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மக்ரரோனுக்கு எதிரோன ராோரோட்டத்தின
குரல்வல்வளரல்வளைல்வள்வளையை யை நையை நெரிக்கும் பியை நரஞ்ச
யை நதோழிற்சங்கங்களின மு்வளையைற்சிகல்வளரல்வளை எதிர்ப்ராோம்!
Alex Lantier,

தொடடர்ந்து

த டண்டிருக்கும்
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ள்
மற்றும்
கும் வ்டரடட்டங் ளுக்கு மத்தியில, டந்ொ ்கும் வேடரம், பிதரஞ்சு இரயிலகும் வ்கும் வே
மற்றும் த்கும் வேகுஜன கும் வ்டக்கு்கும் வேரத்து தொடழிும் வேலைடளர் ள் ஜனடதி்தி
இமடனு்கும் வேல மக்கும் வரடனின் ஓய்வூதிய த்கும் வேட்டுக் ளுக்கு எதிரட டிசம்்ர் 5
இல தொடடங்கிய ஒரு கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்ம் வேலொ முடித்துக் த டண்டனர்.
நிதிரீதியட
தீர்ந்துகும் வ்டன தொடழிும் வேலைடளர் ள், கும் வம 1968 த்டது
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்திற்குப் பின்னர் பிரடன்சில மி நீண்ட டும் வேலைம் தொடடர்ந்து
நடந்ொ அந்ொ கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்ம் வேலொ முடிவுக்கு த டண்டு்கும் வேந்ொனர்
மக்கும் வரடனுக்கு எதிரட வும் மற்றும் சர்்கும் வேகும் வொச அளவில ்கும் வேங்கி ளின்
ஏம் வேலனய அரசியல பிரதிநிதி ளுக்கு எதிரட வும் கும் வ ட்ம் ட்டம் வேலமந்து
்கும் வேருகின்ற நிம் வேலும் வேலையில, சர்்கும் வேகும் வொச தொடழிும் வேலைடள ்கும் வேர்க் த்தின் இந்ொ
மூகும் வும் வேலைட்டய அனு்்கும் வேத்தின் இருப்புநிம் வேலும் வேலை ணக்ம் வேல ்கும் வேம் வேலர்கும் வேொற்கு இது
சரியடன கும் வநரமடகும்.
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அம் வேலனத்து கும் வ்டலி-இடது ட்சி ம் வேலளயும் அம்்ும் வேலைப்்டுத்துகிறது. ஸ்ரடலினிச
சங் மடன தொடழிும் வேலைடளர் த்டது கூட்டம் வேலமப்பும் (CGT) மற்றும் பிதரஞ்சு
ம்யூனிஸ்ட் ட்சி, த்ரு்கும் வேணி கும் வசடசலிஸ்ட் ட்சி (PS), ்ப்கும் வும் வேலைட்கும் வேடொ
புதிய முொும் வேலைடளித்து்கும் வே-எதிர்ப்பு ட்சியும் (NPA) மற்றும் பின்நவீனத்து்கும் வே
"இடது ஜனரஞ்ச ்கும் வேடொ" கும் வஜடன்-லூக் தமகும் வும் வேலைடன்கும் வசடனும் "திட்டத்ம் வேலொ
திரும்் த்றுமடறு" மக்கும் வரடனுக்கு மும் வேலறயிட்ட ஒரு சிறிய கூட்டு
மும் வேலறயீட்டில ம் வேல தயழுத்திட்டனர். "ஓய்வூதிய ்கும் வேயம் வேலொ உயர்த்ொடமல
அம் வேலன்கும் வேம் வேலரயும் ்கும் வேளர்ச்சிக்கு இட்டுச் தசலலும் ஒரு நியடயமடன
ஜனநடய
ஓய்வூதிய
திட்டத்தின்
மீது
தொடழிற்சங் ங் ளுடன்
உடனடியட
கும் வ்ச்சு்கும் வேடர்த்ம் வேலொ" நடத்துமடறு அ்கும் வேர் ள் மக்கும் வரடனிடம்
மன்றடடினர்.

