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ஓய்வூதியங்கள் மீ் மீதள் மீதான ் மீதள் மீதாக்கு் மீதலுக்கு எதிலுக்கு எதிரள் மீதாக
பிரலுக்கு எதிரஞ்சு ு பசள் மீதாக்குவலுக்கு எதிரத்து ர் மீதள் மீதாழி தொழிலள் மீதாளர்கள்

ு பவல தொழிலநிறுத்் மீதம் 
     By Will Morrow    14 September 2019 

பாரீஸ் மற்றும் பாரிரிஸா சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் ிகளின் பபாத

பபாக்குவரத்த முரிஸு முறை அண்மித்த முற்றிலுமாக பமுற்றிலுமாக நேற்று
ஸ்தம்பித்த நிரிஸத்த நிலைக்குக் ிகளின் பகாண்டு வரப்பட்டத.  பபருந்த மற்றும்
இரயில்பவ ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் மக்பரான் நிர்வாகம் முன்ிகளின் பமாழிந்த
ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கரிஸள எதிர்க்க 24  மணி பமுற்றிலுமாக நேர
பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தத்ரிஸதத் ிகளின் பதாடங்கினர்.

பத்த ிகளின் பமட்பரா பாரிஸதகள் முற்றிலும் மூடப்பட்டன,  ிகளின் பவகு சித்த நிலை
பாரிஸதகளில் ிகளின் பமுற்றிலுமாக நேரிசத்த நிலைான பமுற்றிலுமாக நேரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்களபவ
ிகளின் பசயல்பாட்டில் இருந்தன, ஓட்டுனர்கள் இல்த்த நிலைா இரயில்கள் முற்றிலுமாக நோள்
முழுவதம் இரண்டு பாரிஸதகளில் ிகளின் பதாடர்ந்த ிகளின் பசயல்பட்டன.
பபருந்த பபாக்குவரத்த,  பிராந்திய பாரிஸதகரிஸளப் பபாத்த நிலைபவ,
முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த. Le Monde கருத்தப்படி, கடந்த
பன்னிிகளின் பரண்டு வருட RATP [பாரீஸ் ிகளின் பபாத பபாக்குவரத்த
ஆரிஸணையம்]  ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின் பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தத்தில் இத
அதிகபட்சமான பங்களிப்படன் இருந்தத.  ிகளின் பவவ்பவறு
தரிஸு முறைகளில் பவரிஸத்த நிலைநிறுத்த பங்களிப்ப 60  மற்றும் 98
சதவீதத்திற்கு இரிஸடபய இருந்ததாக ிகளின் பதாழிற்சங்கங்கள்
அறிவித்தன.

இந்த அணித்திரள்வு ஓய்வூதிய திட்டம் மீதான மக்பரான்
நிர்வாகத்தினத தாக்குதலுக்கு ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தில் நித்த நிலைவும்
அளப்பரிய எதிர்ப்ரிஸப ிகளின் பவளிப்படுத்தகிு முறைத.  அவர்
முன்ிகளின் பமாழிவின் கீழ,  RATP மற்றும் பதசிய இரயில்பவ
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள்,  ஆசிரியர்கள்,  ிகளின் பசவிலியர்கள் மற்றும் பிு முறை
ிகளின் பபாதத்தரிஸு முறை பணியாளர்கள் உட்பட ிகளின் பவவ்பவறு தரிஸு முறை
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் ிகளின் பவன்ிகளின் பு முறைடுத்திருந்த 42  வரிஸகயான ிகளின் பவவ்பவறு
ஓய்வூதிய உரிரிஸம திட்டங்கள் உடனடியாக ஒன்றும் இல்த்த நிலைாமல்
ஆக்கப்பட்டுவிடும்.  RATP உட்பட பத்த நிலை ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள்
மாதத்திற்கு நூற்றுக் கணைக்கான யூபராக்கள் இழப்பார்கள்
என்பபதாடு, இதன் விரிஸளவாக ஐந்த அல்த்த நிலைத ஆறு ஆண்டுகள்
வரிஸர கூடுதத்த நிலைாக பணியாக நிர்பந்திக்கப்படுவார்கள்.

