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பிரரெஞ்சு இரெயில்ில்வயில்வே ர்வே தொழிொழிலவே தொளர்களின
ில்வயில்வேேலொழிலநிறுத்்ம் முடிரயில்வேடுக்க ில்வயில்வேண்டியர்வே தொர

முக்கியியமவே தொன கட்டத்தில் நிற்கிறத
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பரரான்சின் இரயில்யில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் இரயில்யில்வரயில்வே சீர்திருத்லத் சீர்திருத்தத்தல

மிகப்்வே தகப்பெரும் ்வே தகப்பெரும்கப்பெரான் சீர்திருத்தத்தரும்பான்மையில் நிரராகரித்லலன் பன்னர், ஜனராதிகப்பெதி
இம்ரும்பான்மைரானுரயில்வேல் ரும்பான்மைக்யில்வரரானுக்கு எதிரரான யில்வகப்பெராரராட்டத்தின்  சீர்திருத்தத்தரும்பான்மையரும்பான்மைராகத்
திகழும் அரயில்வேர்களது யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லம் முடி்வே தரயில்வேடுக்க யில்வரயில்வேண்டிய்வே தலராரு
முக்கியரும்பான்மைரான கட்டத்தில் நின்று்வே தகராண்டிருக்கிறது.  சிக்கன
நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தக அரசியலுக்கு,  ்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் ரும்பான்மைத்தியில் ஆழரும்பான்மைரான
எதிர்ப்பு நிதொழிலவுரயில்வே சீர்திருத்தத்தல ப்வே தரஞ்சு யில்வலசிய இரயில்யில்வரயில்வே (SNCF)

்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் எடுத்துக்கராட்டி விட்டிருக்கும் நி சீர்திருத்தத்ததொழிலயில்,
்வே தலராழிற்சங்கங்கள்,  அ சீர்திருத்தத்தரயில்வே யில்வகப்பெச்சுரயில்வேரார்த் சீர்திருத்தத்தல நடத்தி ரயில்வேருகின்ற
ரும்பான்மைக்யில்வரரானுக்கு எதிரராய் ்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் யில்வகப்பெரார்க்குணமிக்க எதிர்ப்பு
கராட்டுரயில்வேதில் மிரட்சிய சீர்திருத்தத்தடந்து இந்ல யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தல முடிவுக்குக்
்வே தகராண்டுரயில்வேருரயில்வேலற்கராய் ்வே தசயற்கப்பெட்டுக்
்வே தகராண்டிருக்கின்றன.

இரயில்யில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராளர்களுக்கு
இரண்டு ்வே தலளிரயில்வேரான ரும்பான்மைராற்றீடுகள்
திறந்துள்ளன.  ஒன்று,  ்வே தலராழிதொழிலராளர்கள்
யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லப் யில்வகப்பெராரராட்டத் சீர்திருத்தத்தல
்வே தலராழிற்சங்கங்களின்  சீர்திருத்தத்தககளில்
இருந்து விடுவித்து ரும்பான்மைக்யில்வரரானுக்கு
எதிரராய் யில்வகப்பெராரராடுரயில்வேலற்கு லங்க சீர்திருத்தத்தள
சுயராதீனரும்பான்மைராக ஒழுங்க சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைத்துக்
்வே தகராள்ள யில்வரயில்வேண்டும்,  யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லம்
்வே தசய்து ரயில்வேரும் ரும்பான்மைற்ற
்வே தலராழிதொழிலராளர்களுக்கு விண்ணப்கப்பெம்
்வே தசய்ய யில்வரயில்வேண்டும்,  இல் சீர்திருத்தத்ததொழிலயில்வயல்,
்வே தலராழிற்சங்கங்கள் ரும்பான்மைக்யில்வரரானுடனரான
அரயில்வேற்றின் யில்வகப்பெச்சுரயில்வேரார்த் சீர்திருத்தத்தலகளது கராதொழில
அட்டரயில்வே சீர்திருத்தத்தணக்யில்வகற்கப்பெ ்வே தலராழிதொழிலராளர்களது யில்வகப்பெராரராட்டத் சீர்திருத்தத்தல கழுத் சீர்திருத்தத்தல
்வே தநரிக்கும்.  என்னவி சீர்திருத்தத்ததொழில ்வே தகராடுத்யில்வலனும் SNCF சீர்திருத்லத் சீர்திருத்தத்தல
திணிப்கப்பெலற்கும்,  இரயில்கப்பெரா சீர்திருத்தத்தலக சீர்திருத்தத்தளத் லனியரார்ரும்பான்மையரும்பான்மைராக்குரயில்வேலற்கும்,
இரயில்யில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராளர்களின் சிறப்புச்சட்டப்பரி சீர்திருத்தத்தரயில்வே நீக்குரயில்வேலற்கும்
யில்வநராக்கம் ்வே தகராண்டிருப்கப்பெ சீர்திருத்தத்தல ரும்பான்மைக்யில்வரரான் ஏற்கனயில்வரயில்வே ்வே தலளிரயில்வேராக்கி
விட்டிருக்கிறரார்.

