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பிரரெஞ்சு இரெயில்ில்வயில்வே்வேயல்வேயை தனில்வேயைை தனியார்மல்வேயைமை தனியாக்க
மக்ில்வரெை தனியானுடன் ில்வ் பேச்சுயில்வேை தனியார்த்்வேயத ில்வயில்வேண்டை தனியாம!

ஐில்வரெை தனியாப்் பேை தனியாவில் சிக்கன நடயில்வேடிக்்வேயகக்கும
இரெை தனியாணுயில்வேயில்வேை தனியாதத்திற்கும எதிரெை தனியான ஒரு அரெசில்வேயைல்

ில்வ் பேை தனியாரெை தனியாட்டத்திற்கை தனியாக அணிதிரெள்ில்வயில்வேை தனியாம!
By Alex Lantier,         22 March 2018

பரரெஞ்சு  து தேசிய இரெயில் தரயில்வேல்வேயய (SNCF)  ு தேனியர்மயமயமாக்குரயில்வேு தேற்கு

எதிரெயமான முு தேல் ் நயமாள் ் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கையில் மயமார்ச் 22  அன்ற
 தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேம் ர்தம் செய்து ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கும் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ஒரு
தீர்க்டவடிக்கைமயமான அரெசியல்  தசயமாரெயமாட்டத்தில் இருக்கின்றனர்.  இந்ு தேப
 தசயமாரெயமாட்டம் நீண்டர் நடிய  தசயமாரெயமாட்டமயமாகும்,  முு தேல் ் நயமாள்
் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கைக்குப பன் தீர்க்டவடிக்கைபசட்டு விடப தசயமாரயில்வேதில்ல்வேயேலை,  ஏரனன்றயமால்
பரெயமான்சிலும் ்தம் செர்ரயில்வே து தே்தம் செ அளவிலும் ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைத்திற்டவடிக்கையமான
முன் தனயமாக்கு குறித்ு தே இன்றியல்வேயமயயமாு தே  தடவடிக்கைள்விடவடிக்கைல்வேயள இது
எழுபபுகிறது.

ரு தேயமாழிேலையமாளர் ்தம் செட்டம்,  ஓய்வூதியங்டவடிக்கைள் மற்றம் ரசயமாது சுடவடிக்கையமாு தேயமாரெப
சரெயமாமரிபபு ஆகியரயில்வேற்ல்வேயற அழிக்கும்ரயில்வேல்வேயரெ,  SNCF  ஐ
ு தேனியயமார்மயமயமாக்குரயில்வேு தேற்கும் இரெயில் தரயில்வே மற்றம் ரசயமாதுத்துல்வேயற
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்டவடிக்கையமான ரு தேயமாழில் ்தம் செட்டபபரில்வேயரயில்வே கிழித்துப
 தசயமாடுரயில்வேு தேற்குமயமாய் ு தேயமான் அளித்ு தே ரயில்வேயமாக்குறதியில் இருந்து இனியும்
பன்ரயில்வேயமாங்டவடிக்கைப  தசயமாரயில்வேதில்ல்வேயேலை என மக் தரெயமான் அறிவித்திருக்கிறயமார்.  1917
அக் தடயமாசர் புரெட்சில்வேயயத் ரு தேயமாடர்ந்தும் அு தேன்பன் 1945  இல் ் நயமாஜ
ஆக்கிரெமிபபல் இருந்து பரெயமான்ஸ் விடுு தேல்வேயேலை ரசற்று தேற்குப
பன்னருமயமாய், இருசு தேயமாம் நூற்றயமாண்டு முழுரயில்வேதிலுமயமான  தசயமாரெயமாட்டத்தில்
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ரரயில்வேன்ரறடுத்திருந்ு தே இந்ு தே ்தம் செமூடவடிக்கை உரில்வேயமடவடிக்கைள்
அல்வேயனத்ல்வேயு தேயும் ஒழிபசு தேற்கு உத்ு தேரெரயில்வேயமால்வேயு உத்தரவாணைடவடிக்கைள் பறபபக்டவடிக்கை அரயில்வேர்
உறதிபூண்டிருக்கிறயமார்.  பரெயமான்சிலும் மற்றம் ஐ தரெயமாபசயமாரரயில்வேங்கிலும்
இருக்கின்ற ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைல்வேயள எந்ு தே ்தம் செமூடவடிக்கை உரில்வேயமடவடிக்கைளும் அற்ற
மலிவுகூலி ு தேற்டவடிக்கையமாலிடவடிக்கைத் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளின் நில்வேயேலைக்குக் குல்வேயறபசு தேற்கு
ஆளும் ரயில்வேர்க்டவடிக்கைம்  த் நயமாக்டவடிக்கைம் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது.  பரரெஞ்சு இரெயில் தரயில்வே
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் மீு தேயமான ு தேயமாக்குு தேல்டவடிக்கைள் SNCF க்டவடிக்கையமான ர்தம் செேலைல்வேயரயில்வே 27