ஆனடல தொடழிும் வேலைடள ்கும் வேர்க் த்ம் வேலொ அணித்திரட்டு்கும் வேொற்கு ்திும் வேலைட , CGT
உம் அொன் கூட்டடளி ளும் அந்ொ கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்ம் வேலொ நடசப்்டுத்தி
மக்கும் வரடம் வேலன
முன்கும் வநடக்கிச்
தொடடர்ந்து நடந்து ்கும் வேரும்
தசலும் வேலை
அனுமதித்ொனர்.
"மஞ்சள்
சீரும் வேலட"
தொடழிற்சங் ங் ள்,
பிற
கும் வ்டரடட்டங் ளுக்கு
தொடழிலதும் வேலற ளில
்ரந்ொ
மத்தியில
ஆொரம் வேல்கும் வே
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ளுக்கு
அணித்திரட்டி இருந்ொ அந்ொ
அம் வேலைப்பு
விடுக் டமல,
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொம், தொடழிும் வேலைடள
இரயிலகும் வ
்கும் வே
மற்றும்
்கும் வேர்க் த்தின் ்ரந்ொ ்ும் வேலைத்ம் வேலொ
கும் வ்டக்கு்கும் வேரத்துத்தும் வேலற
எடுத்துக் டட்டியது.
அது
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்ம் வேலொ
த்டருளடொடர
ொனிம் வேலமப்்டுத்தியதுடன்,
நட்கும் வேடிக்ம் வேல ம் வேலயக்
ஆறு ்கும் வேடர டும் வேலை இரயிலகும் வ்கும் வே
மந்ொப்்டுத்தி
மற்றும்
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ளின் கும் வ்டது
கும் வ்டக்கு்கும் வேரத்ம் வேலொ
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொ
சம்்ளமட
தொடந்ொரவுக்கு
உள்ளடக்கி
த்கும் வே
று
ம்
அற்்
யூகும் வ
ரடக் ம் வேலள
இருந்ொ
கும் வ்டதினும்,
177
Rue
de
Charonne,
750011
Paris
மட்டுகும் வ
ம
்கும் வே
ை
ங்கின.
பின்னர்
மக் ளில மூன்றில இரண்டு
மக்கும் வ
ர
டன்
இறுதி
்கும் வேரவு்ங்கினர்
மக்கும் வரடனுக்கு
Métro: Alexandre Dumas (2), Charonne (9)
தசும் வேலைவு திட்ட வி்ரங் ம் வேலள
எதிரடன
அந்ொ
Contact
:
pes@egalitesocialiste.fr
தொடழிற்சங் ங் ளுடன்
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்ம் வேலொ
கும் வ்ரம்கும் வ்சு்கும் வேொற்கும் மற்றும்
ஆொரித்ொனர்.
அலஜீரியட,
கும் வொசிய
நடடடளுமன்றத்தில
ஈரடக் மற்றும் இும் வேலைத்தீன்
அம் வேலொ நிம் வேலறகும் வ்கும் வேற்று்கும் வேொற்கும்
அதமரிக் ட
எங்கிலுமடன
்டரிய த்கும் வேகுஜன கும் வ்டரடட்டங் ள், அதமரிக் ஆசிரியர் ள் மற்றும் ொயடரிப்பு தசய்யும் விொத்தில, த்கும் வேள்ளியன்று மந்திரி சம் வேல்க்கு அ்கும் வேரின்
சுரங் த் தொடழிும் வேலைடளர் ளின் கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ள், முஸ்லீம்-விகும் வரடொ ஓய்வூதிய த்கும் வேட்டு சட்டமகும் வசடொடம் வேல்கும் வே அனுப்பினடர்.
குடியுரிம் வேலம திருத்ொச் சட்டத்திற்கு எதிரட ்த்து மிலலியன் ணக் டன எந்ொத்கும் வேடரு எதிர்ப்ம் வேல்யும் நசுக் ,
ும் வேலை ம்-ஒடுக்கும் த்டலிம் வேலொ
இந்திய தொடழிும் வேலைடளர் ளின் கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொ கும் வ்டரடட்டங் ள் என அனுப்பு்கும் வேகும் வொ
மக்கும் வரடனின்
த டள்ம் வேல யட
உள்ளது.
