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யூர ோ நெருக்கடி மீண்டும் திரும்புதல் 
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ஜேர்மனிய ஜேர்ேல் பிரச்சாரத்தின் ஜ ாது யூஜரா நெருக்கடியய  ற்றிய 

ஜ ச்சுக்கள் நிறுத்தி யைக்கப் ட்டிருந்ேது என் து இப்ந ாழுது ந ாதுைாக 

ஒப்புக்நகாள்ளப் ட்டுள்ளது. ஜேர்மன் அரசாங்கஜமா, எதிர் கட்சிகஜளா 

ேவிர்க்க முடியாே அரசாங்க கடன், ைங்கித் ஜோல்விகள், பில்லியன் 

டாலர் பியை எடுப்புக்கள், சிக்கனத் திட்டங்கள் மற்றும் சமூகத் 

ோக்குேல்கள் ஜ ான்றயை ஜேர்ேல் பிரச்சாரத்தில் நசய்திகளாக ஆதிக்கம் 

நசலுத்ோமல் இருப் ேற்காக அயைகயளப்  ற்றிப் ஜ ச விரும் வில்யல. 

பிரஸ்ஸல்ஸில் முடிவுகள் ோமேப் டுத்ேப் ட்டதுடன், நெருக்கடிகள் 

மூடிமயறக்கப் ட்டன. 

இப்ந ாழுது ஜேர்ேல்கள் முடிந்துவிட்ட நியலயில், நெருக்கடி 

புதுப்பிக்கப் ட்ட தீவிரத்துடன் திரும்பியுள்ளது. ஜேர்மன் ஜேர்ேல்களின் 

ஜ ாது நசய்தித்ோள்களிலிருந்து ஒதுக்கப் ட்டிருந்ே  ாதிப் ான நசய்திகள் 

மீண்டும் ைந்துவிட்டன. முக்கிய ைணிக நசய்தித் நோடர் ாளர்கள், புதிய 

சிக்கனத் திட்டங்கயளயும் நோழிலாளர் சந்யேச் சீர்திருத்ேங்கயளயும் 

ஜகாருகின்றனர். இைற்யற நேற்கு மற்றும் கிழக்கு ஐஜராப் ாவில் 

மட்டுமில்லாமல், ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தின் மத்திய ொடுகளான இத்ோலி, 

பிரான்ஸ் மற்றும் ஜேர்மனியிலும் ஜகாருகின்றனர். 

1930 களுக்கு பின் மிக நீண்ட, மிக ஆழமான மந்ேநியலக்கு ைழிைகுத்ே 

பிரச்சியனகள் எதுவும் தீர்க்கப் டவில்யல. கடுயமயான சிக்கன 

ெடைடிக்யககள் நசயற் டுத்ேப் ட்ட பின்னரும் கூட கிஜரக்கத்திற்கு புதிய 

கடன் நிைாரைம் ஜேயைப் டுகிறது, 2011ல் 78 பில்லியன் யூஜரா 

கடனால் “மீட்கப் ட்ட” ஜ ார்த்துக்கலுக்கு புதிய நராக்க  ைம் 

உட்நசலுத்துேலுக்காக 50 பில்லியன் யூஜரா ஜேயைப் டுகிறது. ஏற்கனஜை 

 ல பில்லியன் யூஜராக்கயள உேவியாகப் ந ற்றஜ ாதிலும், ஸ்ந யினின் 

ைங்கிகள் திைால் அச்சுறுத்ேயல எதிர்ஜொக்கியுள்ளன. 

இயை கடன் நெருக்கடியய தீர்ப் ேற்குப்  திலாக, ஐஜராப்பிய ஒன்றியம் 

ஆயையிட்ட கடுயமயான சிக்கன ெடைடிக்யககளால் அயை 

தீவிரப் டுேப் ட்டுவிட்டன. இத்ேயகய ெடைடிக்யககள், நோழிலாள 

ைர்க்கத்தினதும் ந ாதுப் ைத்தினதும் இழப்பில் நசல்ைந்ேர்கயள 

நசழிப்புயடயைர்களாக்கும் ஜொக்கத்யேத்ோன் நகாண்டுள்ளன. 

மில்லியனர்களின் எண்ணிக்யக உயருயகயிலும்,  ங்குச் சந்யேகள் புதிய 

மட்டங்கயள எட்டுயகயிலும் ைறுயம, ஜையலயின்யம மற்றும் அரசாங்கக் 

கடன் ஆகியயை ந ருகுகின்றன. 

