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செவ்வாயன்று நடந்த சடட்ராயிட் மேயர் பதவிக்கான ஆரம்ப மதர்தலில் மேக் 
டுக்கன் ேற்றும் சபன்னி சநப்மபாலியன் ஆகிய இரண்டு வலது-ொரி 
மவட்பாளர்கள் நவம்பரில் நமடசபறவிருக்கும் இறுதிச் சுற்றுத் மதர்தலுக்கு 
முன்மனறினர். இந்தத் மதர்தலின் முக்கியோன அம்ெோக வாக்களிப்பு 
எண்ணிக்மக மிக மிகக் குமறந்த விகிதத்தில் இருந்தது.  

மதசிய ேற்றும் ெர்வமதெ கவனத்திற்குட்பட்ட ஒரு நிதி சநருக்கடியின் 
ேத்தியில் சடட்ராயிட் நிற்கிறது. ஒப்பந்தங்கமள உமடத்சதறிந்து 
சதாழிலாளர்களின் ஓய்வூதியங்கள் ேற்றும் சுகாதார நல உதவிகளில் 
மிருகத்தனோன சவட்டுகமள திணிக்கும் சபாருட்டும், ெமூக மெமவகமள 
தனியார்ேயோக்கி சவட்டுவதற்காகவும், சடட்ராயிட் கமல நிறுவனத்தில் 
இருக்கக் கூடிய உலகப் புகழ்சபற்ற கமல மெகரங்கள் உட்பட்ட சபாதுச் 
சொத்துகமள விற்பதற்கும் மநாக்கம் சகாண்டு சவகுஜனங்களின் 

கடுமேயான எதிர்ப்மபயும் மீறி மதர்ந்சதடுக்கப்படாத “அவெரநிமல 
மேலாளர்”, நகரத்மத திவால்நிமலக்குள் தள்ளியிருக்கிறார். எல்லாம் 
எதற்காக என்றால் நகரின் பத்திரங்கமள மகயில் சகாண்டிருக்கும் வங்கிகள் 
ேற்றும் ஊக வணிகங்களின் முதலீடுகமள பாதுகாப்பதற்காக. 

பதிவுசெய்த வாக்காளர்களில் சவறும் 18 ெதவீதம் மபர் ேட்டுமே மதர்தலில் 
வாக்களித்தனர். இந்த பாரிய புறக்கணிப்பு என்பது சதாழிலாள வர்க்கம் 
ஒட்டுசோத்த அரசியல் அமேப்புமுமறயில் இருந்தும் அந்நியப்பட்டிருப்பதன் 
சவளிப்பாடாகும். தாங்கள் வாக்களிப்பதில் பிரமயாெனமில்மல, யார் 
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டாலும் அரொங்கத்தின் சகாள்மககமள அது ோற்றப் 
மபாவதில்மல என்பமத பரந்த சபரும்பான்மேயான சடட்ராயிட்வாசிகளின் 
நம்பிக்மகயாக இருக்கிறது. இந்த விடயத்தில் அவர்களின் எண்ணம் 
முற்றிலும் ெரியானமதயாகும். 

இமத எண்ணம் தான் நாடு முழுவதும் இருக்கும் எல்லாத் 
சதாழிலாளர்களுக்குமே இருக்கிறது. நூலிமையில் சதாங்கிக் சகாண்டிருக்கும் 
ஜனநாயகோனது சபருநிறுவன-நிதிய மிகச்சிலவரின் ஒரு இரும்பு ஆட்சிமய 
இனியும் ேமறத்து விட முடியாது. ஜனாதிபதி ஒபாோவும் ெரி ஜனநாயகக் 

கட்சியும் ெரி “நடுத்தர வர்க்கத்தின்” காவலர்களாக தங்கமளக் காட்டிக் 
சகாள்ள முயன்ற மபாதிலும் இரண்டு சபரிய கட்சிகளுக்கும் இமடயில் 
கணிெோன வித்தியாெங்கள் இருப்பது மபால் நாடகத்தனம் காட்டுவது 
நாளுக்கு நாள் அபத்தம் என்றாகிக் சகாண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 2008 இல் 
மவால் ஸ்ட்ரீட் சபாறிவு நடந்தது முதலாக, அத்தமன ேட்டங்களிலான 
அரொங்கங்களுமே - அமவ மதசிய, ோநில அல்லது உள்ளூர் ேட்டத்தில் 
என்றாலும் ெரி, ஆட்சியில் அேர்ந்திருப்பது குடியரசுக் கட்சியினரானாலும் 
அல்லது ஜனநாயகக் கட்சியினர் ஆனாலும் ெரி - தங்கமள வெதி பமடத்த 
ஒரு ெதவீதத்தினரின் கருவியாகமவ சவளிப்படுத்திக் சகாண்டிருக்கின்றன.  