இந்ல சூழ்நி சீர்திருத்தத்ததொழில சீர்திருத்தத்தரும்பான்மையில் லரான்,  ்வே தலராழிற்சங்கங்களில் இருந்து
சுயராதீனரும்பான்மைராய் ஒழுங்க சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைரயில்வேலற்கும் யில்வகப்பெராக்குரயில்வேரத்துத் து சீர்திருத்தத்தற, விரும்பான்மைரானப்
யில்வகப்பெராக்குரயில்வேரத்துத் து சீர்திருத்தத்தற,  ்வே தகப்பெராதுப் கப்பெணித் து சீர்திருத்தத்தற,  எரிசக்தித் து சீர்திருத்தத்தற
ரும்பான்மைற்றும் இன்னபற து சீர்திருத்தத்தறகளிதொழிலரான யில்வகப்பெராரராட்டங்க சீர்திருத்தத்தள
ஐக்கியப்கப்பெடுத்துரயில்வேலற்கும் நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தகக் கமிட்டிக சீர்திருத்தத்தள
உருரயில்வேராக்குரயில்வேலற்கு உதொழிலக யில்வசராசலிச ரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலத் லளம்
்வே தலராழிதொழிலராளர்களுக்கு ஆயில்வதொழிலராச சீர்திருத்தத்தன ்வே தரும்பான்மைராழிந்திருக்கிறது.  ரும்பான்மைக்யில்வரரா சீர்திருத்தத்தன
-அரயில்வேரது சிக்கன நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தகக் ்வே தகராள் சீர்திருத்தத்தககளும் ரும்பான்மைத்திய கிழக்குப்
யில்வகப்பெரார்களும் ஏற்கனயில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராள ரயில்வேர்க்கத்லரால்
நிரராகரிக்கப்கப்பெட்டிருக்கிறது- கீழிறக்குரயில்வேலற்கரான அரசியல் யில்வகப்பெராரராட்டயில்வரும்பான்மை

முன்யில்வநராக்கிய அரசியல் கப்பெரா சீர்திருத்தத்தல ஆகும்.  பரரான்சிலும் ரும்பான்மைற்றும்
சர்ரயில்வேயில்வலச அளவிலும் நிதொழிலவுகின்ற கடு சீர்திருத்தத்தரும்பான்மையரான சமூகக் யில்வகராகப்பெமும்
யில்வகப்பெராரராட்டத்திற்கரான ஆற்றலும் ரும்பான்மைக்யில்வரரான் ரும்பான்மைற்றும் ்வே தலராழிற்சங்க
அதிகராரத்துரயில்வேத்தின் பற்யில்வகப்பெராக்குத்லனரும்பான்மைரான சூழ்ச்சிகளுக்கு எதிரராக
்வே தசலுத்லப்கப்பெட்டராக யில்வரயில்வேண்டும்.

