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அமெரிக்க வ வாகனத்துதுற்துறை மற வாழிழில வாளர்கள
மஜெனரல் மெ வாட்ட வார்துறர்ஸை முடக்கினர்
The WSWS Editorial Board,

ஞாயிறன்று

நள்ளிரவு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ஜ ஆறாயிரம் ஜெனரல் ம் ஜெனரல் மராட்ெனரல் மோட்டார்ஸ

ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ஆறாயிரம் ஜ் வெளிநெனரல் மோட்டப்பு
ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்தனர்.
மிச்சிகன்,
ஓகிம் ஜெனரல் மிா,
இன்டிிானா, ஆறாயிரம் ஜகன்ெனரல் மோட்டக்கி, மிம் ஜெனரல் மப்பு சொர, ஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டன்ஆறாயிரம் ஜனஸசி ரற்றும் நிய
ம் ஜெனரல் மிார்க்கின் 35 உற்பத்தி ஆி ஆலலகள் மூெனரல் மோட்டப்பட்ெனரல் மோட்டதால் இது ஆறாயிரம் ஜ ஆறாயிரம் ஜெனரல்
ம் ஜெனரல் மராட்ெனரல் மோட்டார்ஸிற்கு நாஆறாயிரம் ஜளான்றுக்கு ஏறத்தாழ 400 மில்லிின் ெனரல் மோட்டாலர்
உற்பத்தி இழப்ி ஆலப ஏற்படுத்தும்.
ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தத்ி ஆலதத்
தடுப்பதற்கான
ஐக்கிி
் வொகனத்துி ஆலற
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் (UAW) ப்பு செங்கத்தின் ஆறாயிரம் ஜ் வெறித்தனரான முிற்சிக்கு
ரத்தியில், அதன் தி ஆலல் வெர்கள் —இ் வெர்கள் ஏற்கனம் ஜெனரல் ம் வெ ் வொகனத்துி ஆலற
நிறு் வெனங்களின் குற்றகரரான ஊழல் குற்ற் வொளிகளாக அம்பலராகி
உள்ள நிி ஆலலயில்— ஒரு பாரி ஆறாயிரம் ஜ் வெளிநெனரல் மோட்டப்ி ஆலபத் தடுக்க முடிிாஆறாயிரம் ஜதன
தீர்ரானித்தனர்.
துி ஆலணை தி ஆலல் வெர் ஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டர்ர டீட்ஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டஸ (Terry Dittes) ஒரு
பத்திரி ஆலகிாளர் ப்பு செந்திப்பில் இந்த ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்த அறிவிப்ி ஆலப
அறிவித்தார். தளர்வுெனரல் மோட்டன் உதறம் ஜெனரல் மலாடும், டீட்ஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டஸ, ஒரு ஈரச்ப்பு செெனரல் மோட்டங்கு
நிகழ்வில் கலந்து ஆறாயிரம் ஜகாண்ெனரல் மோட்ட் வெி ஆலரப் ம் ஜெனரல் மபால உி ஆலரிாற்றினார்.
UAW

ஆறாயிரம் ஜ் வெறும் ஒரு நாளுக்கு முன்னர் தான், UAW, அம் ஜெனரல் மத ஆறாயிரம் ஜதாழிற்ப்பு செங்கத்ி ஆலதச்
ம் ஜெனரல் மப்பு செர்ந்த கட்டிெனரல் மோட்ட துப்பரவு ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் ரறிில் எல்ி ஆலலி ஆலி கெனரல் மோட்டந்து
ஆறாயிரம் ஜப்பு செல்லுராறு அதன் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தது.
் வொகனத்துி ஆலற
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின்
முழு
பலத்ி ஆலதயும்
அணித்திரட்டு் வெி ஆலதத்
தவிர்க்க
தங்களால்
சிறப்பாக
ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்ி
முடிந்த் வெற்ி ஆலறச் ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்யும் முிற்சியில், ஃம் ஜெனரல் மபார்ட் ரற்றும் பிிட்-கிறிஸலர்
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு அி ஆலழப்புவிடுக்க UAW ரறுத்துவிட்ெனரல் மோட்டது.
