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ஜிஎம, ஃபஃபோர்ட் மற்றும கிம் கிறும் கிறைஸ்லருக்கு எதிருக்கு எதிரபோன
வபோகனத்தும் கிறும் கிறை  தைபோழிலபோளர்களின் பஃபோருக்கு எதிரபோட்டத்திற்கு
ஓர் உலகளபோவிய மூபலபோஃபோயம அவசியப்ஃடுகிும் கிறைது 

           Jerry White,             11 September 2019 

அமெரிக்க்காவில் மல் ஜெனரல் ல் மெ்காட்ோட்ட்கார் (ஜிஎம),  ஃல் மஃ்கார்ட் ெற்றும
கிகிற கிறைஸ்லர் நிறுவனங்களின் 158,000 மொ்காழில்காளர்களுக்க்கான  ந்கான்க்காண்ட
க்கால ஒப்ஃந்ொங்கள் மகள் செப்ோட்டமஃர் 14  இல் முடிய மவறும ஒரு சில
 ந்காட்கல் மள உள்ளன.
கள் செரிந்து வரும நில் ஜெெ்கான கூலிகள்,  குகிற கிறைவூதியம ெற்றும ொற்க்காலிக
ல் மவகிறலகளின் அதிகரிப்புக்கு எதிர்காகவும, ல் மவகிறலகள் ெற்றும கள் செலுகிறககள்
மீொ்கான ொ்காக்குொலுக்கு எதிர்காகவும ல் மஃ்கார்காோட்ட வ்காகனத்துகிற கிறை
மொ்காழில்காளர்கள் தீர்ெ்கானகரெ்காக உள்ளனர்.  இமெ்காொ மொ்காோட்டக்கத்தில்,
மொ்காழில்காளர்களில் 96  கள் செொவீொத்தினர் 1976  க்குப் பின்னர் முொல் மிகப்
மஃரிய வ்காகனத்துகிற கிறை ல் மவகிறலநிறுத்ொெ்காக இருக்கக்கூடிய ஒன்கிற கிறை
மொ்காோட்டங்குவொற்கு வ்காக்களித்ொனர்.

ஒப்ஃந்ொங்கள் முடிவகிறோட்டகின் கிறை நிகிறலயில் மொ்காழில்காளர்கள் ஓர்
அகள் செ்காொ்காரண சூழகிறல முகங்மக்காடக்கின் கிறைனர்.  அவர்ககிறளப்
பிரதிநிதித்துவம மகள் செய்வொ்காக கூறிக் மக்காள்ளும அகிறெப்பு,  ஐக்கிய
வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள் கள் செங்கத்தின் (UAW) ொகிறலவர் உட்ஃோட்ட
அந்ொ அகிறெப்பின் உயர்ெட்ோட்ட நிர்வ்காகிகள் குற் கிறை வழக்குககிறள
முகங்மக்காடக்கக்கூடம என் கிறை நிகிறலயில்,  அச்கள் செங்கம மஃருநிறுவன
நிர்வ்காகத்தின் கிறகயூட்ட கருவிய்காக அமஃலெ்காகி உள்ளது.

அமெரிக்க மொ்காழில்காளர்கள் இந்ொ ல் மஃ்கார்காட்ோட்டத்திற்க்காக ொய்கார்காகிக்
மக்காண்டிருக்கிறகயில், மொன் மக்காரிய்காவில் 10,000 ஜிஎம மொ்காழில்காளர்கள்
22  ஆண்டகளில் முொல் முகிற கிறைய்காக அந் ந்காட்டில் முழு அளவில்கான
ல் மவகிறலநிறுத்ொத்தில் ஈடஃட்டள்ளனர்.  இந்ொ மூன்று  ந்காள் ல் மவகிறல
மவளி நோட்டப்பு ல் மெற்கு சில் மய்காலின் இன்சில் மய்கான் ெற்றும ொகிறல நகரில்
இருந்து 250  கிறெல் மொன்கிழக்கில் உள்ள கள் செ்காங்மவ்கான் ஜிஎம உற்ஃத்தி
ஆகிறலககிறளயும,  ஜிஎம மொ்காழில்நுட்ஃ கிறெயத்கிறொயும ஃ்காதித்ொது. இகிறொ
மொ்காோட்டர்ந்து,  மொ்காழில்காளர் மகள் செலவுகள் மிகவும அதிகெ்காக இருப்ஃொ்கால்
மகள் செயல்ஃ்காடககிறள நிறுத்ொ இருப்ஃொ்காக ஜிஎம மீண்டம மீண்டம
எச்கள் செரிக்கி கிறைது.

