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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

மேற்கு ம வேர்ஜீனிய ஆசிரியர்களின் கிளர்ச்சி
Joseph Kishore,

இப்பபோது

அதன் ஏழோவது  நோளில் நு் நுழழந்துள்ள 30,000 பேற்க
பவர்ஜீனிய ஆசிரியர்களின் பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்க, ஒட்டு்டுமேோத்த
்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கத்தின் அவசரேோன ேற்றும் ்டுமசயலூக்கேோன
ஆதரவு அவசியப்படுகிறது. க் நுழறந்து வரும் சம்பளங்கள், சீரழிந்து
வரும் சமூக உள்கட்ட் நுழேப்ப, ்டுமபோதுக்கல்வி மீதோன தோக்கதல்,
வளர்ந்து வரும் சமூக சேத்துவமின்் நுழே ேற்றும் அதிகரித்து வரும்
ேருத்துவக் கோப்பீட்டுச் ்டுமச்களின் வேலைவுகள் என இந்த ஆசிரியர்கள் பபோரோட
வரும் பிரச்சி் நுழனகள் அ் நுழனவருக்கேோனது.
்டுமதோழிற்சங்கங்களோலும் அம்ேோநி்களின் வேலை பில்லியனிய ஆளு நர் ஜிம்
ஜஸடஸ ஆலும் மூடய கதவுகளுக்கப் பின்னோல் எழுதப்பட்ட
உடன்படக்் நுழக் நுழய
அந்த
ஆசிரியர்கள்
ேறுத்தளித்திருப்பது,
அ்டுமேரிக்க ஆசிரியர் கூட்ட் நுழேப்ப, பதசிய கல்வி ஆ் நுழவி ஆணையம் ேற்றும்
அவற்றில்
பதிவு
்டுமசய்துள்ள
அம்ேோநி்களின் வேலை
அ் நுழேப்பகளுக்க
்டுமகோடுக்கப்பட்ட ஒரு அடயோகம். ்டுமதோழிற்சங்கங்கள், அப்பபோரோட்டம்
்டுமதோடங்கியதில்
இருந்பத,
அந்த
எதிர்ப்் நுழப
ஒடுக்கவும்,
ேட்டுப்படுத்தவும்
ேற்றும்
ஜன நோயக
கட்சிக்கப்
பின்னோல்
தி் நுழசதிருப்பவும், ேற்றும் ேோநி்களின் வேலை சட்டேன்ற உறுப்பினர்களுக்க
கனிவோன மு் நுழறயீடுகள் ்டுமசய்வ் நுழத ப நோக்கி தி் நுழசதிருப்பவும்
மு் நுழனந்துள்ளன.
இந்த
சூழ்ச்சிகள்
ஜஸடஸ
உடனோன
உடன்படக்் நுழகயில் பபோய் முடந்தது, அது ஆசிரியர்களின் எந்த
அடப்ப் நுழட பகோரிக்் நுழகக் நுழளயும் பூர்த்தி ்டுமசய்யவில்் நுழ்களின் வேலை என்பபதோடு,
பவ் நுழ்களின் வேலைக்கத்
திரும்பேோறு
ஓர்
உத்தர் நுழவயும்
அதனுடன்
்டுமகோண்டருந்தது.
பதனன்று, ஆசிரியர்கள் அவசரகதியில் அம்ேோநி்களின் வேலை த் நுழ்களின் வேலை நகரில்
கூட்டங்க் நுழள கூட்டயதுடன், அவர்களின் பபோரோட்டத்் நுழத முடத்துக்
்டுமகோள்வதற்கோன அந்த அ் நுழழப்் நுழப நிரோகரித்தனர். ஒவ்்டுமவோரு
பள்ளித்து் நுழற ேோவட்டத்திலும் ஒரு உள்ளோட்சி ேோற்றி ேற்்டுமறோரு
உள்ளோட்சியின் வோக்ககள் அபத முட் நுழவ ஏற்றிருந்தன: அதோவது,
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்் நுழதத் ்டுமதோடர்வது; பள்ளிக் நுழளத் ்டுமதோடர்ந்து மூட
் நுழவப்பது.

