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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இரயில்வ்வே த தொழிலதொளர்கள் மற்றும
விமதொன ஊழியர்களின
வ்வேேலலநிறுத் ங்கள் பிரதொனேலள
முடக்குகினறன
By our correspondents,

இரயில்வ்வே

த தொழிலதொளர்கள்
மற்றும்
ஏர்
பிரதொன்ஸ
ஊழியர்களின் வ்வே வேலலநிறுத் த் தொல் பிரதொன்ஸ தல் பிரான்ஸ் செவ்்வேதொயன்று
முடங்கிப் வகதொனத, கதொரிஸின் தப்புரவுத் த தொழிலதொளர்கள்,
மின் நி வேலலயத் த தொழிலதொளர்கள் மற்றும் மதொண்வேர்களும்
வகதொரதொட்டத்தில் இறங்கினர்.
1,50,000
த தொழிலதொளர்களில்
மூன்றில்
ஒரு
கங்கினர்
வ்வே வேலலநிறுத் த்தில் கங்தகடுத் தொக அரசின் இரயில்வ்வே
நிறு்வேனமதொன SNCF த ரிவித் த. இரயில்வகதொக்கு்வேரத்தக்கு
விர்க்கவியலதொ ,
இரயில்்வேண்டியில்
வ்வே வேலலதல் பிரான்ஸ் செய்யும்
த தொழிலதொளர்கள் மத்தியில், இந்
கங்வகற்பு, கணில் பிரான்ஸ் செமதொய்
அதிகமதொக, கிட்டத் ட்ட 50 ல் பிரான்ஸ் செ வீ மதொக இருந் த.

4 April 2018

நதொட்கள்
வ்வே வேலலநிறுத்
நட்வேடிக் வேலக
அடுத்
மூன்றுநதொட்களுக்கு வ்வே வேலலக்குச் தல் பிரான்ஸ் செல்்வேத என இந்
வகதொரதொட்டம் நடக்கவிருக்கிறத.
வ்வே வேலலநிறுத் த்தின் கதொரணத் தொல் ஏர் பிரதொன்ஸ அ ன்
நீண்ட தூர மற்றும் மத்திய தூர விமதொனங்களில் மூன்றில்
ஒரு ககுதி வேலய இரத்த தல் பிரான்ஸ் செய்ய வநரிட்டத, உள்நதொட்டு
விமதொனங்களில் கதொதியும் இரத் தொயின. ஏப்ரல் 10 மற்றும் 11
வ திகளுக்கு
வமலதிக
வ்வே வேலலநிறுத் ங்கள்
திட்டமிடப்கடுகின்றன.
ஏர் பிரதொன்சிலதொன வ்வே வேலலநிறுத் ம் ஊதிய உயர்வில் க்வேனம்
குவித்திருக்கும் நி வேலலயில், இரயில்கதொ வேல
த தொழிலதொளர்கள்
ஜனதொதிகதி மக்வரதொனின் அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத்தடன் வநரடியதொன ஒரு
அதிகதொர
வமதொ லில்
ஈடுகட்டிருக்கின்றனர்.
மக்வரதொன்
இரயில்வ்வே வேலய
னியதொர்மயமதொக்கு்வே ற்கும்,
இரயில்
கதொ வேல க வேலள மூடு்வே ற்கும், வ்வே வேலலக வேலளக் கு வேலறப்க ற்கும்,
இரயில்
த தொழிலதொளர்க வேலள
வ்வே வேலலநீக்கத்தில்
இருந்த
கதொதகதொக்கின்ற மற்றும் அ்வேர்களுக்கு ஒரு ஓய்வூதியத் வேல
உத்திர்வேதொ ம்
தல் பிரான்ஸ் செய்கின்ற
ல் பிரான்ஸ் செட்டப்பிரி வேல்வே
ஒழிப்க ற்கும்
மு வேலனந்த ்வேருகிறதொர்.
“இத

கதொரிஸ Saint-Lazare நி வேலலயத்தில் வ்வே வேலலநிறுத் ம் தல் பிரான்ஸ் செய்யும் இரயில்கதொ வேல
த தொழிலதொளர்கள்

