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பிரரான்சில் ் பராரிய ிய வரிய வே வேலய வேலைநிறுத்திற்றுத்திற்கரான
முன்ிய வனராக்கிய ் பரா வேலய
7 December 2019,

வயயாழக்கிழழமி,

ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகியான திகமான பஅயாதுத்துழமன

திகமான பதயாழிலயாளர்களும் இழமளஞர்களும் பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு ஜனயாதிஅதி இியானுவல்
ிக்்ரளும் பிரெயானின் ஓய்வூதிய திகமான பவட்டுக்களுக்கு எதிளும் பிரெயான ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தில்
்ரவழமலநிறுத்தம் ிற்றும் ்ரஅளும் பிரெணி நடத்தினர். இளும் பிரெயில்்ரவ துழமன
அணியயாளர்கள, ஆசிரியர்கள ிற்றும் ிற்ன திகமான பதயாழிலயாளர்களின்
்ரவழமலநிறுத்தங்கள
திகமான பவளளியன்றும்
திகமான பதயாடர்ந்ததயால்,
அது
திகமான பஅரும்அயாலயான திகமான பஅயாது ்ரஅயாக்குவளும் பிரெத்ழமத ஸ்தம்பிக்க திகமான பதம்பிக்க செய்ததுடன், அல
அளளிக்கூடங்களும் மூடப்அட்டிருந்தன.
இந்த தம்பிக்க செம்அவங்கள வர்க்க ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தின் தம்பிக்க செர்வ்ரததம்பிக்க செ மீதிகமான பளழுச்சியில்
ஒரு
புதிய
கட்டத்ழமதக்
குறிக்கின்னன.
மீண்டுதிகமான பியாருமுழமன,
ஐ்ரளும் பிரெயாப்அயாவன் இதயத்தயானத்தில், தம்பிக்க செமூகத்தின் அடிப்அழமட வர்க்க
்ரகயாடுகள வழமளும் பிரெயப்அட்டு வருகின்னன, திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கம் அதன்
அளப்அரிய தம்பிக்க செமூக தம்பிக்க செக்திழமய ிற்றும் புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ ஆற்னழமல
எடுத்துக்கயாட்டி வருகினது. தம்பிக்க செர்வ்ரததம்பிக்க செ முதலயாளித்துவ வர்க்கத்தின்
பீதியுற்ன வழமடயிறுப்பு, “ிக்்ரளும் பிரெயான் இலக்கில் ழமவத்து, பிளும் பிரெயான்சில்
ஒரு நயாள புளும் பிரெட்சி,” என்று வயயாழக்கிழழமி அயாரிய ்ரவழமலநிறுத்தம்
குறித்து நியூ ்ரயயார்க் ழமடம்ஸ் திகமான பவளியிட்ட தழமலப்பு திகமான பதம்பிக்க செய்தியயால்
எடுத்துக்கயாட்டப்அட்டது.
சிலி, திகமான பஅயாலிவயயா, ஈக்வ்ரடயார், திகமான பலஅனயான் ிற்றும் ஈளும் பிரெயாக்கில் அயாரிய
்ரவழமலநிறுத்தங்கள ிற்றும் ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்கள, அதிகமான பிரிக்கயா ிற்றும்
திகமான பிக்சிக்கன் வயாகனத்துழமன திகமான பதயாழிலயாளர்களின் ்ரவழமலநிறுத்தங்கள
ிற்றும் பிரிட்டிஷ் இளும் பிரெயில்்ரவ திகமான பதயாழிலயாளர்கள ்ரவழமலநிறுத்தத்தில்
்ரஅயால்ரவ, பிளும் பிரெயான்சிலும் அடிப்அழமட பிளும் பிரெச்சிழமன, முதலயாளித்துவத்தயால்
ஏற்அடுத்தப்அட்டுளள
திகமான பகயாடிய
ிட்டத்திலயான
தம்பிக்க செமூக
தம்பிக்க செித்துவமின்ழமியயாகும்.
