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இராணுவவாதம் மற்றும் சிக்கன
நடவடிக்க்கககளுக்கு எதிராக திராக சஎாஎலிஎ
எமத்துவக் கட்சி சி பாரிஸில் நடாத்திய

பசி பாதுக்கூட்டம்
By our reporters,     27 February 2018

ஞாயிறன்று  பாரிஸில் “மேர்க்க்கெல்  -  ேக்ம்ான் இணஇணைப்ப

ம வேண்்டாம  !    ம ா லி த்திற்்கொன ஐம்ாப்பிய க்ாழிதொழிலாளர்்கெளின்
ஐக்கியத்திற்கு ம பா்ாடும வோம  !”  என்ற ்ணதொழிலப்பிதொழிலான ஒர
க பாதுக்கூட்்டத்ண் தை நான்்கொம அகிதொழிலத்தின் அணனத்துதொழில்கெக்
குழுவின் பிக்ஞ்சு பிரி வோன ம ா லி   ேத்து வேக் ்கெட்சி (PES)
தை ந்டத்தியது.  பி்ான்சின் ஜனாதி பதி இோனு வேல் ேக்ம்ானு்டன்
கதை நரக்்கெோ்கெ இணஇணைந்து க யல் படுகின்ற  வேண்கெயில்
மஜர்ேனியில்  ான் தொழிலர் அங்ம்கெதொழிலா மேர்க்க்கெலின் கீ்க்கெலின் கீழான ஒர
ோக பரம கூட்்டணி அ் ாங்்கெத்ண் உர வோக்கு வே்ற்்கொன
முயற்சியின் கீ்க்கெலின் கீழணேந்திரக்கிற இ்ாணு வே வோ்த் திட்்டங்்கெணள
இக்கூட்்டம அம பதொழிலப் படுத்தியது.

 பாரிஸில் ம ா லி   ேத்து வேக் ்கெட்சியின் (PES) கூட்்டம

இக் கூட்்டத்தில், உதொழில்கெ ம ா லி   வேணதொழிலத் ்ளத்தின்  வோ ்கெர்்கெள
ேற்றும ேக்ம்ானின் அதி்கெரித்துச் க ல்கின்ற க்கொடூ்ோன
ேற்றும ஜனதை நாய்கெ-விம்ா்க் க்கொளண்கெ்கெள குறித்து ்கெ வேணதொழில
க்கொண்டுளள பதொழிலமக பயர்ந்் இணளஞர்்கெளது ஒர அடுக்கினர்
உளளி்ட  பதொழில  பத்துக் ்கெஇணைக்கிதொழிலாமனார் ்கெதொழிலந்துக்கொண்்டனர். ICFI
இன் மஜர்ேன் பிரி வோன மஜர்ேன் ம ா லி   ேத்து வேக் ்கெட்சியின்
(SGP)  ஒர முன்னிணதொழில உறுப்பின்ான கஜான ஜொஹானஸ் ஸ்ம்டர்ன்
பி்்ான உண் நி்கெழ்த்தினார்.

மஜர்ேனியின் கிறிஸ்் வே ஜனதை நாய்கெ (CDU/CSU)  ேற்றும  மூ்கெ-
ஜனதை நாய்கெ ்கெட்சி்கெளால் (SPD)   வேண்வு க ய்யப் பட்டுளள
கூட்்டணி உ்டன் பாடு மீ்ான SGP இன் விரி வோன
 பகுப் பாய்விணன ஸ்ம்டர்ன் ேதிப் பாய்வு க ய்்ார்.  இந்்

ோக பரம கூட்்டணி அ் ாங்்கெோனது தை நாஜிக்்கெளின் வீழ்ச்சிக்குப்
பிந்திய மி்கெ அதி- வேதொழிலது மஜர்ேன் ஆட்சியா்கெ இரக்்கெவிரக்கிறது
என் பண் அ வேர் குறிப்பிட்டுக் ்கொட்டினார்.  அதி வேதொழிலது
மஜர்ேனிக்்கொன ோற்றின் (AfD)  அ்கெதி்கெள-விம்ா்க்
க்கொளண்கெணய ஏற்றுக் க்கொள வேது,  அ்சுக் ்கெண்்கொணிப்ண பயும
ம பாலிஸ் அ்சு தை ந்ட வேடிக்ண்கெ்கெணளயும  ப்ந்் அளவில்
்கெட்டிகயழுப்ப வேது,  அத்து்டன் “ஐம்ாப்பியர்்கெளது ஒர
இ்ாணு வேத்ண்” ்கெட்டு வேது ஆகிய வேற்றின் மூதொழிலம  பாரிய ண்கெது
தை ந்ட வேடிக்ண்கெ்கெளுக்கு ம பர்லின் ம பாடும திட்்டங்்கெணள ஸ்ம்டர்ன்
அம பதொழிலப் படுத்தினார்.