சபருேந்தநிமலக்கு பிந்மதய காலத்தின் மிக ஆைோன இந்தப் சபாருளாதார 
சநருக்கடிக்குப் சபாறுப்பான நிதிய ேற்றும் சபருநிறுவன கிரிமினல்கமளப் 
பிமணசயடுப்பதற்கும் அவர்கமள மேலும் வளப்படுத்துவதற்கும் 

கணக்கில்லாத நிதி கிமடக்க முடிகிறது. அமத ெேயத்தில் “பணமில்மல” 
என்ற சபாய்மயச் சொல்லி பாரிய ஆட்குமறப்புகளும், ஊதிய சவட்டுகளும், 
கல்வி, சுகாதாரப் பராேரிப்பு, ஓய்வூதியங்கள் ேற்றும் ெமூக மெமவகளின் 
அழிப்பும் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. 

சதாழிலாள வர்க்கத்மத தாக்குவதில் இரண்டு கட்சிகளுமே மபாட்டி மபாட்டு 
மவமல செய்கின்றன. சடட்ராயிட்டில் திவால்நிமலயும் நகரத் சதாழிலாளர்கள் 

ேற்றும் ெமூக மெமவகள் மீதான தாக்குதலும் ஜனநாயகக் கட்சியின் மேயர் 
ேற்றும் குடியரசுக் கட்சியின் கவர்னர் ஆகிமயாரது ஆதரவுடன் தான் 
நடத்தப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றன.ஒட்டுசோத்த அரசியல் அமேப்புமுமறக்கும் 
பரந்த சபரும்பான்மே ேக்களின் அடிப்பமடத் மதமவகளுக்கும் இமடயில் 
அமேந்திருக்கும் குமராதத்தின் உருவடிவோக ஒபாோ திகழ்கிறார். சவறுப்புக்கு 
உள்ளான மஜார்ஜ் புஷ்ஷின் நிர்வாகம் ேற்றும் மபார், ெமூகப் 
பிற்மபாக்குத்தனம் ேற்றும் ஜனநாயக உரிமேகள் மீதான தாக்குதல் ஆகிய 
அதன் சகாள்மககள் ஆகியவற்றுக்கான ஒரு முற்மபாக்கான ோற்றாக 
தன்மன முன்நிறுத்திமய 2008 இல் ஒபாோ மதர்தலில் சவன்றார். பதவியில் 
அேர்ந்த உடமனமய அவர் தனது மதர்தல் வாக்குறுதிகமள எல்லாம் 
ேறுதலிக்கத் சதாடங்கினார். 

ஆப்கானிஸ்தான் ேற்றும் ஈராக்கில் மபார்கமள சதாடர்ந்தது, லிபியா ேற்றும் 
சிரியாவில் புதிய மபார்கமள சதாடக்கியது, ஜனநாயக உரிமேகள் மீதான 
தாக்குதல்கமள ஆைப்படுத்தியது, ேற்றும் சதாழிலாள வர்க்கத்தின் 
வாழ்க்மகத் தரங்கள் மீதான தாக்குதமல அதிகரித்தது என ஒபாோ, 
புஷ்ஷின் வலது ொரிக் சகாள்மககமள மேலும் தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறார். 
சடட்ராயிட்டுக்கு கூட்டரசின் உதவி எதமனயும் அவர் நிராகரித்திருப்பதானது, 
நாசடங்கிலும் சதாழிலாளர்களின் ஓய்வூதியங்கள் சவட்டப்படுவதற்கான ஒரு 
முன்ோதிரியாக சடட்ராயிட்டின் திவால்நிமல மநர்மவ பயன்படுத்திக் 
சகாள்வதற்கு அவரது நிர்வாகம் ஆதரவளிக்கிறது என்பமதமய குறித்துக் 
காட்டுகிறது. 