இரயில்்வேண்டி ஓட்டுநர்களில் எழுகத்திவயழு ல் பிரான்ஸ் செ வீ ம் வகரும்
கயணச்சீட்டு
கரிவல் பிரான்ஸ் செதொ கர்களில்
69
ல் பிரான்ஸ் செ வீ ம்
வகரும்
வ்வே வேலலநிறுத் த்தில் இறங்கியிருந் னர். இ ன் கதொரணத் தொல்,
எட்டுக்கு ஏழு நீண்ட தூர இரயில்்வேண்டிகளும் (TGV),
பிரதொந்திய இரயில்கள் ஐந்தில் நதொன்கும் மற்றும் உள்ளூர்
இரயில்களில் மூன்றில் இரண்டும் இரத்த தல் பிரான்ஸ் செய்யப்கட்டன.
இரயில்்வேண்டி
இரத்தக்கள்
பு னன்றும்
அதிகமதொகவ்வே
இருக்கும் என்று SNCF கருதகிறத. அடுத்
மூன்று
மதொ ங்களுக்கு,
இரயில்கதொ வேல
த தொழிலதொளர்கள்
மத
வகதொரதொட்டத் வேல

த தொடர்்வே ற்கு

விரும்புகின்றனர்.

இரண்டு

எங்களத
வ்வே வேலலக வேலள
வமலும்
வமலும்
கதொதகதொப்கற்ற தொக
ஆக்கும்,
எங்களுக்கு
இருக்கும்
கதொதகதொப்புக வேலள
நதொங்கள்
இழந்த
விடுவ்வேதொம்;
மு லதொளிகளின் கரு வேலணயில் ்வேதொழும்கடி விடப்கடுவ்வேதொம்.
இத
ஏற்கமுடியதொ தொகும்!”
என்று
கதொரிஸில்
வ்வே வேலலநிறுத் த்தில் ஈடுகட்டிருக்கும் யதல் பிரான்ஸ் செஃப் என்ற ஒரு
இரயில்்வேண்டித் த தொழிலதொளி உலக வல் பிரான்ஸ் செதொல் பிரான்ஸ் செலில் பிரான்ஸ் செ ்வே வேலலத்
ளத்திடம் த ரிவித் தொர்.
இத த்வேறுமவன அ்வேர்களத நலன்கள் ல் பிரான்ஸ் செம்கந் ப்கட்டத
மட்டுமல்ல, ஒட்டுதமதொத்
த தொழிலதொள ்வேர்க்கத்தின் ல் பிரான்ஸ் செமூக
ல் பிரான்ஸ் செதொ  வேலனக வேலளயும் தகதொதச் வல் பிரான்ஸ் செ வேல்வேக வேலளயும் கதொதகதொப்கத
குறித் தொகும்
என்க வேல
இரயில்வ்வே
த தொழிலதொளர்கள்
நன்கறிந்த  வேல்வேத்தள்ளனர்.
கிவயதொம் என்ற இன்னுதமதொரு இரயில்வ்வே த தொழிலதொளி உலக

வல் பிரான்ஸ் செதொல் பிரான்ஸ் செலில் பிரான்ஸ் செ

்வே வேலலத்

ளத்திடம்

இவ்்வேதொறு

கூறினதொர்:

“ல் பிரான்ஸ் செமூகத்தின்

அத்  வேலன பிரிவுகளுக்கும் எதிரதொக அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கம்
தொக்கு ல்
நடத்தகிறத
என்க தொல் தொன்
நதொன்
ஆர்ப்கதொட்டத்தில்
இறங்கியிருக்கிவறன்.
இரயில்்வேண்டித்
த தொழிலதொளர்கள்,
உயர்நி வேலலப்
கள்ளி
மற்றும்
கல்க வேலலக்கழக மதொண்வேர்கள், மருத்த்வேம வேலன ஊழியர்கள்
மற்றும் ஒட்டுதமதொத் தகதொத மற்றும் னியதொர் த வேலறகளின்
மீதம்

தொக்கு ல் நடக்கிறத.”

