ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਿਜੱ ਟਤਾ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੱ ਦਾ
ਤ ਿੰ ਨ ਤਿਸਾਨ ਤਿਰੋਧੀ ਿਾਨਿੰ ਨ ਿਾਤਿਸ ਲਿੋ
ਤਿਸਾਨਾਂ ਅ ੇ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਉੱਿਰ ਿਿੰ ਿਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਰੋਧ ਿਰੋ
ਮਜ਼ਦਰ ਤਿਸਾਨ ਏਿ ਾ ਤਜ਼ਿੰ ਦਾਬਾਦ !

ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦਰ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆ ਦੇ ਿਰ ੀਤਨਿੱਧੀ ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤ ਹਾਤਸਿ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱ ਿਜੱ ਟ ਾ
ਿਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਗਾਂ ਨਿੰ ਆਿਣਾ ਿਰਣ ਸਮੱ ਰਥਨ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਿਾਰ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਗਾਂ ਨਿੰ ਮਿੰ ਨਣ ਦੀ ਅਿੀਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਭ ਿਰਿ ਏਿ ਾ, ਤਦਰੜ ਾ ਅ ੇ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਿਰਾਤਮਿ ਾ ਨੇ ਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਿੰ ਦਰ
ਸਾਤਰਆਂ ਿਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨਿੰ ਬਹ ਹੀ ਤਜਆਦਾ ਿਰਭਾਤਿ ਿੀ ਾ ਹੈ । ਸੱ ਾਧਾਰੀ ਿਾਰਟੀ ਦੇ ਿਝ
ਲੋ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਅਿੰ ਨਦਾ ਾ ਨਿੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਅੱ ਿਾਦੀ ਆਤਦ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿੀ ੀ ਗਈ ਿਰ ਇਹ
ਿੜ ਿਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਿਣੇ ਿਝ ਸਮੱ ਰਥਿਾਂ
ਿੱ ਡੀ ਸਿੰ ਤਿਆ ਤਿੱ ਚ ਸੜਿਾਂ ਉੱਿਰ ਹੈ

ੀਿ ਹੀ ਸੀਤਮ

ਤਰਹਾ । ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਿੰ ਨਦਾ ਾ

ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸਨਣੀਆਂ ਹੀ ਿਈਆਂ ਅ ੇ

ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਿੰ ਗਾਂ ਨਿੰ ਸਮੱ ਰਥਨ ਦੇਣਾ ਤਿਆ।
ਜਨ 5, 2020 ਨਿੰ ਿੋਤਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਿਰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੱ ਚ ਭਾਰ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਚ
ਤ ਿੰ ਨ ਅਤਧਆਦੇਸ਼ ਿਾਸ ਿਰ ਤਦੱ ੇ ਜੋ ਤਿ ਤਿਸਾਨ ਉ ਿਾਦਨ ਿਿਾਰ ਅ ੇ ਿਣਜ ( ਰੱ ਿੀ ਅ ੇ
ਸਤਿਧਾ) ਐਿਟ 2020; ਤਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਿ ੀਿਰਣ ਅ ੇ ਸਰਿੰ ਿਣ) ਿੀਮ

ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅ ੇ ਿੇ ੀ

ਸੇਿਾ ਐਿਟ 2020; ਅ ੇ ਜਰਰੀ ਿਸ ਾਂ (ਸੋ ਧ) ਐਿਟ 2020. ਸ ਿੰ ਬਰ 2020 ਤਿੱ ਚ ਸਿੰ ਸਦ
ਅਿੰ ਦਰ ਜਰਰੀ ਬਤਹਸ

ੋਂ ਤਬਨਾਂ, ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿੀ ੇ ਤਬਨਾਂ ਅ ੇ ਇਸਦੇ ਉਨਹਾਂ

