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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

தொழழிற்சங்கங்ககள்களை மீற, ஏர் பிிரழன்ஸ
தொழழிலழ்களைர்கள் ஒப்பந்ொ நிிரழகரிப்புக்க
வழக்களிக்கின்றனர்
By Alex Lantier,
வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்துேரும் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் ஏப்் ஏர் பிரல் 16
அன்று தலைலைமை நிர்ேம் ஏர் பிராக அதிகம் ஏர் பிராரிகாரியம் ஏர் பிரான Jean-Marc Janaillac ைமைற்றும்
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்களம் ஏர் பிரால் முன்லேக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்லத நி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராகரிப்பதற்க
ஆத் ஏர் பிரேம் ஏர் பிராக
55
ம் செதவீதம்
ேல் ஏர் பிர
ேம் ஏர் பிராக்களித்துள்ளதம் ஏர் பிராக
் சேள்ளிக்கிழலைமைகாரியன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ேம் ஏர் பிராக்களிப்பில் 80
ம் செதவீதத்திற்கம் அதிகைமைம் ஏர் பிரான ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் பங்கபற்றியிருந்தனர்.
முன்லேக்கப்பட்ட
ஒப்பந்தம்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கலள
அேைமைதிக்கம்
ேலகயிைம் ஏர் பிரானதம் ஏர் பிராக இருந்தது. ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்களின் ஓலம் செ் சகாரியழுப்பம் ஏர் பிராத
ஆத் ஏர் பிரவுடன் Janaillac ஆல் முன்லேக்கப்பட்ட இது  இது நம் ஏர் பிரான்க ேருட
கம் ஏர் பிராைத்தில்
் சேறும்
ஏழு
ம் செதவீத
ஊதிகாரிய
அதிகரிப்புக்கம் ஏர் பிராய்
ஆவைம் ஏர் பிராம் செலனகாரியளித்தது.
் சம் சென்ற
ஆண்டில்
1
பில்லிகாரியன்
யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்களுக்கம் அதிகைமைம் ஏர் பிராய் ம் செம் ஏர் பிராதலன அளவிைம் ஏர் பிரான இைம் ஏர் பிராபத்லதப்
பதிவு் சம் செய்த பின்னர், ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் நிர்ேம் ஏர் பிராகைமைம் ஏர் பிரானது தனக்க 67 ம் செதவீதம்
ேல் ஏர் பிரயில் இ் ஏர் பிரட்லட இைக்க ஊதிகாரிய அதிகரிப்புகலள அளித்துக்
் சகம் ஏர் பிராண்டது. ஒட்டு் சைமைம் ஏர் பிராத்த ஊதிகாரிய ைமைட்டங்கலள ஒவ் ஏர் பிரகாரியடிகாரியம் ஏர் பிராகக்
கலறக்கம் ் சபம் ஏர் பிராருட்டு ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கலள கலறந்த-் சம் செைவு துல
விைமைம் ஏர் பிரானநிறுேனங்களுக்க  இது நகர்த்திகாரியதன் மூைம் இந்த இைம் ஏர் பிராப அதிகரிப்பு
ம் செம் ஏர் பிராதிக்கப்பட்டது.
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் நிர்ேம் ஏர் பிராகம் ைமைற்றும் பி் ச் ஏர் பிரஞ்ச
அ் ஏர் பிரம் செம் ஏர் பிராங்கத்திடம் இருந்து ைமைட்டுைமைல்ை, ஒப்பந்தத்திற்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக
வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்ேதற்கம் ஏர் பிராக அேர்கலளக் கண்டனம் ் சம் செய்தவதம் ஏர் பிராடு
அேர்கள் அதற்க ஒப்புதைளிக்க வேண்டும் என்று வகம் ஏர் பிராரிகாரிய
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க நிர்ேம் ஏர் பிராகிகளிடம் இருந்தம் ஏர் பிரான மி் ஏர் பிரட்டல்கலளயும் மீறி இந்த
ஒப்பந்த் சைமைம் ஏர் பிராழிலே எதிர்த்து ேம் ஏர் பிராக்களித்தனர்.
