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பிரரான்சின் ் தனராழிற்சட்ட உத்னரஉத்தரவரா்தரவாணத்தரவாணைக்தரவாணர
உத்தரவராகன உற்பத்தித் ் தனராழிழிலராரர்க்தரவாணர ளை நகராக்க

மக்ளை நரரான் திருப்புக்புகிறரார்
             Alex Lantier,     29 December 2017 

பரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் ர் ஜனாழிற்சட்ட

உத்்ரெவ ஜனாணாணைகள் ஒரு ரபரிய ர் ஜனாழில்நிறுவஜனத்தில்
மு்ன்முணதன்முறைய ஜனாக பயன்படுத்்ப்படுகின்தன்முறை் ஜனாஜன நிகழ்வில்,  வ ஜனாகஜன
உற்பத்தி நிறுவஜனி இம ஜனாஜன PSA  Peugeot-Citro në  வணரெமுணதன்முறையற்தன்முறை
ரபருந்திரெள் ல் மக்ரவண வேலைநீக்கங்களுக்கு அது ்ய ஜனாரிப்பு ரசய்து
ரக ஜனாண்டிருப்ப் ஜனாக ல் மக்ரதாக நேற்று அறிவித்்து.  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
உத்்ரெவ ஜனாணாணைகளின் படி ரபருந்திரெள் ல் மக்ரவண வேலைநீக்கங்களுக்கு
ர் ஜனாழிற்சங்கங்களது ஒப்பு்ல் அவசியி இம ஜனாயிருக்கும் நிண வேலையில்,
அவற்றுடஜன ஜனாஜன ல் மக்ரபச்சுவ ஜனார்த்ண்கள் ஜஜனவரி 9  அன்று
ர் ஜனாடங்கவிருக்கின்தன்முறைஜன. 

ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின் இரெண்ட ஜனாவது ரபரிய வ ஜனாகஜன உற்பத்தி
நிறுவஜனத்தின் இந்் தாக நேடவடிக்ணகய ஜனாஜனது ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களது
ல் மக்ரவண வேலைகள்,  ல் மக்ரவண வேலை நிண வேலைணி இமகள் ி இமற்றும் சமூக உரிணி இமகள்
மீ் ஜனாஜன இணடவிட ஜனா் ஒரு சர்வல் மக்ர்ச ் ஜனாக்கு்லின் பகுதிய ஜனாக
அணி இமந்திருப்ப் ஜனாகும்.  2008  ல் மக்ரவ ஜனால் ஸ்ட்ரீட் ரப ஜனாறிவுக்கும்
உ வேலைகள ஜனாவிய ரதாக நேருக்கடிக்கும் பன்ஜனர்,  உ வேலைகள ஜனாவிய அளவில்

அரெச ஜனாங்கங்கள் டிரில்லியன் காணைக்க ஜனாஜன ட ஜனா வேலைர்கணள,  எந்்
வங்கிகளின் ஊகவணிகம் இந்் ரதாக நேருக்கடிக்குக் க ஜனாரொணைி இம ஜனாய்
இருந்்ல் மக்ர் ஜனா அந்் வங்கிகளின் கஜ ஜனாஜன ஜனாவுக்ல் மக்ரக ப ஜனாய்ச்சிய
நிண வேலையில்,  பரரெஞ்சு அரெச ஜனாஜனது PSA ி இமற்றும் ரரெல் மக்ரஜன ஜனால்ட்

நிறுவஜனங்கணளப் பணாணைரயடுக்க பல்லியன் காணைக்க ஜனாஜன
யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கணள ரச வேலைவிட்டது.  பதி வேலை ஜனாக,  இந்் வ ஜனாகஜன உற்பத்திப்
ரபருநிறுவஜனங்கள் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்கத்் ஜனால் உருவ ஜனாக்கப்பட்ட

ரசல்வத்தில் இன்னும் பல்லியன் காணைக்க ஜனாஜன யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கணள

ரபரும்ரசல்வந்்ர்களின் ணபகளுக்குள் ப ஜனாய்ச்சுவ்ற்க ஜனாக
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கணள ரபருந்திரெள ஜனாய் ல் மக்ரவண வேலைநீக்கம் ரசய்கின்தன்முறைஜன. 