அொன் உலகள்காவிய சீரகிறெப்பு திட்ோட்டத்தின் ஃ்காகெ்காக,  ஜிஎம நிறுவனம
ல் மெ 2018  இல் அொன் மொன் மக்காரிய குன்கள் சென் உற்ஃத்தி ஆகிறலகிறய
மூடியது,  இது 2,000  உற்ஃத்தி ல் மவகிறலககிறளயும ெற்றும கள் செமஃந்ொப்ஃட்ோட்ட
மொ்காழில்துகிற கிறைகளில் இன்னும ஆயிரக் கணக்க்கான ல் மவகிறலககிறளயும
துகிறோட்டத்ொழித்ொது.  ஜிஎம நிறுவன மக்காரிய கிகிறளயின் மக்காரிய
உல் மல்காகத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள் கள் செங்கத்தின் (KMWU) ஆொரவுோட்டன், ஜிஎம
நிறுவனம எஞ்சிய மொ்காழில்காளர்களுக்குக் கூலி ெற்றும ல் மஃ்கானஸ்
உயர்வின்கிறெகிறய ஏற்குெ்காறு அழுத்ொெளித்ொதுோட்டன்,  இல்காஃத்கிறொ
அதிகரிப்ஃொற்க்காக உற்ஃத்தி வரமபுககிறள உயர்த்தியது.

ொற்ல் மஃ்காகிறொய ல் மஃரமல் மஃகள் செல்களில்,  ஜிஎம நிறுவனம கள் செமஃள
உயர்வின்கிறெகிறய நீடிப்ஃொற்குக் ல் மக்காரி வருகி கிறைது.  கோட்டந்ொ ெ்காொம
மக்காரிய்காவிற்க்கான வில் ஜெயத்தின் ல் மஃ்காது,  ஜிஎம நிறுவன கள் செர்வல் மொகள் செ
மகள் செயல்ஃ்காடகளுக்க்கான துகிறண ொகிறலவர் கூறுகிறகயில்,  நிறுவனம,
திட்ோட்டமிட்ோட்ட ல் மவகிறலநிறுத்ொத்ொ்கால் "முற்றிலும ஏெ்காற் கிறைம"
அகிறோட்டந்திருப்ஃொ்காகவும,  உற்ஃத்தி இழப்கிறஃச் கள் செரிக்கட்ோட்ட உற்ஃத்திகிறய

ல் மவறு  ந்காடகளின் அொன் ஆகிறலகளுக்கு ெ்காற் கிறைக்கூடம என்றும
அறிவித்ொ்கார்.  வரவிருக்கும வ்காகன ரகங்ககிறள அொன் மக்காரிய
ஆகிறலகளுக்கு ஒதுக்கீட மகள் செய்வொன் மீது ஜிஎம ெறுஃரிசீலகிறன
மகள் செய்யவிருப்ஃொ்காகவும அவர் அச்சுறுத்தின்கார்.

வோட்ட அமெரிக்க்காவில் ெத்திய மெக்சில் மக்காவின் மிகப்மஃரிய Silao உற்ஃத்தி
வள்காக ஜிஎம ஆகிறல மொ்காழில்காளர்கள் கூறுகிறகயில்,  வட்ோட்ட்கார நிர்வ்காகம
உற்ஃத்திகிறய அதிகரித்திருப்ஃொ்காகவும, அகிறொ எதிர்க்கும ல் மஃ்கார்குணமிக்க
மொ்காழில்காளர்ககிறளப் ஃழிவ்காங்கி வருவொ்காகவும கூறினர்.  அமெரிக்க்காவில்
ல் மவகிறலநிறுத்ொம ஏற்ஃோட்டல்காம என்ஃொ்கால் அந்நிறுவனத்திற்கு அதிக
இல்காஃமீட்டி ொரும சுகிறெல் மயற்றும வ்காகனங்களின் உற்ஃத்திகிறய
முன்கூட்டில் மய அதிகரிப்ஃொற்க்கான ஜிஎம ஆகிறலயினது கள் செர்வல் மொகள் செ
திட்ோட்டத்தின் ஃ்காகெ்காக இந்ொ ல் மவகப்ஃடத்ொல் மகள் செய்யப்ஃட்டிருப்ஃொ்காக
மொ்காழில்காளர்கள் மொரிவிக்கின் கிறைனர்.