வர்க்கப் ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தின் இந்த திகமான பவடிப்பு, திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்தின்
புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ அயாத்திளும் பிரெத்ழமத ிறுப்அதற்கும் ிற்றும் தம்பிக்க செமூகத்தின் அடிப்அழமட
பிளவு வர்க்கத்திற்கு ்ரிலயாக இனம் ிற்றும் அயாலினம் என்று
உயர்த்திக்
கயாட்டுவதற்குியான
அழமனத்து
முயற்சிகழமளயும்
அம்அலப்அடுத்தி உளளது. பிளும் பிரெயான்சில் இந்த ஆளும் பிரெம்அ இயக்கம்
மீண்டுதிகமான பியாருமுழமன
எடுத்துக்கயாட்டி
உளளழமதப்
்ரஅயால,
திகமான பதயாழிலயாளர்கள ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தில் நகரும் ்ரஅயாது, அவர்கள ஒரு
வர்க்கியாக அழமத திகமான பதம்பிக்க செய்கினயார்கள.
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தின் இந்த புதிய கட்டம், திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்திற்கு
முன்னயால் முக்கிய அளும் பிரெசியல் பிளும் பிரெச்சிழமனகழமள உயர்த்துகினது, மிகவும்
ித்தியியாக, ஒரு புதிய ்ரதம்பிக்க செயாதம்பிக்க செலிதம்பிக்க செ தழமலழமிழமயக் கட்டழமிக்க
்ரவண்டிய அவசியத்ழமத உயர்த்துகினது.
அயாரிய "ிஞ்தம்பிக்க செள சீருழமட" ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்கள திகமான பவடித்து ஓளும் பிரெயாண்டுக்கும்
அதிகியான கயாலத்திற்குப் பின்னர், அந்த ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டக்கயாளும் பிரெர்களின்
பிளும் பிரெதயான ்ரகயாரிக்ழமககளில் எதுவு்ரி நிழமன்ரவற்னப்அடவல்ழமல:
அதயாவது தம்பிக்க செித்துவம், நல்ல வயாழ்க்ழமக முழமனகளுக்கயாக ிற்றும்
தம்பிக்க செமூக அவலம், திகமான பஅயாலிஸ் ஒடுக்குமுழமன ிற்றும் ்ரஅயாழமளும் பிரெ முடிவுக்குக்
திகமான பகயாண்டு வருதல் ஆகியழமவ. அதிகரித்து வரும் திகமான பதயாழிலயாளர்களின்
அடுக்குகள, நிதியியல் பிளும் பிரெபுத்துவத்தின் ்ரிலயாதிக்கத்ழமத முடிவுக்குக்
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திகமான பகயாண்டு வருவதற்கு இது்ரவ தருணம் என்ன முடிவுக்கு வந்து
திகமான பகயாண்டிருக்கின்னன.
ஆளும் உயளும் பிரெடுக்கின் வழமடயிறுப்ழமஅ இவ்வயாறு திகமான பதயாகுத்தளிக்கலயாம்:
ஜனநயாயகத்திற்கு இது மிகவும் ்ரியாதம்பிக்க செியானது! வயயாழனன்று,
ிக்்ரளும் பிரெயான் பிளும் பிரெயான்ஸ் எங்கிலுியான நகளும் பிரெங்களில் அணிவகுத்து
திகமான பகயாண்டிருந்த ்ரவழமலநிறுத்தக்கயாளும் பிரெர்கழமள தயாக்க கவதம்பிக்க செ வயாகனங்கள,
நீர்பீய்ச்சிகள ிற்றும் கனளும் பிரெக ஆயுத்ரிந்திய கலகம் ஒடுக்கும்
திகமான பஅயாலிழமி அனுப்பினயார். எந்தவத ிக்கள ஆதளும் பிரெவுமின்றி திகமான பதம்பிக்க செயல்அட்டு
வரும் ஓர் அளும் பிரெதம்பிக்க செயாங்கம் ிக்களின் 70 தம்பிக்க செதவீதத்தினர் எதிர்க்கும்
திகமான பகயாளழமககளுக்கு எதிளும் பிரெயான ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்கழமள நசுக்க துழமண
இளும் பிரெயாணுவப் அழமட திகமான பஅயாலிழமி அணித்திளும் பிரெட்டி வருகினயார்.