ஒபாோ மீண்டும் மதந்சதடுக்கப்பட்டதானது - மவால் ஸ்ட்ரீட்டில் நட்டத்தில் 
இயங்கும் நிறுவனங்கமள விமலக்கு வாங்கி சபருத்த இலாபத்திற்கு 
விற்பதில் செல்வம் குவித்த மகாடீஸ்வரர் ஒருவருக்கு எதிராக - நான்கு 
வருடங்களுக்கு முன்பாக அவமர அதிகாரத்திற்கு உயர்த்தியிருந்த 
சவகுஜனப் பிரமேகள் நிமலகுமலந்து மபாயிருந்தமத பிரதிபலித்தது. 2012 
ஆம் ஆண்டின் வாக்குப் பதிவு 2008 இல் நடந்தமதக் காட்டிலும் 10 
மில்லியன் வாக்குகள் குமறவாகப் பதிவாகியிருந்தது. ஒபாோவுக்குக் கிமடத்த 
வாக்குகளும் கடுமேயாய் ெரிந்திருந்தன. 60க்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகளில் 
முதல் தடமவமய விட இரண்டாவது தடமவயில் குமறவான 
வாக்குவித்தியாெத்தில் சவன்ற முதல் ஜனாதிபதியாக ஒபாோ ஆனார்.  

2012 மதர்தலில் வாக்களிக்கும் தகுதிமய எட்டியிருந்மதாரில் சவறும் 57.5 
ெதவீதம் மபர் ேட்டுமே பங்மகற்றிருந்தனர். இது 2000 ஆம் ஆண்டிற்குப் 
பின்னர் எந்தசவாரு ஜனாதிபதித் மதர்தமலயும் விடக் குமறவான வாக்குப் 
பதிவாகும். அசேரிக்காவில் வாக்காளர்களின் பங்மகற்பு நீண்டகாலோகச் 
ெரிந்து வருவதன் சதாடர்ச்சியாக இது இருந்தது. இமடத்மதர்தல்கமள 
சபாறுத்தவமர 1970களின் ஆரம்பத்தில் இருந்தமதக் காட்டிலும் சுோர் 10 
ெதவீதப் புள்ளிகள் வமர ெரிந்திருந்தன.  

ஒவ்சவாரு இரண்டு அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுமற, இரண்டு 
வலது-ொரிக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு இமடமய மதர்ந்சதடுப்பதற்கான 
ஒரு சதரிவு ேட்டுமே அசேரிக்க ேக்களுக்கு வைங்கப்படுகிறது. இரண்டு 
கட்சிகளுமே மவால் ஸ்ட்ரீட்டினால் நிதியாதாரம் அளிக்கப்படுவதும் 
கட்டுப்படுத்தப்படுவதும் ஆனமவ என்பமதாடு இராணுவ/உளவுத் துமற 
எந்திரந்மதாடு ஒருங்கிமணந்தமவ. மதர்தல்கள் சபருநிறுவனப் பணத்தினால் 
செல்வாக்கு செலுத்தப்படுகின்றன என்பமதாடு சபருநிறுவனக் கட்டுப்பாட்டில் 
இருக்கும் ஊடகங்களால் மகப்புரட்டு செய்யப்படுகின்றன. 

சடட்ராயிட் மேயர் மதர்தமலப் சபாறுத்தவமர, இந்த ஒட்டுசோத்த 
நிகழ்முமறயின் அடிப்பமடயான மோெடியும் சவளிப்பமடயாக இருக்கிறது. 



செவ்வாய் மதர்தலில் சவற்றி சபற்றிருக்கக் கூடிய சபருநிறுவன மில்லியனர் 
டுக்கன் அல்லது மபாலிஸ் துமற முன்னாள் தமலவரும் இப்மபாது கவுண்டி 
செரிபாக இருப்பவருோன சநப்மபாலியன் இருவரில் நவம்பர் மதர்தலில் யார் 
சவன்றாலும், வங்கிகளின் ொர்பாக ெர்வாதிகாரத்மத செலுத்தக் கூடிய 
சகவின் ஓர் அவெர நிமல மேலாளராக பதவியில் நீடிக்கும் வமர புதிய 
மேயருக்கு எந்த அதிகாரத்மதயும் செலுத்த முடியப் மபாவதில்மல. 