ஜூன் 5 அன்று சீர்திருத்லத்தின் மீது ்வே தசனட் ரயில்வேராக்களித்து அலன்பன்
ஜூன் 13  அன்று யில்வலசிய நராடராளுரும்பான்மைன்ற ரயில்வேடிரயில்வேத்துடன் அலன்
ரும்பான்மையில்வசராலரா சீர்திருத்தத்தரயில்வே ஒத்திணங்கச் ்வே தசய்து விட்டவுடன் யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தல
இரயில்யில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் முடித்துக் ்வே தகராள்ளும்கப்பெடி ்வே தசய்ரயில்வேலற்கு
ப்வே தரஞ்சு ஜனநராயக ்வே தலராழிதொழிலராளர் கூட்ட சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைப்பு (CFDT) ்வே தநருக்கிக்
்வே தகராண்டிருக்கிறது.  யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லம் முடி சீர்திருத்தத்தரயில்வே ்வே தநருங்கிக்

்வே தகராண்டிருப்கப்பெலராக CFDT இன் ்வே தகப்பெராதுச்
்வே தசயதொழிலரரான யில்வதொழிலராயில்வரரான் யில்வகப்பெர்யில்வஜ Le

Journal  du  Dimanche கப்பெத்திரி சீர்திருத்தத்தகக்கு
்வே தலரிவித்லரார்:  “சீர்திருத்ல ்வே தநடுந்தூர
ஓட்டப் யில்வகப்பெராட்டி ஒன்றில் அரசராங்கம்
எங்க சீர்திருத்தத்தள ஈடுகப்பெடுத்தியது.  நராங்கள்
க சீர்திருத்தத்தடசி 10 கியில்வதொழிலராமீட்டரில் நிற்கியில்வறராம்”.
“முடிந்ல அளவு சீக்கிரரும்பான்மைராக
யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தல முடிவுக்குக்
்வே தகராண்டுரயில்வேருரயில்வேலற்கு CFDT

விரும்புகிறது”  என்று அரயில்வேர் யில்வரும்பான்மைலும்
யில்வசர்த்துக் ்வே தகராண்டரார்.

லன்னராட்சி ்வே தலராழிற்சங்கங்களின் யில்வலசிய
ஒன்றியமும் (National  Union  of

Autonomous  Trade  Unions  -  UNSA)

யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தல முடிவுக்குக்
்வே தகராண்டுரயில்வேர திட்டமிடுகிறது,  அது லனது முடி சீர்திருத்தத்தரயில்வே “்வே தரயில்வேகு
துரிலத்தில்”  எடுக்கவிருப்கப்பெலராக UNSA-Rail ல சீர்திருத்தத்ததொழிலரயில்வேரரான யில்வரராயில்வஜ
டிதொழிலரான்யில்வேயில்வஜ ்வே தலரிவித்லரார்.

இரயில்யில்வரயில்வே யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தல கழுத்து்வே தநரிக்க ப்வே தரஞ்சு
்வே தலராழிற்சங்க எந்திரத்தின் கப்பெரந்ல பரிவுகள் ்வே தசய்கின்ற
முயற்சியரானது,  ்வே தலராழிதொழிலராளர்களது யில்வகப்பெராரராட்டங்க சீர்திருத்தத்தள அ சீர்திருத்தத்தனத்து
்வே தலராழிற்சங்கங்கள் ரும்பான்மைற்றும் அரயில்வேற்றுடன் ்வே தலராடர்புகப்பெட்ட அரசியல்
கட்சிகளது கூட்டணிக்கு கீழ்ப்கப்பெடியச் ்வே தசய்கின்ற ஒரு “புதிய ரும்பான்மைக்கள்
முன்னணி” சீர்திருத்தத்தய உருரயில்வேராக்குரயில்வேலற்கு யில்வஜரான்-லூக் ்வே தரும்பான்மையில்வதொழிலரான்யில்வசரான்
விடுத்ல அ சீர்திருத்தத்தழப்புகளது திரயில்வேரால்நி சீர்திருத்தத்ததொழில சீர்திருத்தத்தய அடிக்யில்வகராடிட்டுக்
கராட்டுகிறது.  அதிக ரும்பான்மை சீர்திருத்தத்தறப்பல்தொழிலராரும்பான்மைல் ரும்பான்மைக்யில்வரரானின்
சீர்திருத்லங்களுக்கு ஆலரரயில்வேராகப் யில்வகப்பெசுகின்ற CFDT யில்வகப்பெரான்ற அரசராங்க-
ஆலரவு ்வே தலராழிற்சங்கங்களின் திட்டநிரலுடன் இது ்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தள
கட்டிப்யில்வகப்பெராடுரயில்வேலராக இருக்கும்.