பிளும் பிரெயான்சில், ஒவ்திகமான பவயாரு நயாட்ழமடயும் ்ரஅயால்ரவ, முதலயாளித்துவ அளும் பிரெசு,
நிதியியல் உயளும் பிரெடுக்கின் திகமான பில்லிய மூடிிழமனப்அயான தம்பிக்க செர்வயாதிகயாளும் பிரெியாக
உளளது.
இந்த
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தில்
திகமான பதயாழிலயாள
வர்க்கத்திற்கயான
ஒரு
மூ்ரலயாஅயாயத்ழமத அபிவருத்தி திகமான பதம்பிக்க செய்வதற்கு அதன் அடிப்அழமடயயான
தன்ழமி ிற்றும் இயக்கவயல் குறித்த ஒரு தம்பிக்க செரியயான அழமடயயாளம்
அவசியப்அடுகினது.
பிளும் பிரெயான்சின்
திகமான பதயாழிலயாளர்கள
திகமான பவறுி்ரன
ிக்்ரளும் பிரெயாழமன எதிர்த்து ிட்டுில்ல, ியானயாக 1930 களுக்குப் பின்னர்
ஆழ்ந்த
திகமான பஅயாருளயாதயாளும் பிரெ
ிற்றும்
அளும் பிரெசியல்
திகமான பநருக்கடியில்
மூழ்கியுளளதும் ிற்றும் வர்க்க ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தின் வரிவழமடந்து வரும்
்ரிதிகமான பலழுச்சிழமயயும்
முகங்திகமான பகயாடுத்து
வரும்
உலக
முதலயாளித்துவத்ழமத எதிர்த்து ்ரஅயாளும் பிரெயாடி திகமான பகயாண்டிருக்கினயார்கள.
திகமான பதயாழிலயாளர்கள
ிற்றும்
இழமளஞர்களின்
இன்னும்
அளும் பிரெந்த
அடுக்குகழமள ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்திற்குள இழுத்து வந்து, ிக்்ரளும் பிரெயான்
அளும் பிரெதம்பிக்க செயாங்கத்ழமதப்
அதவயிலிருந்து
இனக்க
்ரஅயாளும் பிரெயாடுவ்ரத
முன்்ரனயாக்கிய அயாழமதயயாகும்.
இழமத எவ்வயாறு திகமான பதம்பிக்க செய்வது? ஒரு புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ அளும் பிரெசியல் ியாற்றீட்ழமட
நிறுவ ்ரவண்டும். திகமான பதம்பிக்க செல்வந்தர்களின் ஜனயாதிஅதி, CGT உடன் புதிய
திகமான பகயாளழமககளுக்கயாக ்ரஅளும் பிரெம்்ரஅசுவயார் என்ன நம்பிக்ழமகயில், ிக்்ரளும் பிரெயான்
அவரின் ஓய்வூதிய திட்டத்ழமதத் திரும்அ திகமான பஅன ்ரவண்டும் என்று
்ரகயாரிவட்டு ்ரவழமலநிறுத்தங்கழமள
நடத்துவதற்கு, ஸ்ளும் பிரெயாலினிதம்பிக்க செ
தம்பிக்க செங்கியான திகமான பதயாழிலயாளர்களின் திகமான பஅயாது கூட்டழமிப்பின் (CGT) தழமலவர்
பிலிப் ியார்ட்டி்ரனஸ் முன்திகமான பியாழிந்தழமதப் ்ரஅயால, திகமான பதயாழிலயாளர்கள
தங்கழமள ிட்டுப்அடுத்திக் திகமான பகயாளள முடியயாது. இது ்ரதயால்வக்கு
ிட்டு்ரி இட்டுச் திகமான பதம்பிக்க செல்லும்.