பவ் நுழ்களின் வேலை நிறுத்த வோக்ககளின் கோரவி ஆணைேோக வியோழனன்று மூடப்பட்டருந்த பள்ளிக் நுழளக்
கோட்டும் வ் நுழரபடம்

2 March 2018
ஆசிரியர்கள் ேற்றும் அரசு பணியோளர்களின் ேருத்துவக் கோப்பீட்டு
்டுமச்களின் வேலை் நுழவ நிர்வகிக்கம் அரசு பணியோளர் கோப்பீட்டு ஆ் நுழவி ஆணையத்திற்க
(Public Employees Insurance Agency - PEIA) முழு நிதியுதவி வழங்கப்பட
பவண்டும் என்பபத ஆசிரியர்களின் ேத்திய பகோரிக்் நுழகயோகம்.
முன்பில்்களின் வேலைோதளவில் ேருத்துவச் ்டுமச்களின் வேலைவுகளின் ்டுமபரும் பங்் நுழக
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் முதுகில்
சுேத்துவதற்கோன முயற்சியோனது,
ஜன நோயக ேற்றும் கடயரசு கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளோலும்
ஆதரிக்கப்படும் ஒரு பதசிய ்டுமகோள்் நுழகயின் போகேோக உள்ளது.
ேருத்துவக் கோப்பீட்் நுழட அணுகவ் நுழதத் தடுப்பதன் மூ்களின் வேலைேோக
்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கத்தின் ஆயுள் கோ்களின் வேலைத்் நுழதக் க் நுழறப்பதற்கோன
திட்டப நோக்கடன் முயற்சிக்கப்படுகிறது — இந்த பிரச்சோரம், கறிப்போக
சமூக ்டும நருக்கடயோல் எரியூட்டப்பட்டு ஓபிபயோய்ட் பபோ் நுழதப்்டுமபோருள்
(opioid) ப நோயின் ் நுழேயேோக உள்ள அப்போ்களின் வேலைோசியோ (Appalachia)
பிரோந்தியத்தில் ஒரு  நோசகரேோன வடவத்் நுழத எடுத்துள்ளது.
ஆசிரியர்கள் மீது ்டுமபரும் அழுத்தம் திணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்் நுழத முடவுக்கக்
்டுமகோண்டு
வர,
அம்ேோநி்களின் வேலை
சட்டேன்றத்தின் கூடுத்களின் வேலைோன சூழ்ச்சிகளுடன் பசர்ந்து, ்டுமதோழிற்சங்க
அதிகோரத்துவம் அபரோதங்கள் விதிக்கம் அச்சுறுத்தல்க் நுழளயும் ேற்றும்
அரசின் த் நுழட அதிகோர ஆ் நுழவி ஆணைக் நுழளயும் கவி ஆணைக்கில் ்டுமகோண்டுள்ளது.
ஆனோல் இந்த பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்தின் உடனட வி் நுழளவு என்னவோக
இருந்தோலும், இது அ்டுமேரிக்கோவில் வர்க்க பபோரோட்ட பே்டும்களின் வேலைழுச்சியின்
்டுமதோடக்கத்் நுழதக் கறிக்கிறது.
பேற்க பவர்ஜீனியோ சம்பவங்கள், அ்டுமேரிக்கோவில் ்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்க
பபோர்கவி ஆணைம் அதிகரித்து வருவதற்கோன ப்களின் வேலை அறிகறிகளுடன்
்டுமபோருந்தி உள்ளன. அங்பக அரிபசோனோ, ஒக்்களின் வேலைபஹோேோ, டல்்களின் வேலைோஸ,
பிட்ஸபபர்க்
ேற்றும்
மி்டுமனயோ்டுமபோலிஸ
ஆசிரியர்களி் நுழடபய
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்கோன அ் நுழழப்பகள் விடப்பட்டுள்ளன, இவர்களுடன்
ஒக்்களின் வேலைபஹோேோ பபருந்து ஓட்டுனர்களும் உள்ளனர். ்களின் வேலைோஸ ஏஞ்சல்ஸ
பள்ளி உவி ஆணைவக ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள், பபருந்து ஓட்டுனர்கள் ேற்றும்
போதுகோப்ப ்டுமபோறுப்போளர்களி் நுழடபய திங்களன்று பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்த
ஒப்பதல் வோக்்டுமகடுப்ப  நடத்தப்பட உள்ளது. பேற்க பவர்ஜீனியோவில்
உள்ள நூற்றுக் கவி ஆணைக்கோன ஃப்ரோண்டயர் (Frontier) ்டுமதோ் நுழ்களின் வேலை்டுமதோடர்ப
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள் சனியன்று அவர்களின் ஒப்பந்தம் கோ்களின் வேலைோவதி ஆனதும்
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்தில்
இறங்கக்கூடும்.