விைமைம் ஏர் பிரான ஓட்டிகள் ் சபருைமைளவில் இந்த ஒப்பந்தத்திற்க ஒப்புதைளித்து
ேம் ஏர் பிராக்களித்ததம் ஏர் பிராக கூறப்படுகின்ற நிலையில், விைமைம் ஏர் பிரான சிப்பந்திகள் ைமைற்றும்
ப் ஏர் பிரம் ஏர் பிராைமைரிப்புத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் பம் ஏர் பிராரிகாரிய அளவில் அதற்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக
ேம் ஏர் பிராக்களித்ததம் ஏர் பிராகத் ் சதரிகிறது. இந்த நிறுேனத்தில் 3,500 விைமைம் ஏர் பிரான
ஓட்டிகளும், 13,000 விைமைம் ஏர் பிரான சிப்பந்திகளும் ைமைற்றும் 32,000 தல் ஏர் பிரத்தள
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களும் பணிபுரிகின்றனர். திறத்வதர்ச்சியுலடகாரிய விைமைம் ஏர் பிரானகள்
 இது நல்ை ஊதிகாரியம் ் சபறுகின்ற அவதவ இது ந் ஏர் பிரத்தில், நிறுேனத்தின் மிகப்
் சபரும்பம் ஏர் பிரான்லைமைகாரியம் ஏர் பிரான
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள்
அதிக
ஊதிகாரியைமைளிக்கப்படம் ஏர் பிராதேர்களம் ஏர் பிராய்
இருக்கின்றனர்.
ேரிக்க-முந்லதகாரிய
ைமைம் ஏர் பிராதம் ஏர் பிராந்தி் ஏர் பிர ம் செ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராம் செரி ேருேம் ஏர் பிராய் ஆண்களுக்க 2,981 யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்களம் ஏர் பிராகவும்
் சபண்களுக்க 2,066 யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்களம் ஏர் பிராகவும் இருக்கிறது.
ஒப்பந்த ேம் ஏர் பிராக்களிப்பு  இது நம் ஏர் பிராளுக்க முந்லதகாரிய
ஜன இது நம் ஏர் பிராகாரியகத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர் கூட்டலைமைப்பின்

ேம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரத்தில், பி் ச் ஏர் பிரஞ்ச
(CFDT)
நிர்ேம் ஏர் பிராகிகாரியம் ஏர் பிரான

வைம் ஏர் பிராவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான் வபர்வஜ Europe 1 ேம் ஏர் பிரா் சனம் ஏர் பிராலிக்க வ இது நர்கம் ஏர் பிரா ல் அளித்த
வபம் ஏர் பிராது,
“ இது நம்
அலனேல் ஏர் பிரயும்
ப காரியக்லகதிகளம் ஏர் பிராக
ஆக்கியிருப்பதற்கம் ஏர் பிராக”வும்
நிறுேனத்திற்க
“் சபரிகாரிய,
் சபரிகாரிய
பி் ஏர் பிரச்சிலனகளுக்க” கம் ஏர் பிரா் ஏர் பிர ைமைம் ஏர் பிராகியிருப்பதற்கம் ஏர் பிராகவும் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின்

8 May 2018
விைமைம் ஏர் பிரானகலள ் ச இது நருப்பம் ஏர் பிரான ேம் ஏர் பிரார்த்லதகளம் ஏர் பிரால் கண்டனம் ் சம் செய்தம் ஏர் பிரார்.
வேலைநிறுத்தம் ் சதம் ஏர் பிராடர்கின்ற ஒவ்் சேம் ஏர் பிராரு  இது நம் ஏர் பிராளிலும் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் 26
மில்லிகாரியன் யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்களுக்கம் அதிகைமைம் ஏர் பிரான  இது நட்டத்லத ம் செந்திப்பதம் ஏர் பிராகவும்,
கலறந்தபட்ம் செம்
300
மில்லிகாரியன்
யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்கள்
ேல் ஏர் பிர
 இது நட்டைமைலடந்திருப்பதம் ஏர் பிராகவும் ் சதரிவிக்கப்படுகிறது.
ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் நிர்ேம் ஏர் பிராகம் ைமைற்றும் அ் ஏர் பிரம் செம் ஏர் பிராங்கத்திடம் இருந்தம் ஏர் பிரான
மி் ஏர் பிரட்டல்கலள
எதிர்ப்பதற்க
எந்த
முன்வனம் ஏர் பிராக்லகயும்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களுக்க
ேழங்கம் ஏர் பிராைமைல்
ஒரு
சிை
ஒரு இது நம் ஏர் பிராள்
வேலைநிறுத்தங்கலள ஒழுங்கலைமைத்து விட்டு, எளிதம் ஏர் பிராக “வேண்டும்”
ேம் ஏர் பிராக்களிப்லபப் ் சபற்றுவிடைம் ஏர் பிராம் என்வற ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள்
முழுதம் ஏர் பிராக எதிர்பம் ஏர் பிரார்த்தன. ஆனம் ஏர் பிரால் ேம் ஏர் பிராக்களிப்பின் முடிவுகலளக் கம் ஏர் பிரா த்
தி் ஏர் பிரண்டிருந்த நிர்ேம் ஏர் பிராகத்தினர் ைமைற்றும் ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க நிர்ேம் ஏர் பிராகிகள்,
வ இது ந் ச் ஏர் பிரதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராய்  இது நடந்திருந்தலதக் கண்டு தத்தைமைது கண்கலள  இது நம்ப
முடிகாரியம் ஏர் பிராைமைல் திலகத்து நின்றனர்.
ஒரு ் சபகாரியர்கூறம் ஏர் பிராத ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க நிர்ேம் ஏர் பிராகி அந்தக் கம் ஏர் பிராட்சிலகாரிய பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின்
் சதம் ஏர் பிராலைக்கம் ஏர் பிராட்சிகளில் இவ்ேம் ஏர் பிராறு நிலனவுகூர்ந்தம் ஏர் பிரார்: “55 ம் செதவீதம் என்று
பம் ஏர் பிரார்த்வதன். முதலில்  இது நம் ஏர் பிரான் நிலனத்வதன் அது 'வேண்டும்’ என்று கூறிக்
கிலடத்த ேம் ஏர் பிராக்ககள் என்று, ஆனம் ஏர் பிரால் உண்லைமையில் அது ‘வேண்டம் ஏர் பிராம்’
என்று கூறிக் கிலடத்த ேம் ஏர் பிராக்ககள். எல்வைம் ஏர் பிராரிடத்திலும் திலகத்துப்
வபம் ஏர் பிரான் சதம் ஏர் பிராரு அலைமைதி நிைவிகாரியது. ஒரு முழு நிமிடத்திற்க அங்வக
அலைமைதி நீடித்தது.” அதன் பின் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின் ஒரு நிர்ேம் ஏர் பிராகி கத்தினம் ஏர் பிரார்,
“இந்த நிறுேனம் ம் செைமைம் ஏர் பிராளிக்கவிகாரியைம் ஏர் பிராததம் ஏர் பிராகிறது!”
வேலைநிறுத்தங்கலள ஒழுங்கலைமைத்துக் ் சகம் ஏர் பிராண்டிருந்தவதம் ஏர் பிராடு, ஒப்பந்தம்
நிலறவேறி விடும் என்று முழுலைமைகாரியம் ஏர் பிராக எதிர்பம் ஏர் பிரார்த்துக் ் சகம் ஏர் பிராண்வட
் சேளியில் அதலன எதிர்ப்பதம் ஏர் பிராக கூறிக் ் சகம் ஏர் பிராண்டு ேந்திருந்த
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க நிர்ேம் ஏர் பிராகி ஒருேர், கூட்டத்தில் கூறினம் ஏர் பிரார், “நிர்ேம் ஏர் பிராகம்
் சம் செய்திருந்த அத்தலன முகாரியற்சிகலளயும் கருத்தில் ் சகம் ஏர் பிராண்டு
பம் ஏர் பிரார்த்ததில், அலே ் சேற்றி ் சபற்றி விடும் என்வற  இது நம் ஏர் பிரான் உறுதிகாரியம் ஏர் பிராக
 இது நம்பிவனன்.”