இச்சட்டம் ஒட்டுிகளின் பமாத்த ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்ரிஸதயும் பமுற்றிலுமாக நோக்கி
இயக்கப்பட்டுள்ளத.  ஒபரமாதிரியான பதிய ஓய்வூதிய
முரிஸு முறையின் கீழ,  ிகளின் பகாடுப்பனவுகள், ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களுக்கு
உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட பணைத் ிகளின் பதாரிஸகயின் வடிவத்தில்
அல்த்த நிலை, மாு முறைாக ஈட்டிய "பள்ளிகள்" வடிவில் ஒருதரிஸத்த நிலைபட்சமான
முரிஸு முறையில் வழங்கப்படும். ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் ஓய்வூ ிகளின் பபறுரிஸகயில்,
இந்த பள்ளிகள் இதவரிஸரயில் ிகளின் பவளியிடப்படாத ஒரு
இயங்குமுரிஸு முறையில் பணைத்ிகளின் பதாரிஸகயாக மாற்ு முறைப்படும்,  இத
எதிர்காத்த நிலைத்தில் வரும் ஒவ்ிகளின் பவாரு அரசாங்கமும் ிகளின் பதாடர்ந்த
ஓய்வூதிய பத்த நிலைன்கரிஸளக் குரிஸு முறைக்க அனுமதிக்கிு முறைத. ஓய்வுிகளின் பபறும்
வயரிஸத உடனடியாக இரண்டாண்டுகள் அதிகரிப்பதற்கும்
நிர்வாகம் முயன்று வருகிு முறைத.

இத்தரிஸகய ிகளின் பகாள்ரிஸககளுக்கு ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தில் ஆதரவு
இல்ரிஸத்த நிலை.  பமுற்றிலுமாக நேற்று ஒரு கருத்தக்கணிப்ப ிகளின் பவளியிட்ட இந்த

ஓய்வூதிய சீர்திருத்தத்ரிஸத ஆதரிக்கும் வத்த நிலைதசாரி Le  Figaro

முற்றிலுமாக நோளிதழ,  மக்களில் 72  சதவீதத்தினர் பிரதம மந்திரி எட்வார்ட்
பிலிப் முன்ிகளின் பமாழிந்த சட்டமபசாதாவுக்கு எதிராக இருப்பரிஸதக்
கண்டறிந்தத.

பாரீஸ் பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தம்,  ஐபராப்பா மற்றும் சர்வபதச அளவில்
ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தின் சமூக மற்றும் ஜனமுற்றிலுமாக நோயக உரிரிஸமகள்
மீத தீவிரப்படுத்தப்பட்டு தாக்குதலுக்கு எதிராக அதன்
அதிகரித்த வரும் எதிர்ப்ப இயக்கத்தின் பாகமாக உள்ளத.
மூன்று முற்றிலுமாக நோட்களுக்கு முன்னர்,  4,000  பிரிட்டிஷ் ஏர்பவஸ்
விமானிகள் ஆண்டு கணைக்கித்த நிலைான கூலிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய
ிகளின் பவட்டுக்களுக்கு எதிராக இரண்டு முற்றிலுமாக நோட்கள் அரிஸனத்த
விமானங்கரிஸளயும் நிறுத்தினர்.  இத அிகளின் பமரிக்கா எங்கிலும்
வாகனத்தரிஸு முறை ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின் ஒப்பந்தம் முடிவரிஸடவதற்கு
ஒரு முற்றிலுமாக நோள் முன்னதாக முற்றிலுமாக நேடந்தத, இவர்கள் ஐக்கிய வாகனத்தரிஸு முறை
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் சங்கத்தின் ஊழல் மீத பாரிய சீற்ு முறைம் நித்த நிலைவும்
நிரிஸத்த நிலைரிஸமகளின் கீழ,  பவரிஸத்த நிலைநிறுத்த முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸகரிஸய
அங்கீகரித்த அண்மித்த ஒருமனதாக வாக்களித்தள்ளனர். இந்த
ஐக்கிய வாகனத்தரிஸு முறை ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் சங்கம்
"பபரம்பபசுகிபு முறைாம்"  என்று கூறியவாறு அந்த நிறுவனங்களிடம்
இருந்த மில்லியன் கணைக்கில் ரிஸகயூட்டுக்கள் ிகளின் பபற்றிருந்ததாக
அம்பத்த நிலைமாகி உள்ளத.