ஐம்கப்பெது ஆண்டுகளுக்கு முன்கப்பெராக,  லளகப்பெதி சரார்ல்ஸ் டு யில்வகராலின்
ஆட்சி சீர்திருத்தத்தயக் கராப்கப்பெராற்றுரயில்வேலற்கு கி்வே தற்வே தனல் உடன்கப்பெடிக் சீர்திருத்தத்தகக சீர்திருத்தத்தள



யில்வகப்பெரம்யில்வகப்பெசியலன் மூதொழிலரும்பான்மைராக,  ஸ்ரராலினிச ்வே தலராழிதொழிலராளர் ்வே தகப்பெராதுக்
கூட்ட சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைப்பு (CGT) 1968  ்வே தகப்பெராது யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத் சீர்திருத்தத்தலக்
கராட்டிக்்வே தகராடுத்லது.  ஆனரால் இப்யில்வகப்பெராது,  கி்வே தற்வே தனல் உடன்கப்பெடிக் சீர்திருத்தத்தக
யில்வகப்பெரான்று ஊதிய அதிகரிப்புகளுக்கு முன்்வே தரும்பான்மைராழியராரும்பான்மைல்,
்வே தலராழிற்சங்கங்கள்,  இருகப்பெலராம் நுற்றராண்டில்
்வே தரயில்வேன்்வே தறடுக்கப்கப்பெட்டிருந்ல சமூக யில்வலட்டங்க சீர்திருத்தத்தள யில்வரும்பான்மைராசரும்பான்மைரான மு சீர்திருத்தத்தறயில்
்வே தரயில்வேட்டுரயில்வேலற்கு அரசுடன் யில்வகப்பெரம்யில்வகப்பெசிக் ்வே தகராண்டிருக்கின்றன.
எங்்வே தகங்கிலும் ்வே தலராழிதொழிலராளர்களது யில்வகப்பெராரராட்டங்கள் ்வே தகப்பெருகிக்
்வே தகராண்டிருக்கிறதும்,  கப்பெல்க சீர்திருத்தத்ததொழிலக்கழக சீர்திருத்லங்களுக்கு எதிரராக
ரும்பான்மைராணரயில்வேர்கள் அணிதிரண்டுக் ்வே தகராண்டிருக்கிறதுரும்பான்மைரான யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்தளயில்,
இ சீர்திருத்தத்தரயில்வே ரும்பான்மைக்யில்வரரான் அரசராங்கத் சீர்திருத்தத்தல வீழ்த்துரயில்வேலற்கரான ஒரு முழு-
வீச்சிதொழிலரான அரசியல் யில்வகப்பெராரராட்டரும்பான்மைராக தீவிரரும்பான்மை சீர்திருத்தத்தடரயில்வேதில் இருந்து
லடுப்கப்பெலற்கு,  இப்யில்வகப்பெராரராட்டங்க சீர்திருத்தத்தள லனி சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைப்கப்பெடுத்லவும் க சீர்திருத்தத்ததொழிலக்கவும்
்வே தலராழிற்சங்கங்கள் மு சீர்திருத்தத்தனந்து ரயில்வேருகின்றன.

1917  அக்யில்வடராகப்பெர் புரட்சியில் விளராடிமிர் ்வே ததொழிலனினுக்கு இ சீர்திருத்தத்தணத்
ல சீர்திருத்தத்ததொழிலரயில்வேரராய் இருந்ல லியில்வயரான் ட்்வே தரராட்ஸ்கி, 1935 இல், நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தகக்
குழுக்களுக்கரான அ சீர்திருத்தத்தழப்ப சீர்திருத்தத்தன முன்்வே தனடுத்லயில்வகப்பெராது விடுத்ல
எச்சரிக் சீர்திருத்தத்தகயின் முக்கியத்துரயில்வேத் சீர்திருத்தத்தல இது அடிக்யில்வகராடிட்டுக்
கராட்டுகிறது.