உும் வேலை ளடவிய ்கும் வேர்க் கும் வ்டரடட்ட மீதளழுச்சியின் ்ட மட அ்கும் வேர் ள் கும் வ்டரடட்டக் டரர் ளுக்கு எதிரட
்கும் வேச ்கும் வேட னங் ள், நீர்பீய்ச்சி ள்
இருந்ொம் வேலொ பிரடன்சின் கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொக் டரர் ள் அறிந்திருந்ொடர் ள்.
மற்றும் ண்ணீர் பும் வேல க்குண்டு ம் வேலளப் ்யன்்டுத்திய த்டலிஸ், 2018

பொததுக் கூட்டம

சோதோலிோ ோமத்துவக் கட்ச
Dimanche, 16 février à 15h

AGECA

ஒரு புரட்சி ர மகும் வனடநிம் வேலும் வேலை உரு்கும் வேடகி ்கும் வேருகிறது. தும் வேலறமு ங் ள்,
எண்தணய் சுத்தி ரிப்பு ஆம் வேலும் வேலை ள் மற்றும் ்கும் வேட னத்தும் வேலற ஆம் வேலும் வேலை ளில
த்கும் வேளிநடப்புக் டன கும் வ டரிக்ம் வேல ள் ்ரவிய கும் வ்டது, பிரடன்ஸ் எங்கிலும்
மிலலியன்
ணக் டன்கும் வேர் ளின் கும் வ்டரடட்டங் ளில "புரட்சி" மற்றும்
“த்டது கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்திற் டன" அம் வேலைப்பு ள் விடுக் ப்்ட்டிருந்ொன.
ஆனடல இந்ொ இறுதி விம் வேலளவு, மக்கும் வரடனுடன் தொடழிற்சங்
கும் வ்ரம்கும் வ்சல ள் மூும் வேலைமட இந்ொ கும் வமடொம் வேலும் வேலைத் தீர்க் அம் வேலைப்பு விடுத்ொ

இல "மஞ்சள் சீரும் வேலட" கும் வ்டரடட்டங் ள் தொடடங்கியொற்குப் பின்னர்
இருந்து 10,000 க்கும் அதி மடன்கும் வேர் ம் வேலளக் ம் வேல து தசய்துள்ளது.
்டர்ம் வேல்கும் வேயடளர் ளட உடனிருந்ொ Zineb Redouane மற்றும் Steve Caniço
ஆகிகும் வயடம் வேலரப்
்டுத டம் வேலும் வேலை
தசய்ொம் வேலம,
அலும் வேலைது
்கும் வேயொடன
கும் வ்டரடட்டக் டர த்ண் தஜனுவிகும் வயவ் லுகும் வ ய் மீது ஏறக்கும் வேலறய
உயிரட்த்ொடன ொடக்குொல நடத்தியம் வேலம கும் வ்டன்று—கும் வ்டரடட்டக் டரர் ள்
மீொடன அட்டூழியங் ளுக்குப் த்டறுப்்டன த்டலிஸ் பிரிவு ம் வேலள

ஆண்கும் வேத்துடன் த்ரும் வேலமப்்டுத்திய மக்கும் வரடன், ்கும் வேங்கி ளுக் டன கும் வ்கும் வேட்ம் வேலட
நடய் ளட த்டலிம் வேலொப் ்யன்்டுத்துகிறடர்.
மக்கும் வரடன்
ஒர்
்கும் வேன்மும் வேலறயடன
சர்்கும் வேடதி டரத்திற்குத்
ொம் வேலும் வேலைம் வேலம
ொடங்குகிறடர். இந்ொ அரசடங் ம் நிதி நிறு்கும் வேனங் ள் மற்றும் 6 ட்ரிலலியன்
மதிப்பிும் வேலைடன உும் வேலை ளடவிய முொலீட்டு நிறு்கும் வேனம் பிளடக்ரடக் (BlackRock)
உடன் கும் வசர்ந்து அொன் ஓய்வூதிய த்கும் வேட்டுக் ம் வேலளத் திட்டமிட்டது.
இந்நிறு்கும் வேனங் ள், அரசு ஓய்வூதிய திட்டங் ள் உம் வேலடக் ப்்ட்டு, 20, 30
சொவீொம் அலும் வேலைது அொற்கு அதி மட கும் வேலறக் ப்்ட்டடல அதிலிருந்து
த்ரும் பும் வேலொயல கிம் வேலடக்குதமன எதிர்கும் வநடக்கி உள்ளன.