ேம் ஏர் பிராக்களிப்பின் முடிலே ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களுக்கத் ் சதரிவிக்கின்ற விதைமைம் ஏர் பிரான
ஒவ் ஏர் பிர் சகாரியம் ஏர் பிராரு துண்டுப்பி் ஏர் பிரச் ஏர் பிரமும் விநிவகாரியம் ஏர் பிராகிப்பதற்க இல்ைம் ஏர் பிராத நிலைக்க
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள் தள்ளப்பட்டிருந்தன. “வேண்டும்” ேம் ஏர் பிராக்களிப்பு தம் ஏர் பிரான்
கிலடக்கம் என்று அலே உறுதிகாரியம் ஏர் பிராக  இது நம்பிகாரியதம் ஏர் பிரால் ஒப்பந்தத்தின்
பத்திகலள ் சதரிவிக்கம் துண்டறிக்லககலள ைமைட்டுவைமை அலே
அச்ம் செடித்திருந்தன, “வேண்டம் ஏர் பிராம்” ேம் ஏர் பிராக்களிப்புக்க அலே எந்த
தகாரியம் ஏர் பிராரிப்பும் ் சம் செய்திருக்கவில்லை. ஆனம் ஏர் பிரால் அேற்றின் உறுப்பினர்கள்
அேற்லற மீறி ஒப்பந்தத்திற்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக ேம் ஏர் பிராக்களித்ததம் ஏர் பிரால் அலே ் சேறும்
லகயுடன் நிற்கம் நிலை வ இது நரிட்டது.
உடனடிகாரியம் ஏர் பிராக
தனது
இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராஜினம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிராலே
அறிவித்து
எதிர்விலனகாரியம் ஏர் பிராற்றினம் ஏர் பிரார். “இந்த ேம் ஏர் பிராக்களிப்பின் விலளவுகளுக்க  இது நம் ஏர் பிரான்
Janaillac

் சபம் ஏர் பிராறுப்வபற்கிவறன், ேரும்  இது நம் ஏர் பிராட்களில் ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் ைமைற்றும் ஏர்
பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ்-KLM இன் இகாரியக்க இது நர் கழுவிடம் எனது இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராஜினம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிராலே
ம் செைமைர்ப்பிப்வபன்”
என்றம் ஏர் பிரார்
அேர்.
“இந்த
ேம் ஏர் பிராக்களிப்பு
அலைமைதியின்லைமையின் ் சேளிப்பம் ஏர் பிராடம் ஏர் பிராகம்.
இது
ஒரு
ஆழைமைம் ஏர் பிரான
ைமைம் ஏர் பிராற்றத்திற்க அலழப்பு விடுக்கிறது” என்று ் சதம் ஏர் பிராடர்ந்து கூறிகாரிய அேர்,
தனது இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராஜினம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிரா “ைமைவனம் ஏர் பிராநிலையில் ஒரு கூட்டம் ஏர் பிரான ைமைம் ஏர் பிராற்றத்திற்க
அனுைமைதித்து ஒரு மீட்சிக்கம் ஏர் பிரான நிலைலைமைகலள உருேம் ஏர் பிராக்கம்” என்று
 இது நம்புேதம் ஏர் பிராக வைமைலும் வம் செர்த்துக் ் சகம் ஏர் பிராண்டம் ஏர் பிரார்.
பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின் ் சபம் ஏர் பிராருளம் ஏர் பிராதம் ஏர் பிரா் ஏர் பிர அலைமைச்ம் செ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான Bruno Le Maire ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கலள மி் ஏர் பிரட்டும் விதைமைம் ஏர் பிராக, அ் ஏர் பிரச “ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சின் கடன்கலள
தள்ளுபடி ் சம் செய்காரியம் ஏர் பிராது” என்று அறிவித்தவதம் ஏர் பிராடு, ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களின்
ஊதிகாரியக் வகம் ஏர் பிராரிக்லககள் “நிகாரியம் ஏர் பிராகாரியைமைற்றலே” என்று ஆ ேத்துடன்
உபவதம் செைமைளித்தம் ஏர் பிரார்.