்தம் செு தேவீு தேம் ரயில்வேல்வேயரெ ரரயில்வேட்டுரயில்வேு தேற்டவடிக்கையமாய்  த் நயமாக்டவடிக்கைம் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கின்றன.

ஏபரெல் முு தேல் ் ஜல் ஜூன் ரயில்வேல்வேயரெயயமான டவடிக்கையமாேலைத்தில் ஐந்தில் இரெண்டு
் நயமாட்டவடிக்கைளுக்கு சுழற்சி முல்வேயறயில்  தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேம் ர்தம் செய்கின்ற
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளின்  தயயமா்தம் செல்வேயனல்வேயய எதிர்ரடவடிக்கையமாள்ளும் அரெ்தம் செயமாங்டவடிக்கைத்திற்கு,

பன்ரயில்வேயமாங்குகிற எந்ு தே எண்ு உத்தரவாணைமும் இல்ல்வேயேலை.  ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு
முன்ல்வேயரயில்வேபசு தேற்கு ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளிடம் எந்ு தே மூ தேலையமாசயமாயமும்
இல்ல்வேயேலை.  பபரெரயில்வேரியில்,  CGTயின் ரசயமாதுச் ர்தம் செயேலைரெயமான பலிப
மயமார்ட்டி தனஸ்,  இரெயில் தரயில்வே ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளின் ்தம் செட்டசயமாதுடவடிக்கையமாபபு பரிவு
“ தசரெம் தச்தம் செ முடியயமாு தேது”  என்ற கூறினயமார்.  அபசடியயமானயமால்
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைள் ரு தேயமாடர்ந்தும் ஏன் மக் தரெயமானுடன்  தசச்சுரயில்வேயமார்த்ல்வேயு தே
் நடத்தி ரயில்வேருகின்றன?

மக் தரெயமானுக்கு எதிரெயமாடவடிக்கைவும் ஐ தரெயமாபபய ஒன்றியத்தின் அத்ு தேல்வேயன
அரெ்தம் செயமாங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளயமாலும் திணிக்டவடிக்கைபசட்டுக் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கின்ற
இரெயமாணுரயில்வேரயில்வேயமாு தேம் மற்றம் சிக்டவடிக்கைன ் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கைக் ரடவடிக்கையமாள்ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைளுக்கு
எதிரெயமாடவடிக்கைவும் ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைத்தின் ஒரு ்தம் செக்திரயில்வேயமாய்ந்ு தே இயக்டவடிக்கைம்
எழுந்து ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது.  ஆனயமால் இந்ு தேப  தசயமாரெயமாட்டத்ல்வேயு தே
் நடத்துரயில்வேு தேற்கு,  ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள்,   தசயமாரெயமாட்டத்ல்வேயு தே ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளின்
ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைளில் இருந்து மீட்டு,  மக் தரெயமானுக்கு எதிரெயமாடவடிக்கைவும் ்தம் செமூடவடிக்கை
உரில்வேயமடவடிக்கைல்வேயளப சயமாதுடவடிக்கையமாபசு தேற்கும் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் மற்றம்
இல்வேயளஞர்டவடிக்கைளது சரெந்ு தே பரிவுடவடிக்கைல்வேயள அணிதிரெட்டுரயில்வேு தேற்டவடிக்கையமாய்
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளில் இருந்து சுயயமாதீனபசட்டு ு தேமது ர்தம் செயமாந்ு தே
்தம் செயமாமயமானியத் ரு தேயமாழிேலையமாளர் டவடிக்கைமிட்டிடவடிக்கைல்வேயள டவடிக்கைட்டல்வேயமக்டவடிக்கை  தரயில்வேண்டும்.

ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைம் அரெசியல் அதிடவடிக்கையமாரெத்ல்வேயு தேக் ல்வேயடவடிக்கையிரேலைடுபசு தேற்டவடிக்கையமான
ஒரு அரெசியல்  தசயமாரெயமாட்டத்துடன் இது இல்வேயு உத்தரவாணைக்டவடிக்கைபசட  தரயில்வேண்டும்.

பரெயமான்சிலும் ்தம் செர்ரயில்வே து தே்தம் செ அளவிலும் இருக்கும் முு தேேலையமாளித்துரயில்வே
ஊடடவடிக்கைங்டவடிக்கைள் பரரெஞ்சு இரெயில் தரயில்வே ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளின் 1995

 தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேத்தின்  தடவடிக்கையமாரெக்டவடிக்கையமாட்சில்வேயய எண்ணி அஞ்சுகின்றன.

அச்்தம் செமயத்தில் அேலைன் ் ஜல் ஜூப தசயின் ஓய்வூதிய சீர்திருத்ு தே
அச்சுறத்ு தேல்டவடிக்கைளுக்கு முடவடிக்கைம்ரடவடிக்கையமாடுத்ு தே நில்வேயேலையில்,   தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேங்டவடிக்கைள்
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளின் ல்வேயடவடிக்கைமீறிப  தசயமாயின,  பரெயமான்சும் ரசல்ஜயத்தின்
சேலை சகுதிடவடிக்கைளும் சேலை ரயில்வேயமாரெங்டவடிக்கைளுக்கு ஸ்ு தேம்பத்துக் கிடந்ு தேன.

ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைள் 1995   தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேத்ல்வேயு தே குறிபபட
விரும்புரயில்வேதில்ல்வேயேலை,  CGT-Railways  ர்தம் செயேலையமாளரெயமான  தேலையமா தரெயமான் பறன்
அபசட்டமயமாடவடிக்கை தரயில்வே அறிவித்ு தேயமார்,  “1995  அற தரயில்வே எனது நில்வேயனவில்
இல்ல்வேயேலை....  நிறரயில்வேனத்திற்குள்ளயமாடவடிக்கை ஒரு டவடிக்கைட்டுக்டவடிக்கைல்வேயு தே நிேலைவுகிறது,

ஆனயமால் என்ல்வேயனப ரசயமாறத்ு தேரயில்வேல்வேயரெ,  அபசடி எதுவும் கில்வேயடய தரயில்வே
கில்வேயடயயமாது!”

மக் தரெயமானின் ரு தேயமாழிேலையமாளர் உத்ு தேரெரயில்வேயமால்வேயு உத்தரவாணைடவடிக்கைளுக்கு ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள்
மத்தியில் ஒரு ஆழமயமான  தடவடிக்கையமாசம் ரசருகிக் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது,

முு தேேலையமாளிடவடிக்கைள் மற்றம் அரெசுடனயமான “டவடிக்கைேலைந்ு தேயமா தேலையமா்தம் செல்வேயனடவடிக்கைல்வேயள” ரடவடிக்கையமாண்டு
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைள் ரயில்வேர்க்டவடிக்கைப  தசயமாரெயமாட்டத்தின் மீது திணித்திருந்ு தே
ு தேல்வேயளடவடிக்கைளில் இருந்து ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் முறித்துக் ரடவடிக்கையமாள்ள  தரயில்வேண்டிய
நில்வேயேலைல்வேயமடவடிக்கைள் மீண்டும் எழுந்து ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கின்றன.

அத்ு தேல்வேயடவடிக்கையரு தேயமாரு முறிவு நிடவடிக்கைழும் தசயமாது,  அது ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளின்
முன் தன அடிபசல்வேயடயயமான அரெசியல்  தடவடிக்கைள்விடவடிக்கைல்வேயள முன்நிறத்தும்.

ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைம் அக் தடயமாசர் புரெட்சியின் அரெசியல்
சயமாரெம்சரியங்டவடிக்கைளுடன் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கும் பல்வேயு உத்தரவாணைபபுடவடிக்கைல்வேயள மறஸ்ு தேயமாசடவடிக்கைம்
ர்தம் செய்ரயில்வே து தே ல்வேயடவடிக்கையிலிருக்கின்ற சணியயமாகும்.  ரயில்வேர்க்டவடிக்கைப  தசயமாரெயமாட்டத்தின்



்தம் செர்ரயில்வே து தே்தம் செ இயங்குநில்வேயேலையயமானது,   த்தம் செயமா்தம் செலி்தம் செப புரெட்சிப சயமால்வேயு தேல்வேயய
எடுபசல்வேயு தேத் ு தேவிர்ந்ு தே  தரயில்வேற எந்ு தே முற் தசயமாக்டவடிக்கையமான ் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கைப
சயமால்வேயு தேல்வேயயயும் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு விட்டுல்வேயரயில்வேக்டவடிக்கைப  தசயமாரயில்வேதில்ல்வேயேலை.

மக் தரெயமானயமால் ் நடத்ு தேபசடுகின்ற ்தம் செமூடவடிக்கைத் ு தேயமாக்குு தேல்டவடிக்கைள், இறதி ஆய்வில்,

ரரயில்வேறம தன பரரெஞ்சு முு தேேலையமாளித்துரயில்வே ரயில்வேர்க்டவடிக்கைத்தின்  தசரெயமால்வேய்தம் செயில்
இருந்து மட்டும், உள்ளசடி தய அது எத்ு தேல்வேயன ரசரியு தேயமாடவடிக்கை இருக்கின்ற
 தசயமாதிலும்,  பறக்டவடிக்கைவில்ல்வேயேலை,  மயமாறயமாடவடிக்கை எல்ேலையமாரயில்வேற்றக்கும்  தமல்,

முு தேேலையமாளித்துரயில்வே அல்வேயமபபுமுல்வேயறயின் உேலைடவடிக்கைளயமாவிய ர் நருக்டவடிக்கைடியில்
இருந்தும் ஏடவடிக்கையமாதிசத்திய ்தம் செக்திடவடிக்கைளின்  தசயமாருக்டவடிக்கையமான முல்வேயனபபல்
இருந்து தம பறக்கின்றன.   த்தம் செயமாவியத் ஒன்றியத்தின் டவடிக்கைல்வேயேலைபபுக்குப
பந்ல்வேயு தேய 27  ஆண்டுடவடிக்கைள் அரமரிக்டவடிக்கை மற்றம் ஐ தரெயமாபபய
ஏடவடிக்கையமாதிசத்தியத்தின் ் நரயில்வே-டவடிக்கையமாேலைனித்துரயில்வே  தரயில்வேட்ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைளின் துரிு தேமயமான
டவடிக்கைட்டவிழ்பசயமால் குறிக்டவடிக்கைபசடுசல்வேயரயில்வேயயமாடவடிக்கை இருந்து ரயில்வேந்திருக்கின்றன.

ஆரெம்சத்தில் ஈரெயமாக்கிலும் சயமால்டவடிக்கைன்டவடிக்கைளிலும் ் நடத்ு தேபசட்ட  தசயமார்டவடிக்கைளயமானது,

சிரியயமா மற்றம் ஆபரிக்டவடிக்கையமாவிேலையமான ரசரு் நயமா்தம் செடவடிக்கைரெமயமான ு தேல்வேயேலையீடுடவடிக்கைள்
ரயில்வேல்வேயரெ விரிந்து சரெவியிருக்கிறது,  ரெஷ்யயமா மற்றம் சீனயமாவுக்கு எதிரெயமான
அச்சுறத்ு தேல்டவடிக்கைளயமாடவடிக்கைவும் அதிடவடிக்கைரித்துச் ர்தம் செல்கிறது.