டப்பீட்டு
நிறு்கும் வேனம்
AXA
தசல்கும் வேந்ொ
முொலீட்டடளர் ளுக் டன
சமீ்த்திய
விளம்்ரத்தில எழுதும் வேல யில, அ்கும் வேர் ள் "அரசு ஓய்வூதிய மட்டங் ளில
திட்டமிடப்்ட்டுள்ள நீண்ட டும் வேலை வீழ்ச்சிம் வேலய" எதிர்கும் வநடக்கி ொனியடர்
ஓய்வூதிய திட்டங் ளின் ்ங்கு ம் வேலள ்கும் வேடங் ும் வேலைடம் என்று குறிப்பிட்டது.
தொடழிும் வேலைடளர் ள்
விடயத்தில,
ஓய்வுக்குப்
பின்னர்
அ்கும் வேர் ம் வேலள
்கும் வேறும் வேலமக்கு உட்்டுத்ொகும் வ்கும் வே அரசு உத்கும் வொசித்துள்ளது.
"மஞ்சள் சீரும் வேலட" கும் வ்டரடட்டத்தில த்டலிஸ் டட்டுமிரடண்டித்ொனத்ம் வேலொ
விமர்சித்ொ ஒரு ்டரீஸ் ந்ரிடம், “நடங் ள் ஒகும் வர மு டமில இலம் வேலும் வேலை,
கும் வமடம்,” என்று கூறிய ்டரீஸ் த்டலிஸ் அதி டரி Didier Lallement இன்
சுருக் மடன ருத்தில, தொடழிும் வேலைடளர் ள் மீொடன இந்ொ த்டலிஸ் அரசின்
நனவுபூர்்கும் வேமடன த்கும் வேறுப்பு மி த் தொளி்கும் வேட எடுத்துக் டட்டப்்டுகிறது.
சர்்கும் வேகும் வொச அளவில தொடழிும் வேலைடளர் ளுக் டன முக்கிய அரசியல மற்றும்
மூகும் வும் வேலைட்டய
்டிப்பிம் வேலன ம் வேலள
இந்ொ
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்திலிருந்து
ற்றுக்த டள்ள முடியும். பிதரஞ்சு கும் வசடசலிச சமத்து்கும் வேக் ட்சி (Parti de
l’égalité socialiste – PES) எச்சரித்ொம் வேலொப் கும் வ்டும் வேலை, மக்கும் வரடனுடகும் வனட, அ்கும் வேரின்
பின்னடல உள்ள சர்்கும் வேகும் வொச சந்ம் வேலொ ள் மற்றும் முொும் வேலைடளித்து்கும் வே நிதியியல
பிரபுத்து்கும் வேத்துடகும் வனட கும் வ்ரம்கும் வ்சு்கும் வேொற்கு தொடழிும் வேலைடளர் ளுக்கு அங்கும் வ
ஒன்றுமிலம் வேலும் வேலை. மக் ம் வேலள ்கும் வேறும் வேலமக்குட்்டுத்தும் த்டலிஸ் அரசின்
திட்டங் ம் வேலள நிறுத்து்கும் வேொற்கு, மக்கும் வரடம் வேலனப் ்ொவியிலிருந்து கீழிறக்கு்கும் வேது
அ்கும் வேசியமடகும்.
ஆனடல
அதுகும் வ்டன்றத்கும் வேடரு
கும் வ்டரடட்டத்ம் வேலொ
தொடடுப்்தில, அ்கும் வேருக்கு எதிரட தொடழிும் வேலைடளர் ளின் மி வும் ்ரந்ொ
அடுக்கு ம் வேலள அணித்திரட்டு்கும் வேொற்கு, தொடழிற்சங் ங் ளில இருந்து
சுயடதீனமடன தொடழிும் வேலைடள ்கும் வேர்க் த்தினது சடமடனிய தொடழிும் வேலைடளர் ளின்
அம் வேலமப்பு ளட
நட்கும் வேடிக்ம் வேல க்
குழுக் ம் வேலளக்
(comités
d’action)
ட்டம் வேலமப்்து அ்கும் வேசியமடகும்.