ஆறாயிரம் ஜ ஆறாயிரம் ஜெனரல் ம் ஜெனரல் மராட்ெனரல் மோட்டார்ஸ நிறுத்தம், அஆறாயிரம் ஜரரக்காவிலும் ப்பு செர்் வெம் ஜெனரல் மதப்பு செ அளவிலும்
் வெர்க்க ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்தின் ஒரு மிகப்ஆறாயிரம் ஜபரி தீவிரப்பெனரல் மோட்டலாகும். கெனரல் மோட்டந்தாண்டு
ஆசிரிர்களிெனரல் மோட்டம் இருந்து ஆறாயிரம் ஜதாெனரல் மோட்டங்கிி ப்பு செக்தி ் வொய்ந்த ப்பு செமூக இிக்கம்
ஆறாயிரம் ஜதாழில்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்திற்குள் விர் வெி ஆலெனரல் மோட்டந்து ் வெருகிறது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிற்ப்பு செங்கங்கள்,
ஆறாயிரம் ஜபருநிறு் வெனங்கள்
ரற்றும்
அரசின்
ஒரு
கூட்ெனரல் மோட்டணியில்,
தப்பு சொப்த
காலராக
நீடிக்கப்பட்டு
ஈவிரக்கமின்றி
அரலாக்கப்பட்ெனரல் மோட்ட ் வெர்க்கப் ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டம் மீதான ஒடுக்குமுி ஆலற ப்பு செரந்து
் வெருகிறது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் இந்த ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்ி ஆலதத் ஆறாயிரம் ஜதாெனரல் மோட்டங்குி ஆலகயில், அ் வெர்கள்
தங்களின் ம் ஜெனரல் மபார் களத்ி ஆலத ஆய்வுக்குட்படுத்தி, ிார் அ் வெர்களின்
கூட்ெனரல் மோட்டாளிகள் ிார் அ் வெர்களின் எதிரகள் என்பி ஆலதப் புரந்து ஆறாயிரம் ஜகாள்் வெதன்
அடிப்பி ஆலெனரல் மோட்டயில் ஒரு மூம் ஜெனரல் மலாபாித்ி ஆலத அபிவிருத்தி ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்ி ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.
55 பில்லிின் ெனரல் மோட்டாலர் ப்பு செந்ி ஆலத மூலதனத்துெனரல் மோட்டன் அஆறாயிரம் ஜரரக்க முதலாளித்து் வெ
பலத்தின் அி ஆலெனரல் மோட்டிாளராக விளங்கும் ஆறாயிரம் ஜ ஆறாயிரம் ஜெனரல் ம் ஜெனரல் மராட்ெனரல் மோட்டார்ி ஆலல் மோட்டார்ஸைத்
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். ஆனால் ஆறாயிரம் ஜ ஆறாயிரம் ஜெனரல் ம் ஜெனரல் மராட்ெனரல் மோட்டார்ஸ
நிறு் வெனம் உலஆறாயிரம் ஜகங்கிலும் மில்லிின் கணைக்கான ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ப்பு செம்பந்தப்பட்டுள்ள, பூம் ஜெனரல் மகாளரீதியில் ஒருங்கிி ஆலணைக்கப்பட்ெனரல் மோட்ட ் வொகனத்
ஆறாயிரம் ஜதாழில்துி ஆலறயின் பாகராக உள்ளது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் ஒவ்ஆறாயிரம் ஜ் வொரு ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்திற்கும் ஓர் அரசிில்
பரராணைம் உள்ளது என்றாலும், குறிப்பாக இந்த விெனரல் மோட்டித்தில் அரசிில்
மிகத் ஆறாயிரம் ஜதளி் வொக உள்ளது. நாற்பதாண்டுகளாக, ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்ி ஆலத
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விி ஆலலிாக ஆறாயிரம் ஜகாடுத்து, ஆறாயிரம் ஜபருநிறு் வென இலாபங்கி ஆலள அதிகரப்பதற்கான
 ஆறாயிரம் ஜெனநாிகக் கட்சி ரற்றும் குடிிரசக் கட்சி நிர்் வொகங்களினது
முிற்சிகளில் இலக்காக ் வொகனத் ஆறாயிரம் ஜதாழில்துி ஆலற இருந்துள்ளது.