யூஜராப்  குதியில் ஓராண்டிற்குள் சராசரி அரசாங்கக் கடன் நமாத்ே 

உள்ொட்டு உற் த்தியில் 88 வீத்த்தில் இருந்து 92 வீேமாக 

உயர்ந்துவிட்டது. ொட்டின் இயளஞர்களில்  ாதிப்ஜ யர 

ஜையலயின்யமயில் ேள்ளிவிட்ட ஆழ்ந்ே நைட்டுக்கள் 

இருந்ேஜ ாதிலும்கூட, கடந்ே ஆண்டு ஸ்ந யினின் ைரவு-நசலவுத் 

திட்டப்  ற்றாக்குயற நமாத்ே உள்ொட்டு உற் த்தியில் 10.2% என 

இருந்ேது. இது கிஜரக்கத்தில் 10% ஆகவும் அயர்லாந்தில் 8.3% ஆகவும் 

ஜ ார்த்துக்கல்லில் 6.4% ஆகவும் இருந்ேது. ஐஜராப்பிய ஒன்றியம் ஜகாரும் 

இப் ற்றாக்குயற 3% ஆக இருக்க ஜைண்டும் என்ற ைரம்ய  பிரான்ஸும் 

அயடய இயலாது. அேனுயடய ைரவு-நசலவுத் திட்டப்  ற்றாக்குயற 4% 

ஐயும் விட அதிகமாகும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

ஐஜராப்பிய ந ாருளாோரத்யே, ஜ ரழிவு ேரும் சிக்கன ெடைடிக்யககளால் 

 ட்டினி ஜ ாட்டபின், ஆளும் ைர்க்கம் இப்ந ாழுது, மக்கள் இன்னும் 

அதிகமாக இடுப்புப்  ட்டியய இறுக்கப் ட ஜைண்டும் எனக் 

ஜகாருகின்றது. 

இத்ோலிய பிரேம மந்திரி என்ரிஜகா நலட்டாவிற்கு எதிரான 

ெம்பிக்யகயில்லா தீர்மானம் ஜோல்வியயடந்ே பின், நிதியச் நசய்தி 

ஊடகம் இன்னும் அதிக சமூகெலச் நசலவுக் குயறப்புக்கயள 

ஜகட்டுள்ளது. நலட்டாவின் யக “இப்ந ாழுது ஓங்கியுள்ளது” என்றும், 

ொட்டின் ஜ ாட்டித்திறயன அைர் மீண்டும் நிறுவும் ையகயில், உற் த்திச் 

நசலயை குயறத்து, “அேயன ந ாதுச் நசலயை நைட்டுைேன் மூலம் 

ஈடுநசய்யஜைண்டும்” என்று ய னான்சியல் யடம்ஸ் எழுதியுள்ளது.  

பிரான்சில் ந ாது நிதி ைழங்கலுக்கான உயர்சய  (le Haut Conseil 

des finances publiques - HCFP) இன்னும் •“கூடுேலான முயற்சிகள் 

ைரவு-நசலவுத் திட்டமிடுேலில் ஜேயை”, அப்ந ாழுதுோன் 2016ல் ைரவு-

நசலவுத் திட்டம் சமநியலயய அயடயமுடியும் என்று அயழப்பு 

விடுத்துள்ளது. 

ஜேர்மனியில் நசய்தித்ோளான Die Zeit, ஜேர்ேலுக்கு முன்னஜர 

அரசாங்கம் “எத்ேயகய உள்ொட்டுச் சீர்திருத்ேத்யேயும்” இயற்றவில்யல 

என்றும் “சர்ைஜேசப் ந ாறுப்ய  எவ்ையகயிலும் எடுத்துக் 

நகாள்ளைதிலிருந்து” பின்ைாங்கியுள்ளது என்றும் குயறகூறியுள்ளது. 

 ைம்  ற்றாக்குயறயான ெகரசய கள், மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய அரச 

மட்டத்திலும் ஜமலதிக ைரவு-நசலவுத் திட்ட நைட்டுக்கள் மற்றும் உலக 

யுத்ே ையலயங்களில் கூடுேலான இராணுை ெடைடிக்யககள் அடுத்ே 

அரசாங்கத்தின் நசயற் ட்டியலில் முேன்யம ந ற்றிருக்கும். 