நிறுவன
நிர்வோகிகளிடம்
் நுழகயூட்டு ்டுமபற்று ்டுமதோழிற்சங்க நிர்வோகிகளோல் நிர்பந்திக்கப்பட்ட
ஒப்பந்தங்க் நுழள இரத்து ்டுமசய்யுேோறு வோகனத்து் நுழற ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள்
அ் நுழழப்ப விடுத்துள்ளனர்.
அ்டுமேரிக்க எல்் நுழ்களின் வேலைகளுக்க ்டுமவளிபய, இந்தோண்டு பஜர்ேனி ேற்றும்
துருக்கியின் உப்களின் வேலைோகத்து் நுழற ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களது பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தங்கள்,
பிரோன்சில் விேோனத்து் நுழற ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள் ேற்றும் இங்கி்களின் வேலைோந்தில்
பல்க் நுழ்களின் வேலைக்கழக
விரிவு் நுழரயோளர்களின்
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தங்கள்
 நடந்துள்ளன.
்டுமசக்
கடயரசின்
ஸபகோடோ
வோகனத்து் நுழற
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள் பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்க அச்சுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஈரோன், துனிசியோ, ்டுமேோரோக்பகோ, கிரீஸ ேற்றும் பிற  நோடுகளிலும்
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர் பபோரோட்டங்கள் ்டுமவடத்திருந்தன.

வர்க்கப் பபோரோட்டத்தின் பே்டும்களின் வேலைழுச்சி, அடப்ப் நுழடயோன அரசியல்
பிரச்சி் நுழனக் நுழள
பேலுயர்த்துகிறது.
முத்களின் வேலைோவதோக,
சமூகம்
அடப்ப் நுழடயில் இனம் ேற்றும் போலினத்தின் அடப்ப் நுழடயிப்களின் வேலைபய
பிளவுபட்டுள்ளதோக ஜன நோயகக் கட்சி ேற்றும் அ் நுழதச் சுற்றி உள்ள
 நடுத்தர வர்க்க அ் நுழேப்பகளோலும் ஊக்கவிக்கப்படும் வோதத்் நுழத
ேறுத்து் நுழரக்கிறது.
ஜன நோயகக் கட்சியோல் “வருந்தத்தக்கவர்களின் கூடோரம்" என்று
கூறப்படும் ேற்றும் இனவோதிகளோக ேற்றும் பிற்பபோக்கவோதிகளோக
அவேதிக்கப்படும் அப்போ்களின் வேலைோசியோ ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள், ேற்ற எல்்களின் வேலைோ
பிளவுக் நுழளயும்
கடந்து
வர்க்க
பிரச்சி் நுழனக்கோக
பபோரோட
வருகின்றனர்.
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் கூட்டு
பபோரோட்டங்களோனது,
உள்ளோர்ந்து
அதற்க
விபரோதேோக
உள்ள
பபோலி-இடது
அ் நுழேப்பகளது அரசியலின் இன-போலியல்-போலின கட்ட் நுழேப்படன்
முரண்படுவதோல், ஆச்சரியத்திற்கிடமின்றி, அ் நுழவ  ந் நுழடமு் நுழறயளவில்
இந்த பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்் நுழதப் பறக்கணித்துள்ளன.
இரண்டோவதோக, எதிர்ப்பின் அதிகரிப்போனது, ப்களின் வேலை தசோப்தங்களோக
சுரண்டலுக்க எதிரோன எந்த்டுமவோரு எதிர்ப்் நுழபயும் ஒடுக்க ்டுமசயற்பட்ட
்டுமதோழிற்சங்க எந்திரத்துடன் ப நரடயோக ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்க் நுழள பேோதலில்
நிறுத்துகிறது.