மெக்சிகன் மொ்காழில்காளர்கள் ஜிஎம நிறுவனத்திற்கு கருங்க்காலிகள்காக
மகள் செயல்ஃோட்ட ெறுப்ஃொ்கால் அவர்கள் ஃழிவ்காங்கப்ஃட்ட வருகி கிறை்கார்கள்.
ல் மவகிறலநீக்கம மகள் செய்யப்ஃட்ோட்ட மொ்காழில்காளர்களில் ஒருவர், Israel Cervantes,
உலக ல் மகள் செ்காகள் செலிகள் செ வகிறலத் ொளத்திற்கு கருத்துகிறரக்கிறகயில்,  “ ந்காங்கள்
அமெரிக்க ெக்களுக்கு ஆொரவளிக்கவும,  அங்கிருந்து ஆொரகிறவப்
மஃ கிறைவும கருதுகில் ம கிறை்காம.”  அவரின் ஒரு கள் செக மொ்காழில்காளி கூறுகிறகயில்,
அமெரிக்க மொ்காழில்காளர்களுோட்டன் இகிறணந்ொ ஒரு கூட்ட ல் மஃ்கார்காட்ோட்டம "ஒரு
மிகப்மஃரிய மூல் மல்காஃ்காயெ்காக இருக்கும" என்ஃகிறொ ல் மகள் செர்த்துக் மக்காண்ோட்ட்கார்.

ல் மஃ்கார்த்ல் மொ்கா ரிக்ல் மக்கா ெற்றும ் ஹ்காங்க்காங்கின் மவகுல் ஜென ல் மஃ்கார்காட்ோட்டங்களில்
இருந்து,  இவ்வ்காரம பிரிட்டிஷ் ஏர்ல் மவஸ் நிறுவன 4,000  விெ்கானிகளின்
ல் மவகிறலநிறுத்ொம வகிறரயில்,  உலகம எங்கிலும கள் செமூக ல் மெ்காொல் ெற்றும
வர்க்க ல் மஃ்கார்காட்ோட்டத்தின் ஒரு குறிப்பிோட்டத்ொக்க அதிகரிப்புக்கு இகிறோட்டல் மய
வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்களின் ல் மஃ்கார்காட்ோட்டம  நோட்டக்கி கிறைது.

ெட்டப்ஃடத்ொப்ஃட்ோட்ட ல் மொசியவ்காொ அடிப்ஃகிறோட்டயில் உலகள்காவிய
மஃருநிறுவனங்ககிறள எதிர்த்து ல் மஃ்கார்காடவது கள் செ்காத்தியமில்கிறல என்ஃகிறொ
மொ்காழில்காளர்கள் உணர்ந்து வருகி கிறை்கார்கள்.  இந்ொ்காண்ட மொ்காோட்டக்கத்தில்,
மெக்சில் மக்காவின் ெத்ொ்கால் மெ்காமர்காஸில் ெக்கில்ல்கால் மோட்ட்கார்கா ஆகிறலகளில்
வ்காகன உதிரி ஃ்காகங்கள் ெற்றும மின்னணு ஃ்காகங்கள் உற்ஃத்தி மகள் செய்யும
70,000  மொ்காழில்காளர்கள்,  நிறுவனங்களுக்கு ஆொரவ்கான
மொ்காழிற்கள் செங்கங்களுக்கு எதிர்காக கிளர்ந்மொழுந்து,  ல் மவகிறலநிறுத்ொ
குழுக்ககிறள அகிறெத்து,  ொன்னிச்கிறகள் செய்கான ல் மவகிறலநிறுத்ொங்ககிறளத்
மொ்காோட்டங்கினர்.  அமெரிக்க மொ்காழில்காளர்களின்  நல்லிணக்கத்திற்கு
அகிறழப்புவிட்ோட்ட அந்ொ ல் மவகிறலநிறுத்ொ மொ்காழில்காளர்கள்,  “கிரின்ல் மக்காஸ்
எழுந்திருங்கள்!”  என்று ல் மக்காஷமிட்ோட்டவ்காறு மோட்டக்கள் செ்காஸ்,  பிமரிரௌன்ஸ்வில்
அருல் மக அமெரிக்க எல்கிறல வகிறரயில் ல் மஃரணி மகள் சென் கிறைனர்.