மஜர்ேனியின் இ்ாணு வேச் க தொழிலவினத்ண் இ்ட்டிப் பாக்கு வேது
 பால்்கென்்கெள, ேத்திய கி்க்கெலின் கீழக்கு,  வே்ட ஆபிரிக்்கொ, ேத்திய ஆசியா,
ேற்றும ்ஷ்யா அத்து்டன் ஆசியா,  ஆபிரிக்்கொ ேற்றும தொழிலத்தீன்
அகேரிக்்கொ உளளி்ட உதொழிலகின்  ப்ப்பில் மஜர்ேனி க பாரளா்ா்
தை நதொழிலன்்கெணளக் க்கொண்டிரக்்கெக் கூடிய மி்கெப்  ப்ந்்க வோர
 ப்ப்பில் இ்ாணு வே க ல் வோக்ண்கெ க லுத்து வேது ஆகியண வேயும
இத்திட்்டங்்கெளில் அ்டங்கும.  க பரம ம பார்்கெளது அ பாயம
க பரகிச் க ல் வேது —க பரம  க்தி்கெள ேறுஆயு் பாணியாகும
நிணதொழிலயில் இது ஊ்ட்கெங்்கெளில் க பரேளவில் வி வோதிக்்கெப் பட்டு

 வேரகிறது— அத்து்டன் ம பார் முணனப்பக்கு இ்டது ்கெட்சி

உளளி்ட ஒட்டுகோத்் மஜர்ேன் அ்சியல் ஸ்்ா ப்கெத்தி்டம
இரந்தும ஆ்்வு கிட்டு வேது ஆகிய வேற்ணற அ வேர் சுட்டிக்
்கொட்டினார்.

பதிய ம்ர்்லுக்கும ோக பரம கூட்்டணிணய எதிர்ப் ப்ற்கும
அண்க்கெலின் கீழப்ப விடுக்கின்ற SGP இன் பி்ச் ா்த்தின் ணேயோன
பளளி்கெணள ஸ்ம்டர்ன் விளக்கினார்.  SGP,  பி்ான்சின்
அணுஆயு் ண்கெயிரப்ண பப்  பயன் படுத்து வேது க்ா்டர் பா்கெ
மஜர்ேனிக்கும பி்ான்சுக்கும இண்டயிதொழிலானது உட் ப்ட ோக பரம
கூட்்டணி உ்டன் பாட்டின் கீ்க்கெலின் கீழணேந்திரக்கின்ற இ்்கெசிய
உ்டன் பாடு்கெணள  பகி்ங்்கெோ்கெ க வேளியி்டக் ம்கொரகிறது,
அத்து்டன் இந்் உ்டன் பாட்ண்டயும ஒர ோக பரம கூட்்டணி
அ் ாங்்கெத்ண் உர வோக்கு வே்ற்்கொன முயற்சிணயயும
நி்ா்கெரிப் ப்ற்கு  வோக்்கெளிக்்கெ SPD அங்்கெத்் வேர்்கெளுக்கு அண்க்கெலின் கீழப்ப
விடுக்கிறது. எல்தொழிலா வேற்றுக்கும மேதொழிலா்கெ, இந்் முன்மனாக்்கொனது
மு்தொழிலாளித்து வேம ேற்றும ம பாரக்கு எதி்ான ம பா்ாட்்டத்தின்
ஒர ம ா லி  ம வேணதொழிலத்திட்்டத்தின் அடிப் பண்டயில் ஐம்ாப் பா
ேற்றும  ர் வேம் கேங்கிலுோன க்ாழிதொழிலாளர்்கெணள
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ஐக்கியப் படுத்து வேண் அடிப் பண்டயா்கெக் க்கொண்டிரக்கிறது என
சுட்டிக்்கொட்டினார்.