பரெ ஜனான்சில் இப்ல் மக்ரப ஜனாது “ரசல்வந்்ர்களின் ஜஜன ஜனாதிபதி”ய ஜனாக
அ வேலைட்சியத்துடனும் அவதாக நேம்பக்ணகயுடனும் பரெவ வேலை ஜனாக
ப ஜனார்க்கப்படுகின்தன்முறை ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனாஜன ஜனால் முன்னிண வேலை ரக ஜனாடுக்கப்படும்
ரக ஜனாள்ணகய ஜனாஜனது,  ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்கத்ண் ப வேலை ்ச ஜனாப்்ங்கள்
பன்ஜன ஜனால் ்ள்ள ல் மக்ரதாக நே ஜனாக்கம் ரக ஜனாண்டிருக்கிதன்முறைது.  PSA இன்
துணாணைநிறுவஜனி இம ஜனாஜன Opel  Vauxhall  ல் மக்ரஜர்ி இமனியில் ி இமட்டும் 4,500
ல் மக்ரவண வேலைகணள ரவட்டுவ்ற்குக் க ஜனாத்திருக்கிதன்முறைது,
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரவங்கிலும் பத்் ஜனாயிரெக்காணைக்க ஜனாஜன PSA  ல் மக்ரவண வேலைகள்
அச்சுறுத்்லில் உள்ளஜன.  ரடட்ரெ ஜனாயிட் வ ஜனாகஜன உற்பத்தி நிறுவஜனப்
பணாணைரயடுப்ப ஜனாஜனது புதி் ஜனாக ல் மக்ரவண வேலைக்கு எடுக்கப்படும்
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களது சம்பளத்ண் ப ஜனாதிய ஜனாக ரவட்டிய ஒரு
்ச ஜனாப்்த்திற்குப் பன்ஜனர்,  உற்பத்தி ல் மக்ரவகத்ண்க் கூட்டுவதும்,
ல் மக்ரவண வேலைல் மக்ரதாக நேரெ ரதாக நேகிழ்நிண வேலைணய அதிகரிப்பதும்,  பரெ ஜனான்சில் ி இமணிக்கு
9  யூல் மக்ரரெ ஜனாக்களுக்கு சற்ல் மக்ரதன்முறை அதிகி இம ஜனாய் ஊதியி இமளிக்கப் ரபறும்
்ற்க ஜனாலிகத் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள ஜனால் ஆஜன ஒரு ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்
கூட்டத்திற்கு உருி இம ஜனாற்றுவதுல் மக்ரி இம இ வேலைக்க ஜனாய் இருக்கிதன்முறைது.

சர்வல் மக்ர்ச அளவில்,  நிதிப் பரெபுத்துவி இம ஜனாஜனது 2018  இல்
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்கத்தின் மீது ஒரு வரெ வேலை ஜனாற்றுப் ரபரும்

் ஜனாக்கு்லுக்கு ்ய ஜனாரிப்பு ரசய்து ரக ஜனாண்டிருக்கிதன்முறைது.  பல்லியன்
காணைக்கில் இ வேலை ஜனாபம் குவிப்ப்ற்க ஜனாக சீி இமன்ஸ் 15,000 ல் மக்ரவண வேலைகணள
ரவட்டிக் ரக ஜனாண்டிருக்கிதன்முறைது என்தன்முறை ஜனால், GE (General Electric) 12,000
ல் மக்ரவண வேலை ரவட்டுகளுக்கு திட்டமிட்டிருக்கிதன்முறைது.  ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின்
அரெச ஜனாங்கங்கள் ப வேலை பல்லியன் யூல் மக்ரரெ ஜனா இரெ ஜனாணுவச் ரச வேலைவிஜன
அதிகரிப்புகளுக்கும் ரசல்வந்்ர்களுக்க ஜனாஜன வரி ரவட்டுகளுக்கும்
-அரி இமரிக்க ஜனாவில் 1.4  டிரில்லியன் ட ஜனா வேலைர் ர் ஜனாணகணய ரபருி இமளவு
ரசல்வந்்ர்களுக்கு ப ஜனாய்ச்சுகின்தன்முறை அல் மக்ர்ல் மக்ரதாக நேரெத்தில்,  முக்கியி இம ஜனாஜன
அரி இமரிக்க சுக ஜனா் ஜனாரெப் பரெ ஜனாி இமரிப்பு ி இமற்றும் சமூக
ல் மக்ரவண வேலைத்திட்டங்கணள உருக்குண வேலைக்கும் வி்ி இம ஜனாக இப்ல் மக்ரப ஜனாது

நிணதன்முறைல் மக்ரவற்தன்முறைப்பட்டிருக்கும் ஒன்றுடன் ல் மக்ரப ஜனாட்டியிடும் வி்ி இம ஜனாய்-
நிதிய ஜனா் ஜனாரெம் திரெட்டுகின்தன்முறை வணகயில் புதிய சமூகத் ் ஜனாக்கு்ல்களது

ஒரு சுற்றுக்குத் ்ய ஜனாரிப்பு ரசய்து ரக ஜனாண்டிருக்கின்தன்முறைஜன. 