நாற்பதாண்டுகளுக்கு முன்னர், 1979 இல், ஜிம்மி கார்ட்ெனரல் மோட்டரன்  ஆறாயிரம் ஜெனநாிகக்
கட்சி நிர்் வொகமும் ரற்றும்  ஆறாயிரம் ஜெனநாிகக் கட்சி கட்டுப்பாட்டிலான
காங்கிரஸ ப்பு செி ஆலபயும், கிி ஆலறஸலர் பிி ஆலணைஆறாயிரம் ஜிடுப்பு என்றி ஆலழக்கப்பட்ெனரல் மோட்டதற்கு
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் பாரிளவிலான விட்டுக்ஆறாயிரம் ஜகாடுப்புகளும் ரற்றும்
ஆி ஆலலமூெனரல் மோட்டல்களும்
அ் வெசிிப்படு் வெதாக
் வெலியுறுத்தின.
இி ஆலதத்
ஆறாயிரம் ஜதாெனரல் மோட்டர்ந்து, குடிிரசக் கட்சி ரீகன் நிர்் வொகம் PATCO விரான
ம் ஜெனரல் மபாக்கு் வெரத்து கட்டுப்பாட்ெனரல் மோட்டாளர்கி ஆலள நீக்கிிது, அது ஒட்டுஆறாயிரம் ஜராத்த
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்தின் மீதும் ஒரு மிகப்பாரி தாக்குதி ஆலலத்
ஆறாயிரம் ஜதாெனரல் மோட்டங்கிிது.
2008 இல், ஒபாரா நிர்் வொகம் அதன் ் வொகனத் ஆறாயிரம் ஜதாழில்துி ஆலற
சீர்திருத்தத்தின் பாகராக புதிி ஆட்களுக்கான கூலிகி ஆலளப் பாதிிாக
குி ஆலறக்க ் வெலியுறுத்திிது. ஒபாராவின் கீழ் பாரி ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநீக்கங்களும்,
ஆி ஆலலமூெனரல் மோட்டல்கள்
ரற்றும்
ப்பு செம்பள
ஆறாயிரம் ஜ் வெட்டுக்களும்
் வொகன
உற்பத்திிாளர்களுக்கு ப்பு சொதி ஆலனிளவிலான இலாபங்களுக்கு இட்டுச்
ஆறாயிரம் ஜப்பு சென்றது.
ப்பு செமூக எதிர் புரட்சியின் நான்கு தப்பு சொப்தங்களில், ஜி.எம்., ஃம் ஜெனரல் மபார்ட் ரற்றும்
கிி ஆலறஸலர் ் வொகனத் துி ஆலறயில் 600,000 ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலகி ஆலள நீக்கியுள்ளனர்,
158,000 ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலகள் ரட்டும் ஜெனரல் மர எஞ்சியுள்ளன. புதிதாக பணிிரர்த்தப்பட்ெனரல் மோட்ட
் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளியின் ப்பு செம்பளம் பாதிிாக குி ஆலறக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கி ஆலள ் வெறுி ஆலரக்குட்படுத்து் வெதன் மூலராக ஆறாயிரம் ஜபருநிறு் வென
இலாபங்கி ஆலள விர் வொக்கு் வெம் ஜெனரல் மத முதலாளித்து் வெ அி ஆலரப்புமுி ஆலறயின்
அடிப்பி ஆலெனரல் மோட்ட விதிிாகும். இலாபங்கள் ம் ஜெனரல் மத் வெம் ஜெனரல் மலாக அமுதம் ம் ஜெனரல் மபால
் வொனில் இருந்து விழு் வெதில்ி ஆலல: அது ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்திெனரல் மோட்டமிருந்து
உற்பத்தி
கட்ெனரல் மோட்டத்தில்
பிழிந்ஆறாயிரம் ஜதடுக்கப்படுகிறது.