1936  ்வே தகப்பெராது யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத்திற்கு ஒரு ரயில்வேருடத்திற்கு முன்கப்பெராகவும்,
1940  இல் நராஜ-ஒத்து சீர்திருத்தத்தழப்புரயில்வேரால விச்சி ஆட்சிக்கு முழு
அதிகராரங்க சீர்திருத்தத்தள அளிக்க யில்வலசிய நராடராளுரும்பான்மைன்றம் ரயில்வேராக்களிப்கப்பெலற்கு
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்கப்பெராகவும்,  சூழ்நி சீர்திருத்தத்ததொழிலயின் புரட்சிகர
ஆற்ற சீர்திருத்தத்ததொழிலயும்,  ரும்பான்மைரணகரரும்பான்மைரான அகப்பெராயங்க சீர்திருத்தத்தளயும் குறித்து
்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தள எச்சரிப்கப்பெலற்கராக ட்்வே தரராட்ஸ்கி யில்வகப்பெராரராடினரார்.
நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தகக் குழுக்கள் “யில்வகப்பெராரராடும் கப்பெரந்ல ரும்பான்மைக்களின் புரட்சிகரப்
பரதிநிதித்துரயில்வேரும்பான்மைராக”  ்வே தசயல்புரிரயில்வேது அரயில்வேசியம் என்று அரயில்வேர்
ரயில்வேலியுறுத்தினரார்.

அரயில்வேர் எழுதினரார்:  “பரரான்சில் மிகப்்வே தகப்பெரும் அகப்பெராயம்
என்ன்வே தரயில்வேன்றரால்,  ்வே தரயில்வேகுஜனங்களின் புரட்சிகர ஆற்றல் எல்தொழிலராம்,
துயில்வதொழிலரான்,  ப்வே தரஸ்ட்,  ரும்பான்மைற்றும் லியில்வரும்பான்மைராஜ் யில்வகப்பெரான்ற இடங்களில்
லனி சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைப்கப்பெட்ட ்வே தரயில்வேடிப்புகளராக விரயப்கப்பெடுத்லப்கப்பெட்டு,
உத்யில்வரயில்வேகம்கு சீர்திருத்தத்தறகின்ற நி சீர்திருத்தத்ததொழிலக்கு கப்பெரா சீர்திருத்தத்தல ரயில்வேகுத்து விடும்.
இப்யில்வகப்பெரா சீர்திருத்தத்தலய சூழ்நி சீர்திருத்தத்ததொழிலயில் ரும்பான்மைக்கள் முன்னணி அரசராங்கத்திடம்
இருந்து யில்வரும்பான்மைலிருந்லரான ஆசி லங்களுக்குக் கிட்டும் அந்லத் லருணம்
ரயில்வே சீர்திருத்தத்தர ்வே தரயில்வேகுஜனங்க சீர்திருத்தத்தள அணிதிரட்டராரும்பான்மையில்வதொழில  சீர்திருத்தத்தரயில்வேத்திருப்கப்பெது என்கப்பெது
சராத்தியயில்வரும்பான்மை என்று சிந்திப்கப்பெது நனவுடன் துயில்வரராகம் ்வே தசய்கப்பெரயில்வேர்களராயில்வதொழிலரா
அல்தொழிலது ரும்பான்மைண் சீர்திருத்தத்தடயில் களிரும்பான்மைண் ்வே தகராண்ட
நம்பக் சீர்திருத்தத்தகயற்றரயில்வேர்களராயில்வதொழிலரா லரான் இயலும்.  இப்யில்வகப்பெரா சீர்திருத்தத்தலய
சூழ்நி சீர்திருத்தத்ததொழிலயில் யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லங்கள்,  ஆர்ப்கப்பெராட்டங்கள்,  வீதி
யில்வரும்பான்மைராலல்கள்,  யில்வநரடிக் கிளர்ச்சிகள் ஆகிய சீர்திருத்தத்தரயில்வே முழுக்க முழுக்க
லவிர்க்கவியதொழிலரால சீர்திருத்தத்தரயில்வே ஆகும்.  கப்பெராட்டராளி ரயில்வேர்க்கக் கட்சியின் கப்பெணி
இந்ல இயக்கங்க சீர்திருத்தத்தள லடுப்கப்பெயில்வலரா அல்தொழிலது முடக்குரயில்வேயில்வலரா அல்தொழில
ரும்பான்மைராறராக அரயில்வேற் சீர்திருத்தத்தற ஒன்றி சீர்திருத்தத்தணப்கப்பெதும் சராத்தியரும்பான்மைரான மிகப்்வே தகப்பெரும்
சக்தி சீர்திருத்தத்தய அரயில்வேற்றுக்கு அளிப்கப்பெதுயில்வரும்பான்மை ஆகும்.”