வ இது நற்று, Janaillac இன் இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராஜினம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிராலே அடுத்து, நிறுேனம்
முதலீட்டம் ஏர் பிராளர்களுக்கக் ் சகம் ஏர் பிராடுத்து ேருகின்ற பில்லிகாரியன் க க்கிைம் ஏர் பிரான
இைம் ஏர் பிராபங்களில் இந்த வேலைநிறுத்தம் ் சேட்லடக் ் சகம் ஏர் பிராண்டுேரும் என்று
முதலீட்டம் ஏர் பிராளர்கள் அஞ்சிகாரிய கம் ஏர் பிரா் ஏர் பிர த்தம் ஏர் பிரால், Air France-KLM பங்கவிலை 13
ம் செதவீதம் வீழ்ச்சி கண்டது. “ஒரு வைமைம் ஏர் பிராதல்  இது நலட் சபறுேதன் ைமைத்தியில்
தலைலைமை நிர்ேம் ஏர் பிராகி ஒருேர் இல்ைம் ஏர் பிராத நிலையில் இது நிறுேனத்லத
விடுகிறது” என்று நிதி ஆய்ேம் ஏர் பிராளர்கள் Le Figaro விடம் ் சதரிவித்தனர்.
ஒப்பந்தத்திற்கம் ஏர் பிரான ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களின் தீ் ஏர் பிரமிக எதிர்ப்பம் ஏர் பிரானது
நிதிகாரியப் பி் ஏர் பிரபுத்துேத்தின் வகம் ஏர் பிராரிக்லககளுக்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராள
ேர்க்கப் வபம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டத்தின் ஒரு ம் செர்ேவதம் செ எழுச்சியின் பகதிகாரியம் ஏர் பிராக
இருக்கிறது.
ம் செம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிரானகாரியத்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களது
இந்த
எதிர்ப்பு
அலைகாரியம் ஏர் பிரானது
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராள
ேர்க்கத்லத
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க
அதிகம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரத்துேங்களுடனும்
ஒரு
பகி் ஏர் பிரங்கைமைம் ஏர் பிரான
வைமைம் ஏர் பிராதலுக்கள்
் சகம் ஏர் பிராண்டுேந்து ் சகம் ஏர் பிராண்டிருக்கிறது.
அ் சைமைரிக்கம் ஏர் பிராவில்,
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கலள
மீறி
ஆசிரிகாரியர்களின்
வேலைநிறுத்தங்கள் ைமைற்றும் வபம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டங்களது ஒரு அலை ஏ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராளைமைம் ஏர் பிரான
ைமைம் ஏர் பிராநிைங்களில் ் சேடித்திருக்கிறது. ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸின் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள்
ஒப்பந்தத்திற்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக ேம் ஏர் பிராக்களித்த வ இது ந் ஏர் பிரத்தில், பத்தம் ஏர் பிராயி் ஏர் பிரக்க க்கிைம் ஏர் பிரான
கலிவபம் ஏர் பிரார்னகாரியம் ஏர் பிரா பல்கலைக்கழகத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் ைமைற்றும் ைம் ஏர் பிராஸ்
ஏஞ்ம் செல்ஸ் பள்ளிப் வபருந்து ஓட்டு இது நர்களுடன் வம் செர்ந்து, ் சகம் ஏர் பிராை் ஏர் பிரம் ஏர் பிராவடம் ஏர் பிரா
ஆசிரிகாரியர்களும் வேலைநிறுத்தத்தில் இறங்கிக் ் சகம் ஏர் பிராண்டிருந்தனர்.