இந்ு தேப  தசயமார்டவடிக்கைளயமால் ஸ்திரெம்குல்வேயேலைக்டவடிக்கைபசட்டும் 2008  ரசயமாறிவு முு தேேலையமான
ரு தேயமாடர்ச்சியயமான ரசயமாருளயமாு தேயமாரெ மற்றம் நிதி ர் நருக்டவடிக்கைடிடவடிக்கைளயமால்
சேலைவீனபசடுத்ு தேபசட்டும்,  ஐ தரெயமாபபய ஏடவடிக்கையமாதிசத்தியமயமானது ஒரு மிடவடிக்கைப
சரெந்ு தே இரெயமாணுரயில்வே மறஆயுு தேசயமாணியயமாு தேல்வேயேலை ரு தேயமாடக்கிக்
ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது.  மக் தரெயமான் டவடிக்கைட்டயமாய இரெயமாணுரயில்வே  த்தம் செல்வேயரயில்வேல்வேயய மீண்டும்
ரடவடிக்கையமாண்டுரயில்வேருரயில்வேு தேற்கு திட்டமிடுகிறயமார்,  2024க்குள்ளயமாடவடிக்கை இரெயமாணுரயில்வேப
சல்வேயடடவடிக்கைளில் சயமாரிஸ் 300  பல்லியன் யூ தரெயமாக்டவடிக்கைல்வேயள ர்தம் செேலைவிடவிருபசு தேயமாடவடிக்கை
-ஒட்டுரமயமாத்ு தே இரெயமாணுரயில்வே ர்தம் செேலைவினம் 35  ்தம் செு தேவீு தேம் ரயில்வேல்வேயரெ அதிடவடிக்கைரிக்கும்-

சயமாதுடவடிக்கையமாபபு அல்வேயமச்்தம் செரெயமான ஃபு தளயமாரென்ஸ் சயமார்லி மூனிச்சில் ர்தம் சென்ற
மயமாு தேத்தில் அறிவித்ு தேயமார்.  மக் தரெயமால்வேயனப ரசயமாறத்ு தேரயில்வேல்வேயரெ,
ர்தம் செல்ரயில்வேந்ு தேர்டவடிக்கைளுக்கு ரயில்வேரிடவடிக்கைல்வேயள ரரயில்வேட்டுரயில்வேு தேற்கும் இரெயமாணுரயில்வே
மறஆயுு தேசயமாணியயமாடவடிக்கைலுக்கும் நிதியயமாு தேயமாரெம் திரெட்டும் ரசயமாருட்டு
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ்தம் செமூடவடிக்கைப பற் தசயமாக்குத்ு தேனத்துக்கு இு உத்தரவாணைங்கியயமாடவடிக்கை
 தரயில்வேண்டும்.

இந்ு தேக் ரடவடிக்கையமாள்ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைளுக்கு எந்ு தே ் ஜன் நயமாயடவடிக்கை ்தம் செட்டபூர்ரயில்வேத் ு தேன்ல்வேயமயும்
கில்வேயடயயமாது. ஒரு டவடிக்கைடுல்வேயமயயமான அரெசியல்  தமயமாு தேல் விஸ்ரயில்வேரூசரமடுத்துக்
ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது,  ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ு தேமது ்தம் செமூடவடிக்கை உரில்வேயமடவடிக்கைள்
அழிக்டவடிக்கைபசடுரயில்வேு தேற்கு டவடிக்கையமாட்டுகின்ற எதிர்பபல் ஆளும் ரயில்வேர்க்டவடிக்கைமயமானது
ு தேனது ர்தம் செல்ரயில்வேத்திற்கும் இரெயமாணுரயில்வே ் நேலைன்டவடிக்கைளுக்குமயமான ஒரு
அச்சுறத்ு தேல்வேயேலைக் டவடிக்கையமாண்கிறது.  ஆளும் உயரெடுக்கு இன்னும் கூடுு தேல்
மிருடவடிக்கைத்ு தேனமயமான ் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைல்வேயள சரிசீலித்துக் ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறது.