இந்்த் ் ஜனாக்கு் வேலை ஜனாஜனது சர்வல் மக்ர்ச அளவில் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள்
ி இமத்தியில் புரெட்சிகரெப் பரிி இம ஜனாாணைங்களுடஜன ஜனாஜன ரவடிப்ப ஜனாஜன
எதிர்ப்ணப தூண்டவிருக்கிதன்முறைது,  அது முன்ல் மக்ரஜன ஜனாக்கு ி இமற்றும்
மூல் மக்ர வேலை ஜனாப ஜனாயம் குறித்் அதிமுக்கியி இம ஜனாஜன பரெச்சிணஜனகணள
எழுப்பவிருக்கிதன்முறைது. ல் மக்ர்சிய அளவில் மு் வேலை ஜனாளித்துவ வர்க்கத்துடன்
சி இமரெசம் ரசய்து ரக ஜனாள்ளத் ல் மக்ர்டுவ்ன் அடிப்பணடயில் ஒரு
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டம் தாக நேடத்்ப்பட முடிய ஜனாது:  அப்படிய ஜனாஜன எந்் ர்ரிவும்
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள் முன் இல்ண வேலை.  ஒரு புரெட்சிகரெ ி இமற்றும் ல் மக்ரச ஜனாசலிச
முன்ல் மக்ரஜன ஜனாக்ணகக் ரக ஜனாண்டு ஆயு்ப ஜனாணிய ஜனாக,  அத்துடன்
மு் வேலை ஜனாளித்துவ அரெசு எந்திரெத்தின் பன்ஜன ஜனால் அணிவகுக்கின்தன்முறை
ர் ஜனாழிற்சங்க அதிக ஜனாரெத்துவங்கள் ி இமற்றும் குட்டி-மு் வேலை ஜனாளித்துவ
அரெசியல் கட்சிகளுக்கு எதிரெ ஜனாஜன வி்த்தில், மு் வேலை ஜனாளித்துவத்திற்கு
எதிரெ ஜனாஜன ஒரு சர்வல் மக்ர்சப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டி இம ஜனாக தாக நேடத்்ப்படும்ல் மக்ரப ஜனாது
ி இமட்டுல் மக்ரி இம அது ரவற்றிகரெி இம ஜனாஜன் ஜனாக ஆக இயலும்.

இது குறிப்ப ஜனாக பரெ ஜனான்சில் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களின் அனுபவத்தில்
ர்ளிவ ஜனாக ரவளிவருகிதன்முறைது.  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானும் அவருக்கு முன்னிருந்்
ல் மக்ரச ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி ஜஜன ஜனாதிபதி பரெ ஜனான்சுவ ஜனா ிரான்சுவா ஹ ஜனா வேலைண்டும்
வங்கிகளின் உத்்ரெவுகணளத் திணிப்ப்ற்க ஜனாக ரவகுஜஜனக்
கருத்ண் க ஜனாலில் ல் மக்ரப ஜனாட்டு தாக நேசுக்கிஜனர்.  பரரெஞ்சு ி இமக்களில்
முழுணி இமய ஜனாக 70 ச்வீ்ம் ல் மக்ரபர் PS இன் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர் சட்டத்ண்
எதிர்த்்ஜனர்.  ஆயினும்,  PS அ்ற்கு எதிரெ ஜனாஜன ரபருந்திரெள ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்கணள ஒடுக்கியது,  ி இம ஜனாாணைவர் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்கள் மீது
் ஜனாக்கு்ல் தாக நேடத்துவ்ற்கும் ல் மக்ரவண வேலைநிறுத்்ங்கணள தாக நேசுக்குவ்ற்கும்
பத்் ஜனாயிரெக்காணைக்கில் ல் மக்ரப ஜனாலிணச அனுப்புகின்தன்முறை ரப ஜனாருட்டு
அவசரெக ஜனா வேலைநிண வேலைணயக் ரக ஜனாண்டுவந்்து,  அல் மக்ர்ல் மக்ரதாக நேரெத்தில்
ர் ஜனாழிற்சங்க அதிக ஜனாரெத்துவல் மக்ரி இம ஜனா ல் மக்ரப ஜனாலிஸ் ஒடுக்குமுணதன்முறைக்கு
முகம்ரக ஜனாடுத்் நிண வேலையில் ஒரு ல் மக்ரக ஜனாணஒரு கோழைத்்ஜனி இம ஜனாஜன பன்வ ஜனாங்கண வேலை
தாக நேடத்தியது. 



ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் ரக ஜனாள்ணககள் ஜஜனதாக நே ஜனாயக அங்கீக ஜனாரெம்
ரபற்றிருப்ப் ஜனாஜன எந்் தாக நேடிப்பும் இல் வேலை ஜனாதிருக்கிதன்முறைது. ல் மக்ரி இம ி இம ஜனா்த்தில்,
ஒரு பற்ல் மக்ரப ஜனாக்க ஜனாஜன வங்கிய ஜனாளரெ ஜனாஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கும், தாக நேவ ப ஜனாசிஸ்ட்
ி இமரின் லு ரபன்னுக்கும் இணடயில் இறுதிச்சுற்று ஏற்பட்டதில்
பரெந்் ரவகுஜஜன அதிருப்தி நி வேலைவிய்ன் ி இமத்தியில் ல் மக்ர்ர்வ ஜனாஜன
அவரெது தாக நேணடல் மக்ரப ஜனாடும் குடியரெசு (LRM) கட்சி ப ஜனாதிக்கும் குணதன்முறைவ ஜனாஜன
வ ஜனாக்க ஜனாளர்கல் மக்ரள பங்குரபதன்முறை முடிவு ரசய்திருந்் ஜெய்திருந்த ஜூன் ல் மக்ர்ர்்லில்
சட்டி இமன்தன்முறைப் ரபரும்ப ஜனான்ணி இமணய ரவன்தன்முறைது.  ஆயினும் கூட LRM,
அ்ன் ரபருந்திரெள் ல் மக்ரவண வேலைநீக்கங்கள் ி இமற்றும் இருப் ஜனாம்
நூற்தன்முறை ஜனாண்டின் சி இமயத்தில் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களின் ப வேலை
்ண வேலைமுணதன்முறைகளது ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்கள ஜனால் உருவ ஜனாக்கப்பட்டிருந்் சமூக
உரிணி இமகணள ஒழித்்லின் ரக ஜனாள்ணககளுக்கு பரெந்் ி இமக்கள்
அங்கீக ஜனாரெி இமளித்திருப்பண்ப் ல் மக்ரப ஜனா வேலை தாக நேடந்துரக ஜனாண்டது.

அவசரெக ஜனா வேலைநிண வேலையின் முக்கியி இம ஜனாஜன ஷரெத்துகணள பயங்கரெவ ஜனா்-
எதிர்ப்புச் சட்டத்திற்குள் எழுதியணி இம ி இமற்றும் க வேலைகத் ்டுப்பு
ஆயு்ங்களது தாக நே ஜனான்கு-ஆண்டு ரக ஜனாள்மு்லுக்கு
முன்கூட்டியஆணாணை விடுத்திருப்பணி இம ஆகியணவ ்விரெ,
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கணளத் ்ணிப்ப்ற்க ஜனாக PS ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர் சட்டத்தில்
இருந்து ்ற்க ஜனாலிகி இம ஜனாக அகற்றியிருந்் மிகவும் ி இமக்கள்ரவறுப்ணப
சம்ப ஜனாதித்் அல் மக்ர் தாக நேடவடிக்ணககணள ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்
உத்்ரெவ ஜனாணாணைகள ஜனாக திணித்திருக்கிதன்முறை ஜனார்.  PSA இப்ல் மக்ரப ஜனாது
பயன்படுத்திக் ரக ஜனாண்டிருக்கின்தன்முறை வணரெமுணதன்முறையற்தன்முறை ரபருந்திரெள்
ல் மக்ரவண வேலைநீக்கங்களுக்க ஜனாஜன வசதியும் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் அந்்
உத்்ரெவ ஜனாணாணைகளில் இடம்ரபற்றிருக்கிதன்முறைது.  நிறுவஜனங்கள்
ரபருி இமளவில் இ வேலை ஜனாபகரெி இம ஜனாக இயங்கும்ல் மக்ரப ஜனாதும் கூட
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கணள ல் மக்ரவண வேலைநீக்கம் ரசய்வ்ற்கும்,  நிறுவஜனத்தின்
நிதி நிண வேலைணி இம ல் மக்ரி இமம்படும்சி இமயத்தில் கூட ல் மக்ரவண வேலைநீக்கப்பட்ட
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பு பயன்கணளல் மக்ரய ஜனா அல் வேலைது
மீண்டும்-பணியி இமர்த்தும் சலுணககணளல் மக்ரய ஜனா ி இமறுப்ப்ற்கும் இது
அனுி இமதிக்கிதன்முறைது.