இரயில்யில்வரயில்வே ்வே தலராழிதொழிலராளர்களும் ரும்பான்மைற்ற ்வே தலராழிதொழிலராளர்களும்
யில்வகப்பெராரராட்டத்திற்குத் ல சீர்திருத்தத்ததொழில சீர்திருத்தத்தரும்பான்மை ்வே தகராடுக்க ்வே தலராழிற்சங்கங்கள் மீதும்
அரயில்வேற்றின் கூட்டராளிகளின் மீதும் எந்ல நம்பக் சீர்திருத்தத்தகயும் ்வே தகராள்ள
முடியராது.  ரும்பான்மைக்யில்வரரானுடன் யில்வகப்பெச்சுரயில்வேரார்த் சீர்திருத்தத்தல நடத்துரயில்வேதில்,
ஒழுங்க சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைத்துக் ்வே தகராண்டிருக்கின்ற யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லங்க சீர்திருத்தத்தள
கராட்டிக்்வே தகராடுப்கப்பெலற்கராக அ சீர்திருத்தத்தரயில்வே லயராரிப்பு ்வே தசய்து
்வே தகராண்டிருக்கின்றன.  அரயில்வேர்களின் ரயில்வேரார்த் சீர்திருத்தத்தலகள் ரும்பான்மைராறியிருந்லராலும்,
CGT ரும்பான்மைற்றும் SUD யில்வகப்பெரான்ற “ரயில்வேர்க்கப் யில்வகப்பெராரராட்ட” ்வே தலராழிற்சங்கங்களது

கப்பெராத்திரம் CFDT இன் கப்பெராத்திரத்தில் இருந்து எந்ல அடிப்கப்பெ சீர்திருத்தத்தடயரான
ரும்பான்மைராறுகப்பெராட் சீர்திருத்தத்தடயும் ்வே தகராண்டலல்தொழில.  ்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தள விரக்திய சீர்திருத்தத்தடயச்
்வே தசய்ரயில்வேலற்கும், ரும்பான்மைக்யில்வரரானின் சிக்கன நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தக அரசிய சீர்திருத்தத்ததொழில குறித்து
பர சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைக சீர்திருத்தத்தள வி சீர்திருத்தத்தலப்கப்பெலற்கும்,   சீர்திருத்தத்தகயராதொழிலராகரால அ சீர்திருத்தத்தடயராள
நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தககள் மூதொழிலரும்பான்மைராக ்வே தலராழிதொழிலராளர்களது யில்வகப்பெரார்க்குணத் சீர்திருத்தத்தலக்
க சீர்திருத்தத்ததொழிலப்கப்பெலற்கும் அ சீர்திருத்தத்தரயில்வே மு சீர்திருத்தத்தனகின்றன.