ਦੇ ਜੀਿਨ ਉੱਿਰ ਸਿੰ ਭਾਤਿ

ਨ ੀਤਜਆਂ ਨਿੰ ਜਾਣੇ ਤਬਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨਿੱਸ ਨਿੰ ਿਾਨਿੰ ਨ ਬਣਾ

ਤਦੱ ਾ ਤਗਆ। ਇਹ ਿਾਨਿੰ ਨ ਅ ੇ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਿਰੀ ਿੇ ਿਾਤਲਸੀ ਿੇ ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੱ ਿਾਂ ਨਿੰ ਿਾਰਿੋਰੇਟ
ਦੇ ਤਨਯਿੰ ਰਣ ਅਿੰ ਦਰ ਤਲਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਹੈ, ਿਾਸ ੌਰ ਉੱਿਰ ਿੱ ਡੇ ਿਾਰਿੋਰੇਟ ਘਰਾਤਣਆਂ
ਨਿੰ ਿੇ

ਉ ਿਾਦ ਘੱ ਟ ਿੀਮ ਾਂ ਉੱਿਰ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਦੇਣਾ। ਤਿਸਾਨ ਇਨਹਾਂ ਤਬਨਾਂ ਸ਼ਰ

ਇਨਹਾਂ

ਤ ਿੰ ਨਾਂ ਤਬੱ ਲਾਂ ਦੀ ਿਾਿਸੀ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਿਾਰ ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ
ਸਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱ ਛਾ ਸ਼ਿ ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱ ਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣਾ ਿਸਿੰ ਦ ਿਰਦੀ ਹੈ । ਦਜੇ ਿਾਸੇ
ਉਹ ਤਿਸਾਨਾਂ ਤਿਲਾਫ ਿਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰ ਗ ਤਿੱ ਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਹਣ ਹੋਰ ਿੀ ਸ਼ਿ ੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਹੱ ਸੇ ਨਿੰ ਿਰੇਤਰ ਿੀ ਾ
ਅ ੇ ਹਰੇਿ ਆ ਮਾ ਨਿੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਿੱ ਡੀ ਸਿੰ ਤਿਆ ਤਿੱ ਚ ਦਰਤਮਆਨੇ ਤਿਸਾਨ ਿੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ
ਿਾਮੇ ਹੀ ਹਨ। ਿੇਂਡ ਗਰੀਬ ਆਿਣੇ ਤਿੱ ਛੇ ਿਤਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ
ੈਅ ਿਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਬਹ

ੋਂ ਦਰ ਮਿੰ ਤਜ਼ਲਾਂ

ਹੀ ਿੱ ਡੀ ਸਿੰ ਤਿਆ ਤਿੱ ਚ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਹਲੀਅ ਦੇਿੀ ਜਦੋਂ ਹਜਾਰਾਂ

ਿਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਿੇਅ ਦਾ ਰਾਹ ਫਤੜਆ, ਘਰਾਂ ਨਿੰ ਿਰ ਣ ਲਈ ਸੈਂਿੜੇ ਮੀਲ
ਉਹ ਤਬਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਅ ੇ ਆਸਰੇ

ਰੇ ਜਦੋਂ

ੋਂ ਿੋਤਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਿਡਾਊਨ ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ

ਿੇ ਰ ਦੇ ਬਹ ੇ ਮਜ਼ਦਰ ਿੀ ਡਿੰ ਘੇ ਿੇ ੀ ਸਿੰ ਿਟ ਦਾ ਤਸ਼ਿਾਰ ਹੋਏ। ਨੌਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅ ੇ ਿਧੀਆ
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ੋਂ ਤਬਨਾਂ ਗਰੀਬ ਿੇਂਡ ਿਿੰ ਮ ਅ ੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਆਿਣੇ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜਬਰ
ਹਨ। ਤਜਨਹਾਂ ਸ਼ਤਹਰਾਂ ਤਿੱ ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਸਰਫ਼ ਤਨਊਨ ਮ ਉਜਰ ਹੀ ਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿੋਈ ਸਰੱ ਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅ ੇ ਉਹ ਤਿਰ ਿਾਨਿੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱ ਤਿਆ ੋਂ ਿੀ ਿਾਂਝੇ
ਹਨ।
ਿੇ ੀ ਸਿੰ ਿਟ ਅ ੇ ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੀ ਹਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ !!! ਤਿਰ ੀਆਂ ਅ ੇ
ਤਿਸਾਨਾਂ ਨਿੰ ਹਣ ਇਿੱ ਠੇ ਿੜਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ !!!
ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਤਿੱ ਚ ਲੇ ਬਰ ਿਾਨਿੰ ਨਾਂ ਨਿੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇ ਬਰ ਿੋਡ ਿਾਸ ਿੀ ੇ ਹਨ।
ਇਨਹਾਂ ਸਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱ ਿ ਿਾਅਤਦਆਂ ਚ 400 ਤਮਲੀਅਨ
ਿਰਨਾ ਸੀ ਤਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਅੱ ਜ

ੋਂ ਿੱ ਧ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਿਾਤਮਆਂ ਨਿੰ ਸ਼ਾਤਮਲ

ੀਿ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਅਣਦੇਤਿਆ ਿੀ ਾ ਤਗਆ ਸੀ। ਭਾਿੇਂ ਤਿ ਗੈਰ

ਰਸਮੀ ਿਾਤਮਆਂ ਨਿੰ ਉਮੀਦਾਂ ਤਦੱ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਰ ਉਹ ਛੇ ੀ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤਿ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ
ਭਰਮ ਦੀ ਆੜ ਚ ਤਫਰ ਦਬਾਰਾ ‘ਮਿੰ ਡੀ’ ਦੀ ਰਤਹਮ
ਤਬੱ ਲ ਿੱ ਡੇ ਿੱ ਧਰ ‘ ੇ ਿੇ

‘ ੇ ਛੱ ਡ ਤਦੱ ਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਿੇ ੀ ਿਾਨਿੰ ਨਾਂ ਦੇ

ਅ ੇ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਿੀਟ ਉੱਿਰ ਿਾਰਿੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਤਨਯਿੰ ਰਣ

ਤਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਾਨਾਂ ਅ ੇ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੀ ਤਜਿੰ ਦਗੀ ਉੱਿਰ ਅਤਜਹਾ ਤਨਯਿੰ ਰਣ ਬਹ
ਿਸ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮ ਾਂ, ਤਿੱ ੀ ਢਾਂਚੇ,

ਨਿਾਹ, ਜਨ ਿ ਤਸਹ

ਅ ੇ ਿਾ ਾਿਰਣ

ਦਰ,

ੀਿ ਆਿਣਾ

ਿਰਭਾਿ ਿਏਗਾ। ਤਿਸਾਨ ਅ ੇ ਮਜ਼ਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉ ਿਾਦਿ ਅ ੇ ਉਿਭੋਗ ਾ ਹਨ। ਅਤਜਹਾ

ਤਨਯਿੰ ਰਣ ਿਝ ਿਾਰਿੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱ ਥਾਂ ਚ

ਿਾਲੀ ਸ਼ਿ ੀਆਂ ਿਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ ਅ ੇ ਬਹਤਗਣ ੀ

ਮਜ਼ਦਰ ਅ ੇ ਤਿਸਾਨ ਅਤਜਹੀਆਂ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਛੱ ਡ ਦੇਿੇਗਾ ਤਜਸਦਾ ਤਿਆਸ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਾ ਜਾ
ਸਿਦਾ।
ਇਸ ਇਤ ਹਾਤਸਿ ਮੋੜ ‘ ੇ ਅਸੀਂ ਿਾਤਮਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੈਿਟਰ ਜਾਂ ਰਸਮੀ
ਸੈਿਟਰ ਦੀਆਂ

ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ

ਨਿੰ “ਆਲ ਇਿੰ ਡੀਆ ਿਰਿਰਜ਼ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰੱ ਿ”