1968 பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு திகமான பஅயாது ்ரவழமலநிறுத்தம் வழங்கிய புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ
தம்பிக்க செந்தர்ப்அத்ழமத கிதிகமான பளும் பிரெனல் (Grenelle) உடன்அடிக்ழமககளின் கூலி
உயர்வுகளுக்குப் பிளும் பிரெதியீடயாக CGT வற்றுத் தளளிய ்ரஅயாது, பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு
திகமான பதயாழிலயாள
வர்க்கத்திற்கு
கழமடசி
குறிப்பிடத்தக்க
தம்பிக்க செமூக
வட்டுக்திகமான பகயாடுப்புகள
வழங்கப்அட்டதில்
இருந்து
ஓர்
அழமளும் பிரெ
நூற்னயாண்டு ஆகிவட்டது. ஆனயால் இன்்ரனயா, முதலயாளித்துவத்தின்
திகமான பஅயாருளயாதயாளும் பிரெ ிற்றும் அளும் பிரெசியல் திகமான பநருக்கடி இன்னும் ஆழியாக

உளளது. அங்்ரக வர்க்க ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்திற்கு எந்த சீர்திருத்தவயாத
வழமளவும் இருக்கயாது.
ிக்்ரளும் பிரெயானின் குடியளும் பிரெழமதம்பிக்க செ ்ரநயாக்கி அணிவகுப்பு கட்சி (LRM) அது
பின்வயாங்கயாது என்அழமத மீண்டும் மீண்டும் திகமான பதளிவுஅடுத்தி உளளது.
இலண்டனில் இவ்வயாளும் பிரெ ்ரநட்்ரடயா உச்சி ியாநயாட்டில் இளும் பிரெயாணுவக்
திகமான பகயாளழமக தம்பிக்க செம்அந்தியாக கடுழமியயான ்ரியாதல்கள திகமான பவடித்த பின்னர்,
LRM,
ஐ்ரளும் பிரெயாப்பிய
அயாதுகயாப்ழமஅயும்
பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு
திகமான பஅயாருளயாதயாளும் பிரெ
்ரஅயாட்டித்தன்ழமிழமயயும்
மீளஅலப்அடுத்துவதற்கயாக,
இளும் பிரெயாணுவம்
ிற்றும் திகமான பஅரும் அணக்கயாளும் பிரெர்களுக்கு நூறு பில்லியன் கணக்கயான
அணம் அயாய்ச்தம்பிக்க செ தீர்ியானகளும் பிரெியாக உளளது. ிக்்ரளும் பிரெயான் அதிகயாளும் பிரெத்தில்
நீடிக்க அனுிதிப்அதற்கயாக, அவர் ஓய்வூதிய திகமான பவட்டுக்கழமளத் திரும்அ
திகமான பஅற்னயாலும் கூட, அவர் தம்பிக்க செமூக எதிர்புளும் பிரெட்சியின் அடுத்த கட்டத்ழமதத்
தயயாரிப்பு திகமான பதம்பிக்க செய்ய அவருக்கு ்ரநளும் பிரெம் வழங்குவதயாக ிட்டு்ரி
இருக்கும்.
முன்ழமவத்த அதன் மூ்ரலயாஅயாயம், இது புதிய முதலயாளித்துவ
எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) ிற்றும் ்ரஜயான்-லூக் திகமான பிதிகமான பலன்்ரதம்பிக்க செயானின்
அடிஅணியயா
பிளும் பிரெயான்ஸ்
(LFI)
்ரஅயான்ன
குட்டி-முதலயாளித்துவ
குழுக்களயால் எதிதிகமான பளும் பிரெயாலிக்கப்அட்ட நிழமலயில், ்ரியாதம்பிக்க செடியயானது.
CGT

இந்த
வயாளும் பிரெம்
ஓய்வூதியங்கழமளப்
அயாதுகயாப்அதற்கயான
ஒரு
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்ழமத முன்திகமான பனடுக்க CGT முடிதிகமான பவடுக்கவல்ழமல. “ிஞ்தம்பிக்க செள
சீருழமட" ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்களின் ஓளும் பிரெயாண்டு ்ரஅயாக்கில், இவற்ழமனத்
திகமான பதயாழிற்தம்பிக்க செங்கங்கள
தனிழமிப்அடுத்தி
நவ-அயாசிதம்பிக்க செவயாதிகளயாக
கண்டித்திருந்த நிழமலயில், ிக்்ரளும் பிரெயானின் திட்டமிட்ட ஓய்வூதிய
திகமான பவட்டுக்கள அயாரியளவல் ிக்கள வ்ரளும் பிரெயாதியானழமவ என்அழமத
முழுழமியயாக நன்கு அறிந்திருந்த CGT, அவரின் ஓய்வூதிய
திகமான பவட்டுக்கழமளக் குறித்து அவளும் பிரெது அளும் பிரெதம்பிக்க செயாங்கத்துடன் வவயாதித்தது.