CGT இன் இரயில்யில்வரயில்வே ல சீர்திருத்தத்ததொழிலரயில்வேரரான யில்வதொழிலராயில்வரரான் பறன் SNCF இன்
கடன்களில் கப்பெகுதி சீர்திருத்தத்தய ஏற்றுக்்வே தகராள்ளும் அரசின் முடி சீர்திருத்தத்தரயில்வே
கப்பெராரராட்டியலன் மூதொழிலம் SNCF அரசில் இருந்து பரிக்கப்கப்பெட்டு
லனியரார்ரும்பான்மையரும்பான்மைராக்கப்கப்பெடுரயில்வே சீர்திருத்தத்தல யில்வகராட்கப்பெராட்டளவில் ஏற்றுக் ்வே தகராண்டு
விட்டிருந்லரார்.  SUD அலன் ்வே தசராந்ல ஆர்ப்கப்பெராட்டங்க சீர்திருத்தத்தள
ஒழுங்க சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைத்துக் ்வே தகராண்டிருக்கிறது.  ்வே தலராழிதொழிலராளர்களது சிறப்பு
சட்டப்பரி சீர்திருத்தத்தரயில்வே கப்பெராதுகராப்கப்பெது ரும்பான்மைற்றும் SNCF இன்
லனியரார்ரும்பான்மையரும்பான்மைராக்கத் சீர்திருத்தத்தல நிறுத்துரயில்வேது ஆகிய ரும்பான்மைற்ற ்வே தலராழிற்சங்கங்கள்
 சீர்திருத்தத்தகவிட்டிருந்ல யில்வகராரிக் சீர்திருத்தத்தகக சீர்திருத்தத்தள அது இன்னமும் யில்வகராரி ரயில்வேருகிறது
என்கப்பெலராய் அது கூறிக் ்வே தகராள்கிறது.  ஆனரால் இந்ல சிறிய,
சிறுகப்பெரான் சீர்திருத்தத்தரும்பான்மை ்வே தலராழிற்சங்கரும்பான்மைரானது அலன் யில்வகராரிக் சீர்திருத்தத்தகக சீர்திருத்தத்தள ரும்பான்மைக்யில்வரரான்
மீது திணிக்கும் திறனற்றது என்கப்பெயில்வலராடு அரயில்வேருக்கு எதிரரான ஒரு
யில்வகப்பெராரராட்டத்தில் ்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தள ஐக்கியப்கப்பெடுத்துரயில்வேலற்கு இன்னும்
அதிகரும்பான்மைராய் திறனற்றலராய் இருக்கிறது.

1968 யில்வரும்பான்மை க்கு ஐம்கப்பெது ஆண்டுகளின் பன்னர், அ சீர்திருத்தத்தர நூற்றராண்டுகராதொழில
சிக்கன நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தககள் ரும்பான்மைற்றும் ்வே தசல்ரயில்வேந்லர்களுக்குக்
்வே தகராடுக்கப்கப்பெட்ட ரயில்வேரிக்  சீர்திருத்தத்தகயளிப்புகள் ஆகியரயில்வேற்றில் க சீர்திருத்தத்தளத்து
விட்டிருக்கும் ப்வே தரஞ்சு முலதொழிலராளித்துரயில்வேம்,  ்வே தலராழிதொழிலராள ரயில்வேர்க்கத்திற்கு
சலு சீர்திருத்தத்தககள் ரயில்வேழங்குரும்பான்மைளவுக்கரான ஆலராரரயில்வேளங்க சீர்திருத்தத்தள இனியும்
்வே தகராண்டிருக்கவில் சீர்திருத்தத்ததொழில.  உதொழிலக முலதொழிலராளித்துரயில்வேத்தின் ்வே தகப்பெராருளராலரார
ரும்பான்மைற்றும் இரராணுரயில்வே ்வே தநருக்கடி இதில் பரலரான கராரணியராக
இருக்கிறது.  பரரான்சில் ரயில்வேர்க்க உறவுக சீர்திருத்தத்தள ரும்பான்மைராற்ற முயலுரயில்வேது,
்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தள ரயில்வேறு சீர்திருத்தத்தரும்பான்மையில் லள்ளி 2018 க்கும் 2024 க்கும்
இ சீர்திருத்தத்தடயில் 300  பல்லியன் யூயில்வரராக்கள் ்வே தசதொழிலவிடும் ரயில்வே சீர்திருத்தத்தகயில்
இரராணுரயில்வே ்வே தசதொழிலவினத் சீர்திருத்தத்தல உயர்த்துரயில்வேது ஆகியரயில்வேற்றின் மூதொழிலரும்பான்மைராக
ரும்பான்மைக்யில்வரரான் கப்பெதிலிறுத்துக் ்வே தகராண்டிருக்கிறரார்.  ்வே தலராழிதொழிலராள
ரயில்வேர்க்கத்திற்கு எந்ல கி்வே தற்வே தனல் உடன்கப்பெடிக் சீர்திருத்தத்தகக சீர்திருத்தத்தளயும் அரயில்வேர்
ரயில்வேழங்கப் யில்வகப்பெராரயில்வேது கி சீர்திருத்தத்தடயராது.