அரெ்தம் செயமாங்டவடிக்கைம் அரயில்வே்தம் செரெடவடிக்கையமாேலைநில்வேயேலைல்வேயய ரரயில்வேகுதுரிு தேமயமாடவடிக்கைவும் சுேலைசமயமாடவடிக்கைவும்
மீண்டும் திணிக்டவடிக்கைமுடியும் என உள்துல்வேயற அல்வேயமச்்தம் செரெயமான ர் ஜரெயமார்
ரடவடிக்கையமாரேலையமாம்ப அறிவித்திருக்கிறயமார்.

இரெயில் தரயில்வே மற்றம் ரசயமாதுச்  த்தம் செல்வேயரயில்வேத்துல்வேயற ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளது
 தசயமாரெயமாட்டத்தில் பரெயமான்சிலும் மற்றம் உேலைரடவடிக்கைங்கிலும் இருக்கின்ற
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கை தள அரயில்வேர்டவடிக்கைளது கூட்டயமாளிடவடிக்கைளயமாரயில்வேர்.   தசயமாரெயமாட்டத்திற்குள்
ரயில்வேருகின்ற ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கை எந்திரெங்டவடிக்கைளுக்கு எதிரெயமாடவடிக்கை
கிளர்ச்சியில் ஈடுசடுரயில்வேது  தமலும்  தமலும் அதிடவடிக்கைரித்து ரயில்வேருகிறது.

அரமரிக்டவடிக்கையமா மற்றம் ஐக்கிய இரெயமாச்சியத்திேலையமான ஏரெயமாளமயமான
மயமாநிேலைங்டவடிக்கைளில்  தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேம் ர்தம் செய்கின்ற ஆசிரியர்டவடிக்கைளும்
விரிவுல்வேயரெயயமாளர்டவடிக்கைளும் -அங்கு இரெயில் தரயில்வே ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளும்
ஆர்பசயமாட்டத்தில் ஈடுசட்டு ரயில்வேருகின்றனர்-  ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளுக்கு
எதிரெயமாடவடிக்கை கிளர்ச்சி ர்தம் செய்ு தேனர்.   த் ஜர்மனியிலும்,  அ து தே தசயமாேலை
துருக்கியிலும், உ தேலையமாடவடிக்கைத் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் அணிதிரெண்டிருக்கின்றனர்.

பரெயமான்சின் டவடிக்கைட்டுபசயமாட்டில் இருக்கும் ம தயயமாத் தீவில்,   தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தே
முற்றல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைளுக்கு எதிரெயமாடவடிக்கை துல்வேயு உத்தரவாணைரெயமாணுரயில்வேப  தசயமாலி்தம் செயமார் ் நடத்திய
ு தேயமாக்குு தேல்டவடிக்கைல்வேயள ்தம் செயமாக்டவடிக்கையமாடவடிக்கைப சயன்சடுத்தி ரசயமாது  தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேத்ல்வேயு தே
மூடிவிட ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைள் ர்தம் செய்ு தே முயற்சில்வேயய,   தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேம்
ர்தம் செய்ு தேரயில்வேர்டவடிக்கைள்  தடவடிக்கையமாசத்துடன் நிரெயமாடவடிக்கைரித்ு தேனர்.

1968   தம-் ஜல் ஜூன் ரசயமாது  தரயில்வேல்வேயேலைநிறத்ு தேத்திற்கு ஐம்சது ஆண்டுடவடிக்கைளுக்குப
பன்னர்,  அ து தே தசயமான்ற அளவிேலையமான  தசயமாரெயமாட்டங்டவடிக்கைள் ு தேயயமாரிக்டவடிக்கைபசட்டுக்
ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கின்றன.  தசயமார், சிக்டவடிக்கைன ் நடரயில்வேடிக்ல்வேயடவடிக்கைடவடிக்கைள் மற்றம் அரயில்வேற்ல்வேயற
உருரயில்வேயமாக்குகின்ற முு தேேலையமாளித்துரயில்வே அல்வேயமபபுமுல்வேயற ஆகியரயில்வேற்றக்கு
எதிரெயமான ஒரு புரெட்சிடவடிக்கைரெப  தசயமாரெயமாட்டத்திற்குரிய ஒரு ்தம் செர்ரயில்வே து தே்தம் செ மற்றம்
 த்தம் செயமா்தம் செலி்தம் செ முன் தனயமாக்ல்வேயடவடிக்கைக் ரடவடிக்கையமாண்டு ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைத்ல்வேயு தே
ஆயுு தேசயமாணியயமாக்குரயில்வே து தே தீர்மயமானடவடிக்கைரெமயமான சணியயமாகும்.  இது தரயில்வே
் நயமான்டவடிக்கையமாம் அகிேலைத்தின் அல்வேயனத்துேலைடவடிக்கைக் குழுவின் பரரெஞ்சு பரிரயில்வேயமான
 த்தம் செயமா்தம் செலி்தம் செ ்தம் செமத்துரயில்வேக் டவடிக்கைட்சி (Parti  de  l’ galit  socialiste  -  PES)é é