ொனிம் வேலமப்்ட்டுள்ள மற்றும் த்கும் வேறுக் ப்்டும் மக்கும் வரடன் அரசடங் ம்
மக் ளின் அதி ரித்து ்கும் வேரும் கும் வ ட்த்திலிருந்து ொன்ம் வேலன ்டது டத்துக்
த டள்ள முடியடது. மக்கும் வரடனின் குடும்்ம் கிளர்ச்சியின் பீதியில
்கும் வேடழ்கிறது என டந்ொ இம் வேலும் வேலையுதிர் டும் வேலைத்தில தசய்தியிொழ் ள் குறிப்பிட்ட
பின்னர், இறுதியில அ்கும் வேர் டந்ொ ்கும் வேடரம் ொடன் ்டரீசின் Bouffes du nord
அரங்கில ்கிரங் மட ்டர்ம் வேல்கும் வேக்கு ்கும் வேரத் துணிந்ொடர். ஆனடலும் அ்கும் வேரது
பிரசன்னம் கும் வ்டரடட்டங் ம் வேலளத் தூண்டியதும் அ்கும் வேரும் அ்கும் வேரது மம் வேலனவி
பிரிஜிட்டும் உடனடியட அங்கிருந்து ொப்பி ஓட கும் வ்கும் வேண்டியிருந்ொது.
தொடழிும் வேலைடளர் ளிடம் எண்ணிக்ம் வேல யின் ்ும் வேலைம், ம் வேலொரியம் அலும் வேலைது
உறுதியடன நட்கும் வேடிக்ம் வேல என்்தில அங்கும் வ எந்ொ கும் வேலறவும் இலம் வேலும் வேலை,
மடறட அ்கும் வேர் ளிடம் என்ன இலம் வேலும் வேலைதயன்றடல அம் வேலமப்பும், அரசியல
முன்கும் வனடக்கும், ொம் வேலும் வேலைம் வேலமயும் ஆகும். கும் வொசிய இரயிலகும் வ்கும் வேயில (SNCF)
ட்டுப்்டட்ம் வேலட
மீறி
மீண்டும் மீண்டும் ்ும் வேலை ொன்னிச்ம் வேலசயடன
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ள்
த்கும் வேடித்ொ
பின்னர்,
தொடழிும் வேலைடளர் ள்
மீது
ட்டுப்்டட்ம் வேலட நிம் வேலும் வேலைநிறுத்தும் ஒரு த்ரும்பிரயத்ொன முயற்சியிலொடன்
தொடழிற்சங் ங் ள்
டந்ொடண்டு
பிதரஞ்சு
கும் வ்டக்கு்கும் வேரத்துத்தும் வேலற
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொத்திற்கு ஒப்புொல ்கும் வேைங்கியது. ஆனடல இந்ொ ொந்திகும் வரட்டய
மடற்றத்திற்கு மத்தியிலும், தொடழிற்சங்
அதி டரத்து்கும் வேம் சிக் ன
நட்கும் வேடிக்ம் வேல ள் மீது கும் வ்ரம்கும் வ்சு்கும் வேதிலும் முொும் வேலைடளித்து்கும் வே ஆட்சிம் வேலய
ஸ்திரப்்டுத்து்கும் வேதிலும் தொடடர்ந்து மத்திய ்டத்திரம் ்கும் வேகித்ொன.