உி ஆலழப்பு
நிகழ்ச்சிப்ம் ஜெனரல் மபாக்கின் மூலராக ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் உரு் வொக்கிி ரதிப்பு
அ் வெர்கி ஆலளச் சரண்டும் முதலாளிகளுக்கு விநிம் ஜெனரல் மிாகிக்கப்படுகிறது.
இந்த அி ஆலரப்புமுி ஆலறயின் நிிாிரற்ற ரற்றும் ஆறாயிரம் ஜ் வெடிப்பார்ந்த தன்ி ஆலர
் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜப்பு செிலதிகாரகளின் ப்பு செம்பளங்களிலும், இலாபத்தின்
் வெடிவில்
முதலீட்ெனரல் மோட்டாளர்களுக்கு
வினிம் ஜெனரல் மிாகிக்கப்படும்
பில்லிின்
கணைக்கான ெனரல் மோட்டாலர்களிலும் எடுத்துக்காட்ெனரல் மோட்டப்படுகிறது.
அ் வெரன் 21.87 மில்லிின் ெனரல் மோட்டாலர் ் வெருெனரல் மோட்டாந்தர ப்பு செம்பளத்துெனரல் மோட்டன் ஜிஎம்
நிறு் வென தி ஆலலி ஆலர நிி ஆலறம் ஜெனரல் ம் வெற்று ஆறாயிரம் ஜப்பு செிலதிகார ம் ஜெனரல் மரர பார்ரா,
் வொகனத்துி ஆலறயின் ஒரு புதிி ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளி ஒரு ் வெருெனரல் மோட்டத்தில் என்ன
ப்பு செம்பாதிக்கிறாம் ஜெனரல் மரா, அி ஆலத, ஒம் ஜெனரல் மர நாளில் இரண்டு ரெனரல் மோட்டங்கு அதிகம்
ப்பு செம்பாதிக்கிறார். கெனரல் மோட்டந்தாண்டு ஜிஎம் நிறு் வெனம் 11.8 பில்லிின் ெனரல் மோட்டாலர்
இலாபத்ி ஆலதப் பதிவு ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்தது. அது 2015 க்குப் பின்னர் இருந்து பங்கு
் வொங்கிவிற்றல்களில்
10
பில்லிின்
ெனரல் மோட்டாலருக்கும்
அதிகராக
ஆறாயிரம் ஜப்பு செலவிட்டுள்ளது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின்
ப்பு செம்பளம்
ரற்றும்
ப்பு செலுி ஆலககி ஆலள
மீண்டும்
நிி ஆலலநிறுத்து் வெதற்கான ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் ம் ஜெனரல் மகாரக்ி ஆலககி ஆலளப் பூர்த்தி
ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்ி ஜிஎம் நிறு் வெனத்திெனரல் மோட்டம் பணைம் இல்ி ஆலல என்ற கூற்றுக்கி ஆலள
அ் வெரதிப்புெனரல் மோட்டன் ஆறாயிரம் ஜ் வெறுத்து ஒதுக்க ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.

ஆறாயிரம் ஜபறுநிறு் வெனங்கள், அரச ரற்றும் ஒட்டுஆறாயிரம் ஜராத்தராக முதலாளித்து
அி ஆலரப்புமுி ஆலறக்கு எதிராக ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் ம் ஜெனரல் மபாராடிக்ஆறாயிரம் ஜகாண்டிருக்கும்
தருணைத்தில், அ் வெர்களின் மிகவும் தீர்க்கரான எதிர அ் வெர்கி ஆலளப்
பிரதிநிதித்து் வெம் ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்் வெதாக கூறிக் ஆறாயிரம் ஜகாள்ளும் அி ஆலரப்பாகும் —
ி ஆலகயட்டு ஆறாயிரம் ஜபற்ற ஊழல்பீடித்த ஐக்கிி ் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ப்பு செங்கம் (UAW).