ல்வேயடவடிக்கையிரேலைடுத்திருக்கும் சணியயமாகும்.

சேலை ு தே்தம் செயமாபு தேங்டவடிக்கைளயமாடவடிக்கை முன்னயமாள் ் ஜனயமாதிசதி பரெயமான்சுரயில்வேயமா ான்சுவா ஹயமாேலைண்டின்
 த்தம் செயமா்தம் செலிஸ்ட் டவடிக்கைட்சில்வேயயச் சுற்றி இயங்கி ரயில்வேந்திருக்கும் சல்வேயழய அரெசியல்
டவடிக்கைட்சிடவடிக்கைளிடம் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள் ு தேங்டவடிக்கைல்வேயள ஒபசல்வேயடக்டவடிக்கைக் கூடயமாது என
PES  ரயில்வேலியுறத்துகிறது.  ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு ரயில்வேழங்குரயில்வேு தேற்கு
அரயில்வேற்றிடம் எதுவுமில்ல்வேயேலை.   து தேசிய அல்வேயரயில்வேயில் டவடிக்கைட்டயமாய இரெயமாணுரயில்வே
 த்தம் செல்வேயரயில்வேல்வேயய மக் தரெயமான் மறஅறிமுடவடிக்கைம் ர்தம் செய்ரயில்வேல்வேயு தே  த் ஜயமான்-லுக்
ரம தேலையமான் த்தம் செயமான் (அடிசணியயமா பரெயமான்ஸ்)  ஆு தேரித்திருக்கிறயமார்,  புதிய
முு தேேலையமாளித்துரயில்வே-எதிர்பபுக் டவடிக்கைட்சி PS  இன் முன்னயமாள் ் ஜனயமாதிசதி
 தரயில்வேட்சயமாளரெயமான ரசனுரயில்வேயமா அ தமயமால்வேயனச் சுற்றிய மறகுழுரயில்வேயமாக்டவடிக்கைம்
ஒன்ல்வேயற உருரயில்வேயமாக்டவடிக்கை விரும்புரயில்வேு தேயமாடவடிக்கை ஒலிவி தய ரச்தம் சென்ர்தம் செ தனயமா
அறிவிக்கிறயமார்.  ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு எதிரெயமான ு தேயமாக்குு தேலுக்கு
ு தேல்வேயேலைல்வேயமயில் இருக்கும் அ து தே ்தம் செக்திடவடிக்கைளுடன் ு தேயமான் அரயில்வேர்டவடிக்கைள்
கூட்டுச் த்தம் செர்ந்து ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கிறயமார்டவடிக்கைள்.