மீது
அ்கும் வேருடன்
கும் வ்ரம்கும் வ்சியதுடன்
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ம் வேலளத்
ொனிம் வேலமப்்டுத்தின மற்றும் ஒரு ்ரந்ொ கும் வ்டரடட்டத்ம் வேலொ எதிர்த்ொன. இது
தொடழிற்சங் ங் ளின் சடத்து்கும் வேரீதியிும் வேலைடன நும் வேலைன் ம் வேலளப் பிரதி்லிக்கின்றன:
பிதரஞ்சு தொடழிற்சங் ங் ளின் 4 பிலலியன் யூகும் வரட ்கும் வேருடடந்ொர ்கும் வேரவுதசும் வேலைவு திட்டக் ணக்கில 90 சொவீொம் அரசு மற்றும் ்கும் வேணி குழுக் ளடல
நிதி ்கும் வேைங் ப்்டுகிறது. அ்கும் வேற்றின் ்கும் வேர்க் ப் ்டத்திரத்ம் வேலொ CGT-PCF இன்
கிகும் வரக்
கூட்டடளியடன
சிரிசட
(“தீவிர
இடதின்
கூட்டணி”)
அரசடங் த்தின்
முன்்கும் வேரும் வேலைடறு
அம்்ும் வேலைப்்டுத்துகிறது:
கிகும் வரக்
தொடழிும் வேலைடளர் ள்
மற்றும்
இம் வேலளஞர் ளின்
ஒரு
கும் வ்டரடட்ட
கும் வமதும் வேலைழுச்சிக்குப் பின்னர் 2015 இல அது அதி டரத்திற்கு ்கும் வேந்ொது,
ஆனடல ஐகும் வரடப்பிய ஒன்றியத்தின்
டும் வேலமயடன த்கும் வேட்டுக் ம் வேலள
திணிப்்ம் வேலொ மட்டுகும் வம தசய்ொது.
ஆளும் ்கும் வேர்க் ம் நீண்ட டும் வேலைமட எம் வேலொ "இடது" என்று கும் வமடசடியட
சந்ம் வேலொப்்டுத்தியகும் வொட அ்கும் வேற்றின் பிற்கும் வ்டக்குத்ொனமடன ்டத்திரம் ஓர்
எச்சரிக்ம் வேல யடகும்:
மக்கும் வரடம் வேலனப்
்ொவியிலிருந்து
கீழிறக்கி,
அதி டரத்ம் வேலொப் பிரடன்சின் தி்கும் வேடும் வேலைடன அரசியல ஸ்ொட் த்தின்
எந்ொத்கும் வேடரு பிரிவுக்கும் வ ட அலும் வேலைது த்டலிஸ்-அரசு எந்திரத்தின் எந்ொத்கும் வேடரு
ன்ம் வேலனக்கும் வ ட தொடழிும் வேலைடளர் ள் ம் வேல மடற்றக் கூடடது. சமூ த்தின் தசல்கும் வே
்கும் வேளத்ம் வேலொ உரு்கும் வேடக்குகின்றதும், பிரடன்சிலும் சர்்கும் வேகும் வொச அளவிலும்
முொும் வேலைடளித்து்கும் வேத்ம் வேலொ எதிர்த்து கும் வ்டரடட ொயடர்நிம் வேலும் வேலைம் வேலய எடுத்துக் டட்டி
உள்ள தொடழிும் வேலைடளர் ளுக்கும் வ அதி டரம் ம் வேல மடற கும் வ்கும் வேண்டும். அக்கும் வடட்ர்
1917 புரட்சி நடந்து ஒரு நூற்றடண்டுக்கும் சற்று டும் வேலைத்திற்குப் பின்னர்,
தொடழிும் வேலைடள ்கும் வேர்க் த்திற்கு அதி டரத்ம் வேலொக் ம் வேல மடற்று்கும் வேொற் டன கும் வ ள்வி
மீண்டும் கும் வமதும் வேலைழுந்துள்ளது.
ஒரு புதிய புரட்சி ர முன்னணிப்்ம் வேலடம் வேலயக்
ட்டம் வேலமப்்து என்்து
இப்கும் வ்டது தீர்க் மட
உள்ளது. ஏற் னகும் வ்கும் வே, “மஞ்சள் சீரும் வேலட"
ஒன்றுகூடல ளின் ஒரு ்ரந்ொ ்கும் வேம் வேலும் வேலையம் வேலமப்பு, கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொ குழுக் ள்,
மற்றும் சமூ ஊட கும் வ்டரடட்டக் குழுக் ள் உரு்கும் வேடக் ப்்ட்டுள்ளன.
