labor :

ஓவியம்

வதைைல், சசதுக்கல், வடித்ைல், வடிவதமத்ைல்

forces the Exporters to find out a way to keep cost of their
production under check. The Exporters in the
manufacturing fields of Antiquity items, Artifacts, Gift
Items, Luxury items such as Pottery Show-pieces, Flower
vases of various materials, including Clay items,
Engraved Metal Works, Stone Carving, High Quality
Carpets, Bamboo and Cane Furniture and other
associated items, Chocolate and Sweets Manufacturers,
where naturally Child Labor is involved due to their
traditional links manage to keep the gears of their
factories running employing these down-trodden children.
Here maintaining the cost of production at a lower level

ைிறதமகளும்,

ைமபலா, புல்லாங்குழல், வயலின், ஹார்மமானியம், வதண,
ீ
கிைார் ஆகியதவகதள
வாசிக்கும்

ைிறதமயும்,

இன்னிதச,

பாட்டு

பயிற்சி

பலவிை

நடனங்கள்

ஆகியதவகள் பிள்தளப்பருவத்ைிலிருந்மை பழிகினால் ைான் வரும்.

இதவகதள

ைன் வாழ்வில் பின் பகுைியில் ஆைம்பிப்மபார், பின் ைங்கிமய இருப்பர்.
நடனங்களிலும்,

நாடகங்களிலும்,

வயைினர், சிறுவர்

உதழப்பிற்கு

விளம்பைங்களிலும்

இன்னிதச

பங்குசகாள்ளும்

உைாைணமில்தலயா?

அவர்களுக்கு

சிறு
பணம்

சகாடுக்கப்படுவைில்தலயா ?

உலக கண்ண

ோட்டத்தில் சிறு வயதினர் உழைப்பு:

இறக்குமைி சசய்யும் நாடுகள் சபாருட்கதள கூடுமானவதை குதறந்ை விதலயில்
வாங்க விரும்புவைால், அப்சபாருள்கதள ஏற்றுமைி சசய்யும் நாடுகள், மபாட்டியின்
காைணமாக

ைன்

தகயாளுகின்றனர்.

The Importing Countries prefer to import produces from
Exporting Countries at a very competitive prices. This

ஆகிய

விதலதய

உற்பத்ைி

விதலதய

அைில்

ஒன்று

குதறப்பைாகும்.

பழதமகாலத்து

கட்டுப்படுத்ை

சிறுவர்களுக்கு

ஏற்றுமைி

சபாருள்களாக

காட்சி

ைரும்

பல

அழகு

மூலப்சபாருட்களால்

உத்ைிகதள

மவதலயளித்து, உற்பத்ைி

நிருவனங்களின்

தகவிதனப்சபாருள்கள், பரிசுப்சபாருள்கள், ஆடம்பை
கதலப்சபாருட்கள்,

பல

ையாரிப்புகளான

அலங்காை

சபாருட்கள்,

சபாருட்களான
சசய்யப்பட்ட

மட்பாண்ட
பூஞ்சாடிகள்,

களிமண்பாண்டங்கள், சசதுக்கப்பட்ட, கல், மை, உமலாக அலங்காை சபாருட்கள், ைதை
விரிப்புகள், மூங்கில், பிைம்பினால் சசய்யப்பட்ட மைப்சபாருள்கள், அத்துடன் கூடிய
மற்ற

சபாருள்கள்,

ஆகியதவ

ைன்

சாக்மலட்,

மிட்டாய்

பாைம்பரிய

சசயற்தகக்சகாடுதமக்கு

சசய்யும்

சைாழில்கதள

உட்படுத்ைப்பட்ட

அமர்த்ைிக்சகாள்கின்றனர்.