அவதவ இது ந் ஏர் பிரத்தில், பிரிட்டன் முதல் இைங்லக ேல் ஏர் பிர ைமைற்ற  இது நம் ஏர் பிராடுகளிலும்
ஆசிரிகாரியர்கள் வேலைநிறுத்த  இது நடேடிக்லகலகாரிய எடுத்திருக்கின்றனர்.
ஐவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராப்பம் ஏர் பிராவில் புத்தம் ஏர் பிராண்டு தினத்தில் ் சதம் ஏர் பிராடங்கி வஜர்ைமைன் ேம் ஏர் பிராகன
உற்பத்தித் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள், உவைம் ஏர் பிராகத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் ைமைற்றும்
அ் ஏர் பிரம் செம் ஏர் பிராங்கத்

் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள்;

பிரிட்டிஷ்

இ் ஏர் பிரயில்பம் ஏர் பிராலதத்

் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள்;
கிழக்க
ஐவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராப்பிகாரிய
ேம் ஏர் பிராகன
உற்பத்தித்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள் ைமைற்றும் துருக்கிகாரிய உவைம் ஏர் பிராகத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கள்
ைமைத்தியில் வேலைநிறுத்தங்கள் ் சேடித்து ேந்திருக்கின்றன.
பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சில் ஜனம் ஏர் பிராதிபதி இம்ைமைம் ஏர் பிரானுேல் ைமைக்வ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரானன் சிக்கன  இது நடேடிக்லக
ைமைற்றும்
இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராணுேேம் ஏர் பிராதத்
திட்டநி் ஏர் பிரலுக்க
எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான
அ் ஏர் பிரசிகாரியல்
வபம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டத்திற்கள் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராள ேர்க்கம் ேந்து ் சகம் ஏர் பிராண்டிருக்கிறது.
வதசிகாரிய இ் ஏர் பிரயில்வேலகாரிய (SNCF) தனகாரியம் ஏர் பிரார்ைமைகாரியைமைம் ஏர் பிராக்கம் ைமைக்வ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரானன்
திட்டங்களுக்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக இ் ஏர் பிரயில்வே வேலைநிறுத்தம் ஒன்று  இது நலட் சபற்று
ேருகின்ற நிலையில், சகம் ஏர் பிராதம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரப் ப் ஏர் பிரம் ஏர் பிராைமைரிப்புத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களும் அ் ஏர் பிரசத்
் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களும் வேலைநிறுத்தங்களுக்க ் சம் செல்ேவதம் ஏர் பிராடு ைமைம் ஏர் பிரா ேர்கள்
பல்கலைக்கழகங்களில்
முற்றுலகப்
வபம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டங்கள்
 இது நடத்தி
ேருகின்றனர். இ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராணுேச் ் சம் செைவினத்தில் ஒரு பம் ஏர் பிராரிகாரிய அதிகரிப்லப
வைமைற்் சகம் ஏர் பிராள்ளும் ் சபம் ஏர் பிராருட்டு 300 பில்லிகாரியன் யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்கள் தி் ஏர் பிரட்டுேதற்கம் ஏர் பிராக
ஊதிகாரியங்கள் ைமைற்றும் ம் செமூக வம் செலேகளில் ஆழைமைம் ஏர் பிரான ் சேட்டுக்கலள

ைமைக்வ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான் வைமைற்பம் ஏர் பிரார்லே ் சம் செய்து ் சகம் ஏர் பிராண்டிருக்கிறம் ஏர் பிரார். அவதவ இது ந் ஏர் பிரத்தில்,
ைமைத்திகாரிய கிழக்கில் அ் சைமைரிக்க தலைலைமையிைம் ஏர் பிரான வபம் ஏர் பிரார் முலனப்பில்
இல ந்து பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் சிரிகாரியம் ஏர் பிரா மீது கண்டுவீசேவதம் ஏர் பிராடு ஈ் ஏர் பிரம் ஏர் பிரானுடனும்
வபம் ஏர் பிராருக்க அச்சறுத்தி ேருகிறது.