பேற்க பவர்ஜீனிய ஆசிரியர்களது கிளர்ச்சிக்க ்டுமவறும் ஒரு
 நோளுக்க முன்னர் தோன், ேோநி்களின் வேலைம், உள்ளோட்சி ேற்றும்  நகரோட்சி
பணியோளர்களுக்கோன அ்டுமேரிக்க சம்பேளனத்தின் ஒரு வழங்கறிஞர்,
்டுமதோழிற்சங்கங்கள் என்ன பகோட்போட்டல் ்டுமசயல்படுகின்றன என்ப் நுழத
ஒளிவுே் நுழறவின்றி ்டுமவளிப்படுத்தினோர். Janus v. AFSCME இன்
வழக்கில் படவிட் பிட்டுமரக் உச்சநீதிேன்றத்தில் வோதோடு் நுழகயில்,
“்டுமதோழிற்சங்க
போதுகோப்ப,
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தங்கள்
இல்்களின் வேலைோேல்
சேநி் நுழ்களின் வேலைப்படுத்தும்,” என்று அறிவித்தோர். ்டுமதோழிற்சங்கங்களின்
ஸதிரப்போட்டற்க
உத்தரவோதேளிக்கம்
நிதி
இயங்கமு் நுழறகள்
இல்் நுழ்களின் வேலை்டுமயன்றோல், அங்பக “ நோ்டுமடங்கிலும் கூற முடயோதளவுக்க
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர் அ் நுழேதியின்் நுழேயின் பபரோபத்து" இருக்கம் என்றோர்.
்டுமதோழிற்சங்கங்கள், “்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் அ் நுழேப்பகள்" என்பதிலிருந்து
்டுமவகதூரம் வி்களின் வேலைகி, வர்க்க பபோரோட்டத்் நுழத ஒடுக்கவதற்கோன முக்கிய
இயங்கமு் நுழறகளோக உள்ளன. ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின்  ந்களின் வேலைன்க் நுழளப்
போதுகோக்கம் ஒரு இயக்கத்திற்க பதிய அ் நுழேப்பக் நுழள —அதோவது
்டுமதோழிற்சோ் நுழ்களின் வேலைகள், பவ் நுழ்களின் வேலையிடங்கள் ேற்றும் அண்் நுழடஅயலிடங்களில்
ஜன நோயகரீதியில்
கட்டுப்போட்் நுழடக்
்டுமகோண்டதும்
ேற்றும்
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களோப்களின் வேலைபய
வழி நடத்தப்படுவதுேோன
சோேோனிய
கழுக்க் நுழள—அ் நுழேப்பது அவசியேோகம்.
மூன்றோவதோக, ஒவ்்டுமவோரு தனித்தனி பபோரோட்டமும், ்டுமதோழி்களின் வேலைோள
வர்க்கத்தின் பரந்த பிரிவுக் நுழள உள்ளடக்கி அதன் ஆதரவு
அடத்தளத்் நுழத விரிவோக்கவதற்கோன தவிர்க்கவிய்களின் வேலைோத நிர்பந்தங்க் நுழள
எழுப்பகின்றன. பேற்க பவர்ஜீனியோவில், அபரோதங்கள் ேற்றும் த் நுழட
அதிகோர ஆ் நுழவி ஆணைக் நுழளக் கோட்ட விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்த்களின் வேலைோனது
நி்களின் வேலைக்கரி சுரங்க ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள், அரசு பணியோளர்கள், ஆ் நுழ்களின் வேலை
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள்,
ேருத்துவத்து் நுழற
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்கள்
ேற்றும்
ேோவி ஆணைவர்கள் ேற்றும் இ் நுழளஞர்க் நுழளக் ்டுமகோண்டு எதிர்க்கப்பட
பவண்டும். ஆளும் வர்க்கம் ேற்றும் அதன் முக் நுழேக் நுழள எதிர்க்க
பவண்டய பத் நுழவயோனது,
தவிர்க்கவிய்களின் வேலைோேல் ஒரு
்டுமபோது
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்கோன பகோரிக்் நுழக் நுழய எழுப்பகிறது.