RATP இல் 16  ஆண்டுகள் பணியாற்றி உள்ள ஒரு பராமரிப்ப
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளி பபாரிஸ்,  வயத 41,  பமுற்றிலுமாக நேற்று RATP

தரிஸத்த நிலைரிஸமயகத்திற்கு ிகளின் பவளிபய ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் பபரணியில்
அறிக்ரிஸக ஒன்றின் முற்றிலுமாக நேகல்கரிஸள வினிபயாகித்தக் ிகளின் பகாண்டிருந்த
பசாசலிச சமத்தவக் கட்சி பிரச்சாரகர்களிடம் கருத்தரிஸரத்தார்.
“என் ஓய்வூதியத்தில் குரிஸு முறைந்தத 20 சதவீதத்ரிஸதயாவத இழக்க
இருக்கிபு முறைன்,” என்று கூறிய அவர், “குரிஸு முறைந்தபட்சம் இரண்டரிஸர
ஆண்டுகள் கூடுதத்த நிலைாகவும் பவரிஸத்த நிலை ிகளின் பசய்ய பவண்டியிருக்கும். 50
மற்றும் 55  வயதக்கு இரிஸடபய,  ஐந்தாண்டுகள் முற்றிலுமாக நோன் பவரிஸத்த நிலை
ிகளின் பசய்தால், என் ஓய்வூதியமாக 7.5 வீதம் கூடுதத்த நிலைாக ஈட்டுபவன்.
இந்த சீர்திருத்தத்தால்,  முற்றிலுமாக நோங்கள் அரிஸவ அரிஸனத்ரிஸதயும்
இழப்பபாம்.  இதற்கு எதிராக முற்றிலுமாக நோம் பபாராடபவண்டியத
இயல்பானபத. அங்பக நிரிஸு முறைய பணைம் இருக்கிு முறைத,  ஆனால்
அவர்கள் அரிஸத மருத்தவமரிஸன,  ஓய்வூதியங்கள்,
பள்ளிகளுக்குச் ிகளின் பசத்த நிலைவிட விரும்பவில்ரிஸத்த நிலை.  அவர்கள் அரிஸத
நிறுவனங்களுக்கு உதவவும் அவர்களின் பபார்களுக்கும்
ிகளின் பசத்த நிலைவிட விரும்பகிு முறைார்கள்,” என்ு முறைார்.

“நிரிஸத்த நிலைரிஸமகள் படுபமாசமாகி மாறிவிட்டன,”  என்ு முறை அவர்
ிகளின் பதாடர்ந்த கூறுரிஸகயில்,  “சிறித சிறிதாக முற்றிலுமாக நோங்கள்
ஒவ்ிகளின் பவான்ரிஸு முறையும் இழந்த வருகிபு முறைாம்.  RATP இன் சித்த நிலை
பகுதிகள் 2024  இல் தனியார் நிறுவனங்களுக்கான ஒப்பந்த
அரிஸழப்பகள் மூத்த நிலைம் பபாட்டிக்கு திு முறைந்த விடப்பட உள்ளத.
அதன் பின்னர் எங்களின் உரிரிஸமகள் மற்றும் நிரிஸத்த நிலைரிஸமகள்



அரிஸனத்ரிஸதயும் முற்றிலுமாக நோங்கள் இழந்தவிடுபவாம். ிகளின் பசால்த்த நிலைப் பபானால்
RATP விரிஸரவிபத்த நிலைபய இல்த்த நிலைாமல் பபாய்விடும்.”

ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தின் ஒரு சர்வபதச பபாராட்டத்திற்கு SEP

அறிக்ரிஸக அரிஸழப்பவிடுத்திருப்பதற்கு பதித்த நிலைளித்த,  பபாரீஸ்
ிகளின் பதாடர்ந்த கூறினார்,  “முதத்த நிலைாளித்தவ அரிஸமப்பமுரிஸு முறை
சர்வபதசமானத என்பத உண்ரிஸம தான்.  சீனாவில்
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் நிறுவனங்களுக்காக நிரிஸு முறைய நிரிஸு முறைய பணைம்
சம்பாதித்த ிகளின் பகாடுப்பரிஸதயும்,  அவர்களுக்கு மிகக் குரிஸு முறைவாக
ஊதியம் ிகளின் பகாடுக்கப்படுவரிஸதயும் முற்றிலுமாக நோம் பார்க்கிபு முறைாம்.”

