
RReessoolluuttiioonn  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,    

oonn  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy..  
  
IInnddiiaa  iiss  aa  ccoouunnttrryy  ooff  vvaasstt  ddiivveerrssiittyy  hhaavviinngg  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess,,  llaanngguuaaggeess,,  rreelliiggiioonnss  eettcc..  TThhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa  uupphhoollddss  sseeccuullaarriissmm  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  ttoo  pprrootteecctt  tthhiiss  ddiivveerrssiittyy  iinn  ccuullttuurreess  
aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  eexxpprreessssiioonn..  TThhiiss  ddiivveerrssiittyy  aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  eexxpprreessssiioonn  aarree  wwhhaatt  mmaakkeess  IInnddiiaa  
ggrreeaatt..  OOff  llaattee,,  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrttss  aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  ssoommee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  HHiinndduuttvvaa,,  ttoo  iimmppoossee  
tthheeiirr  vveerrssiioonn  ooff  HHiinndduuiissmm  oonn  aallll  HHiinndduuss,,  MMuusslliimmss  aanndd  oonn  ppeeooppllee  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss..  
  
WWee  aarree  wweellll  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ooff  IInnddiiaa  iiss  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  aa  vveerryy  ccrriittiiccaall  ppeerriioodd..  
TThhee  ppoolliicciieess  ooff  lliibbeerraalliissaattiioonn,,  pprriivvaattiissaattiioonn  aanndd  gglloobbaalliissaattiioonn  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ssuucccceessssiivvee  
ggoovveerrnnmmeennttss,,  hhaavvee  wwrreeaakkeedd  hhaavvoocc  oonn  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iinn  IInnddiiaa..  RReegguullaarr  
eemmppllooyymmeenntt  iiss  bbeeiinngg  rreeppllaacceedd  bbyy  tthhee  FFiixxeedd  TTeerrmm  EEmmppllooyymmeenntt  SSyysstteemm..  RRiissiinngg  pprriicceess  ooff  
eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess,,  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ccoorrrruuppttiioonnss  hhaavvee  bbeeccoommee  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  ddaayy..  
HHeeaalltthh  sseerrvviicceess  aanndd  eedduuccaattiioonn  hhaavvee  bbeeccoommee  vveerryy  ccoossttllyy  aanndd  hhaavvee  ggoonnee  bbeeyyoonndd  tthhee  rreeaacchh  ooff  
tthhee  ccoommmmoonn  mmaann..  TThhee  eennttiirree  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  oonn  wwaarr  ppaatthh  aaggaaiinnsstt  aallll  tthheessee  
ppoolliicciieess..  
  
OOnn  oonnee  hhaanndd,,  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iiss  ggeettttiinngg  uunniiffiieedd,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess  aarree  
ttrryyiinngg  ttoo  ccrreeaattee  ddiisshhaarrmmoonnyy  aammoonngg  tthhee  ccoommmmoonn  ppeeooppllee..  TThheessee  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess  aarree  ttrryyiinngg  
ttoo  ddiivviiddee  tthhee  ppeeooppllee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  rreelliiggiioonn..  WWoorrkkiinngg  ccllaassss  uunniittyy  iiss  wwoorrsstt  aaffffeecctteedd  bbyy  ssuucchh  
ddiivviissiioonnss..  TTrraaddee  uunniioonn  iiss  tthhee  mmoosstt  sshhiinniinngg  eexxaammppllee  ooff  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy..  IItt  iiss  aa  ppllaattffoorrmm  
wwhheerree  wwoorrkkeerrss  ffrroomm  eevveerryy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ffrroomm  aallll  ccaasstteess,,  rreelliiggiioonnss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  
wwoorrkk  ttooggeetthheerr  aatt  tthheeiirr  wwoorrkk  ssppoottss  hhaarrmmoonniioouussllyy  aanndd  ffiigghhtt  ttooggeetthheerr  ffoorr  tthheeiirr  rriigghhttss  aanndd  
ddeemmaannddss..  
  
TThhee  ggeenneerraall  eelleeccttiioonnss  aarree  aapppprrooaacchhiinngg  nneeaarreerr  aanndd  tthhee  ffuunnddaammeennttaalliisstt  ffoorrcceess  aarree  sshhaarrppeenniinngg  
tthheeiirr  aattttaacckkss  oonn  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  ooff  tthhee  mmaasssseess..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ddaayy  hhaass  nnoott  oonnllyy  
ffaaiilleedd  ttoo  ttaakkee  sswwiifftt  aaccttiioonn,,  bbuutt,,  iitt  iiss  aallssoo  iinndduullggiinngg  iinn  aabbeettttiinngg  ccoommmmuunnaalliissmm..  TThhee  BBJJPP  aanndd  tthhee  
RRSSSS  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  ffllaarree  uupp  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  iinndduullggiinngg  iinn  mmaakkiinngg  iinnffllaammmmaattoorryy  ssppeeeecchheess..  
  
TThhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iiss  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  aanndd  ccoonnsscciioouuss  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  WWee  aarree  iinn  tthhee  
mmiiddsstt  ooff  sseerriioouuss  ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  tthhee  eeccoonnoommiicc  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  rruulliinngg  ccllaassss,,  wwhhiicchh  aarree  bbeeiinngg  
ppuurrssuueedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aass  ppeerr  tthhee  ddiiccttaatteess  ooff  tthhee  IIMMFF  aanndd  WWoorrlldd  BBaannkk,,  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  
iimmppeerriiaalliisstt  ffoorrcceess..  TThheeyy  wwaanntt  ttoo  ddiivviiddee  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  bbyy  sspprreeaaddiinngg  hhaattrreedd  bbeettwweeeenn  
ppeeooppllee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffaaiitthhss..  HHeennccee,,  wwee  nneeeedd  ttoo  bbee  eexxttrraa  ccaarreeffuull  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  eelleemmeennttss  wwhhiicchh  
aarree  bbeenntt  uuppoonn  ccrreeaattiinngg  uunnrreesstt  aanndd  ccoommmmuunnaall  ddiisshhaarrmmoonnyy  aammoonngg  tthhee  ppeeooppllee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  
rreelliiggiioonn..    
  
CCoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  iiss  nnoott  oonnllyy  oouurr  iinntteerreesstt,,  bbuutt  iitt  iiss  aa  mmuusstt  ffoorr  nnaattiioonnaall  uunniittyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..  
TThhee  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  MMyyssuurruu  oonn  1177tthh  ttoo  2200tthh  
DDeecceemmbbeerr,,  22001188,,  aappppeeaallss  ttoo  aallll  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  aanndd  tthhee  eennttiirree  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  
iinn  ggeenneerraall,,  ttoo  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  aallll  ssoorrttss  ooff  ccoommmmuunnaalliissmm  aanndd  ssttrriivvee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  
wwoorrkkiinngg  ccllaassss..            
  
  
  

  
  

PPrrooppoosseedd  bbyy  ::  CCoomm..  SSiissiirr  KKuummaarr  RRooyy      SSeeccoonnddeedd  bbyy  ::CCoomm..  SS..RR..  DDaass  
    CCSS,,  CCTTDD  CCiirrccllee            CCSS,,  OOddiisshhaa  cciirrccllee  

  
  
  
  
  
  