 நோன்கோவதோக, ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் பபோரோட்டங்களோனது ஒன்று ேோற்றி
ஒன்றோக முத்களின் வேலைோளிேோர்களுக்க எதிரோன ப நரட பேோதலில் ேட்டும்
அவர்க் நுழள நிறுத்தவில்் நுழ்களின் வேலை, ேோறோக ஜன நோயக ேற்றும் கடயரசு
கட்சிகளுடனும் ேற்றும் முத்களின் வேலைோளித்துவ ஆளும் வர்க்கத்தின் அரசியல்
கருவிகளோக விளங்கம் ஒட்டு்டுமேோத்த அரசு எந்திரத்துடனும் பேோதலில்

நிறுத்துகிறது.
இந்த
பேோதல்
பேற்க
பவர்ஜீனியோவில்
உடனடயோனதோக உள்ளது, இங்பக ஆசிரியர்களின் சம்பளங்கள்
ேற்றும் சலு் நுழககள் ஒப்பந்த பபச்சுவோர்த்் நுழதகளில் இருந்து அல்்களின் வேலை,
ேோறோக சட்ட  நடவடக்் நுழககளோல் தீர்ேோனிக்கப்பட்டுள்ளன.
்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கத்தின் அ் நுழனத்துப் பிரிவுகளது பபோரோட்டங்களும்
பின்வரும்
ஒபரேோதிரியோன
அடப்ப் நுழட
பிரச்சி் நுழன் நுழயபய
உயர்த்துகிறது: யோர் ஆட்சி ்டுமசய்வது? சமூக, ்டுமபோருளோதோரக்
்டுமகோள்் நுழகயில் யோரு் நுழடய  ந்களின் வேலைன்கள் தீர்ேோனகரேோனதோக இருக்கம்?
இரு ்டுமபருவணிக கட்சிக் நுழளயும் கட்டுப்படுத்துகின்ற ்டுமபருநிறுவன
ேற்றும் நிதியியல் உயரடுக்கினரின்  ந்களின் வேலைன்களோ, அல்்களின் வேலைது சமூகத்தின்
்டுமசல்வ வளத்் நுழத உருவோக்ககின்ற ஆனோல் ஒவ்்டுமவோரு இடத்திலும்
சுரண்டப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகின்ற, ேக்கள் ்டுமதோ் நுழகயில் போரிய
்டுமபரும்போன்் நுழேயோக
உள்ள
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின்
 ந்களின் வேலைன்களோ?
ஒவ்்டுமவோரு வர்க்கப் பபோரோட்டத்தின் தர்க்கத்திலும் உள்ளடங்கி
உள்ளவோறு, முத்களின் வேலைோளித்துவ இ்களின் வேலைோபப நோக்க அ் நுழேப்பமு் நுழற் நுழய
தூக்கி்டுமயறிந்து ்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கம் அரசியல் அதிகோரத்் நுழதக்
் நுழகப்பற்றுவது அவசியேோகிறது.
“அரண்ே் நுழன சதியோ அல்்களின் வேலைது வர்க்க பபோரோட்டேோ,” என்ற கடந்த
ஆண்டு அறிக்் நுழகயில், உ்களின் வேலைக பசோசலிச வ் நுழ்களின் வேலைத் தளம் (WSWS)
கறிப்பிடு் நுழகயில், ்டுமவளியுறவு ்டுமகோள்் நுழக பிரச்சி் நுழனகள் மீது
் நுழேயமிட்டு, முத்களின் வேலைோளித்துவ ஆளும் உயரடுக்கிற்கள் அதிகரித்து
வருகின்ற கடு் நுழேயோன பேோதல்களின் பக்கவோட்டல், “ஆளும்
வர்க்கத்திற்கம் சமூகத் துன்பத்தின் பல்பவறு வடவங்களோல்
போதிக்கப்பட்டு வருகின்றதும் ேற்றும் அரசியல் வோழ்க்் நுழகயில் இருந்து
முற்றிலும்
அந்நியப்படுத்தப்பட்டருக்கின்றதுேோன
பரந்த
்டுமபருந்திரளோன ேக்களோன ்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கத்துக்கம் இ் நுழடபய
முற்றிலும் ேோறுபட்ட பேோதல் உருவோகிக் ்டுமகோண்டருக்கிறது.”