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின்
நலன்களுக்கு
UAW
இனது
முடிவில்லா
காட்டிக்ஆறாயிரம் ஜகாடுப்புகள், நிர்் வொகத்திெனரல் மோட்டமிருந்து மில்லிின் கணைக்கான
ெனரல் மோட்டாலர்கள் ி ஆலகயட்டு ஆறாயிரம் ஜபற்ற ஒட்டுஆறாயிரம் ஜராத்த தி ஆலலி ஆலரி ஆலியும் சூழ்ந்துள்ள
ஊழல் குளத்தில் உச்ப்பு செத்ி ஆலத அி ஆலெனரல் மோட்டந்துள்ளன.
ஆி ஆலலமூெனரல் மோட்டல்களில் இருந்து அற்பக்கூலிகள் ரற்றும் பல அடுக்கு
கூலிமுி ஆலற ரற்றும் ப்பு செலுி ஆலக முி ஆலறகள் ் வெி ஆலரயில் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ப்பு செண்ி ஆலெனரல் மோட்டயிட்டு
் வெரும்
ஒவ்ஆறாயிரம் ஜ் வொன்றும்
UAW
அரலாக்கிி
விட்டுக்ஆறாயிரம் ஜகாடுப்புகளின் விி ஆலள் வொகும். இப்ம் ஜெனரல் மபாது இது ராறிவிடும் என்று
நம்பு் வெது, மிகவும் அபாிகரரான பிரி ஆலரகளில் திருப்தி அி ஆலெனரல் மோட்ட் வெதாக
இருக்கும்.
நிர்் வொகிகள் மில்லிின் கணைக்கான ெனரல் மோட்டாலர் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின்
பணைத்ி ஆலத ஆறாயிரம் ஜகால்ஃப் பந்தாட்ெனரல் மோட்டம், சருட்டுகள், ரதுபானங்கள் ரற்றும்
விபச்ப்பு சொரத்தில்
ஆறாயிரம் ஜப்பு செலவிட்டிருப்பதாக
எடுத்துக்காட்ெனரல் மோட்டப்பட்டுள்ள
அம் ஜெனரல் மதம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலளயில், ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்த ப்பு செம்பளராக —
இதுவும் முதல் ் வொரம் முழு் வெதும் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தம் நெனரல் மோட்டந்தால் ரட்டும் ஜெனரல் மர —
் வொரத்திற்கு அற்பரான 250 ெனரல் மோட்டாலர் கிி ஆலெனரல் மோட்டக்கும் என்று UAW
அறிவித்துள்ளது.
UAW

ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் பலரான ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தங்கி ஆலளத் ஆறாயிரம் ஜதாடுத்திருந்தனர்.
பிரான்ஸ, ம் ஜெனரல் மபார்த்ம் ஜெனரல் மதா ரக்ம் ஜெனரல் மகா ரற்றும் ும் ஹாங்காங்கில் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களும்
இி ஆலளஞர்களும் அ் வெர்களின் ப்பு செமூக ரற்றும்  ஆறாயிரம் ஜெனநாிக உரி ஆலரகி ஆலளப்
பாதுகாப்பதற்காக பாரி ஆர்ப்பாட்ெனரல் மோட்டங்களில் இறங்கி உள்ளனர்.
இந்த ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டம், UAW தும் ஜெனரல் மராகிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து
ஆறாயிரம் ஜ் வெளியில் எடுக்கப்பட்ெனரல் மோட்டால் ரட்டும் ஜெனரல் மர ஆறாயிரம் ஜ் வெற்றி அி ஆலெனரல் மோட்டி முடியும்.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் அ் வெர்களின் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தத்ி ஆலத ஒழுங்கி ஆலரக்கவும்
விர் வொக்கவும் ப்பு சொரானிி ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர் குழுக்கி ஆலளத் ம் ஜெனரல் மதர்ந்ஆறாயிரம் ஜதடுக்க
ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.