மக்கும் வரடனுக்கு எதிரடன ஆரம்் கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ளடல ஏற்்ட்ட
பின்னம் வேலடவுக்குப்
பின்னர்,
ஏற் னகும் வ்கும் வே
கும் வ்டரடட்டத்திற்குள்
இழுக் ப்்ட்டுள்ள தொடழிும் வேலைடளர் ள் மற்றும் இம் வேலளஞர் ள் முன்னடல
முன்நிறுத்ொப்்டும் அரசியல ்ணி ம் வேலளத் தொளிவு்டுத்ொ கும் வ்கும் வேண்டியதும்,
மற்றும் பிரடன்சிலும் சர்்கும் வேகும் வொச அளவிலும், ்ரந்ொ அடுக்கு ம் வேலளப்
கும் வ்டரடட்டத்திற்குள் த டண்டு ்கும் வேரு்கும் வேதுகும் வம தசய்ய கும் வ்கும் வேண்டிய ்ணியட
உள்ளது.
ஸ்ரடலினிசம் மற்றும் கும் வ்டலி-இடொடல தொடழிும் வேலைடள ்கும் வேர்க் த்தின் மீொடன
டட்டிக்த டடுப்பு ள் மற்றும் குற்றங் ளுக்கு எதிரடன சமரசமற்ற
எதிர்ப்பில ஸ்ொடபிக் ப்்ட்ட, நடன் டம் அகிும் வேலைத்தின் அம் வேலனத்துும் வேலை
குழுவின் (ICFI) பிதரஞ்சு பிரி்கும் வேடன கும் வசடசலிச சமத்து்கும் வேக் ட்சிகும் வய (Parti
de l’égalité socialiste), பிரடன்சில மடர்க்சிச முன்னணிப் ்ம் வேலடயட
விளங்குகிறது. அொன் ்டத்திரம், தும் வேலைனின் அ்கும் வேரின் தொடலசீர் ்ம் வேலடப்்டன
என்ன தசய்ய கும் வ்கும் வேண்டும்? என்்தில எழுதியது கும் வ்டும் வேலை, “்டட்டடளி
்கும் வேர்க் த்தின் நிம் வேலும் வேலைம் வேலம ்ற்றிய நனம் வேல்கும் வேயும் அொன் ்ணிம் வேலயப் ்ற்றிய
நனம் வேல்கும் வேயும் அொற்குள் நிரப்பு்கும் வேொடகும். ்கும் வேர்க் கும் வ்டரடட்டத்திலிருந்து நனவு
ொடனட கும் வ்கும் வே எழுகிறது என்றடல அங்கும் வ
இொற் டன கும் வொம் வேல்கும் வேகும் வய
இருக் டது.”
இந்ொ
இயக் ம்,
தொடழிும் வேலைடள
்கும் வேர்க் த்தின்
உும் வேலை ளடவிய
கும் வ்கும் வேம் வேலும் வேலைநிறுத்ொங் ள் மற்றும் கும் வ்டரடட்டங் ளினது அம் வேலும் வேலையின் ஒரு
த்கும் வேளிப்்டடு மட்டுகும் வம என்கின்ற நிம் வேலும் வேலையில, இது ஆரம்்ம் ொடன்.
பிதரஞ்சு கும் வசடசலிச சமத்து்கும் வேக்
ட்சி (PES), இந்ொ
டும் வேலைங் டந்ொ
முொும் வேலைடளித்து்கும் வே அம் வேலமப்புமும் வேலறம் வேலய முடிவுக்குக் த டண்டு ்கும் வேந்து அம் வேலொ
கும் வசடசலிசத்ம் வேலொக் த டண்டு பிரதியீடு தசய்யும் கும் வ்டரடட்டத்தில தொடழிும் வேலைடள
்கும் வேர்க் த்தின் இந்ொ உும் வேலை ளடவிய கும் வமதும் வேலைழுச்சிக்கு ஏற்் பிரடன்சில
தொடழிும் வேலைடளர் ம் வேலளயும் இம் வேலளஞர் ம் வேலளயும் கும் வநடக்குநிம் வேலும் வேலை த டள்ளச்
தசய்ய கும் வ்டரடடும்.

தொடழிற்சங் அதி டரத்து்கும் வேம் மக்கும் வரடனுக்கு எதிரட ஒரு தீர்க் மடன
கும் வ்டரடட்டத்ம் வேலொ ஒழுங் ம் வேலமக் விலம் வேலும் வேலை, மடறட ஓய்வூதிய த்கும் வேட்டுக் ள்
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