்ரதசிய
இளும் பிரெயில்்ரவயில்
தன்னிச்ழமதம்பிக்க செயயான
்ரவழமலநிறுத்தங்கள,
ிருத்துவிழமனகள
ிற்றும்
அளளிகளில்
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்களுக்கு
ித்தியில், எதிர்ப்பு அதன் கட்டுப்அயாட்ழமட மீறி வடுதிகமான பின அஞ்சி, CGT
கடந்த ியாதம் தயான் ஒரு ்ரவழமலநிறுத்தத்திற்கு அழமழப்பு வடுத்தது.
திகமான பதயாழிலயாளர்கழமளச் திகமான பதம்பிக்க செயலழிக்க திகமான பதம்பிக்க செய்து ்ரநயாக்குநிழமல பினழச்
திகமான பதம்பிக்க செய்யவும் ிற்றும் ஒரு வற்றுத் தளளழமல திட்டமிடும் முயற்சியில்
CGT அளும் பிரெசுடன் ஒத்துழமழத்து வருகினது. CGT இன் அயாத்திளும் பிரெம் குறித்து
ஆளும் வர்க்கத்திற்கு நன்கு திகமான பதரியும். வயயாழக்கிழழமி அயாரீஸ்,
லி்ரயயான் ிற்றும் பின நகளும் பிரெங்களிலும் கலகம் ஒடுக்கும் திகமான பஅயாலிஸ்
்ரவழமலநிறுத்தக்கயாளும் பிரெர்கழமளத் தயாக்கிய அ்ரத்ரவழமளயில், பிளும் பிரெதி
ிந்திரி
எட்வயார்ட்
பிலிப்
கூறினயார்,
“்ரவழமலநிறுத்தங்களும்
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்களும் திட்டமிட்டவயாறு நடக்கின்னன.” “திகமான பதயாழிற்தம்பிக்க செங்கங்கள
அவற்ழமன திகமான பவற்றிகளும் பிரெியாக ஒழுங்கழமித்ததற்கயாக திகமான பதயாழிற்தம்பிக்க செங்களுக்கு
நன்றி கூன" அவர் அந்த தம்பிக்க செந்தர்ப்அத்ழமத எடுத்துக் திகமான பகயாண்டயார்.
திகமான பதயாழிற்தம்பிக்க செங்கங்களின் களும் பிரெங்களில் இருந்து ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்ழமத திகமான பவளியில்
எடுப்அது தயான் முன்்ரனயாக்கிய அயாழமதயயாகும். நயான்கயாம் அகிலத்தின்
அழமனத்துலகக் குழுவன் (ICFI) பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு பிரிவயான ்ரதம்பிக்க செயாதம்பிக்க செலிதம்பிக்க செ
தம்பிக்க செித்துவக் கட்சி (Parti de l’égalité socialiste – PES) திகமான பதயாழிற்தம்பிக்க செங்கங்கள
ிற்றும் அவற்றின் அளும் பிரெசியல் கூட்டயாளிகளிடம் இருந்து சுயயாதீனியான
நடவடிக்ழமக குழுக்கழமள உருவயாக்க அழமழப்பு வடுக்கினது.
அது்ரஅயான்ன அழமிப்புகளில், திகமான பதயாழிலயாளர்களும் இழமளஞர்களும்
்ரவழமலநிறுத்தங்கள, ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்கள ிற்றும் பின நடவடிக்ழமககள
மீது சுதந்திளும் பிரெியாக வயாக்களிக்க முடியும் திட்டமிட முடியும். ிக்்ரளும் பிரெயான்
ிற்றும் நிதியியல் பிளும் பிரெபுத்துவத்திற்கு எதிளும் பிரெயான ஒரு புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டத்தில் அழமவ அவற்றின் தம்பிக்க செர்வ்ரததம்பிக்க செ வர்க்க தம்பிக்க செ்ரகயாதளும் பிரெ ிற்றும்
தம்பிக்க செ்ரகயாதரிகளுக்கு முழமனயீடு திகமான பதம்பிக்க செய்ய முடியும்.