இத்தி ஆலகி குழுக்கள் பின்் வெரு் வென் வெற்ி ஆலறக் ம் ஜெனரல் மகார ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்:
● ஊழல்பீடித்த UAW ரற்றும் அ் வெர்களுக்குக் ி ஆலகயட்டு ் வெழங்கிி
ஆறாயிரம் ஜபருநிறு் வெனங்களின்
ப்பு செட்ெனரல் மோட்டவிம் ஜெனரல் மராத
விட்டுக்ஆறாயிரம் ஜகாடுப்புகளால்
தப்பு சொப்தங்களாக இழந்த கூலிகி ஆலள மீட்ஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டடுக்க ஆறாயிரம் ஜதாெனரல் மோட்டங்கு் வெதற்கு,
ப்பு செம்பளத்தில் 40 ப்பு செதவீத உிர்வு.
● பல அடுக்கு ப்பு செம்பள முி ஆலறி ஆலி நிறுத்துதல்! ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலயிெனரல் மோட்டத்தில்
ப்பு செரத்து் வெம்! பகுதி ம் ஜெனரல் மநர ரற்றும் ஒப்பந்த ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் உட்பெனரல் மோட்ட
அி ஆலனத்து ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களும் உெனரல் மோட்டனடிிாக உிர்ரட்ெனரல் மோட்ட ப்பு செம்பளம் ரற்றும்
ப்பு செலுி ஆலககளுக்குக் ஆறாயிரம் ஜகாண்டு ் வெரப்பெனரல் மோட்ட ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.
● ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலகி ஆலள மீட்ெனரல் மோட்டி ஆலர! லார்ட்ஸெனரல் மோட்டவுன் ரற்றும் இதர மூெனரல் மோட்டப்பட்ெனரல் மோட்ட
ஆி ஆலலகி ஆலள மீண்டும் திறந்து, ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலயிலிருந்து நீக்கப்பட்ெனரல் மோட்ட ரற்றும்
பாதிக்கப்பட்ெனரல் மோட்ட ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கி ஆலள மீண்டும் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலயில் நிிமி. அி ஆலனத்து
ஆி ஆலலமூெனரல் மோட்டல்கள் ரற்றும் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநீக்கங்கி ஆலள நிறுத்து!

ஜிஎம் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் பல எதிரகி ஆலள முகங்ஆறாயிரம் ஜகாடுக்கிறார்கள்
என்றாலும், அ் வெர்களுக்கு மிகவும் ப்பு செக்தி ் வொய்ந்த கூட்ெனரல் மோட்டாளிகளும்
இருக்கிறார்கள்.

● ஓய்வூதிிர்கி ஆலள ரதிக்க ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்! ஓய்வூதிிர் ரருத்து் வெ க் வெனிப்பு
ரற்றும் ஓய்வூதிிங்களில் ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்ிப்பட்ெனரல் மோட்ட அி ஆலனத்து ஆறாயிரம் ஜ் வெட்டுக்கி ஆலளயும்
திரும்பப் ஆறாயிரம் ஜபறு.

் வொகனத்துி ஆலற
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு
அஆறாயிரம் ஜரரக்க
உி ஆலழக்கும்
ரக்களிி ஆலெனரல் மோட்டம் ஜெனரல் மி மிக அதிகளவில் ஆதரவும் அனுதாபமும் உள்ளது.
் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் எ் வெற்றுக்கு எதிராக ம் ஜெனரல் மபாராடிக்
ஆறாயிரம் ஜகாண்டிருக்கிறார்கம் ஜெனரல் மளா,
நாஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டங்கிலும்
மில்லிின்
கணைக்கான
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களும், அம் ஜெனரல் மத சரண்ெனரல் மோட்டல் நிி ஆலலி ஆலரகி ஆலளம் ஜெனரல் மி உணைர்கிறார்கள்,
இ் வெர்களின்
ப்பு செம்பளம்
ஆறாயிரம் ஜ் வெட்ெனரல் மோட்டப்பட்டுள்ளது
ப்பு செலுி ஆலககள்
அழிக்கப்பட்டுள்ளன, இ் வெர்கள் ி ஆலகிாளும் எந்திரங்கி ஆலள விெனரல் மோட்ட
படும் ஜெனரல் மராப்பு செராக இ் வெர்கள் ி ஆலகிாளப்படுகிறார்கள்.

