अन्तर्राष्ट्रिय
घरेलु श्रमिक संघ
(IDWF)

IDWF मा को सामेल
हुन सक्छ?

यो के हो,
यो के गर्छ,
IDWF संक्षिप्त

स्थानीय वा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू वा घरेलु कामदारहरूको
सदस्यता-आधारित संगठनहरूका अन्य रूपहरू र प्रजातान्त्रिक
नियमहरू र अभ्यासहरू अनुसार घरेलु कामदारहरूको नेतृत्वमा।
आईडीडब्ल्यूएफ खाद्य र संबद्ध कामदारहरूको लागि
विश्वव्यापी संघ संघको विशेष समूह हो, खाद्य, कृषि, होटल,
भोजनालय, क्याटरि , तम्बाकू र सहयोगी श्रमिक युनियन
(आईयूएफ) र अनौपचारिक रोजगारमा महिलाको
सदस्य - भूमण्डलीकरण र आयोजन (WIEGO)।

अधिक जानकारीको लागि,
तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ:
वेबसाइट: www.idwfed.org
ईमेल: info@idwfed.org
फेसबुक:: अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक संघ
ट्विटर: @IDWFED
सचिवालय: c / o CTU प्रशिक्षण केन्द्र, १ She शेक Lei Street, Kwai Chung, N.T., ह Hongक Kong
एलिजाबेथ टाang, जनरल सेक्रेटरी, elizabeth.tang@idwfed.org
विक्की कन्याओका, क्षेत्रीय संयोजक- अफ्रीका, विकी.कानियोका@idwfed.org
फिश आईपी, क्षेत्रीय संयोजक - एशिया प्रशान्त, फिश.आईपी@आईडब्ल्यूएफ.org
करीन पेपे, क्षेत्रीय संयोजक - यूरोप, karin.pape@wiego.org
एड्रियाना गैब्रिएला पाज, क्षेत्रीय संयोजक- ल्याटिन अमेरिका, adriana.paz@idwfed.org
मे अबी सम्रा, क्षेत्रीय संयोजक - मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रीका, may.abisamra@idwfed.org

अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक महासंघ
(आईडीडब्ल्यूएफ) सदस्यता आधारित
घरेलु / घरेलु कामदारहरूको विश्वव्यापी संगठन
हो। धेरै वर्षदेखि अनौपचारिक कामदारहरूको
लागि गठन भएको यो पहिलो वैश्विक युनियन
फेडरेशन हो,
र महिलाहरूको अगुवाईमा हुने यो पहिलो हो।
यसको उद्देश्य भनेको विश्वभर जताततै
घरेलु / घरेलु कामदारहरूको अधिकार संरक्षण
र प्रगति गर्न एक मजबूत, प्रजातान्त्रिक
र एकताबद्ध घरेलु / घरेलु कामदारहरूको
विश्वव्यापी संगठन निर्माण गर्नु हो।
हामी विश्वास गर्छौं कि घरेलु काम काम हो,
र सबै घरेलु / घरेलु कामदारहरूले अरू सबै
कामदारहरूले जस्तै अधिकार पाउनु पर्छ।
IDWF अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक नेटवर्क
(IDWN) बाट बढ्यो। यो अक्टोबर 8th मा

मोन्टेभिडियो, उरुग्वेमा ग्लोबल फेडरेशन
अफ कंग्रेसको रूपमा स्थापित भयो।

२०१ 2018 सम्ममा, हामीसँग देश 69 सम्बद्ध
संगठनहरू छन्, 600 भन्दा बढी घरेलु
कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। धेरैजसो
सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू हुन,् र अरूहरू घरेलु
कामदारहरूका लागि युनियन र मजदुर युनियनहरू
हुन्।

प्रशासन

राष्ट्रपति :