மக்பரானின் தாக்குதல்கரிஸள எதிர்த்தப் பபாராடுவதில்,
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் தாங்கள் எதிர்ிகளின் பகாள்ளும் அரசியல் சக்திகரிஸளப்
பரிந்திகளின் பகாள்வத அவசியம். பமுற்றிலுமாக நேற்று பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தத்திற்கு
அரிஸழப்ப விடுத்த ிகளின் பதாழிற்சங்கங்கள் ஓய்வூதிய
சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிராக ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்ரிஸத
அணிதிரட்டுவதற்கு முயற்சிக்கவில்ரிஸத்த நிலை.  அரிஸவ அந்த சட்டத்ரிஸத
எவ்வாறு திணிப்பத,  அதற்கு எதிராக ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின்
எந்திகளின் பவாரு பபாராட்டத்ரிஸதயும் எவ்வாறு ஒடுக்குவத என்று
மக்பரானுடன் ிகளின் பசயலூக்கத்தடன் பபரம்பபசி விவாதித்த
வருகின்ு முறைன.

பமுற்றிலுமாக நேற்ரிஸு முறைய பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தத்திற்கு அரிஸழப்ப விடுத்த சுதந்திர
குழுக்களின் பதசிய சங்கத்தின் (UNSA)  ிகளின் பபாதச் ிகளின் பசயத்த நிலைாளர்
Laurent Escure வியாழக்கிழரிஸம மாரிஸத்த நிலை France Inter உடனான ஒரு
பபட்டியில் இரிஸத உளறிக் ிகளின் பகாட்டினார்.  RARP
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கரிஸளக் ிகளின் பகாண்டுள்ள மிகப்ிகளின் பபரிய சங்கமான UNSA,
மிக அதிக பதசிய இரயில்பவ ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கரிஸளக் ிகளின் பகாண்ட
இரண்டாவத சங்கமாகவும் உள்ளத.

ிகளின் பதாழிற்சங்கத்தின் அக்கரிஸு முறைரிஸயப் ிகளின் பபாறுத்த வரிஸரயில்
மக்பரானின் சட்டம் நிரிஸத்த நிலைநிறுத்தப்பட பவண்டும் என்பத தான்
என்று Escure ிகளின் பதரிவித்தார். “விசயங்கள் மாற்ு முறைப்பட பவண்டும்
என்பத எங்களுக்குத் ிகளின் பதரியும்,”  என்று கூறிய அவர்,
“ஜனாதிபதி அவர் சீர்திருத்தங்கரிஸள நிரிஸு முறைபவற்ு முறை தீர்மானகரமாக
உள்ளார் என்று நிரிஸனக்கிபு முறைன்.  ஆகபவ முன்கூட்டிபய
பதாற்றுவிடும் என்று ிகளின் பதரியும் சண்ரிஸடகளில் முற்றிலுமாக நோங்கள் இு முறைங்கப்
பபாவதில்ரிஸத்த நிலை,” என்ு முறைார்.

“ிகளின் பசல்வந்தர்களின் ஜனாதிபதி,”  மக்பரானும் மற்றும் பிரதமர்
பிலிப்பம் "இந்த சீர்திருத்தத்தால் ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள்
தண்டிக்கப்படாத வரிஸகயில் குறிப்பாக குறிப்பிட்ட தரிஸு முறைகளில்
கூடுதல் கவனம் ிகளின் பசலுத்த பவண்டியிருப்பரிஸதப் பரிந்த
ரிஸவத்திருப்பதாக Escure வலியுறுத்தினார்.  அந்த ிகளின் பதாழிற்சங்கம்
"ிகளின் பவற்று முற்றிலுமாக நோற்காலி அரசியரிஸத்த நிலை முற்றிலுமாக நேம்பவில்ரிஸத்த நிலை,”  என்று கூறிய
அவர்,  ஆகபவ பதிய சட்டத்தின் மீத பபச்சுவார்த்ரிஸத முற்றிலுமாக நேடத்தம்
என்ு முறைார்.  ிகளின் பதாழிற்சங்கங்களுடன் கத்த நிலைந்தாபத்த நிலைாசிக்கப்படும் என்று
பிலிப் ஒரு ிகளின் பபாத உரிஸரயில் அறிவித்த ஒரு முற்றிலுமாக நோளுக்குப் பின்னர்,
இந்த பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தம் முற்றிலுமாக நேடக்கும் தருணைம்,  “தற்ிகளின் பசயத்த நிலைாக"
ஏற்பட்டத என்பரிஸதயும் மன்னிப்ப பகாரும் ிகளின் பதானியில் அவர்
பசர்த்தக் ிகளின் பகாண்டார்.  “ஒருபவரிஸள இறுதியில்,  எங்களுக்கு
அச்சட்டத்தில் விருப்பம் இல்ரிஸத்த நிலை என்ு முறைால்,  அதற்கு பதித்த நிலைாக
குரிஸு முறைந்தபட்சம் அரிஸத முற்றிலுமாக நோங்கள் பமம்படுத்தபவாம் ...  இதவும்
கூட ஒரு முற்றிலுமாக நேல்த்த நிலை விஷயம்" என்ு முறைார்.