கிவயதொம்
த தொடர்ந் தொர்,
“இப்வகதொத
இரயில்்வேண்டித்
த தொழிலதொளர்களுக்கு எதிரதொக ஒரு வநரடித்
தொக்கு ல்
நடக்கிறத,
அ ற்குத்
தொன்
அத்த தொழிலதொளர்கள்
எதிர்வி வேலனயதொற்றுகிறதொர்கள், இத அ்வேர்களுக்குப் பின்னதொல்
ஒரு
பிரம்மதொண்டமதொன
அணிதிரட்ட வேலல
எழுப்பிக்
தகதொடுத்திருக்கிறத. ஏ தொ்வேத தொன்று நடந் தொக வ்வேண்டும்,
அத இப்வகதொத தொன் நடக்க முடியும். ஒரு்வேர், இன்தனதொரு
ல் பிரான்ஸ் செமூகம் குறித்த சிந்திக்க வ்வேண்டும், பிரதிகலிக்க வ்வேண்டும்,
பிரச்சி வேலன வேலய ஒரு ல் பிரான்ஸ் செர்்வேவ ல் பிரான்ஸ் செக் கண்வணதொட்டத்தில் இருந்த
சிந்திக்க
வ்வேண்டும்.
பிரதொன்சில்
நமக்கு
மட்டுமதொன
பிரச்சி வேலனகள் அல்ல, மதொறதொக ஐவரதொப்கதொ முழு்வேதிலும்,
உலதகங்குமதொன நதொடுகளில் இருக்கின்ற பிரச்சி வேலனகளதொகும்
இ வேல்வே. நமத அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் வேல
எதிர்த்த நதொம் வகதொரதொட
முடியும் எனக் கதொட்டு்வே ன் மூலமதொக மற்ற நதொடுகளில்
இருக்கும்
த தொழிலதொளர்கள்
அ்வேர்களத
தல் பிரான்ஸ் செதொந்
அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கங்களுக்கு எதிரதொகப் வகதொரதொடு்வே ற்கு நம்மதொல்
உத்வ்வேகமளிக்க முடியும். அ வேலன்வேரும் ஒன்றுகடும்வகதொத,
மு லதொளித்த்வேத்திற்கு எதிரதொன ஒரு வகதொரதொட்டத்தில், நம்மதொல்
த்வேற்றி கதொண முடியும்.”

கல்க வேலலக்கழகங்களில் அனுமதிக் கட்டுப்கதொடுகளுக்கு எதிரதொக கதொரிஸில்
மதொண்வேர்கள் ஆர்ப்கதொட்டம் தல் பிரான்ஸ் செய்கின்றனர்

அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கம் இந்
வ்வே வேலலநிறுத் த் வேல
அதிகதொரத்திற்கதொன
ஒரு
வகதொரதொட்டமதொக
கருதியிருக்கிறத.
“அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கமும்
நதொடதொளுமன்றமும்
அ்வேசியமதொன
சீர்திருத் ங்க வேலள
வமற்தகதொள்ள
தீர்மதொனம்
பூண்டிருக்கின்றன”
என்று
அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் ரப்பில் SNCF சீர்திருத் த்திற்குப் தகதொறுப்கதொன
Jean-Baptiste
Djebbari
த ரிவித் தொர். “ஒரு கடு வேலமயதொன
த தொழிலதொளர் ல் பிரான்ஸ் செச்ல் பிரான்ஸ் செர வேல்வே நதொங்கள் எதிர்கதொர்க்கிவறதொம்.”
மக்வரதொனும்
அ்வேரத
அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கமும்
மிக
அதிகமதொய்
கணயத்தில் இருப்க தொக கழ வேலம்வேதொ தல் பிரான்ஸ் செய்தித் தொளதொன Le
கருத்திட்டத. இதில் பின்்வேதொங்கினதொல், ஏ வேலனய
த வேலறகளிலதொன சீர்திருத் த் திட்டங்களும்  வேலகவிடவ்வேண்டிய
நி வேலல தொன் ஏற்கடும்.
Figaro

தல் பிரான்ஸ் செவ்்வேதொயன்று, வ்வே வேலலநிறுத் ம் தல் பிரான்ஸ் செய்
த தொழிலதொளர்களத
ஆர்ப்கதொட்டங்கள்
பிதரஞ்சு
நகரங்கள்
கல்வேற்றிலும்
ந வேலடதகற்றன. தகதொதக் கல்வியில், கல்வித் த வேலற அ வேலமச்ல் பிரான்ஸ் செர்
Frédérique
Vidal
தகயரில்
த தொடுக்கப்கட்டிருக்கும்
தொக்கு ல்களுக்கு எதிரதொகப் வகதொரதொடுகின்ற ஏரதொளமதொன
மதொண்வேர்களும்
இத்த தொழிலதொளர்களுடன்
இ வேலணந்த
தகதொண்டனர்.
கல்க வேலலக்கழகங்களில்
கதின்்வேயதினர்
கலருக்கும் கல்வி கற்க வேல வய ல் பிரான்ஸ் செதொத்தியமற்ற தொக்குகின்ற
்வே வேலகயிலதொன ஒரு த ரிவு அனுமதி ந வேலடமு வேலற அறிமுகம்
தல் பிரான்ஸ் செய்யப்கடுகிறத.