வேலைநிறுத்தங்கலள ஊழைலடந்த ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க அதிகம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரத்துேங்களின்
லககளில் இருந்து விடுவித்து, வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்பேர்கலள
ம் செர்ேவதம் செ அளவில் அேர்களது ேர்க்க ம் செவகம் ஏர் பிராத் ஏர் பிர ம் செவகம் ஏர் பிராதரிகளுடன்
ஐக்கிகாரியப்படுத்துேதற்கம் ஏர் பிரான ம் செம் ஏர் பிராைமைம் ஏர் பிரானகாரியத் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களது சகாரியம் ஏர் பிராதீனைமைம் ஏர் பிரான
அலைமைப்புகலள ஸ்தம் ஏர் பிராபிப்பவத முன்வ இது நம் ஏர் பிராக்கியிருக்கம் பம் ஏர் பிராலதகாரியம் ஏர் பிராகம்.
் சபருநிறுேன
வபம் ஏர் பிராட்டித்திறலனயும்
இைம் ஏர் பிராபங்கலளயும்
அதிகரிப்பதிவைவகாரிய
முழுக்கேனத்லதயும்
் சம் செலுத்துகின்ற
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள், அலே பி் ஏர் பிரதிநிதித்துேம் ் சம் செய்ேதம் ஏர் பிராக வபம் ஏர் பிராலிகாரியம் ஏர் பிராக
கூறிக் ் சகம் ஏர் பிராள்கின்ற ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களது  இது நைன்கலள வ இது ந் ஏர் பிரடிகாரியம் ஏர் பிராகப்
பைவீனம் ் சம் செய்யும்  இது நடேடிக்லககளுக்க எப்படி உடன்படுகின்றன
என்பதற்கம் ஏர் பிரான ஒரு ் சேளிப்பட்ட உதம் ஏர் பிரா் ஏர் பிர த்லத ம் செமீபத்திகாரிய ஆண்டுகளது
ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் வேலைநிறுத்தங்கள் ேழங்கியிருக்கின்றன.
2014 இல், கலறந்த ஊதிகாரியங்கலள ேழங்ககின்ற ைமைலிவு-விலை
துல நிறுேனங்களுக்க ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்கலள இடைமைம் ஏர் பிராற்றம் ் சம் செய்யும்
திட்டங்களுக்க எதி் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் நிறுேனத்தில் விைமைம் ஏர் பிரானகளின் ஒரு
ம் செக்திேம் ஏர் பிராய்ந்த வேலைநிறுத்தம் ் சேடித்தது. ஏர் பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் நிர்ேம் ஏர் பிராகம் நூறு
மில்லிகாரியன் க க்கம் ஏர் பிரான யூவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராக்கள்  இது நட்டத்லத ம் செந்தித்தவதம் ஏர் பிராடு நிதிரீதிகாரியம் ஏர் பிராக
ைமைண்டியிடச்
் சம் செய்காரியப்பட்டது.
வேலைநிறுத்தம்
் சம் செய்தேர்களது
லகக்் சகட்டும் தூ் ஏர் பிரத்தில் ் சேற்றி இருந்த ம் செைமைகாரியத்தில், ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள்
திடீ் ச் ஏர் பிரன  இது நடேடிக்லகலகாரிய திரும்பப் ் சபற்றன. “ இது நைமைது நிறுேனத்தின்
எதிர்கம் ஏர் பிராைத்லதப்
பம் ஏர் பிராதுகம் ஏர் பிராப்பதும்
மீளமுடிகாரியம் ஏர் பிராத
வம் செதம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம்
இலழக்கப்படுேதற்க முன்பம் ஏர் பிராக அதன் கம் ஏர் பிராகாரியங்களுக்க ைமைருந்திடுேதும்
 இது நைமைது கடலைமைகாரியம் ஏர் பிராகம்” என்று ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள் ஒரு அறிக்லகயில்
அறிவித்தன.
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள் அேற்றின் உறுப்பினர்களது ஊதிகாரிய ைமைட்டங்களிைம் ஏர் பிரான
ஒரு
் சபம் ஏர் பிராறிலே எதிர்த்து நிற்கவில்லை.