ஸ்ம்னுக்குப் பின்னர் ம பசிய PES இன் ஒர முன்னணி
உறுப்பின்ான அகதொழிலக் ான்்டர் தொழிலான்ரிமயர்,  இந்்
இ்ாணு வே வோ்த் திட்்டநி்லில் மேர்க்கெல் ேற்றும ேக்ம்ான்
இண்டயிதொழிலான கதை நரக்்கெோன ஒத்துண்க்கெலின் கீழப்ப குறித்து ம பசினார்.
ேக்ம்ான் அ் ாங்்கெம 2018-2024  ்கொதொழிலத்திற்்கொன இ்ாணு வேச்
க தொழிலவின ம வேணதொழிலத்திட்்டத்திற்்கொய் 300  பில்லியன் யூம்ாக்்கெள
ஒதுக்கியுளளண்யும, அதி- வேதொழிலது  க்தி்கெளுக்கு மி்கெ கதை நரக்்கெோ்கெ
அ்ணன க்கொண்டு வேரகின்ற பதொழிலமக பயர்ந்ம்ார் உரிணே்கெள
மீ்ான அ்ன் ்ாக்கு்ல்்கெள குறித்தும சுட்டிக்்கொட்டிய

தொழிலான்ரிமயர்,  ேக்ம்ானின்  வே்தொழிலாறு ்கொஇணைா் க பரம சிக்்கென

தை ந்ட வேடிக்ண்கெ்கெளும க்ாழிதொழிலாள  வேர்க்்கெத்தின் மீ்ான
்ாக்கு்ல்்கெளும பி்ான்சின் இ்ாணு வே எந்தி்த்திற்கு நிதியா்ா்ம
அளிக்கும  வேண்கெயில்  வேடி வேணேக்்கெப் பட்்டண வே என்று
 வேலியுறுத்தினார்.  இ்ாணு வே வோ்த்திற்கும ம பாண் மதை நாக்கிய
 ர் வேம்சிய அளவிதொழிலான முணனப்பிற்கும எதி்ா்கெப் ம பா்ாடு வேது
ேட்டுமே இந்்த் ்ாக்கு்ல்்கெணள எதிர்த்து நிற் ப்ற்்கொன ஒம்

 வேழியாகும என க்ளிவு படுத்தினார்.

க ன்ற ஆண்டில் பிக்ஞ்சு ஜனாதி பதித் ம்ர்்லில்
ேக்ம்ானுக்கும தை ந வே- பாசி  ம வேட் பாள்ான ேரின் லு க பன்னுக்கும
இண்டயில் தை ந்டந்் இ்ண்்டாம சுற்றிணன க யலூக்்கெத்து்டன்
பறக்்கெணிப் ப்ற்கு PES விடுத்் அண்க்கெலின் கீழப்ப  ரிகயன் பண் இது
நிரூ பஇணைம க ய்திரக்கிறது என் பண்யும அ வேர் எடுத்துக்
கூறினார்.  இறுதிச் சுற்றில் ேக்ம்ாணன எதிர்ப் ப்ற்கு ேறுத்்
ஏ்ாளோன ம பாலி-இ்டது ்கெட்சி்கெள கூறியண்ப் ம பாதொழில, ேக்ம்ான்

லு க பன்ணன வி்ட குணறந்் தீணே அல்தொழில என் பண் ஒர

ம பர்லின்- பாரிஸ் அச்சுக்குக் கீ்க்கெலின் கீழணேந்திரக்கும  வேதொழிலது- ாரி,
இ்ாணு வே வோ் ்ற்ப்கெழ்ச்சிக் கிறுக்கு்கெள எடுத்துக்்கொட்டுகின்றன.
இந்்க் ்கெட்சி்கெள ேக்ம்ானின் இ்ாணு வே வோ்த்ண்யும
ஆபிரிக்்கொ,  ேத்திய கி்க்கெலின் கீழக்கு ேற்றும பிறக வேங்கிலுோன
ம பார்்கெளுக்்கொ்கெ இணளஞர்்கெணளக் ்கெட்்டாயப் படுத்தி
இ்ாணு வேத்தில் ம ர்ப் ப்ற்்கொன அ வே்து திட்்டங்்கெணளயும
ஆ்ரிக்கின்றன.