இந்த பேோதல் இப்பபோது பகிரங்கேோகபவ ்டுமவடக்கத் ்டுமதோடங்கி
உள்ளது.
உ்களின் வேலைக முத்களின் வேலைோளித்துவ
ேற்றும் ஏகோதிபத்தியத்தின்
் நுழேயேோன அ்டுமேரிக்கோவில் எழுந்துள்ள ்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்க
பபோரோட்டத்தின்
எழுச்சி,
சர்வபதச
அளவில்
அரசிய் நுழ்களின் வேலை
அதிர்வுக்கள்ளோக்கம். அது முத்களின் வேலைோளித்து ஆளும் உயரடுக்கின்
அ் நுழனத்து கவி ஆணைக்கீடுக் நுழளயும் திட்டங்க் நுழளயும் தகர்க்கம். அது
பதசிய பபரினவோதத்தின் ்டுமசல்வோக்் நுழக ஆழேோக ப்களின் வேலைவீனப்படுத்தும்
என்பபதோடு,
சர்வபதச
வர்க்க
ஐக்கியத்தின்
உவி ஆணைர்் நுழவப்
ப்களின் வேலைப்படுத்தும். அது சேத்துவமின்் நுழே, ஒடுக்கமு் நுழற, ஏகோதிபத்திய
பபோர் ேற்றும் எபதச்சதிகோரத்திற்க எதிரோக பபோரோடுவதற்கோக ஒரு
வழி் நுழய எதிர்ப நோக்கி வரும் ்டுமபருந்திரளோன ்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் ஒரு
பதிய ஈர்ப்ப துருவத்் நுழத உருவோக்கம்.
அரசோங்கம் ேற்றும் ்டுமபருநிறுவன தணிக்் நுழககளுக்க இ் நுழடயிலும்,
உ்களின் வேலைக
பசோசலிச
வ் நுழ்களின் வேலைத்
தளம்
பேற்க
பவர்ஜீனிய
ஆசிரியர்களி் நுழடபய ஒரு போரிய வோசகர்க் நுழள ்டுமவன்றுள்ளது. பேற்க
பவர்ஜீனியோவில்
விற்றுத்
தள்ளப்பட்ட
உடன்படக்் நுழக் நுழய
ேறுத்தளிக்கேோறு  நோம் விடுத்த அ் நுழழப்ப அம்ேோநி்களின் வேலைம் எங்கிலும்
ஆயிரக் கவி ஆணைக்கோன ஆசிரியர்க் நுழள எட்டயுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கோன
ஆதர் நுழவ ்டுமதோழி்களின் வேலைோள வர்க்கத்தின் அ் நுழனத்து பிரிவுகளி் நுழடபயயும்
பரந்தளவில்
விரிவோக்கவதும்,
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தம்
்டுமசய்யும்
்டுமதோழி்களின் வேலைோளர்களின் வர்க்க  நன் நுழவ உயர்த்துவதும், பபோரோட்டத்தோல்
முன் வந்திருக்கம் அரசியல் பிரச்சி் நுழனக் நுழளத் ்டுமதளிவுபடுத்துவதும்,
ேற்றும்
அ்டுமேரிக்கோவில்
ேட்டுேல்்களின் வேலை
உ்களின் வேலைகம்
முழுவதிலும்
முத்களின் வேலைோளித்துவத்திற்க எதிரோன பசோசலிசத்திற்கோன பபோரோட்டத்திற்கம்
இந்த
பவ் நுழ்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்கம்
இ் நுழடயி்களின் வேலைோன
்டுமதோடர்் நுழப
விளங்கப்படுத்தவும் ்டுமசய்வபத பசோசலிச சேத்துவக் கட்சி (SEP)
ேற்றும் சமூக சேத்துவத்திற்கோன சர்வபதச இ் நுழளஞர் ேற்றும்
ேோவி ஆணைவர் அ் நுழேப்பின் (IYSSE) பணியோகம்.