(AIWSCG) ਤਿੱ ਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣ , ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣ , ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤ ਿੰ ਨੋ ਿਾਨਿੰ ਨਾਂ
ਨਿੰ ਿਾਤਿਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਦਾ ਸਮੱ ਰਥਣ ਿਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਤਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਲ ਇਿੰ ਡੀਆ ਿਰਿਰਜ਼ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰੱ ਿ (AIWSCG) ਦੇ ਤਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ
ਸਰਬਸਿੰ ਮ ੀ ਨਾਲ ਤਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱ ਿਜੱ ਟ ਾ ਿਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਹਾਂ ਤ ਿੰ ਨਾਂ ਤਿਸਾਨ
ਤਿਰੋਧੀ ਿਾਨਿੰ ਨਾਂ ਨਿੰ ਰੱ ਦ ਿਰਨ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਤਫਰ ਇਹ ਮਿੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿ ਸ਼ਤਹਰੀ ਅ ੇ ਿੇਂਡ ਿੇ ਰ ਤਿੱ ਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਿਾਤਮਆਂ ਦੀ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਜਰ , ਸਮਾਤਜਿ ਸਰੱ ਤਿਆ ਅ ੇ ਤਦਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰਿੰ ਟੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੈ ਮਜ਼ਦਰ ! ਜੈ ਤਿਸਾਨ ! ਮਜ਼ਦਰ ਤਿਸਾਨ ਏਿ ਾ ਤਜਿੰ ਦਾਬਾਦ !

Names of organisations and networks in alphabetical order :
1. Asangathit Kaamgaar Adhikar Manch (AKAM),
2. Assam Mazdoor Union (AMU)
3. Asangathit Shramik Samajik Suraksha Manch (ASSSM)
4. Aravali Nirman Majdoor Suraksha Sangh (ANMSS)
5. Andhra Pradesh Domestic Workers Federation (APDWF)
6. Confederation of Free Trade Union (CFTUI)
7. Campaign against Camp Coolie System (CACCS)
8. Delhi Shramik Sangathan (DSS)
9. Dihari Mazdoor Sangathan (DMS)
10. GRAKOOS

11.Gruhakarmikula Union Telangana State (GUTS)
12. Hawkers Joint Action Committee (HJAC)
13. Hamal Panchayat
14. Indian Federation of App Based Transport Workers (IFAT)
15. KOOGU
16. Karkhana Shramik Suraksha Sangh (KSSS)
17. Kamgaar Ekta Union (KEU)
18. Lal Jhanda Punjab Bhatta Labour Union (LJPBLU)
19. Maharashtra Nirman Mazdoor Sangathan (MNMS)
20. Maharashtra Rajya Hamal Mapadi Mahamandal (MRHMM)
21. Maharashtra Kashtakari Sangharsh Mahasangh (MKSM)
22. Majoor Adhikar Manch (MAM)
23. Manrega Mazdoor Union (MMU)
24. New Trade Union Initiative (NTUI)
25. National Centre for Labour (NCL)
26. National Hawkers Federation (NHF)
27. National Domestic Workers Movement (NDWM)
28. National Campaign Committee on Central Legislation for Construction
Workers (NCC-CCW)
29. National Solidarity Committee of Brick Kiln Workers ( NSCBKW)
30. National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL)
31. National Workers Movement (NWM)
32. National Association of Street Vendors of India (NASVI)
33. National Campaign Committee for Rural Workers (NCCRW)
34. Patthar Gadhai Shramik Suraksha Sangh (PGSSS)
35. Rajasthan Asangathit Mazdoor Union (RAMU)
36. Rajasthan Mahila Kamgaar Union (RMKU)
37. Sarvahara Jan Andolan (SJA)

38. Shramik Adhikar Manch (SAM)
39. Trade Union Centre of India (TUCI)
40. Integrated Trade Union Federation (ITUF)
41. United Nurses Association (UNA)
Working Peoples’ Charter Network (WPC)