“ிஞ்தம்பிக்க செள சீருழமட" இயக்கம் மீது ICFI அதன் 2018 அறிக்ழமகயில்
வளங்கப்அடுத்தியழமதப் ்ரஅயால, உலகளயாவய நிதியியல் தம்பிக்க செந்ழமதகளின்
கட்டழமள ிற்றும் தீவளும் பிரெிழமடந்து வரும் ஐ்ரளும் பிரெயாப்பிய இளும் பிரெயாணுவ
கட்டழமிப்புக்கு எதிளும் பிரெயாக, தம்பிக்க செர்வ்ரததம்பிக்க செ திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்தின் இந்த
முழமனயீடு ஓர் அத்தியயாவசிய உடனடியயான அவசியியாக உளளது.
பிதிகமான பளும் பிரெஞ்சு தம்பிக்க செம்அவங்களின் திகமான பவடிப்அயார்ந்த தன்ழமி, 1991 இல் ்ரதம்பிக்க செயாவயத்
ஒன்றியம் கழமலக்கப்அட்டதற்குப் பிந்ழமதய அண்மித்து மூன்று
ததம்பிக்க செயாப்தங்களில், அதுவும் குறிப்அயாக 2008 திகமான பஅயாறிவுக்குப் பிந்ழமதய
ததம்பிக்க செயாப்தத்தில்
ஒன்று
திளும் பிரெண்டுளள
மிகப்
திகமான பஅரும்
தம்பிக்க செமூக
முளும் பிரெண்அயாடுகளுக்குச் தம்பிக்க செயாட்சியம் அளிக்கினது. முதலயாளித்துவமும்
ிற்றும் அது பிளும் பிரெயான்சிலும் உலதிகமான பகங்கிலும் உருவயாக்கி உளள
நிழமலழமிகள மீதும்—ிழமலப்பூட்டும் தம்பிக்க செமூக தம்பிக்க செித்துவமின்ழமி ிட்டம்,
ிக்களதிகமான பதயாழமகயில் ஒரு சிறிய தம்பிக்க செதவீதத்தினர் திகமான பதம்பிக்க செல்வவளத்ழமத
முடிவன்றி திளும் பிரெட்டிக் திகமான பகயாண்டிருப்அது, முன்பினும் அதிகளவல்
வறுழமி ிற்றும் அவலங்களின் ிட்டங்கள ஆகியழமவ மீது நிலவும்
ஆழ்ந்த திகமான பவறுப்பு, அளும் பிரெசியல் வயாழ்வன் ்ரிற்புனத்திற்கு திகமான பவடித்து
வந்து திகமான பகயாண்டிருக்கின்னன... பிளும் பிரெயான்சில் என்ன அபிவருத்தி அழமடந்து
வருகின்ரதயா அது இன்றியழமியயாதரீதியில் ்ரதசியியப்அட்டதல்ல,
ியானயாக உலகளயாவய நிழமலழமிகள தம்பிக்க செம்அந்தப்அட்டதயாகும்.
இந்த ிதிப்பீடு ஊர்ஜிதப்அடுத்தப்அட்டுளளது. இந்தயாண்டு அயாரிய
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்கள ிற்றும் வர்க்க ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்களின் ஓர் உலகளயாவய
திகமான பவடிப்ழமஅக் கண்டுளளது. அழமவ 1968 இக்குப் பிந்ழமதய ியாணவர்
இயக்கத்திலிருந்து
திகமான பவளிப்அட்ட
நடுத்தளும் பிரெ
வர்க்க
"இடது
திகமான பவகுஜனவயாதிகளின்"
பின்நவீனத்துவ
தத்துவங்கழமளத்
தகர்த்திகமான பதறிந்துளளன, இத்தழமகய தத்துவங்களின் நிழமலப்அயாட்டுக்கு
சினந்த உதயாளும் பிரெணியாக, திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்திற்கு பிரியயாவழமட என்ன
André Gorz இன் 1980 நூல் வளங்குகினது. திகமான பிதிகமான பலயான்்ரதம்பிக்க செயான்,
ிக்களின் தம்பிக்க செகயாப்தம் என்ன அவரின் 2014 நூலில், ்ரதம்பிக்க செயாதம்பிக்க செலிதம்பிக்க செத்திற்கும்
"அப்அயால் திகமான பதம்பிக்க செல்வது" அவசியம் என்று அறிவத்தயார். இடது
"ிளும் பிரெணித்துவட்டது" என்று கூறிய அவர், “இடது அளும் பிரெசியல் 'புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ
திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கம்' எடுத்திருந்த இடத்ழமத ிக்கள எடுத்துளளனர்"
என்று குறிப்பிட்டயார்.