மஜான் லூக் கேமதொழிலான்ம ானின் அடி பணியா பி்ான்ஸ்
இயக்்கெத்தின் முன்னணி அங்்கெத்் வேர்்கெள  மீ பத்தில் தை ந்டந்்

க ய்தியாளர்  ந்திப்ப ஒன்றில், இ்ாணு வே க தொழிலவின

அதி்கெரிப்பக்கு அண்க்கெலின் கீழப்ப விடுக்கின்ற,  ்கெட்்டாய இ்ாணு வேச்

ம ண வேக்்கொன ேக்ம்ானின் அண்க்கெலின் கீழப்ண ப ஆ்ரிக்கின்ற,   பயிற்சிக்

்கொதொழிலத்ண் நீட்சி க ய்ய அண்க்கெலின் கீழப்ப விடுக்கின்ற, ேற்றும உதொழிலகின்
எஞ்சிய  பகுதி்கெளுக்கு அணுஆயு் விதொழிலக்குக் க்கொளண்கெக்கு
அண்க்கெலின் கீழப்ப விடுக்கின்ற ஒர ்கொகஇணைாளிக் ்கொட்சிணயயும
தொழிலான்ரிமயர் ம பாட்டுக் ்கொட்டினார்.  1968  ோஇணை வேர்

இயக்்கெத்துக்குப் பின்னர் எழுந்் அடி பணியா பி்ான்ஸ் (LFI)
ம பான்ற ஏ்கொதி பத்திய ஆ்்வு தை நடுத்்்  வேர்க்்கெக் ்கெட்சி்கெளுக்கும,
ட்க்ாட்ஸ்கி த்துக்்கொ்கெவும  ர் வேம்  க்ாழிதொழிலாள  வேர்க்்கெத்தின்
ஒர ப்ட்சி்கெ் மதை நாக்குநிணதொழிலக்்கொ்கெவுோன ICFI இன்
ம பா்ாட்்டத்திற்கும இண்டயில் பிரித்து நிற்கின்ற  வேர்க்்கெப்

பிளண வே தொழிலான்ரிமயர் வி பரித்துக் ்கொட்டினார்.

அ வே்து ்கெரத்துக்்கெணளத் க்ா்டர்ந்து ஒர உயிம்ாட்்டோன
ம்கெளவி  பதில் ேற்றும வி வோ் அேர்வு தை ந்டந்்து.  ம பார்
முணனப்பக்கு பின்னாலிரப் பது என்ன,  மஜர்ேன் மீண்டும

ஆயு் பாணியா வேது குறித்் வி வோ்ங்்கெள,  ஐம்ாப்பிய
இ்ாணு வேத் ்ளங்்கெளின்  ப் வேலும இந்தியா உளளி்ட
உதொழில்கெளாவிய இ்டங்்கெளில் அ்ன் நிணதொழிலநிறுத்்ல்்கெளும,  ேற்றும
ேக்ம்ானுக்கும அதி வேதொழிலது்டன் கூட்்டணி அணேத்து ஆட்சி
க ய்கின்ற ஆஸ்திரிய  ான் தொழிலர் க  பாஸ்டியன் குர்ஸ் ம பான்ற
அ்சியல் வோதி்கெளுக்கும இண்டயிதொழிலான கதை நரங்கிய உறவு்கெள
ஆகியண வே குறித்க்ல்தொழிலாம நிணறய ம்கெளவி்கெள எழுப் பப் பட்்டன.

 பதொழில ஆண்டு்கெளா்கெ உதொழில்கெ ம ா லி   வேணதொழிலத் ்ளத்ண்  வோசித்து
 வேர ப வேரம ஞாயிறன்று மு்ன்முணறயா்கெ ஒர PES கூட்்டத்தில்
்கெதொழிலந்துக்கொண்்ட வேரோன பியர் கூறுண்கெயில்,  ICFI இன்
எழுத்துக்்கெளது ்்மும பறநிணதொழிலயான ்ன்ணேயும பி்ான்சில்
க யலூக்்கெத்து்டன் இயங்கும ேற்ற க ய்தித் ்ளங்்கெள ேற்றும
அ்சியல் அணேப்ப்கெளில் இரந்து அ்ணனத்
்னித்து வேப் படுத்து வே்ா்கெ க்ரிவித்்ார்.