வேலைநிறுத்தத்தின்
் சேற்றிகாரியம் ஏர் பிரானது
் சபருநிறுேன
இைம் ஏர் பிராபங்களுக்க
தீங்கிலழக்கம்
என்பவதம் ஏர் பிராடு
பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்சிலும்
ைமைற்றும்
ஐவ் ஏர் பிரம் ஏர் பிராப்பம் ஏர் பிரா் சேங்கிலுைமைம் ஏர் பிரான
விைமைம் ஏர் பிரானப்வபம் ஏர் பிராக்கே் ஏர் பிரத்துத்
துலறயிலும்
இன்னும்
விரிந்த
வேலைநிறுத்தங்கலள ஊக்கவிக்கம் என்ற அச்ம் செம்் சகம் ஏர் பிராண்ட அலே
அலதத் தடுப்பதற்க தீர்ைமைம் ஏர் பிரானத்துடன் இருந்தன. வேலைநிறுத்தத்லத
கழுத்து் ச இது நரிப்பதில் அேற்றின் பங்க, புதிகாரிய முதைம் ஏர் பிராளித்துே-எதிர்ப்புக்
கட்சி ைமைற்றும் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர் வபம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டம் (LO) உள்ளிட ேம் செதிகாரியம் ஏர் பிரான
 இது நடுத்த் ஏர் பிர
ேர்க்கத்தின்
பல்வேறு
வபம் ஏர் பிராலி-இடது
கட்சிகளம் ஏர் பிராலும்
பம் ஏர் பிரா் ஏர் பிரம் ஏர் பிராட்டப்பட்டது.
் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஏவதம் ஏர் பிரா் சேம் ஏர் பிராரு ேடிேத்லத
மீண்டும் திணிப்பதற்க கறுக்வக எதுேந்தம் ஏர் பிராலும் நிற்கப் வபம் ஏர் பிராேதில்லை,
் சேற்றியின் விளிம்பில் நின்றபடி வதம் ஏர் பிரால்விலகாரியப் பறிப்பதற்க தைமைது
ம் செக்திக்கட்பட்ட எல்ைம் ஏர் பிராேற்லறயும் ் சம் செய்யும் என்ற ஒரு தீவி் ஏர் பிரைமைம் ஏர் பிரான
எச்ம் செரிக்லகலகாரிய 2014 வேலைநிறுத்தத்தின் முடிவு இன்லறகாரிய ஏர்
பி் ஏர் பிரம் ஏர் பிரான்ஸ் ் சதம் ஏர் பிராழிைம் ஏர் பிராளர்களுக்க ேழங்கேதம் ஏர் பிராய் இருக்கிறது.
வேலைநிறுத்த  இது நடேடிக்லக  இது நடந்துேருகிற நிலையில், வ இது நற்றி் ஏர் பிரவு  இது நடந்த
கூட்டத்தில் ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்கங்கள், வேலைநிறுத்தத்லத எவ்ேம் ஏர் பிராறு ் சதம் ஏர் பிராட் ஏர் பிர
வேண்டும் என்பதில் எந்த உடன்பம் ஏர் பிராட்லடயும் எட்டுேதற்கத் தேறின.
் சபகாரியர்கூறம் ஏர் பிராத ஒரு ் சதம் ஏர் பிராழிற்ம் செங்க நிர்ேம் ஏர் பிராகி Le Figaro இடம் ் சதரிவித்தம் ஏர் பிரார்,
“ இது நம் ஏர் பிராங்கள் ் சபம் ஏர் பிராறுப்பு ர்வு ் சகம் ஏர் பிராண்டேர்கள் என்பலதக் கம் ஏர் பிராட்ட
விரும்புகிவறம் ஏர் பிராம்,
ஆகவே
வைமைைதிக
வேலைநிறுத்தங்களுக்க
உடனடிகாரியம் ஏர் பிராக  இது நம் ஏர் பிராங்கள் அலழப்பு விடுக்கவில்லை.”