ர் ஜனாழிற்சங்க அதிக ஜனாரெத்துவங்களிலும் குட்டி-மு் வேலை ஜனாளித்துவ ல் மக்ரப ஜனாலி-
இடது கட்சிகளில் இருக்கும் அவற்றின் கூட்ட ஜனாளிகளிடமும் எந்்
பரெணி இமகளும் இருக்கக் கூட ஜனாது:  அணவ ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன
எந்் திதன்முறைம்பட்ட எதிர்ப்ணபயும் ஒழுங்கணி இமக்கப் ல் மக்ரப ஜனாவதில்ண வேலை.
அணவ ஏற்கஜனல் மக்ரவ வடக்கு பரெ ஜனான்சில் இருந்் PSA இன் Sevelnord
ர் ஜனாழிற்ச ஜனாண வேலையில் ஒரு ப ஜனாரிய விட்டுக்ரக ஜனாடுப்பு உடன்ப ஜனாட்டுக்கு
2012  ஜெய்திருந்த ஜூண வேலையில் உடன்பட்டஜன,  PSA இன் எதிர்க ஜனா வேலை குணதன்முறைந்்
எண்ணிக்ணக ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள் ல் மக்ரவண வேலைத்்ளத்ண்
உருவ ஜனாக்கிய்ற்க ஜனாக அணவ இப்ல் மக்ரப ஜனாது ஊடகங்களில்

ப ஜனாரெ ஜனாட்டப்படுகின்தன்முறைஜன.  ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டம் (LO) கட்சியின்

ஒரு உறுப்பஜனரும் 2013 இல் ஒல்ல் மக்ரஜன என்னும் இடத்தில் இருந்்

PSA ஆண வேலை மூடப்படுவண் ல் மக்ரி இமற்ப ஜனார்ணவ ரசய்்வருி இம ஜனாஜன ல் மக்ரஜ ஜனான்-

பயர் ல் மக்ரி இமர்சில் மக்ரய (Jean-Pierre Mercier) ் ஜனான் இப்ல் மக்ரப ஜனாது PSA இன்

ஸ்ரெ ஜனாலினிச CGT (ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர் ரப ஜனாதுக் கூட்டணி இமப்பு)  சங்கக்
கிணளயின் ்ண வேலைணி இமயில் இருக்கிதன்முறை ஜனார். 

ர் ஜனாழிற்சங்கங்கள் ்ி இமது ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்க அடித்்ளத்ண்த்
ர் ஜனாண வேலைத்திருக்கின்தன்முறை, ரபருி இமளவில் மு் வேலை ஜனாளிகள ஜனால் நிதிய ஜனா் ஜனாரெம்
அளிக்கப்படுகின்தன்முறை ி இமற்றும் கட்டுப்படுத்்ப்படுகின்தன்முறை,
மு் வேலை ஜனாளித்துவ அரெசின் அங்கங்களில் ஒன்தன்முறை ஜனாக பரிாணை ஜனாி இமவளர்ச்சி
கண்டிருக்கின்தன்முறைஜன என்பண் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் உத்்ரெவ ஜனாணாணைகள்
உத்தில் மக்ரய ஜனாகபூர்வி இம ஜனாக்குகின்தன்முறைஜன. ரபருந்திரெள ஜனாஜன ல் மக்ரவண வேலைநீக்கங்கள்,
ர் ஜனாழிற்ச ஜனாண வேலைகள் மூடப்பட ஜனாி இமல் க ஜனாப்ப ஜனாற்தன்முறைப்பட ஊதிய
ரவட்டுகணள ஏற்ப் ஜனா ல் மக்ரவண்ட ஜனாி இம ஜனா என்பது குறித்்
கருத்துவ ஜனாக்ரகடுப்புகள்,  ி இமற்றும் அவர்களது ரச ஜனாந்்
அங்கத்்வர்களுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ி இமற்தன்முறை ் ஜனாக்கு்ல்கணள திட்டமிட்டுத்