இங்மக,

சிறு
ைக்க

சைாழிற்சாதலகள்
தவத்துக்சகாள்ள,

சிறுவர்கதள

மவதலக்கு

விதலதய

கட்டுப்படுத்ை,

உற்பத்ைி

மவதலயாட்களுக்கு குதறந்ை ஊைியம் அளிக்க மவண்டியைிருப்பைால், கதடசியில்
இதவகள் சிறுவர் சைாழில்களாக மாறிவிடுகின்றன.
அமநக

நாடுகளில்

சிறுவர்

உதழப்பிற்கு

வித்ைிடும்

மூலாைாைங்கதளயும்,

சூழ்நிதலகதள இப்சபாழுது பார்ப்மபாம்:
கல்வியற்மறார்,

அன்றாட

வாழ்விற்குமபாைாடுமவார்,

ைினசரி

உதழப்பாளிகள்,

forces the manufacturer to pay less to the tradesmen,
which ultimately result in going for child labor.

மபாைாை

வருமானத்துடன்

அைிக

நபர்

சகாண்ட

சபரிய

குடும்பங்கள், சிலர்,

பிள்தளகதள ைாமன சம்பாைித்து ைன்தன பாதுகாத்துக்சகாள்ள குழந்தைகதள
மற்றவரிடம்

அற்பணிப்மபார்,

ைதலமுதற

ைதலமுதறயாக

கல்வியற்று,

அடிதமகளாக நிலக்கிழார்களிடம் ைஞ்சம் புகுந்மைார், இங்மக, முழு குடும்பத்துடன்

Now let me tell you the sources and circumstances that
lead to Child Labor in most of the countries.
Uneducated families, daily bread-winners, hand-to-mouth
laborers, large families with scanty income choose to
send their wards for earning or at least to take care of
their livelihood themselves. There are families that remain
uneducated generation to generation due to their
suppression as bonded labors or slaves by several Land
Owners of Agricultural sector. Full families, including
children work for these Land Lords.

அடகு தவக்கப்பட்மடார், ஆகியவர்கள்.

பாைம்பரிய பிச்தசக்காை கும்பல் கூட சிறுவர் சைாழிலுக்கு உண்டான மமலும்
ஒரு

மூலாைாைமாகும்.

அன்ன ைானத்ைிற்கு நன்றி!

நாட்டில்

அளிக்கப்படும்

இலவச

அவர்கள் ைன் வியர்தவதய சிந்ைி, உதழத்து உண்ண

பழக்கி விடுவர்.

சிற் சில சமயங்களில், அவர் பிள்தளகள், ைனக்கு மைதவயான

அளவு உணவு, ஆதடகள் கிதடக்காைைால் பிச்தச எடுக்க மறுத்து மவதல மைடி
அதலவதுண்டு.
தகவிடப்பட்ட சைருவில் அதலயும் சிறுவ சிறுமிகள்.
பிறந்ைைால், சமுைாயத்ைின்
சபற்சறடுத்ை

விடுவது.

சபற்மறார்

அைவதணப்பும்

பயந்தும், வறுதமயின்

இறந்துவிட்ட

அடிதமயாகி,
பிள்தளகள்.

அனாதையாக

எந்மநைமும்

மபரிலும்

துைைிர்ஷ்டமானவைாக

இருந்து,

நிதலயிலிருப்மபாரும்
சிறுமிகள்

ைான்

குடும்ப

சூழ்

மிகவும்
மிகவும்

படுமமாசமான
சிறுவர்கதளவிட

அைிகம்.
நிதலயில்

அமர்த்ைப்பட்டாலும்,

,

அவர்கள்

அதலயும்

ைமக்குள்

இவர்களதனவரும்

அத்ைதன

மவறு

காைணமாகவும்,
எங்மகா

காைணத்ைினாலும், உறவினர்

வித்ைிடும் மூலாைாைங்களாவர்.

அவர்கள்

சநறிசகட்ட வழிகளில்

குதழந்தைகதள, அனாதையாக

கிட்டாைைால்,

சாைாயத்ைிற்கு
சபற்மறாரின்

சீற்றத்ைிற்கு

பாைிக்கப்பட்டவர்களாகவும்

The deserted street children. They are abandoned by
their parents due to illegitimacy in their birth or poverty.
The children having no support from relatives in case of

சபயரில்

இஷ்டம் இல்லாை ஜன்மங்கள், ைன்னுடன், ைன் குழந்தைகதளயும் பிச்தச எடுக்க

சசாந்ை

One more source of this child labor is the Traditional
beggars, who never want to shed their sweat and earn.
As long as the time-honored free feeding is available in
several poor countries, these beggars will only multiply
and spread to all parts of the country. Occasionally their
children, on not getting sufficient care and food tend to
work.