● ஆி ஆலலகளில்  ஆறாயிரம் ஜெனநாிகம் ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்! உற்பத்தி, ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலயிெனரல் மோட்ட ம் ஜெனரல் ம் வெகம்
ரற்றும் பாதுகாப்பில் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் கட்டுப்பாடு ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.

ஜிஎம்
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ஒட்டுஆறாயிரம் ஜராத்த
அஆறாயிரம் ஜரரக்க
் வொகனத்
ஆறாயிரம் ஜதாழில்துி ஆலறி ஆலி
முெனரல் மோட்டக்கு் வெதற்கும்
ரற்றும்
் வொகனத்துி ஆலற
முதலாளிரார்கள் மீது அதிகபட்ப்பு செ ஆறாயிரம் ஜபாருளாதார ரற்றும் அரசிில்
அழுத்தத்ி ஆலதக் ஆறாயிரம் ஜகாண்டு ் வெரு் வெதற்கும், அ் வெர்களின் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தத்தில்
இி ஆலணைி ஃம் ஜெனரல் மபார்ட் ரற்றும் பிிட் கிி ஆலறஸலரல் உள்ள அ் வெர்களின்
ப்பு செம் ஜெனரல் மகாதர ப்பு செம் ஜெனரல் மகாதரகளுக்கு அி ஆலழப்பு விடுக்க ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்.
அம் ஜெனரல் மதிளவுக்கு முக்கிிராக, ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் நாஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டங்கிலும் ரற்றும்
உலஆறாயிரம் ஜகங்கிலுரான ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் ரற்றும் இி ஆலளஞர்களின் ஆதரவுக்கு
முி ஆலறயீடு ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்ி ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்—இந்த ஆதரவு அ் வெர்களுக்குத் திாராக
கிி ஆலெனரல் மோட்டக்கக்கூடிிதாகும்.
இந்த ஜிஎம் ஆறாயிரம் ஜ் வெளிநெனரல் மோட்டப்பானது ஓர் உலகளாவிி ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்த
அி ஆலலயில்
ப்பு செமீபத்திி
கட்ெனரல் மோட்டராகும்.
அஆறாயிரம் ஜரரக்க
் வொகனத்துி ஆலற
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களின் ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தம் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்தின் ஒரு
ப்பு செர்் வெம் ஜெனரல் மதப்பு செ இிக்கத்தின் பின்னணியில் கட்ெனரல் மோட்டவிழ்ந்து ் வெருகிறது. கெனரல் மோட்டந்த
் வொரம்
தான்,
ஆறாயிரம் ஜகாரிாவில்
8,000
ஜிஎம்
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள்
ம் ஜெனரல் ம் வெி ஆலலநிறுத்தத்தில் இறங்கினார்கள், பிஆறாயிரம் ஜரஞ்ச ம் ஜெனரல் மபாக்கு் வெரத்துி ஆலற
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் பாரீஸ சரங்கப்பாி ஆலத ம் ஜெனரல் மபாக்கு் வெரத்ி ஆலத முெனரல் மோட்டக்கினர்.