இவ்விடயங்கள், ஜேர்மனிய ேனாதி தி ஜோச்சிம் நகௌவ்க் (Joachim 

Gauck) ஜெற்று ஜேர்மன் மறுஐக்கிய தினத்தில் ஆற்றிய உயரயில் 



கைனம் நசலுத்ேப் ட்டிருந்ேன. நகௌவ்க் உலக அரசியலிலும் யூஜரா 

நெருக்கடியிலும் இன்னும் ைலுைான ஜேர்மனியப்  ங்கு இருக்க 

ஜைண்டுநமன அயழப்புவிடுத்ோர். “ெமது  ங்களிப்பு எமது ொட்டின் 

முக்கியத்துைத்யே பிரதி லிக்கிறோ” என்ற ஜகள்வி நைளிப் யடயாக 

முன்யைக்கப் டுகின்றது.” என்றார் அைர். 

ஐந்து ஆண்டுகால சிக்கனக் நகாள்யககள்  ாரியளவில் ஐஜராப் ாவில் 

ைர்க்க அழுத்ேங்கயளத் தீவிரப் டுத்தி ஒரு  ரந்ே அரசியல் நெருக்கடி 

ஒன்யறக் கட்டவிழ்த்துள்ளது. கண்டத்தில் உறுதியான அரசாங்கத்யேக் 

நகாண்ட ஒரு ொடு கூட கியடயாது. ஜ ார்த்துக்கல்லில்  யழயமைாே 

ஆளும் கட்சி சமீ த்திய உள்ளூராட்சி ஜேர்ேல்களில் அேனுயடய 

ைாக்குக்களில் 12% இயன இழந்ேது. பிரான்சில் மக்களில் 23% ோன் 

ேனாதி தியின் நகாள்யககளுக்கு ஆேரயைக் நகாடுக்கின்றனர். 

ஜேர்மனியில் சான்ஸ்லர் அங்ஜகலா ஜமர்க்நகல்  ாராளுமன்றத்திலிருந்து 

ெை-ோராளைாே FDP அகற்றப் ட்டயேயடுத்து இப்ந ாழுது புதிய 

கூட்டணிப்  ங்காளியய ொடஜைண்டடியுள்ளது. 

அஜே ஜெரத்தில் ஐஜராப்பிய முேலாளித்துைத்தினுள் ந ருகிய அழுத்ேங்கள் 

உள்ளன. ஜேர்மனிக்கும் பிரான்ஸுக்கும் இயடஜய ந ருகும் 

ந ாருளாோரப் பிளவு மற்றும் இத்ோலியின் நோடரும் நெருக்கடி, யூஜராப் 

 குதியின் மூன்று ந ரிய ந ாருளாோரங்களுக்கு இயடஜயயான 

சக்திகளின் சமநியலயய குழப் த்திற்கு உட் டுத்தியுள்ளது. 

தீவிர ைலது, ஜசாவினிச நைறிப் ஜ ாக்குகள் நசல்ைாக்யக 

ந ருக்கியுள்ளன. பிரான்சில் ஜேசிய முன்னணி (Front national) 

நசல்ைாக்யகப் ந றுகிறது,  யழயமைாே UMP, இந்ே தீவிர ைலது 

கட்சிக்கு ஆேரயைக் நகாடுக்கிறது. ஆஸ்திரியாவில் தீவிர ைலது, 

ஜேசியைாேக் கட்சிகள் கடந்ே ஞாயிறுத் ஜேர்ேலில் 30% ைாக்குகயள 

ந ற்றன. ஜேர்மனியில் ஒரு ைலதுசாரி ஐஜராப்பிய எதிர்ப்புக் கட்சி, 

ஜேர்மனிக்கான மாற்றீடு முேல் ேடயையாக அயமக்கப் ட்டுள்ளது. 

முேலாளித்துைம் அதிகாரத்தில் நோடர்ந்து இருந்து அேனுயடய 

பிற்ஜ ாக்குத்ேன ோக்குேல்கயள நோடர முடிைேற்குக் காரைம் அயே 

எைரும் நோழிலாள ைர்க்கத்தின் சார் ாக அரசியல் ரீதியாக 

எதிர்க்காேோலாகும். “இடது” அல்லது ைலது என அயனத்து பிரோன 

கட்சிகளும் ஜமாசமயடயும் நெருக்கடியய எதிர்நகாள்ள, ேம்முயடய 

ஜமாேல்கயள மறந்து இன்னும் ைலதுஜொக்கி திரும்புகின்றன. 