PES  இந்ு தே ஏடவடிக்கையமாதிசத்திய-ஆு தேரெவு கூட்டணில்வேயய நிரெயமாடவடிக்கைரிபச து தேயமாடு இந்ு தே
அல்வேயமபபுடவடிக்கைளிடம் இருந்து அரெசியல்ரீதியயமாடவடிக்கை முறித்துக் ரடவடிக்கையமாள்ளயமாமல்
ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு அரயில்வேர்டவடிக்கைளது  தசயமாரெயமாட்டங்டவடிக்கைளின் மூேலைமயமாய் எதுவும்
கில்வேயடக்டவடிக்கைப  தசயமாரயில்வேதில்ல்வேயேலை என்சல்வேயு தேயும் ரயில்வேலியுறத்துகிறது. ் ஜனயமாதிசதித்
 து தேர்ு தேலில் மக் தரெயமான் மற்றம் மரின் லு ரசன் இல்வேயடயிேலையமான இரெண்டயமாம்
சுற்றில்வேயன ர்தம் செயலூக்டவடிக்கைத்துடன் புறக்டவடிக்கைணிபசு தேற்கு ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைள்
மத்தியில் ஒரு பரெச்்தம் செயமாரெத்ல்வேயு தே SEP  ் நடத்திய  தரயில்வேல்வேயளயில்,  இந்ு தே
்தம் செக்திடவடிக்கை தளயமா ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைளுக்கு எந்ு தே ரு தேளிரயில்வேயமான சு தேலையமாடவடிக்கைத்ல்வேயு தேயும்
ரயில்வேழங்டவடிக்கை மறத்ு தே து தேயமாடு,  மக் தரெயமானுக்கு ரயில்வேயமாக்டவடிக்கைளிக்டவடிக்கை ் நடந்ு தே ஊடடவடிக்கைப
பரெச்்தம் செயமாரெத்தின் சக்டவடிக்கைம் ்தம் செயமாய்ந்து ரடவடிக்கையமாண்டன.  இன்ற,  அல்வேயரயில்வே
ரு தேயமாழிற்்தம் செங்டவடிக்கைங்டவடிக்கைளின் அத்ு தேல்வேயன சூழ்ச்சி தரயில்வேல்வேயேலைடவடிக்கைளுக்கும் பன்னயமால்
அணிரயில்வேகுத்திருக்கின்றன.

PS,  மக் தரெயமான் மற்றம்  தசயமாலி-இடதுடவடிக்கைளில் இருக்கும் அரயில்வேர்டவடிக்கைளது
சுற்றரயில்வேட்டங்டவடிக்கைளுக்கு எதிரெயமான ஒரு  த்தம் செயமா்தம் செலி்தம் செ முன் தனயமாக்ல்வேயடவடிக்கைக்
ரடவடிக்கையமாண்டு ரு தேயமாழிேலையமாள ரயில்வேர்க்டவடிக்கைத்ல்வேயு தே ஆயுு தேசயமாணியயமாக்குகின்ற
 த் நயமாக்டவடிக்கைத்துடன்,  PES,   தசயமாரெயமாட்டத்திற்குள் நுல்வேயழந்து ரடவடிக்கையமாண்டிருக்கும்
சரெந்ு தே ரரயில்வேகு் ஜனத் ரு தேயமாழிேலையமாளர்டவடிக்கைல்வேயள  த் நயமாக்கி ு தேன்ல்வேயன  த் நயமாக்குநில்வேயேலை
அல்வேயமக்கிறது.  எழுந்து ரயில்வேரும் இந்ு தே இயக்டவடிக்கைத்திற்கு ஒரு அரெசியல்
முன் தனயமாக்ல்வேயடவடிக்கை ரயில்வேழங்குரயில்வேு தேற்கும்,  ஐ தரெயமாபசயமாரரயில்வேங்கிலும் அரெசியல்
அதிடவடிக்கையமாரெத்ல்வேயு தேக் ல்வேயடவடிக்கையிரேலைடுத்து ரசயமாருளயமாு தேயமாரெ மற்றம் ்தம் செமூடவடிக்கை
ரயில்வேயமாழ்க்ல்வேயடவடிக்கைல்வேயய ரயில்வேங்கிடவடிக்கைளின் இேலையமாசங்டவடிக்கைல்வேயளக் டவடிக்கையமாட்டிலும் ்தம் செமூடவடிக்கைத்தின்
 து தேல்வேயரயில்வேடவடிக்கைளுக் தடவடிக்கைற்ற விு தேத்தில் மறஒழுங்கு ர்தம் செய்யக் கூடிய ஒரு
்தம் செக்திரயில்வேயமாய்ந்ு தே  த்தம் செயமா்தம் செலி்தம் செ மற்றம்  தசயமார்-எதிர்பபு இயக்டவடிக்கைத்ல்வேயு தே
டவடிக்கைட்டிரயழுபபுரயில்வேு தேற்கும் அது முல்வேயனகிறது.