இதறவன்

ஒரு

மவதலக்கு
நான்கு

விட்டு

உைவியும்,

குழந்தைகளும்,

சண்தடயிட்டுக்சகாள்ளும்

ைான்

சிறுவர்

உதழப்பிற்கு

death of their parents, escapees from home due to
several reasons, children of frequently quarreling parents
under the influence of alcohol, etc.

சுவர்களுக்கிதடயில்
எஜமானியம்மாவின்

சகாடுதமகளுக்கு

ஆளாக்கப்படுகின்றனர்.
அடிதமதயவிட
அவர்களிடம்

The unluckiest of the lot are the female children, who are
employed to work, though under a homely atmosphere,
suffer too much due to the cruelty of their masters at
home. Their Masters treat these hapless girls like slaves
or less than that and budge them to work sometimes
inconsistent to their capacity. These voiceless children
bear the brunt of all sorts of whips, beats, slaps on the
cheeks and burns on their delicate body. The proven best
baby-sitters, are scantily dressed, underpaid, ignored
during their illness and expected to work anytime of the
day and any hour at the night.

மாட்டிக்சகாண்ட

இந்ை

மவதலதய

விைல்கள்

சுடுவது, மபான்ற
குழந்தை

பணிக்கின்றனர்.

ைன்

துயைத்ைிற்கு

பகசலன்றும்

வாயிருந்தும்

பாைாமல்,

சமௌனமான

சகாடுதமகள், அடி, உதை, ைிட்டு, பூப்மபான்ற

பைியும்

அதற, சபான்னான

சகாடுதமகளுக்கு

பைாமரிப்பாளைான

இைசவன்றும்,

உடல்களில்

ஆளாகின்றனர்.

ைீயினால்

நிரூபிக்கப்பட்ட

இவர்கள், குதறச்சலாக

ஈடு

சிறந்ை

சசய்யப்பட்டு, கிழிந்ை

பதழய ஆதடகதள உடுத்ைி, உடல் நிதல பாைிக்கும் சபாழுது புறகணிக்கப்பட்டு,
பகலின் அதனத்து மநைமும், அர்த்ை ைாத்ைிரியில், எந்ை நிமிடமும் மவதல சசய்ய
பணிக்கப்படுகின்றனர்.

இப்சபாழுது

மகள்வி

என்னசவன்றால்,

சிறுவர்

உதழப்தப

இந்ை

பூமியிலிருந்து

முடியுமா?

இைமவாடு

பள்ளிக்கூடங்களில்

இந்ை

பிைச்சிதனதய

ஒரு

முடியாது.

சிறு

ைன்

கல்வி

நாடுகளின்

சமுைாயங்களிலும்

மவரூன்றியுள்ள

படித்துக்சகாண்டு,

சைரிந்மைா

வளரும்

சமூகங்களிலும்,

இைவாக

கதளசயடுக்க

முடியாது.

சைரியாமமலா,

Now, the question arises, is it possible to weed out Child
Labor overnight from the surface of the earth?!! No. The
problem of Child Labor knowingly and/or unknowingly
deep routed into the psyche of the Societies of poor and
developing countries cannot be undone. You could see
children who study and also employ themselves during
holidays to earn for their financial needs. They earn for
their study fees, uniform, books and notebooks!! Some
earn for their pocket money and never go astray. Some
boys employ themselves to support their parents and
schooling of their brothers and sisters. Forcible removal of

மக்கள்

ஆளாகி, சசால்சலாண்ணா

நடத்ைி,

ஜன்மங்கள், எல்லாவிை

கன்னங்களில்

அப்பாவி

உைவியற்ற, ைகுைியற்ற, மகிழ்ச்சியற்ற இந்ை சிறுமிகதள,

மமாசமாக

வட்டு
ீ

அந்ை

சிறுவர்

உதழப்பு

காலும்

ைீர்க்க

பிள்தளகள்

சசலவுகளுக்காக

பள்ளி

விடுமுதற நாட்களில் மவதல சசய்து சம்பாைிப்பதை நீங்கள் பார்த்ைிருப்பீர்கள்.
அவர்கள்

ைன்

பள்ளிக்கூட

மநாட்டு

புத்ைகங்கள்

தகச்சசலவுக்காக
சைாந்ைைவு

வாங்குவைற்கும்

சம்பாைித்து,

சசய்யாமலும்,

இருக்கின்றனர்.