்ருவதிலும் அவற்றுக்கு சட்ட ஒப்பு்ண வேலை வஒரு கோழைங்குவதிலும்
இத்ர் ஜனாழிற்சங்கங்கள் உ்வுகின்தன்முறைஜன.

ல் மக்ரசர்பய ஜனா ி இமற்றும் ல் மக்ரரெ ஜனாி இம ஜனானிய ஜனாவில் வ ஜனாகஜன உற்பத்தித்
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களின்,  ல் மக்ரஜர்ி இமனியில் சீி இமன்ஸ் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களின்
ி இமற்றும் ி இமற்தன்முறை ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களின் ல் மக்ரவண வேலைநிறுத்்ங்கள் ி இமற்றும்
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கள் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்கத்ண் ஆளும்
வர்க்கத்துடனும் அ்ன் பல்ல் மக்ரவறு அரெசியல் முகணி இமகளுடனும்
ல் மக்ரதாக நேரெடிய ஜனாக ல் மக்ரி இம ஜனா்லுக்குக் ரக ஜனாண்டுவரெக் கூடிய அ்ன் அரெசியல்
எதிர்-் ஜனாக்கு் வேலைது ஆரெம்ப அறிகுறிகள் ஆகும்.  1968  ல் மக்ரி இம-ஜெய்திருந்த ஜூன்
ரப ஜனாது ல் மக்ரவண வேலைநிறுத்்ம் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரவங்கிலும் புரெட்சிகரெப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களது ஒரு அண வேலைணய ர் ஜனாடக்கிய்ன் ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்குப் பன்ஜனர்,  ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களது ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களின்
வளர்ச்சிய ஜனாஜனது ஒவ்ரவ ஜனாருதாக நே ஜனாட்டிலுி இம ஜனாஜன நிண வேலைணி இமயின் மீது ஒரு
தீர்ி இம ஜனாஜனகரெி இம ஜனாஜன ் ஜனாக்கத்ண்க் ரக ஜனாண்டிருக்கும்.  ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள
வர்க்கத்தின் சுய ஜனாதீஜனி இம ஜனாஜன அணி இமப்புகள் ி இமற்றும் அ்ன் புரெட்சிகரெ
முன்ஜனணிப் பணடணயக் கட்டிரயழுப்புவ்ன் அவசியத்ண் இது
கூர்ணி இமய ஜனாக எழுப்புகிதன்முறைது.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் முணதன்முறையற்தன்முறை உத்்ரெவ ஜனாணாணைகளில் இருந்து எஒரு கோழைக்
கூடிய ் ஜனாக்கு்ல்களுக்க ஜனாஜன எதிர்ப்ணப விவ ஜனாதிக்கவும்
ஒழுங்கணி இமக்கவும்,  ர் ஜனாழிற்சங்கங்கள் ி இமற்றும் குட்டி-
மு் வேலை ஜனாளித்துவக் கட்சிகளில் இருந்து சுய ஜனாதீஜனப்பட்டும் அவற்றுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன வி்த்திலும்,  ல் மக்ரவண வேலையிடங்கள் ி இமற்றும் அ்ன்
அண்ணடஅருக ஜனாணி இமப் பகுதிகளில் ்ி இமது ரச ஜனாந்்
அணி இமப்புகணளயும் குழுக்கணளயும் கட்டிரயழுப்புகின்தன்முறை பணிக்கு
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள் முகம்ரக ஜனாடுத்து நிற்கின்தன்முறைஜனர்.  அவர்களின்
ரசயல்ப ஜனாடுகள் பரெந்் ி இமக்களின் ல் மக்ர்ணவகணளப் ல் மக்ரபசுகின்தன்முறை
ர்ளிவ ஜனாஜன மு் வேலை ஜனாளித்துவ-வில் மக்ரரெ ஜனா், ஏக ஜனாதிபத்திய-வில் மக்ரரெ ஜனா் ி இமற்றும்
ல் மக்ரச ஜனாசலிசக் ல் மக்ரக ஜனாரிக்ணககளுடன் இணாணைக்கப்பட ல் மக்ரவண்டும்.  2008