மொ்காழில்காளர்களின் ல் மஃ்கார்காட்ோட்டங்ககிறளத் ல் மொசிய எல்கிறலககிறளக் கோட்டந்து
பு கிறைநிகிறலய்காக ஐக்கியப்ஃடத்துவொற்கும ஒருங்கிகிறணப்ஃொற்குெ்கான
அவர்களின் ல் மவட்கிறகய்கானது,  அமெரிக்க்காவில் ட்ரமப் நிர்வ்காகம ெற்றும
ஐல் மர்காப்ஃ்காவில் அொன் அதிவலது கள் செெொரப்புகளில் இருந்து இந்திய்காவின்



ல் மெ்காடி அரகள் செ்காங்கம ெற்றும மொன் ஆபிரிக்க்காவில் ஆபிரிக்க ல் மொசிய
க்காங்கிரஸ் வகிறரயில்,  முொல்காளித்துவ அரகள் செ்காங்கங்கள் ஊக்குவிக்கும
இழிவ்கார்ந்ொ ல் மொசியவ்காொம ெற்றும மவளி ந்காட்ோட்டவர் வில் மர்காொ
ெல் மன்காஃ்காவத்திற்கு மிகவும கள் செக்தி வ்காய்ந்ொ ெ்காற்றுெருந்ொ்காக உள்ளது.

மொ்காழில்காளர்களின் ல் மக்காஃம மக்காதித்துக் மக்காண்டிருக்கி கிறைது.  ஆன்கால்
வரவிருக்கும ல் மஃ்கார்காட்ோட்டங்கள்  நனவுபூர்வெ்காக கள் செர்வல் மொகள் செ ெற்றும ல் மகள் செ்காகள் செலிகள் செ
மூல் மல்காஃ்காயத்ொ்கால் வழி நோட்டத்ொப்ஃோட்ட ல் மவண்டம.

வ்காகனத்துகிற கிறை உற்ஃத்திய்காளர்களும மகள் செல்வந்ொ முொலீட்ோட்ட்காளர்களும
நிச்கள் செயெ்காக ஓர் உலகள்காவிய மூல் மல்காஃ்காயத்கிறொக் மக்காண்டள்ளனர்.
அவர்கள்,  மொ்காழிற்கள் செங்கங்கள் எங்ல் மக மிகவும ெலிவ்கான உகிறழப்பு
ஆொ்காரங்ககிறள வழங்குகின் கிறைன என்ஃகிறொப் மஃ்காறுத்தும,  அவர்களின்
உலகள்காவிய மகள் செயல்ஃ்காடகளுக்கு எந்ொமவ்காரு ொனி ந்காட்டின்
ல் மவகிறலநிறுத்ொ ஃ்காதிப்கிறஃயும குகிற கிறைத்துக் மக்காள்ளும வகிறகயில்
உற்ஃத்திகிறய ெ்காற்றிக் மக்காள்ளவும முடிமவடக்கின் கிறைனர்.  ஜிஎம,
ஃல் மஃ்கார்ட்,  ல் மவ்கால்ஸ்வ்காகன் ெற்றும நிகள் செ்கான் என அகிறனத்து
நிறுவனங்களுல் மெ மின்கள் செ்கார வ்காகனங்கள் ெற்றும ஆளின்றி மகள் செலுத்ொப்ஃடம
வ்காகனங்கள் ல் மஃ்கான் கிறை புதிய மொ்காழில்நுட்ஃங்களிலும ெற்றும சுருங்கி
வரும கள் செந்கிறொகளிலும முன்னிகிறல வகிப்ஃொற்க்கான மூர்க்கெ்கான
ல் மஃ்காட்டியில் ொங்ககிறள நிகிறலநிறுத்திக் மக்காள்வொற்க்காக, ஆகிறலமூோட்டல்கள்,
ஃத்ொ்காயிரக் கணக்க்கானவர்ககிறள மவளில் மயற்றுொல் ெற்றும நிறுவனங்களின்
மகள் செயல்ஃ்காடககிறள ஈவிரக்கமின்றி ெறுசீரகிறெப்ஃதில் ஈடஃட்டள்ளன.