आईडीडब्ल्यूएफ सदस्यहरूको कांग्रेस, सर्वोच्च शासकीय निकाय, प्रत्येक बर्षमा आयोजित हुन्छ
(संस्थापक कांग्रेस उरूग्वेमा अक्टुबर २०१ मा र दोस्रो कांग्रेस दक्षिण अफ्रिका, नोभेम्बर २०१ 2018) मा
उरुग्वेमा आयोजित भएको थियो। कांग्रेसले प्राथमिकता, समीक्षा र संविधान अपडेट गर्दछ र कार्यकारी
समितिको छनौट गर्दछ।

मर्टल विटबुईले,

दक्षिण अफ्रीका घरेलू र
सहयोगी श्रमिक संघ,
दक्षिण अफ्रीका

आईडीडब्ल्यूएफका अध्यक्ष मर्टल विटबुईले संस्थापक कांग्रेसमा भनेः
यसले आज धेरै ठाउँ लिने काम गर्न धेरै काम लियो र हामी सबैले धन्यबाद दिन्छौं जसले एक
भूमिका खेलेको छ। तर अझै करोडौं छन् जो शोषणमा छन्। नयाँ फेडरेशनको अगाडि ठूलो काम
हुनेछ। तर, सही नेतृत्वको साथ, हामी 'तूफानले विश्व लिनेछौं'। हामी दासहरू होइनौं। हामी कामदार
हौं, अन्य अधिकारमा समान अधिकारहरू सहित। असम्भव सपना वास्तविकतामा परिणत भइरहेको
छ। यो तपाईंको लागि हो, तपाईंको बारेमा। आज तपाईंको आवाज सुन्नुहोस्!
कार्यकारी समितिले चलिरहेको प्रशासन प्रदान गर्दछ र IDWF ले आफ्नो उद्देश्य र दृष्टिकोण अनुसार कार्य
गर्दछ र IDWF को नीति र शासनका लागि स्टाफको समर्थन र निरीक्षणको लागि जिम्मेदार छ भनेर सुनिश्चित
गर्न केन्द्रीय भूमिका खेल्दछ। कार्यकारी समिति अफिसर बियरहरू मिलेर बनेको हुन्छ: राष्ट्रपति,
उप-राष्ट्रपति र महासचिव (कार्यकारी) र कार्यकारी समिति सदस्यहरू। महासचिवको अपवाद बाहेक, सबै
निम्न क्षेत्रहरूका प्रतिनिधि हुन:् अफ्रिका, एशिया / प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, युरोप, र उत्तर
अमेरिका। प्रत्येक क्षेत्रबाट वैकल्पिक प्रतिनिधि पनि छनौट गरिन्छ जब उनी अनुपस्थित हुन्छन् कार्यकारी समिति
सदस्यको दायित्व लिन।

उपाध्यक्ष:

कारमेन ब्रिटेज, यूपीएसीपी, अर्जेन्टिना

महासचिव:

एलिजाबेथ टाang, IDWF सचिवालय, हंगकंग

कार्यकारी समिति सदस्यहरु:

कार्यकारी समितिले कम्तिमा चार पटक
बैठक गर्दछ, जसमा कम्तिमा एक अनुहार
आमनेसामने बैठक सहित टेलिकेनफरेन्स
मार्फत हुनेहरू सहित (जहाँ अतिरिक्त
आमनेसामने बैठकहरू सम्भव छैन)।
क्षेत्रीय संयोजकहरूले आफ्नो कार्यकारी
समितिको प्रतिनिधिसँग नजिकको सम्पर्क
राख्छन र सञ्चालन र व्यवस्थापन
महासचिवबाट समन्वय गरिन्छ।

नोभलिटा वाल्डेज पालिसोक, युनाइटेड, फिलिपिन्स
शर्ली प्राइस, JHWU, जमैका
ग्रेस पापा, CSC A&S, बेल्जियम
एन्ड्रिया डेल कार्मेन मोरालेस पेरेज, फेट्रडोमोभ, निकारागुआ
गिल्डा भिक्टोरिया ब्लान्को फ्रान्जुआ, NDWA, संयुक्त राज्य अमेरिका
वैकल्पिक कार्यकारी समिति सदस्यहरू
असमाउ बह,SYNEM-GUINEE, गुयना
ज्ञानु माया क्षत्रि, HUN, नेपाल
नोर्मा नेल्सन, एटीएलयू, एन्टिगुआ र बार्बुडा
भेन्डी पाउला गलर्जा क्विनोनेज, फिलकम सीजीआईएल, इटाली
डग मूर, UDWA, संयुक्त राज्य अमेरिका