உயர் நிணதொழிலப்  பளளி ோஇணை வேர்்கெள க பரகிச் க ல்லும ம பார்
அ பாயம குறித்து ்கெ வேணதொழில க வேளியிட்்டனர்,  ேத்திய கி்க்கெலின் கீழக்கு,
ஆபிரிக்்கொ ேற்றும பிறக வேங்கிலுோன ம பார்்கெணள அ வேர்்கெள
எதிர்க்கும நிணதொழிலயில் அந்்ப் ம பார்்கெளில்  ண்ண்டயிடு வே்ற்்கொ்கெ
்கெட்்டாயோ்கெ இ்ாணு வேத்தில் ம ர்க்்கெப் படு வேண் எவ் வோறு
்விர்ப் பது என்று அ வேர்்கெள வினவினர்.

“அமதை ந்கெோய் ஐந்து ஆண்டு்கொதொழிலத்தில் தை நாங்்கெள இன்கனார
தை நாட்டு்டன் ம பாரில்  ண்ண்டயிடு வே்ற்கு ்கெட்்டாயப் படுத்்ப் ப்டதொழிலாம.
ம பார் என் பது தை நாற்றமபிடித்்்ாகும,  நீங்்கெள அதில்

ே்இணைேண்டயதொழிலாம.  அ்னால்  பதொழிலரம ே்இணைேண்டயதொழிலாம” என்று

ஒர உயர்நிணதொழிலப்  பளளி ோஇணைவி க்ரிவித்்ார்.

“இந்்க் கூட்்டம தை நன்றாயிரந்்து”  என்று அ வே்து தை நண்பி
க்ரிவித்்ார்.  “விண்வில் ்கெட்்டாய இ்ாணு வே ம ண வே
தை நண்டமுணறப் படுத்்ப் ப்டதொழிலாம என் பது ம பான்ற உண்ணேயான
அடிப் பண்ட பி்ச்சிணன்கெணளக் குறித்து நீங்்கெள ம பசினீர்்கெள.
க்ாணதொழிலக்்கொட்சியில்,  அ வேர்்கெள எல்தொழிலா வேற்ணறயும க ால் வேது
கிண்டயாது.  ம பாரக்்கொன திட்்டங்்கெள இரப் பண் அ வேர்்கெள

எங்்கெளுக்குச் க ால் வேதில்ணதொழில”.

ஐம்ாப் பாவின் ஒவ்க வோர தை நாட்டு ேக்்கெளின் ேத்தியிலும
ம பாரக்கும ம பாலிஸ் அ்சு தை ந்ட வேடிக்ண்கெ்கெளுக்கும எதி்ான ஒர
 ப்ந்் எதிர்ப்ப இரக்கிறது,  ஆயினும அது அணிதி்ட்்டப் ப்ட
ம வேண்டும,  ஐக்கியப் படுத்்ப் ப்ட ம வேண்டும,  ஒர ப்ட்சி்கெ்
முன்மனாக்கு அளிக்்கெப் ப்ட ம வேண்டும என் பண் PES இன்
அங்்கெத்் வேர்்கெள விளக்கினார்்கெள.  ICFI இன் இணளஞர்
இயக்்கெோன  மூ்கெ  ேத்து வேத்திற்்கொன  ர் வேம்  இணளஞர்
ேற்றும ோஇணை வேர் அணேப்பின் (IYSSE)  கிணள்கெள
்கெட்்டப் படு வே்ற்்கொன அ வேசியத்திற்கு வி வோ்ம முன்மனறிச்
க ன்றது, அத்து்டன் PES கூட்்டங்்கெள பி்ான்ஸ் எங்கிலும ேற்ற
தை ந்கெ்ங்்கெளிலும ஏற் பாடு க ய்யப் ப்ட ம வேண்டும என ்கெதொழிலந்து
க்கொண்்ட வேர்்கெள ஆமதொழிலா ணன அளித்்னர்.

மேதொழிலதி்கெ  வோசிப்ப்கெளுக்கு:

ம ா லி   ேத்து வேக் ்கெட்சியின் பிக்ஞ்சு ஜனாதி பதித் ம்ர்்ல்
அறிக்ண்கெ [PDF]

பிக்ஞ்சு ஜனாதி பதி ம வேட் பாளர் கேமதொழிலான்ம ான் ்கெட்்டாய
இ்ாணு வே ம ண வேணய மீண்டும க்கொண்டு வே் அண்க்கெலின் கீழப்ப
விடுக்கிறார் [PDF]
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