இத்தழமகய ிதிப்பிழந்த தம்பிக்க செக்திகள இப்்ரஅயாது தீர்க்கியாக வலழமத
்ரநயாக்கி திரும்பி வருகின்னன. இந்த வயாளும் பிரெம், திகமான பஅருந்திளும் பிரெளயான ிக்கள
அணிவகுத்த நிழமலயில், திகமான பிதிகமான பலயான்்ரதம்பிக்க செயான் ்ரவழமலநிறுத்தத்ழமத
ஆதரித்து நவ-அயாசிதம்பிக்க செவயாத ிரீன் லு திகமான பஅன்னின் திகமான பவற்று அறிக்ழமகழமய
ஊக்குவத்தும், அழமத ஒரு "ினிதயாபிியான" திழமதம்பிக்க செயில் "முன்்ரனற்னம்"
என்று அழமழத்தும் வழமடயிறுத்தயார்.
உலதிகமான பகங்கிலும் அயாரிய ்ரவழமலநிறுத்தங்கள ிற்றும் ்ரஅயாளும் பிரெயாட்டங்களின்
மீதிகமான பளழுச்சியயானது, முதலயாளித்துவ தம்பிக்க செமூகத்தில் திகமான பதயாழிலயாள வர்க்க்ரி
தீர்க்கியான புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ தம்பிக்க செக்தி என்அழமதயும், ்ரதம்பிக்க செயாதம்பிக்க செலிதம்பிக்க செத்திற்கயான புளும் பிரெட்சிகளும் பிரெ
்ரஅயாளும் பிரெயாட்டம்
வளும் பிரெலயாற்று
திட்டநிளும் பிரெலில்
உளளது
என்அழமதயும்
மீண்டுதிகமான பியாருமுழமன எடுத்துக் கயாட்டி வருகினது.
திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்தின் முழுழமியயான திகமான பதயாழில்துழமன தம்பிக்க செக்திழமய
அணித்திளும் பிரெட்டவும்,
ஆழமலகள
ிற்றும்
்ரவழமலயிடங்கழமள
திகமான பதயாழிலயாளர்களின் ஜனநயாயகக் கட்டுப்அயாட்டில் நிறுத்தவும், நிதியியல்
பிளும் பிரெபுத்துவத்தின்
திகமான பதம்பிக்க செல்வவளத்ழமதப்
அறிமுதல்
திகமான பதம்பிக்க செய்யவும்,
திகமான பதயாழிலயாளர்களின்
குழுக்கழமளக்
கட்டழமிக்குியாறு
PES
அறிவுறுத்துகினது. இது, அளும் பிரெசு அதிகயாளும் பிரெத்ழமதக் ழமகயிதிகமான பலடுக்கவும்
ிற்றும் திகமான பஅயாருளயாதயாளும் பிரெ வயாழ்ழமவத் தனியயார் இலயாஅத்திற்கயாக
அல்லயாில் தம்பிக்க செமூக ்ரதழமவயின் அடிப்அழமடயில் ிறுஒழுங்கழமிக்கவும்
திகமான பதயாழிலயாள வர்க்கத்தின் தம்பிக்க செர்வ்ரததம்பிக்க செ ஐக்கியத்ழமத ஏற்அடுத்துவதற்கயான
ஓர் அளும் பிரெசியல் மூ்ரலயாஅயாயத்துடன் இழமணக்கப்அட ்ரவண்டும்.