“வ ர்ந்த டுப்பு வ்வேண்டதொம்”

இந் Vidal ல் பிரான்ஸ் செட்டத் வேல திரும்கப் தகறக் வகதொரி ஏரதொளமதொன
பிதரஞ்சு
கல்க வேலலக்கழகங்களில்
வ்வே வேலலநிறுத் ங்களும்
முற்று வேலகப்
வகதொரதொட்டங்களும்
இப்வகதொத
ந வேலடதகற்று
்வேருகின்றன. Montpellier நகரில், மதொர்ச் 23 அன்று, முகத் வேல
ம வேலறத்தக் தகதொண்ட அடியதொட்கள் உள்ளிருப்புப் வகதொரதொட்டம்
நடத் ப்கட்ட ஒரு விரிவு வேலர அரங்கில் ஊடுருவி, அந்
மதொண்வேர்க வேலள
அடித்த
உ வேல த்த
்வேலுக்கட்டதொயமதொக
த்வேளிவயற்றிய ல் பிரான்ஸ் செம்க்வேத் வேல
அடுத்த வமதொ ல் வமலும்
தீவிரப்கட்டத. ஒரு ்வேதொரத்திற்குப் பின்னர், டீனும் ஒரு ல் பிரான்ஸ் செட்டப்
வகரதொசிரியரும்
தொன்
இந்
தொக்கு  வேலல
ஒழுங்க வேலமத்திருப்க தொக ல் பிரான்ஸ் செந்வ கம் எழுப்கப்கட்டத.
கதொரிஸ ஆர்ப்கதொட்டத்தில் உலக வல் பிரான்ஸ் செதொல் பிரான்ஸ் செலில் பிரான்ஸ் செ ்வே வேலலத் ளத்திடம்
வகசிய யதல் பிரான்ஸ் செஃப், அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கம் தூக்கிவீல் பிரான்ஸ் செப்கட முடியும் என்று
நம்புகிறதொர். “இந்
இயக்கத்தின் வநதொக்கம் அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் வேல
அகற்று்வே தொகும்.
இந்
அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் வேல
வீழ்த்தகின்ற
்வே வேலரயில் நதொம் ஒன்றுகூடி தல் பிரான்ஸ் செயலூக்கத்தடன் இருக்க
வ்வேண்டும்.
தகதொதச்
வல் பிரான்ஸ் செ வேல்வேகள்
அ வேலனத்திலும்
கயன்கடுத்தக்வேர்களுக்கும் ல் பிரான்ஸ் செரி த தொழிலதொளர்களுக்கும் ல் பிரான்ஸ் செரி
இரண்டு வகருக்குவம இத கயங்கர ஆகத் தொக நிற்கிறத.”
த தொழிலதொளர்களின் ஒரு கர்வேலதொன அணிதிரள்வின் மூலம்
மட்டுவம இத ல் பிரான்ஸ் செதொத்தியம் என்று அ்வேர் த ரிவித் தொர்.
“நம்மதொல் இந் ப் வகதொரதொட்டத்தில் த்வேல்ல முடியும்” என்றதொர்
அ்வேர். “மக்க வேலள நதொம் எவ்்வேதொறு அணிதிரட்டுகிவறதொம்
என்க வேல மட்டுவம அத ல் பிரான்ஸ் செதொர்ந்திருக்கிறத. நதொம் அதிகமதொய்
அணிதிரளும் மட்டத்திற்கு, இந் அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் வேல த் டுத்த
நிறுத்த்வே ற்கதொன ்வேதொய்ப்பும் நமக்கு அதிகமதொய் இருக்கும்.”

"அத
ல் பிரான்ஸ் செதொத்தியவம:
நதொம்
ஏற்கனவ்வே
1995
இல்
கண்டிருக்கிவறதொம்,
அணிதிரள்வு
மிகப்
தகரி தொக
இருக்கும்வகதொத, அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத் வேல அகற்று்வேத ல் பிரான்ஸ் செதொத்தியமதொனத.
மக்வரதொன் ஒன்றும் பூமியின் கடவுள் இல் வேலல. நதொட் வேலட அ்வேர்
நடத் லதொம், ஆனதொல் மக்கள்
தொன் இ வேலறயதொண் வேலமயதொக
இருக்கிறதொர்கள்.
நதொம்
அணிதிரண்டு
்வேலி வேலமயுடன்
இருக்கின்ற ்வே வேலரயில், நம்மதொல் விடயங்க வேலள மதொற்ற
முடியும்.
மதொண்வேர்கள்,
அஞ்ல் பிரான்ஸ் செல்
த தொழிலதொளர்கள்,
ஆம்புலன்ஸ ஓட்டுநர்கள், Carrefour த தொழிலதொளர்கள் என
மற்ற்வேர்களுடன் நதொம் கரம் வகதொர்க்க வ்வேண்டும். எல்வலதொரும்
கதொதிக்கப்கட்டிருக்கிறதொர்கள்:
இன்று
இரயில்்வேண்டி
த தொழிலதொளர்கள், நதொ வேலள வ்வேதறதொரு த வேலற கதொதிக்கப்கடும்.”
இன்தனதொரு
ஜனதொதிகதித்