படிப்புக்கட்டணத்ைிற்கும், சீருதட, பாட
சம்பாைிக்கின்றனர்.

சபற்மறாரிடம்

வண்
ீ

சசலவு

பணம்
சசய்து,

மகட்டு

புத்ைகங்கள்,
சிலர்

ைன்

அவர்கதள

சகட்டுப்மபாகாமலும்

ஒரு சில சிறுவர்கள், ைான் படிக்காமல் மவதலக்கு அமர்ந்து, ைன்

சபற்மறாருக்கு பண சம்பந்ைப்பட்ட விஷயங்களில் உறுதுதணயாக இருந்து, ைன்

the children from the factories resulted in children facing
more acute problems constraining them to take up more
perilous, hazardous and exploitative jobs like stone
crushing, street hustling and garbage collecting, falling in
the hands of hooligans who foster child prostitution,
according to a study of UNISEF.

மற்ற

சமகாைை

பள்ளிகூடத்ைிற்கு
பலவந்ைமாக
அதனவரும்

பண

தவக்கின்றனர்.
நிறுத்ைி

பிைச்சிதனகளால்

பூர்த்ைியாகாமல் மபாய்விடும்.
மாட்டான்.

சைாழிற்சாதலகளிலிருந்து
மிகவும்

சபாறுக்கும்

ஆதசமயாடு

அப்படிப்பட்ட

சிறுவர்கதள,

விட்டால்,

பாைிக்கப்பட்டு,

குடும்பத்ைிலுள்ள

யாருதடய

சசால்லப்மபானால்,
சிறுவர்கதள

கல்வியும்

மமாசமான

மவதல

நிதலகளில்

அமயாக்கிய

கும்பல்களில்

ஐக்கிய

நாடுகளின்

சிறுவர்

சிக்கிவிடும்

நிைியம்

அவர்கள்,

இன்னும்

கடினமான

கல் உதடப்பு, கூலி மவதலகள்,

ஆகியதவகளுடன்,

நடத்தும்

கண்ணுக்குத்சைரிந்ை

நிறுத்ைிவிட்டால்,

மவதலகதள சசய்யவும் ஒப்புக்சகாள்ளக்கூடும்.
குப்தப

அவர்கதள

மமலும் படிப்பில் ஆர்வமற்ற சிறுவன், படிக்கமவ

இன்னும்

சிறுவர்கதள
அபாயமும்

(UNICEF)

சகட்ட

வழி

உள்ளது.

இதை

ஒரு

ஆய்வு

உதடய

உறுைிப்படுத்துகிறது.
கல்விதய கட்டாயம் ஆக்குவது ஒரு ைீர்வு ஆகாது. ஏசனனில், கல்வி எல்லா
நிதலகளிலும்,

அதனத்து

முழுக்கல்விதய

இலவசம்

பட்டணங்களிலும்
ஆக்கினாலும்,

இலவசம்

சவறும்

கிதடயாது.

வயிற்றில்

பிள்தளகள்

பள்ளிக்குச்சசல்வர் என நாம் எைிர்பார்க்க முடியாது. அத்துடன், சரியான சீருதட
இல்லாமலும்,

The solution for the time being appears to me is that the
parents must be encouraged to send their wards to
school, while the schools must approach some rich
parents to sponsor the schooling expenses of such needy
children. Each and every Municipal/Corporate Ward of the
town or city must take care of such children in their
vicinity providing them and their parents some help to
encourage schooling of the children. Social workers,
Social Clubs and Organizations can be approached to
sponsor children under the peril of forcible labor and the
Government Authorities can order every corporation and

அனுப்பி

பரிபாலித்து,

மவதலயிலிருந்து

மதறந்ைிருந்து,

Making the education compulsory will not be the solution
because education is not free at all levels and in all cities.
Even if the education is free, one cannot expect the
children to study empty-stomach, shabbily dressed and
with a shortage of study material. Snatching away
children from the parents and will be impossible because
children seized in that way will not be happy in any other
atmosphere.