சமூக ேனொயகக் கட்சிகள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னஜர ைலதுசாரி 

முேலாளித்துைக் கட்சிகளுடனான ேங்களுயடய ஜைறு ாடுகயள 

கயளந்துவிட்டு, ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன ெடைடிக்யககளுக்கு 

முழு ஆேரயைக் நகாடுக்கின்றன. இதுஜை நோழிற்சங்கங்களுக்கும் 

ந ாருந்தும். அயை நோழிலாளர்களின் எதிர்ப்ய  ெசுக்குைதுடன், 

இயை- நிர்ைாகிகள் ஜ ாலவும் நோழிற்சாயல ந ாலிஸார் ஜ ாலவும் 

நசயற் டுகின்றன. 

ஜ ாலி இடது கட்சிகளான ஜேர்மன் இடது கட்சி, சிரிசா என 

அயழக்கப் டும் “கிஜரக்க தீவிர இடது கூட்டணி” ஜ ான்றயைகள் மிகத் 

தீவிரமாக ைலது க்கம் ெகருகின்றன. அயை நோழிலாள ைர்க்கத்தின் 

எத்ேயகய சுயாதீன அரசியல் இயக்கத்யேயும் விட்டுக்நகாடுக்காது 

எதிர்ப் துடன், முேலாளித்துை ஆட்சியய ேக்கயைக்கும் ந ாறுப்ய யும் 

எடுத்துக்நகாண்டுள்ளன. 

ஒவ்நைாரு சந்ேர்ப் ம் கியடக்கும்ஜ ாதும், இடது கட்சியானது சமூக 

ேனொயகக் கட்சிக்கும்  சுயமக் கட்சிக்கும் ேன்னுயடய முழு ஆேரயை 

நகாடுக்க முன்ைருகிறது. அஜே ஜெரத்தில் “மனிோபிமான” இராணுைத் 

ேயலயீடுகளுக்கு பிரச்சாரம் நசய்கின்றது. சிரிசா, அரசாங்கத்யே எடுத்துக் 

நகாள்ள ேயாராைதுடன்,  ாசிச ஜகால்டன் ஜடான் அயமப்புடன் 

நெருக்கமாக பியைந்து நகாண்டுள்ள, ஒரு அரச எந்திரத்யே  ாதுகாக்க 

ஆேரைளிக்கின்றது. 

எதிர்ைரவிருக்கும் ஜ ாராட்டங்களுக்கு நோழிலாள ைர்க்கத்யே ேயாரிக்க 

ஜ ாராடும் ஒஜர அரசியல் ஜ ாக்கு ொன்காம் அகிலத்தின் அயனத்துலகக் 

குழுவின் பிரிைான ஜசாசலிச சமத்துைக் கட்சியாகும் (PSG). ஜேர்மன் 

ஜேர்ேல்களில் ஜ ர்லின் மற்றும் பிரஸ்ஸல்ஸின் சிக்கனக் நகாள்யககளுக்கு 

 ரந்ே எதிர்ப்புயடய ஒரு அரசியல் ஜொக்குநியலக்காக, குரல் நகாடுத்ே 

ஜையலத்திட்டத்யே PSG ஒன்றுோன் நகாண்டிருந்ேது. 

சமரசத்திற்கு இடமின்றி PSG ஆனது ஐஜராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 

அயனத்து ையகயான ஜேசியைாேத்யேயும் நிராகரித்து ஐக்கிய ஐஜராப்பிய 

ஜசாசலிச அரசுகளின் ஒன்றியத்யே நிறுைப் ஜ ாராடுகின்றது. அேனுயடய 

ஜேர்ேல் அறிக்யகயில் அது பின்ைருமாறு விளக்கியது: “ஐஜராப் ாயை 
ஜசாசலிச அடிப் யடயில் ஐக்கியப் டுத்துைதின் மூலம்ோன் நோழிலாள 

ைர்க்கம் ேன்னுயடய ெலன்கயள  ாதுகாக்கவும், ஐஜராப் ா மீண்டும் 

ஜேசியைாேம், யுத்ேம் இயைகளில் மூழ்காமல் ேடுக்கவும், கண்டத்தின் 

மாந ரும் நசல்ைத்யேயும் உற் த்தி சக்திகயளயும் முழுச் சமூகத்தின் 

ெலன்களுக்கு  யன் டுத்ேவும் முடியும்.” 

உலக ஜசாசலிச ையலத் ேள ைாசகர்கயள ஜசாசலிச சமத்துைக் கட்சியில் 

(PSG) இயையுமாறும், ஐஜராப் ா முழுைதும் ொன்காம் அகிலத்தின் 

அயனத்துலகக் குழுவின் பிரிவுகயள கட்டிநயழுப்  முன்ைருமாறும் 

அயழப்புவிடுக்கின்ஜறாம்
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