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ፕሬስ ሪሊዝ
(እንደደረሰ ጥቅም ላይ የሚውል)

በአገሪቱ እውን የሆነው ዴሞክራሲያዊ ስርአታችንና
ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገታችን ለሰራተኛው ጥቅም
መጎልበት ወሳኝ ነው!!
ትግራይ ኦንላይን May 1, 2014

የኢትዮጵያ ሠራተኞች ለመብቶቻቸውና ጥቅሞቻቸው መከበርና መረጋገጥ ረጅምና መራር
ትግል ማድረጋቸው ይታወሣል፡፡ የትግላቸው አንዱ ውጤትና የህብረታቸው ቃልኪዳን
መገለጫ የሆነው አለም አቀፉ የሠራተኞች ቀን ላለፉት አራት አስርት ዓመታት ሲከበር
በብሔራዊ በዓልነት ሲከበር ቆይቷል፡፡ ይኸው በዓል በዛሬው ዕለት ለ39ኛ ጊዜ በመላው
አገሪቱ ተከብሮ ይውላል፡፡
ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን ፣ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅድ ትግበራ አራተኛ አመት
ማገባደጃ ወቅት፣ እንዲሁም የታላቁ ኢትዮጵያ ሕዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግደብ
ግንባታ 3ኛ ዓመት ማግስት ላይ የሚከበር መሆኑ ልዩ ያደርገዋል፡፡
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበራ ሂደት ውስጥ ሠራተኛው ህብረተሰብ በርካታ
ጥቅሞችን አግኝቷል፡፡ የኢንዱስትሪ መስፋፋት ሠፊ የሥራ እድል በመፍጠር የሠራተኛውን
ቁጥር ከማሣደጉ ጋር ተያይዞ የሠራተኛውን የመደራደር አቅም የሚያጐለብትና የሥራ
ዋስትናውን የሚያረጋግጡ አዋጆችና መመሪያዎች ተቀርፀው በሥራ ላይ ውለዋል፡፡ ተሻሽሎ
የወጣው የሠራተኛ አዋጅ አንዱ ማሣያ ነው፡፡
ተሻሽሎ የወጣው የሠራተኛ አዋጅ በውስጡ በርካታ የሠራተኛውን ክብርና ተጠቃሚነት
የሚያረጋግጡ የሕግ ከለላዎችን አካቷል። ከእነዚህ መሃከል መንግስት፣ አሠሪውና
ሠራተኛው የሚመክሩበትን የሦስትዮሽ የጋራ መድረክ ማቋቋምና ተግባራዊ እንዲሆን
መደረጉ፤ አስከፊ የህፃናትን የጉልበት ብዝበዛ ለመከላከል የሚስችል ብሔራዊ የተግባር መርሃ
ግብር መዘጋጀቱ፤ ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ሠራተኞች ማለትም ሴቶች ወጣቶችን

የሚመለከት ደንጋጌ መውጣቱ፤ ሠራተኞች በማኀበራቸው አማካኝነት ከከፍተኛ የአገሪቱ
ፖሊሲ አውጭዎች ጋር የሚመካከርበት ሥርዓት መዘርጋቱ ተጠቃሸች ናቸው፡፡
እነዚህ ከላይ የተገለፁ እርምጃዎች መንግስት ለሠራተኛው ህብረተሰብ ጥቅምና እድገት
ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ ከማሳየቱም በላይ፣ ሰራተኛው አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ መሪ
ኢኮኖሚ ስትሻገር የሚኖረው ጉልህ ሚና ከግንዛቤ መግባቱን ያመለክታል፡፡
ከዚህ ባተጓዳኝ በሚሊየን የሚቆጠሩ ወጣቶችን በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት በማቀፍ
የነገው ኢንዱስትሪ መፈጠሪያና አንቀሳቃሽ መሆናቸው ተሳቢ ተደርጓል።
የኢፌዴሪ መንግስት፣ ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ስትሻገር ሰራተኛው በአገሪቱ
ኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረውን ሰፊ ድርሻ ከወዲሁ በመገንዘብ ለዚህ በአገሪቱ የኢኮኖሚ
እድገትና ሕልውና ላይ ወሳኝ ድርሻ የሚኖረውን ሰራተኛ የሕብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚነት
የሚያረጋግጡ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህ አጋጣሚ ሀገራችን የተያያዘችው
የልማት አቅጣጫ ሁሉንም ወገን ደረጃ በደረጃ ተጠቃሚ በሚያደርግ ሁኔታ ቀጣይነቱን
በማረጋገጥና የኪራይ ሰብሳቢነትን አመለካከት በመዋጋት መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሃገራት
ተርታ ከመሰለፍ የሚያግዳት አለመኖሩ ሊሰመርበት እንደሚገባ ያስታውሳል።
"####"