ஆயினும்,  ஐயில்வரராப்பய ஒன்றியத்துடனும் ்வே தலராழிற்சங்கங்களுடனும்
யில்வசர்ந்து சதி்வே தசய்து அரயில்வேர் தீட்டுகின்ற சமூகப் பற்யில்வகப்பெராக்கரான
்வே தகராள் சீர்திருத்தத்தககள் லவிர்க்கவியதொழிலராரும்பான்மைல் பரரான்சிலும் ஐயில்வரராப்கப்பெரா்வே தரயில்வேங்கிலும்
்வே தலராழிதொழிலராளர்கள் ரும்பான்மைத்தியில் ஆழரும்பான்மைரான எதிர்ப் சீர்திருத்தத்தகப்பெ சந்திக்கும்.  சிக்கன
நடரயில்வேடிக் சீர்திருத்தத்தககளுக்கும் யில்வகப்பெராருக்கும் எதிரரான யில்வகப்பெராரராட்டத்தில்
நு சீர்திருத்தத்தழகின்ற கப்பெரந்ல எண்ணிக் சீர்திருத்தத்தகயிதொழிலரான ்வே தலராழிதொழிலராளர்களுக்கு ஒரு
சுயராதீனரும்பான்மைரான,  யில்வசராசலிச ரும்பான்மைற்றும் புரட்சிகர அ சீர்திருத்தத்தரும்பான்மைப் சீர்திருத்தத்தகப்பெயும்
முன்யில்வனராக் சீர்திருத்தத்தகயும் ்வே தகராண்டுலருரயில்வேயில்வல தீர்ரும்பான்மைரானகரரும்பான்மைரான
பரச்சி சீர்திருத்தத்தனயராகும்.

நடப்புப் யில்வகப்பெராரராட்டங்கள் ்வே தலராடர்கப்பெராகவும்,  ்வே தலராழிற்சங்கங்கள் ரும்பான்மைற்றும்
கப்பெராரராம்கப்பெரிய கட்சிகள் ்வே தலராடர்கப்பெராகவும்,  யில்வசராசலிச சரும்பான்மைத்துரயில்வேக் கட்சி
(The  Parti  de  l’ galit  socialiste  -  PES)é é  ரும்பான்மைற்றும் அலன் கட்சி
யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலத்திட்டம் முன் சீர்திருத்தத்தரயில்வேக்கின்ற ரும்பான்மைராற்றீடு குறித்தும் விரயில்வேராதிப்கப்பெலற்கு
்வே தலராழிதொழிலராளர்க சீர்திருத்தத்தளயும் இ சீர்திருத்தத்தளஞர்க சீர்திருத்தத்தளயும் PES  ஊக்குவிக்கிறது.
யில்வகப்பெராரராட்டத்திற்கரான புரட்சிகர முன்யில்வனராக்குக சீர்திருத்தத்தள விரயில்வேராதிப்கப்பெலற்கும்,
1968  யில்வரும்பான்மை-ஜூன் ்வே தகப்பெராது யில்வரயில்வே சீர்திருத்தத்ததொழிலநிறுத்லத்தின் 50 ரயில்வேது ஆண்டு
நி சீர்திருத்தத்தற சீர்திருத்தத்தரயில்வே குறிக்கும் முகரும்பான்மைராகவும் ஜூன் 3,  ரும்பான்மைரா சீர்திருத்தத்ததொழில 3  ரும்பான்மைணிக்கு
கப்பெராரிஸில் ந சீர்திருத்தத்தட்வே தகப்பெறவிருக்கும் ்வே தகப்பெராதுக் கூட்டத்தில் கப்பெங்யில்வகற்க
அரயில்வேர்க சீர்திருத்தத்தள நராங்கள் அ சீர்திருத்தத்தழக்கியில்வறராம்.