கக்கத்தில்,
த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செங்கங்கள்,
அ வேல்வே
வ ர் லில் ஆ ர்வேளித்திருந்
மக்வரதொனின்

அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கம் வீழ்ச்சிய வேலடயதொமல்
இருக்கின்றன.

டுப்க ற்கு தீர்மதொனத்தடன்

இரயில்கதொ வேல வ்வே வேலலநிறுத் த்திற்கு அ வேலழப்பு விடுத் CFDT
தகதொதச் தல் பிரான்ஸ் செயலரதொன வலதொவரதொன்ட் வகர்வஜ, இரயில்வ்வே
த தொழிலதொளர்களின் ல் பிரான்ஸ் செட்டப்பிரிவில் மதொற்றம் த தொடர்கதொக SNCF
உடன் வகச்சு்வேதொர்த் வேல நடத் விரும்பு்வே தொக த ரிவித் தொர்.
“இரயில்வ்வே த தொழிலதொளர்களின் ல் பிரான்ஸ் செட்டப்பிரி வேல்வே அபிவிருத்தி
தல் பிரான்ஸ் செய்்வே ற்கு உங்களுக்கு என்ன தல் பிரான்ஸ் செய்ய வ்வேண்டியிருக்கிறத
என்க வேல ப் கதொர்க்க வ்வேண்டும், ஆனதொல் அ்வேர்க வேலளக் குற்றம்
ல் பிரான்ஸ் செதொட்டு்வேதின் மூலமும் ஒதக்கி  வேல்வேப்க ன் மூலமுமதொய்
அல்ல” என்றதொர் அ்வேர்.
ஒரு தகரும் வமதொ  வேலல
விர்ப்க ற்கு அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கம் ல் பிரான்ஸ் செமரல் பிரான்ஸ் செம்
தல் பிரான்ஸ் செய்த தகதொள்ள வ்வேண்டும் என்று FO ல் பிரான்ஸ் செங்கத்தின்
 வேலல்வேரதொன வஜதொன் குவளதொட்  வேலமய்யி அறிவுறுத்தினதொர்.
“ல் பிரான்ஸ் செமூக கதொலநி வேலல மதொறிக் தகதொண்டிருக்கிறத, புல் கதொய்ந்த
இருக்கிறத, அ வேல ப் கற்ற  வேல்வேப்க ற்கு அதிக வநரம்
பிடிக்கதொத” என்றதொர் அ்வேர்.
நி வேலறய இருக்கின்றன.”

“பிரச்சி வேலனயதொன

ககுதிகள்

வகதொட்டிச்
ல் பிரான்ஸ் செங்கமதொன
CGT
இன்
“வகதொரதொட்டங்களின்
ஒருங்கி வேலணப்பு” என்க தொக தல் பிரான்ஸ் செதொல்லப்கடு்வே வேல
 வேலமய்யி
கடு வேலமயதொக எதிர்த் தொர். யதொரும் “வமம்கடுத்திக் தகதொண்டு”
வகதொகக் கூடதொத என்றதொர் அ்வேர். “ல் பிரான்ஸ் செமூக கதொலநி வேலல” வேலய
கணிக்க முடியதொத. “கல்வ்வேறு பிரச்சி வேலனப் ககுதிகள்