கெனரல் மோட்டந்தாண்டில்,
இந்திிா
ரற்றும்
ஆறாயிரம் ஜரக்சிம் ஜெனரல் மகா
் வொகனத்துி ஆலற

● ம் ஜெனரல் ம ் வெி ஆலலநிறுத்த ப்பு செம்பளம் ் வொரத்திற்கு 750 ெனரல் மோட்டாலர்! AFL-CIO உெனரல் மோட்டன்
ம் ஜெனரல் மப்பு செர்ந்து UAW பில்லிின் கணைக்கான ெனரல் மோட்டாலர் ஆறாயிரம் ஜப்பு சொத்துக்கி ஆலளக்
கட்டுப்பாட்டில் ஆறாயிரம் ஜகாண்டுள்ளது, இ் வெற்ி ஆலற அி ஆல் வெ ஆறாயிரம் ஜகாண்ெனரல் மோட்டாட்ெனரல் மோட்டங்களுக்கு
நிதி ் வெழங்கவும் ரற்றும் நிர்் வொகிகளுக்கு ஆயிரக் கணைக்கில் ஆறு
இலக்க ப்பு செம்பளங்கள் ் வெழங்கவும் பின்படுத்துகின்றன. ப்பு செந்தாக்கள்
ரற்றும் ஓய்வூதிி திட்ெனரல் மோட்டங்களில் இருந்து சூி ஆலறிாடிி இந்த
ஆதார் வெளங்கள் இப்ம் ஜெனரல் மபாது பகிர்ந்தளிக்கப்பெனரல் மோட்ட ம் ஜெனரல் ம் வெண்டும்!

் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர் சிற்றிதி ஆலழ ஆறாயிரம் ஜ் வெளியிட்டு உலக ம் ஜெனரல் மப்பு சொப்பு செலிப்பு செ
் வெி ஆலலத் தளப் பிரசரத்திற்கு உதவி ் வெருகின்ற ம் ஜெனரல் மப்பு சொப்பு செலிப்பு செ ப்பு செரத்து் வெக் கட்சி
(SEP), இந்த ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்தில் ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு முழு ஒத்துி ஆலழப்பு
் வெழங்க உறுதிிாக உள்ளது.
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாள ் வெர்க்கத்தில் ஒரு புதிி ம் ஜெனரல் மபார்குணைமிக்க ம் ஜெனரல் மப்பு சொப்பு செலிப்பு செ
தி ஆலலி ஆலரி ஆலிக் கட்ெனரல் மோட்டி ஆலரக்க ம் ஜெனரல் மப்பு சொப்பு செலிப்பு செ ப்பு செரத்து் வெக் கட்சி அதனால் ஆன
அி ஆலனத்ி ஆலதயும் ஆறாயிரம் ஜப்பு செய்யும். ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் அ் வெர்களின் ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்ி ஆலத
ஒழுங்கி ஆலரப்பதிலும், நாஆறாயிரம் ஜெனரல் மோட்டங்கிலும் ரற்றும் ப்பு செர்் வெம் ஜெனரல் மதப்பு செ அளவிலும்
ஆதரி ஆல் வெ அணித்திரட்டு் வெதில் உத் வெவும் அ் வெர்களுக்கு அ் வெசிிரான
தக் வெல்கி ஆலள அது ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு ் வெழங்கும்.
் வொகனத்துி ஆலற ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கள் இந்த ராஆறாயிரம் ஜபரும் ரற்றும் முக்கிி
ம் ஜெனரல் மபாராட்ெனரல் மோட்டத்ி ஆலத நெனரல் மோட்டத்தும் ம் ஜெனரல் மபாது அ் வெர்கள் முகங்ஆறாயிரம் ஜகாடுக்கும் மூம் ஜெனரல் மலாபாி
பிரச்சிி ஆலனகி ஆலள வி் வொதிக்க, ஆறாயிரம் ஜப்பு சென்ற ் வொரம் 300 க்கும் அதிகரான
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்கி ஆலள
ஒருங்கிி ஆலணைத்திருந்த,
நரது
் வெரவிருக்கும்
இி ஆலணைி் வெழி கலந்தாம் ஜெனரல் மலாப்பு செி ஆலன கூட்ெனரல் மோட்டத்தில் கலந்து ஆறாயிரம் ஜகாள்ளுராறு
ஆறாயிரம் ஜதாழிலாளர்களுக்கு நாம் அி ஆலழப்பு விடுக்கிம் ஜெனரல் மறாம்.