சீன்கா,  இந்திய்கா ெற்றும ஏகிறனய "எழுச்சி மஃற்றுவரும கள் செந்கிறொகளில்"
வ்காகன உற்ஃத்திய்காளர்கள் மகள் செய்ொ விரிவ்காக்கெ்கானது,  அதிகரித்து வரும
வர்த்ொக ல் மெ்காொல்கள்காலும ெற்றும உலகள்காவிய பின்னகிறோட்டவுக்குள்
வீழ்ந்து மக்காண்டிருப்ஃொ்காலும ஏற்கனல் மவ வ கிறைண்ட வருகின் கிறைன.  சீன்கா
ெற்றும இந்திய்காவில் நூ கிறை்காயிரக் கணக்க்கான வ்காகனத்துகிற கிறை
மொ்காழில்காளர்கள் ஏற்கனல் மவ அவர்களின் ல் மவகிறலககிறள இழந்துள்ளனர்.

ஜிஎம நிறுவனம 2018 இல் 11.8  பில்லியன் ோட்ட்காலர் இல்காஃத்கிறொப் ஃதிவு
மகள் செய்ொது ெற்றும கோட்டந்ொ ஆ கிறை்காண்டகளில் ஃங்கு வ்காங்கிவிற் கிறைல்கள்
ெற்றும ஃங்கு ஆொ்காயத்மொ்காகிறக வழங்கல்களின் வடிவில்
ஃங்குொ்காரர்களுக்கு 25  பில்லியனுக்கும அதிக ோட்ட்காலர்ககிறள வழங்கி
உள்ளது.  ஆன்கால் இதுவும ல் மஃ்காதுெ்கானொ்காக இல்கிறல.  திங்களன்று,
Moody நிறுவனம கோட்டன் மஃறுவொற்க்கான ொரவரிகிறகள் செ ஃட்டியலில் ஃல் மஃ்கார்ட்
நிறுவனத்கிறொ "மஃறுெதியற் கிறை"  அந்ொஸ்துக்குக் கீழி கிறைக்கி,  வ்காகனத்துகிற கிறை
உற்ஃத்திய்காளர்கள் மொ்காோட்டர்ந்து மொ்காழில்காளர் மகள் செலவுககிறளக் குகிற கிறைக்க
ல் மவண்டமென் கிறை ல் மவ்கால் ஸ்ட்ரீட்டின் விருப்ஃத்கிறொத் மொளிவுஃடத்தியது.
ொற்க்காலிக மொ்காழில்காளர்ககிறள அதிகரித்ொல் ெற்றும வ்காகனத்துகிற கிறை
மொ்காழில்காளர்களின் ெருத்துவ  நல கள் செலுகிறகககிறள மவட்டவதும அதில்
உள்ளோட்டங்கும,  இகிறொ Forbes ஃத்திரிகிறக கள் செமீஃத்தில் "100  ஆண்டகள்காக
அமெரிக்க வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்துகிற கிறையில் ல் மெல் மல்காங்கி இருந்ொ
ஃகுதியளவில்கான ல் மகள் செ்காகள் செலிகள் செத்தின் ககிறோட்டசி எச்கள் செமகள் செ்காச்கள் செங்கள்"  என்று
கண்டித்திருந்ொது.