உரிய முற்றிலுமாக நேபரின் வார்த்ரிஸதகளிபத்த நிலைபய ிகளின் பவளிப்பட்டு விட்டத.
ிகளின் பதாழிற்சங்கம் அச்சட்டத்ரிஸத ஆதரிக்கிு முறைத,  அத
நிரிஸு முறைபவற்ு முறைப்பட பவண்டும் என்று விரும்பகிு முறைத,  எந்திகளின் பவாரு
பபாராட்டத்திற்கும் முன்னபர அத பவண்டுிகளின் பமன்று
வலியுறுத்தகிு முறைத.  ஆகபவ பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தங்கள் மக்பரானுக்கு

எதிராக முற்றிலுமாக நேடத்தப்படவில்ரிஸத்த நிலை,  மாு முறைாக ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கரிஸள
ஏமாற்றுவதற்காக முற்றிலுமாக நேடத்தப்படுகின்ு முறைன.

ஆகபவ தான் ிகளின் பவவ்பவறு தரிஸு முறை ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் ஒபர
சட்டத்தால் இத்த நிலைக்கு ரிஸவக்கப்பட்டிருந்தாலும்,  ிகளின் பதாழிற்சங்கங்கள்,
அவர்களின் தனிரிஸமப்படுத்தப்பட்ட பத்த நிலை ிகளின் பதாடர்ச்சியான ஒரு
முற்றிலுமாக நோள் பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு
அரிஸழப்பவிடுக்கின்ு முறைன,  இந்த மாதம் ிகளின் பசப்டம்பர் 16  இல்
ிகளின் பதாழில்தரிஸு முறை வல்லுனர்களின் கூட்டரிஸமப்பினத ஒரு
பவரிஸத்த நிலைநிறுத்ரிஸதக் காணும்,  ிகளின் பசப்டம்பர் 21  FO (ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்
சக்தி) இன் பதசிய முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸக தினமாக இருக்கும், ிகளின் பசப்டம்பர்
24 இல் பதசிய இரயில்பவ ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின் பவரிஸத்த நிலைநிறுத்தம்
உட்பட ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர் ிகளின் பபாதக் கூட்டரிஸமப்பின் ஒருமுற்றிலுமாக நோள்
முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸக தினமாக இருக்கும்.

இத்தரிஸகய ஒருமுற்றிலுமாக நோள் நிகழவுகரிஸள ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் எண்ணைற்ு முறை
முரிஸு முறை பார்த்தள்ளனர் என்ு முறை பபாதம்,  இவற்றின் பமுற்றிலுமாக நோக்கம்
ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தின் பகாபத்ரிஸத ஆற்றுப்படுத்தவதம்,
நிரிஸத்த நிலைக்குரிஸத்த நிலைத்த விடுவதமாகும்.  2017  இல்,  இரயில்பவ
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின் மூன்று மாத பபாராட்டத்ரிஸத வீணைடிக்கவும்
மற்றும் SNCF ஐ தனியார்மயமாக்கலுக்குத் திு முறைந்தவிடவும்
மற்றும் இரயில்பவ ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களின் சட்ட சாசன பாதகாப்ரிஸப
அழிக்க மக்பரானுக்கு உதவும் வரிஸகயில்,  CGT இபத
மாதிரியான ஒரு முற்றிலுமாக நோள் முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸககள் மற்றும் பவரிஸத்த நிலை
ிகளின் பமதவாக்கும் முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸககரிஸளப் பயன்படுத்தியத.

ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்களுக்குத் ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தில்
அதிகரித்த வரும் எதிர்ப்ரிஸப முகங்ிகளின் பகாடுத்த,
ிகளின் பதாழிற்சங்கங்களுடன் அதன் கூட்டுு முறைரிஸவ ஆழப்படுத்தவபத
மக்பரான் நிர்வாகத்தின் மூபத்த நிலைாபாயமாகும். வியாழனன்று காரிஸத்த நிலை
பதசிய வணிக கூட்டரிஸமப்பக்கு பிலிப் வழங்கிய உரிஸரயில்,
அவர் அறிவிக்ரிஸகயில்,  அரசாங்கம் 2020  பகாரிஸட வரிஸரயில்
அச்சட்டத்ரிஸத அறிமுகப்படுத்தவரிஸதத் தாமதிக்கும்,
அபதபவரிஸளயில் அத பத்த நிலை ிகளின் பதாடர்ச்சியான "கூட்டு
கத்த நிலைந்தாபத்த நிலைாசரிஸனகள்"  மற்றும் "மக்கள் ஆபத்த நிலைாசரிஸனகரிஸள"
முற்றிலுமாக நேடத்தம் என்றும்,  இத இந்தாண்டு இறுதி வரிஸரயில் ிகளின் பதாடரும்
என்றும் அறிவித்தார்.  ஆனால் "ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் அதிகமாக
பவரிஸத்த நிலை ிகளின் பசய்ய பவண்டியிருக்கும்,” என்றும் பிலிப் அறிவித்தார்.

பபாராட்டத்ரிஸத முன்ிகளின் பனடுக்க,  ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் பபாராட்டத்தின்
கட்டுப்பாட்ரிஸட அவர்களின் ிகளின் பசாந்த கரங்களில் எடுத்தாக
பவண்டும் என்பபதாடு,  ிகளின் பபருநிறுவன-ஆதரவு
ிகளின் பதாழிற்சங்கங்களில் இருந்த சுயாதீனமான
ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களாபத்த நிலைபய பதர்ந்ிகளின் பதடுக்கப்பட்டு
கட்டுப்படுத்தப்படும்,  அவர்களின் ிகளின் பசாந்த சுயாதீனமான
முற்றிலுமாக நேடவடிக்ரிஸக குழுக்கரிஸள அரிஸமக்க பவண்டும்.  ஓர்
ஒருங்கிரிஸணைந்த பபாராட்டத்திற்காக, தங்களின் ஜனமுற்றிலுமாக நோயக மற்றும்
சமூக உரிரிஸமகள் மீத இபதபபான்ு முறை தாக்குதரிஸத்த நிலை
எதிர்ிகளின் பகாண்டுள்ள ஐபராப்பா எங்கிலுமான மற்றும் சர்வபதச
அளவித்த நிலைான ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்களுக்கும்,  மருத்தவத்தரிஸு முறை மற்றும்
கல்வித்தரிஸு முறை ிகளின் பதாழித்த நிலைாளர்கள் உள்ளடங்கத்த நிலைாக பிரான்ஸ்
ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தின் அரிஸனத்த பிரிவுகளுக்கு ஒரு
முரிஸு முறையீடு ிகளின் பசய்யப்பட பவண்டும்.

அரிஸனத்திற்கும் பமத்த நிலைாக ஒரு பதிய அரசியல் முன்பனாக்கு
அவசியப்படுகிு முறைத. ிகளின் பதாழித்த நிலைாள வர்க்கத்தின் மிகவும் அடிப்பரிஸட
சமூக உரிரிஸமகளுக்கான பபாராட்டத்திற்கு ிகளின் பபருநிறுவன மற்றும்
நிதியியல் உயரடுக்கின் ிகளின் பசல்வவளம் மீத ஒரு கடுரிஸமயான
தாக்குதலும் மற்றும் சர்வபதச அளவில் பசாசலிச சமூக
மாற்ு முறைமும் அவசியமாகிு முறைத.