இருப்க ன்

அர்த் ம்

அ வேல்வே

அ வேலனத்தம்

ஒன்றுவல் பிரான்ஸ் செர

வ்வேண்டும் என்க ல்ல” என்று கல்வ்வேறு வகதொரதொட்டங்க வேலளயும்
னி வேலமப்கடுத்தகின்ற
னத
வநதொக்கத் வேல
நியதொயப்கடுத்தகின்ற வி மதொய் அ்வேர் த ரிவித் தொர்.
தகதொத்வேதொக “வகதொர்க்குண” ல் பிரான்ஸ் செங்கமதொக கதொட்டிக்தகதொள்ளும்
CGT யும்
கூட
வ்வே வேலலநிறுத்
இயக்கத் வேல
விரிவுகடுத்த்வே ற்கு
மறுக்கிறத.
கத்த
நதொட்களுக்கு
ஒவரதயதொரு இரயிலும் கூட நகரதொமல் கதொர்த்தக் தகதொள்ள
வ்வேண்டும் என்ற ஒரு இரயில்கதொ வேல
த தொழிலதொளியின்
வகதொரிக் வேலக வேலய ல் பிரான்ஸ் செங்கம் வ்வே வேலலநிறுத் ங்க வேலள வமலிருந்த
உத் ரவிட
முடியதொத
என்ற
சிடுமூஞ்சித் னமதொன
முகதொந்திரத்தின் வகரில் லீல் என்ற இடத்தில் ஒரு CGT
நிர்்வேதொகி மறுத்த விட்ட வேல Le Monde வமற்வகதொளிட்டத.
ஏற்கனவ்வே நதொம் குறிப்பிட்ட இரயில்கதொ வேல த தொழிலதொளியதொன
கிவயதொம் த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செங்கங்கள் மீத ல் பிரான்ஸ் செந்வ கம் தகதொண்டிருந் தொர்.
“த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செங்கங்க வேலளப் தகதொறுத் ்வே வேலர, சில ல் பிரான்ஸ் செமயங்களில்
ஒரு இயக்கத் வேல க் கட்டிதயழுப்பு்வேதில் அ வேல்வே மிகவும்
கயனுள்ள வேல்வேயதொக இருக்கலதொம்” என்றதொர் அ்வேர். “ஆனதொல்
பின்னர் அ்வேர்கள் த தொடர்கதொக நதொம் எந் ப் பிர வேலமக வேலளயும்
தகதொள்ள முடியதொத. ஒரு கட்டத்தில் அ்வேர்கள்
மத
அதிகதொரத்த்வே ல் பிரான்ஸ் செலு வேலகக வேலளப் கதொதகதொத்தக் தகதொள்்வே ற்கதொக
இயக்கத் வேல க்
கதொட்டிக்
தகதொடுப்கதொர்கள்.
நதொம்
த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செங்கங்க வேலளத்
தொண்டி,
இன்னும்
முன்வனறிப்
வகதொ்வே ற்கு யதொரதொக இருக்க வ்வேண்டும். த தொழிலதொளர்கள்
முன்வனறிச் தல் பிரான்ஸ் செல்ல உடன்கடுகின்ற தூரம் ்வே வேலரயில், நதொம்
அ வேல ச் தல் பிரான்ஸ் செய் தொக வ்வேண்டும். த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செங்கங்கவளதொ அல்லத
சீர்திருத் ்வேதொ க் கட்சிகவளதொ அல்லத அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கவமதொ, யதொரும்
நமத
கதொ வேல யில்
முட்டுக்கட் வேலடகள்
வகதொட
நதொம்
அனுமதிக்கக் கூடதொத. த தொழிலதொளர்கள் மக்கதொக தொமதொகவ்வே
ஒழுங்க வேலம்வே ன் மூலமதொகவ்வே இந்
முட்டுக்கட் வேலடக வேலள
நம்மதொல் தொண்டிச் தல் பிரான்ஸ் செல்ல முடியும்.
அ்வேர் வமலும் வல் பிரான்ஸ் செர்த்தக் தகதொண்டதொர், “எ வேல யும் தகறு்வே ற்கு
அரல் பிரான்ஸ் செதொங்கத்தடன்
வகச்சு்வேதொர்த் வேல
நடத்த்வே ல்ல
்வேழி
என்கத
நிச்ல் பிரான்ஸ் செயம்.
வீதிகளிலும்
த தொழிற்ல் பிரான்ஸ் செதொ வேலலகளிலும்
அணிதிரளு்வே ன் மூலமதொக மட்டுவம அதிகமதொய் மக்வரதொ வேலன
த்வேல்ல முடியும். நதொம் ஒன்றுகட்டு நிற்க வ்வேண்டும்,
பிளவுகடக் கூடதொத. ஒட்டுதமதொத் மதொன த தொழிலதொளர்களத
வகதொரதொட்டத்தின் மூலமதொக மட்டுவம நம்மதொல் எ வேல யும்
ல் பிரான்ஸ் செதொதிக்க முடியும்.”