हामी कहाँबाट आएका हौं

को हो 'घरेलु /घरेलु कामदार '?
रोजगारीको सम्बन्धमा घरेलु / घरेलु काममा संलग्न
कुनै पनि व्यक्ति
अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक नेटवर्क (IDWN) र C189

२०० 2006 मा मात्रै विश्वव्यापी रूपमा घरेलु कामदार संगठन र हाम्रा समर्थकहरू पहिलो पटक विश्वव्यापी सम्मेलनमा
भेला भए। त्यहाँ हामीले एउटा नयाँ नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) को गठन गर्ने निर्णय
ग ्यौं जसले एक अन्तर्राष्ट्रिय आईएलओ कन्भेन्सनको लागि एक साथ लड्न मजदुरका रूपमा उनीहरूको अधिकार
निर्धारण गर् यो, जुन उनीहरूलाई ऐतिहासिक रुपमा अस्वीकृत गरिएको थियो।
हाम्रो प्रयासमा हामीले IUF, WIEGO, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन (ITUC) साथै धेरै अन्य नागरिक समाज
संगठनहरूको ठूलो समर्थन प्राप्त गर्यौं। जुन २०११ मा, हामीले ठूलो जीत हासिल ग ्यौं जब आईएलओ कन्भेन्सन C189
घरेलु कामदारहरूको लागि डेसेन्ट वर्क र यसका साथ सिफारिस R201 लाई विश्व सरकारका प्रतिनिधिहरू, रोजगारदाताहरू, र
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आइएलओ) मा सहमत गरियो।

आयोजनको प्रमुख चुनौतीहरू:

पृथक र निजी घरहरूमा कामको अदृश्य प्रकृति
उत्पीडन र आक्रमण र रोजगारी गुमाउनेका लागि रोजगारदाताहरूको डर
आवास, खाना, अध्यागमन स्थिति, आदि को लागि रोजगारदाता मा निर्भरता।
श्रम कानून द्वारा सुरक्षित छैन
लामो कामको घण्टा, आराम छैन वा नि: शुल्क समय, र कुनै छुट्टी छैन
अधिकारीहरूको डर

कार्यको प्रमुख क्षेत्रहरू

IDWF घरेलु र घरेलु कामदारहरूलाई मजबूत, प्रजातान्त्रिक र दिगो मजदुर संगठनहरूको निर्माण गर्न मद्दत गर्न
प्रतिबद्ध छ, र यी संगठनहरूलाई प्रभावकारी वैश्विक संघमा बुनाउन जुन घर-घरका कामदारहरूको अधिकार जता जता
सुरक्षित छ।

IDWF ले यो अन्त्य हासिल गर्न काम गर्दछ:
घरेलु कामदारहरूलाई उनीहरू जहाँसुकै सदस्य भर्ती र महिला नेतृत्व संगठन र
सुदृढीकरणको माध्यमबाट सशक्त संगठनहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्ने; आयएलओ
कन्भेन्सन C189 लाई अनुमोदन गर्न र अन्य कानुनी सुधार, शिक्षा र घरेलु र घरेलु
कामदारहरूका लागि प्रशिक्षण र प्रशिक्षण गतिविधिहरू प्रदान गर्न, र घरेलु र घरेलु
कामदारहरू र उनीहरूको संगठनहरूसँग राम्रो अभ्यासको साझेदारीलाई समर्थन गर्न
अभियानहरूको आयोजन र / वा समर्थन गर्दै। सम्बद्ध र उनीहरूका सदस्यहरू,