உலமகங்கிலுெ்கான வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள் ஓர் உலகள்காவிய
உற்ஃத்தி நிகழ்முகிற கிறையில் பிகிறணக்கப்ஃட்டள்ளனர்.  “அமெரிக்க்காவில்
உற்ஃத்தி மகள் செய்யப்ஃடம"  வ்காகனம என்ல் ம கிறை்கா,  இொற்கும கூடொல்காக
மெக்சில் மக்கா அல்லது சீன வ்காகனம என்ம கிறைல்ல்காம அங்ல் மக எதுவும
இல்கிறல.  பிரஃலெ்கான ஃல் மஃ்கார்ட் Mustang வ்காகனத்தின் உதிரி ஃ்காகங்கள்
சீன்கா,  பிர்கான்ஸ்,  பிரிட்ோட்டன் ெற்றும மெக்சில் மக்காவில் உற்ஃத்தி
மகள் செய்யப்ஃடகின் கிறை நிகிறலயில்,  அது மிச்சிகனின் பிள்காட் ர்காக்கில்
ஒருங்கிகிறணக்கப்ஃடகி கிறைது.  குகிற கிறைந்ொஃட்கள் செம 62   ந்காடகள் எங்கிலும
ஃரவியுள்ள கள் செங்கிலி மொ்காோட்டர் ல் மஃ்கான் கிறை உயர்ொரெ்கான சிக்கல்கான
உலகள்காவிய வினில் மய்காக ெற்றும உற்ஃத்தி முகிற கிறையில் 8  ெற்றும 9

மில்லியனுக்கு இகிறோட்டப்ஃட்ோட்ட மொ்காழில்காளர்கள் ஒருவல் மர்காட ஒருவர்
பிகிறணக்கப்ஃட்டள்ளனர்.

உலமகங்கிலும மில்லியன் கணக்க்கானவர்களிது உகிறழப்பின் கள் செர்வல் மொகள் செ
ஒருங்கிகிறணப்கிறஃ எவ்வ்காறு ஃயன்ஃடத்துவது என்ஃகிறொ மொ்காழில்காளர்கள்
புரிந்து மக்காண்ோட்ட்கால், அது அவர்களுக்கு ஓர் அளப்ஃரிய அனுகூலத்கிறொ
வழங்கும.

இந்ொ ல் மஃ்கார்காட்ோட்டத்கிறொ முன்மனடக்க, அமெரிக்க்காவிலும ெற்றும கள் செர்வல் மொகள் செ
அளவிலும வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள் ல் மஃ்கார்காட்ோட்டத்திற்க்கான புதிய
அகிறெப்புகள்காக மொ்காழில்காளர்கள்கால் மலல் மய ல் ஜென ந்காயகரீதியில்
கட்டப்ஃடத்ொப்ஃடம கள் செ்காெ்கானிய மொ்காழில்காளர் குழுக்ககிறளக்
கட்ோட்டகிறெப்ஃொன் மூலெ்காக இந்ொ மஃருநிறுவன ெற்றும ல் மொசியவ்காொ
மொ்காழிற்கள் செங்கங்களின் இருமபுப்பிடிகிறய உகிறோட்டக்க ல் மவண்டம.

UAW இன் ஃ்காரிய ஊழல் மவறுெல் மன ொனிப்ஃட்ோட்ட நிர்வ்காகிகளின்
 நோட்டவடிக்கிறககளினது விகிறளவல்ல. அது மொ்காழிற்கள் செங்கங்கள் மஃருநிறுவன
நிர்வ்காகத்தின் கருவிகள்காக ெ்காறிவிட்ோட்டொன் மிகவும விக்காரெ்கான
மவளிப்ஃ்காோட்ட்காகும.  ஒரு ல் மொசியவ்காொ ெற்றும முொல்காளித்துவ-கள் செ்கார்பு
முன்ல் மன்காக்கில் ல் மவரூன்றிய இந்ொ மொ்காழிற்கள் செங்கங்கள், மொ்காழில்காளர்களின்
ல் மவகிறலயிோட்ட நிகிறலகிறெககிறள ல் மெ்காகள் செெ்காக்குவதில் நிறுவனங்களுோட்டன்
ஒத்துகிறழத்ொொன் மூலெ்காக பூல் மக்காளெயப்ஃட்ோட்ட உற்ஃத்திக்கு
விகிறோட்டயிறுத்ொன.