சமகாைரிகதள

முடியாது.
அவர்

பாட

மவதல

புத்ைகங்கள்
சசய்து

நன்தமக்சகன

சைாதல

தூைத்ைில்

சபற்மறாதை

பிரிந்து

ைன்

இல்லாமலும்
சபற்மறாருக்கு

சசால்லி

நாளும்

படிக்க

சூழ்

தவக்க

குழந்தைகதள

பிள்தளகதள

தவத்ைாலும்

மற்ற

படிக்க

துதணபுரியும்

சபற்மறாரிடமிருந்து

பிள்தளகதள
ஒரு

அவர்கதள

அந்ை

நிதலகளில்

பிரித்து,

பிள்தளகள்
மகிழ்ச்சியாக

இருக்காது.

ைற்சமயத்ைிற்கு

எனக்குத்சைரிந்ை

ைீர்வானது,

சபற்மறார்

ைன்

பிள்தளகதள பள்ளிக்கு அனுப்ப ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன், பள்ளிகள்
சிறிது அைிகபட்ச ஆர்வத்துடன், ஒரு படி மமல் உயர்ந்து,

பணம்

பதடத்ை

ஏதழ

மற்ற

பிள்தளகளின்

குழந்தைகளின்
பள்ளி,

சீருதட,

சபற்மறாதை
பாட

அணுகி,

புத்ைக

கூடுமானவதை பங்கிட்டுக்சகாள்ளும்படி மகட்டுக்சகாள்ள மவண்டும்.

சசலவுகதள
ஒவ்சவாரு

Municipality under their management to keep a watch for
such children and take serious steps to prevent their
deployment for work, but when the situation warrants and
child labor becomes unavoidable, a sincere effort to make
the employers to arrange for the part time schooling of the
children will also help in the long run.

கிைாம, ஊர், கார்சபாமைஷன், ைன் வார்டுகளுடன் சசயல்பட்டு, ஏதழ சபற்மறாதை
அணுகி

அவர்

பிள்தளகளுக்குத்மைதவயான

பிள்தளகளுக்கு

படிக்கும்

ஆர்வத்தை

கல்வி

உண்டாக்க

உபகைணங்கதள
மவண்டும்.

அளித்து,

சமூக

மசதவ

புரிமவார்களால் சமூக கிளப்ஸ், நிறுவனங்கள், அணுகப்பட்டு, அந்ைந்ை பகுைிகளின்
பிள்தளகளின்

ஆைைவாளைாக

அலுவலர், அைசாங்க
சசய்யும்

அலுவலர்

சிறுவர்களின்

சசயல்பட

முன்

வைமவண்டும்.

முனிசிபல்

நியமிக்கப்பட்டு, சைாழிற்சாதலகளில்

நலதன

கருைி,

அவர்கதள

மவதல

மவதலயிலிருந்து

நிறுத்துவதைவிட மவதல முடிந்ைதும் அவர்கதள படிக்க தவக்கும் சபாறுப்தப

If these efforts are put together, may be by the dawn of
next century the developing countries will be able to see
majority of its children having their right place in the
society.

சைாழிற்சாதல
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மமலாண்தம

அல்லது

முைலாளி

ஏற்றுக்சகாள்ளும்படி சசய்ய மவண்டும்.
மமற்

சசான்ன

முயற்சிகதள

ஒருங்கிதணத்து

சசயல்பட்டால்,

அடுத்ை

நூற்றாண்டிலாவது, சிறுவரின் சபரும் பகுைி, சமுைாயத்ைில் ைனக்கு மைதவயான
இடத்தை பிடிக்கும்.
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நிறுவனத்ைின்