இல் கிட்டத்்ட்ட ஒல் மக்ரரெதாக நே ஜனாள் இரெவில் வங்கிகளுக்குள் டிரில்லியன்

காணைக்க ஜனாஜன ட ஜனா வேலைர்கணள ஆளும் உயரெடுக்கிஜனரெ ஜனால் ப ஜனாய்ச்ச
முடிந்்து என்தன்முறை்ன் பன்ஜனர்,  இந்்த் ல் மக்ர்ணவகளுக்க ஜனாஜன பாணைம்
இல்ண வேலை என்ப் ஜனாஜன கூற்று அபத்்ி இம ஜனாஜனது அது நிரெ ஜனாகரிக்கப்பட
ல் மக்ரவண்டும்.

இந்் அணி இமப்புகள் ஒரு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ி இமற்றும் சர்வல் மக்ர்சிய
ி இமட்டத்தில் ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களது சமூக உரிணி இமகணளப்
ப ஜனாதுக ஜனாப்ப்ற்க ஜனாகப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட ல் மக்ரவண்டும்.  உ வேலைகள ஜனாவிய உற்பத்தி
ஒருங்கிணாணைப்ணபக் ரக ஜனாண்ட ஒரு உ வேலைகத்தில், வ ஜனாகஜன உற்பத்தித்
ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்கள் ல் மக்ரசர்பய ஜனாவில் ி இம ஜனா் ஜனாந்திரெம் 380  யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கல் மக்ரள ஜனா
அல் வேலைது துனிசிய ஜனாவில் 140  யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கல் மக்ரள ஜனா சம்ப ஜனாதித்் ஜனால் ல் மக்ரி இமற்கு
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் அவர்கள ஜனால் கண்ணியி இம ஜனாஜன வ ஜனாழ்க்ணக வ ஜனாஒரு கோழை
இய வேலை ஜனாது.  ர் ஜனாழிற்சங்கங்கள் ி இமற்றும் LO ல் மக்ரப ஜனான்தன்முறை கட்சிகளது
ல் மக்ர்சிய-ல் மக்ரதாக நே ஜனாக்குநிண வேலையுடஜன ஜனாஜன ரக ஜனாள்ணககளின்
திவ ஜனால்நிண வேலைணயயும்,  ர் ஜனாழி வேலை ஜனாள வர்க்கத்தில் ஒரு புதிய
அரெசியல் ்ண வேலைணி இமயின் -ஒவ்ரவ ஜனாரு தாக நே ஜனாட்டிலும் ல் மக்ரப ஜனார்,  சிக்கஜன
தாக நேடவடிக்ணக ி இமற்றும் சர்வ ஜனாதிக ஜனாரெத்ண் எதிர்த்துப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுவ்ற்க ஜனாக தாக நே ஜனான்க ஜனாம் அகி வேலைத்தின் அணஜனத்து வேலைகக் குழுவின்
பரிவுகள்-  அவசரெ அவசியத்ண்யும் இது அடிக்ல் மக்ரக ஜனாடிட்டுக்
க ஜனாட்டுகிதன்முறைது. 

ர் ஜனாழி வேலை ஜனாளர்களது சுய ஜனாதீஜன அணி இமப்புகளின் வளர்ச்சிணய

ஊக்குவிப்ப்ற்கும், அரெசு-அதிக ஜனாரெத்ண் ணகப்பற்தன்முறை சமூக
ல் மக்ர்ணவயின் அடிப்பணடயில் ரப ஜனாருள ஜனா் ஜனாரெ வ ஜனாழ்ணவ ி இமறுஒழுங்கு
ரசய்ய,  ி இமற்றும் திவ ஜனா வேலை ஜனாகிப் ல் மக்ரப ஜனாஜன ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒன்றியத்ண்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ல் மக்ரச ஜனாசலிச அரெசுகளின் ஒன்றியத்ண்க் ரக ஜனாண்டு
இடம்ரபயர்த்் ஒரு சர்வல் மக்ர்ச,  ல் மக்ரச ஜனாசலிச ி இமற்றும் ல் மக்ரப ஜனார்-எதிர்ப்பு
இயக்கத்துடன் அவற்ணதன்முறைப் பணாணைப்ப்ற்கும் ICFI ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடும்.