UAW, ஃல ொகள் செ்காப்ொங்கள்காக,  மவளி ந்காட்ட மொ்காழில்காளர்கள் ொ்கான்
"அமெரிக்க ல் மவகிறலககிறளத் திருடி"  வருகி கிறை்கார்கள் என் கிறை மஃ்காய்கிறயப்
ஃரப்பி உள்ளது,  அல் மொல் மவகிறளயில் மொ்காழில்காளர் மகள் செலவுககிறளக்
குகிற கிறைப்ஃதிலும ெற்றும அமெரிக்க மொ்காழில்காளர்ககிறள ஒரு ெலிவ்கான,
எப்ல் மஃ்காது ல் மவண்டெ்கான்காலும ல் மவகிறலகிறய விட்ட நீக்கத்ொக்க மொ்காழில்காளர்
கள் செக்திய்காக ெ்காற்றுவதிலும மஃருநிறுவனங்களுக்கு உோட்டந்கிறொய்காய் இருந்து
வந்துள்ளது.  இொற்கு ஃதில்காக,  நிறுவனங்களுக்கு கள் செ்காொகெ்கான
மொ்காழில்காளர் ஒப்ஃந்ொங்களில் கிறகமயழுத்திட்ட,  அவற்கிற கிறை
 நகிறோட்டமுகிற கிறைப்ஃடத்ொ UAW நிர்வ்காகிகளுக்கு நிறுவனங்கள்
கிறகயூட்டக்கள்காக மில்லியன்ககிறள வழங்கி உள்ளன.

வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள்,  ஒவ்மவ்காரு  ந்காட்டிலும,  க்காலங்கோட்டந்ொ
ல் மொசிய முன்ல் மன்காக்கிறகயும ெற்றும முொல்காளித்துவ இல்காஃ
அகிறெப்புமுகிற கிறைகிறயயும ஃ்காதுக்காக்கும இந்ொ மொ்காழிற்கள் செங்கங்களின்
 ந்காகள் செல் மவகிறலககிறள முகங்மக்காடக்கின் கிறைனர்.  ஃன்ன்காட்ட
மஃருநிறுவனங்ககிறள எதிர்த்து ல் மஃ்கார்காடி வரும மொ்காழில்காளர்ககிறள
எல்கிறலக் கோட்டந்து ஒருங்கிகிறணப்ஃொற்குப் ஃதில்காக, UAW, கனோட்ட்காவில்
யூனிஃமஃ்கார்,  ல் மல் ஜெர்ெனியில் IG  Metall,  KMWU  ெற்றும ஏகிறனய
மொ்காழிற்கள் செங்கங்களும மொ்காழில்காளர்ககிறளத் ல் மொசிய ல் மக்காட்டில் பிளவுஃடத்ொ
அவற் கிறை்கால் ஆன ெட்டம ஒவ்மவ்கான்கிற கிறையும மகள் செய்கின் கிறைன.

அமெரிக்க வ்காகனத்துகிற கிறை மொ்காழில்காளர்கள் மஃருநிறுவனங்களிோட்டம
கள் செமஃளம வ்காங்கும இந்ொ முகவர்களிோட்டமிருந்து ொங்ககிறளச்
சுொந்திரப்ஃடத்திக் மக்காண்ோட்ட்கால் ெட்டல் மெ, ஃன்ன்காட்ட மஃருநிறுவனங்ககிறள
எதிர்த்து ல் மஃ்கார்காடவொற்கு,  கனோட்ட்கா,  மெக்சில் மக்கா,  மக்காரிய்கா ெற்றும
உலமகங்கிலுெ்கான அவர்களின் கள் செக-மொ்காழில்காளர்களுோட்டன் ஃலெ்கான
பிகிறணப்கிறஃ ஏற்ஃடத்ொ முடியும.  மொ்காழில்காளர்களின் இந்ொ
ல் மஃ்கார்காட்ோட்டத்தில்,  ல் மஃ்கார்காட்ோட்டங்ககிறள ஒருங்கிகிறணப்ஃதிலும ெற்றும
அவர்ககிறள அரசியல் முன்ல் மன்காக்கு மக்காண்ட ஆயுொஃ்காணிய்காக்குவதிலும
ெற்றும முொல்காளித்துவ சுரண்ோட்டகிறல ஒல் மரயடிய்காக ஒழிப்ஃொற்கு
அவசியெ்கான புரட்சிகர ொகிறலகிறெகிறய வழங்குவதிலும மொ்காழில்காள
வர்க்கத்திற்கு ஒத்துகிறழக்க  ந்கான்க்காம அகிலத்தின் அகிறனத்துலகக் குழு
(ICFI) அொன் கள் செக்தியில் அகிறனத்கிறொயும மகள் செய்யும.