முதனிமல வாக்சகடுப்பில் சதாழிற்ெங்கங்கள், மபாலிொக இருந்து ெட்ட 
ஒழுங்கு அரசியல்வாதியாக உருசவடுத்திருக்கும் சநப்மபாலியமன 
ஆதரித்ததன் மூலம் திவால்நிமலக்கும் சடட்ராயிட் சதாழிலாளர்கள் மீதான 
தாக்குதலுக்குோன அவர்களின் ஆதரமவ ெமிக்மக செய்தன. டுக்கன் 
சதாழில்நுட்பக் காரணங்களினால் வாக்குச்சீட்டில் இடம்சபற முடியாேல் 
மபசரழுதி வாக்களிப்பதற்கான மவட்பாளராகப் மபாட்டியிட்டார் என்ற நிமலயிலும் 
கூட அவர் இந்த முன்னாள் மபாலிஸ் அதிகாரிமயக் காட்டிலும் மிக 
அதிகோன வாக்குகமளப் சபற்றிருக்கிறார் என்பதில் இருந்மத 
சதாழிலாளர்களுக்கு இந்த சதாழிற்ெங்க அமேப்புகளில் எந்தவித 
நம்பிக்மகயும் இல்மல என்பமதப் புரிந்து சகாள்ள முடியும்.  

நடப்பு நிமலமேக்கு உண்மேயானசதாரு ோற்றிமன டுக்கன் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக சடட்ராயிட்வாசிகளிடம் ஏமதனும் பிரமேகள் 
இருந்தாலும் கூட நவம்பரில் அவர் மதர்ந்சதடுக்கப்படும் பட்ெத்தில் 
துரிதோகவும் முரட்டுத்தனோகவும் சநாருங்கிப் மபாகும். எப்படியிருந்தமபாதிலும், 
அவர் அதிகோன வாக்குகமளப் சபற்றவராக எழுந்திருப்பதில் ஒரு எதிர்ப்பு 
வாக்குகளின் கூறும் இருக்கிறது. ஆபிரிக்க அசேரிக்க அரசியல்வாதிகளின் 
ஒரு ஊைலமடந்த வெதியானசதாரு அடுக்கினால் நிர்வகிக்கப்பட்ட இந்த 40 
ஆண்டுகளில் சடட்ராயிட் சதாழிலாளர்களின் வாழ்க்மகத் தரம் சதாடர்ந்து 
ெரிவு கண்டு வந்துள்ளதில் அத்சதாழிலாளர்கள் ெலித்துப் மபாய் விட்டனர்.  

ஒட்டுசோத்தோக அசேரிக்க ஆளும் உயரடுக்கின் ொர்பாக சடட்ராயிட் ேற்றும் 
பிற நகரங்கமள நிர்வகித்துக் சகாண்டிருக்கும் சதாழிற்ெங்க அதிகாரிகள், 
உத்திமயாகபூர்வ குடிமே உரிமேகளின் பிரதிநிதிகள், ேதகுருக்கள், 
கல்வியாளர்கள், வணிகர்கள் அடங்கிய இந்த அரசியல் ஸ்தாபகத்துடன் 
சதாழிலாளர்களுக்கு எந்த ெம்பந்தமும் இல்மல.  ஒரு பக்கம் இனவாத 
அரசியலின் அடிப்பமடயில் ஒரு சிறிய அடுக்கு தன்மன உயர்த்திக் 
சகாண்டதின் விமளவாகவும் ேற்றும் பிரதிநிதித்துவம் குமறந்தவர்களுக்கு 
இடஒதுக்கீடு அளிப்பதான (Affirmative Action) 
மவமலத்திட்டங்களினாலும், இன்சனாரு பக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க அசேரிக்க 
சதாழிலாளர்களின் பரந்த ேக்களின் வாழ்க்மகத் தரங்களில் நாெகரோன ஒரு 
ெரிவு நிகழ்ந்ததாலும் ெமூகத் துருவேயோக்கல் என்பது ஒட்டுசோத்த 
ேக்களில் இருப்பமத விடவும் அதிகோக ஆபிரிக்க-அசேரிக்கர்களுக்குள்ளாக 
இருக்கிறது. 

2011 ஆம் ஆண்டில், ஆபிரிக்க அசேரிக்கர்களில் மிகச் செல்வம் பமடத்த 
10 ெதவீதம் தான் அமனத்து ஆபிரிக்க-அசேரிக்கர்களின் சோத்த 
செல்வத்தில் 67 ெதவீதத்மதக் கட்டுப்பாட்டில் மவத்திருந்தது. அதற்கு 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இது 59 ெதவீதோக இருந்தது. 

சடட்ராயிட்டிலும் ேற்றும் நாசடங்கிலும் இருக்கும் உமைக்கும் ேக்கள் 
ோற்றுகமள எதிர்மநாக்குகின்றனர். அரசியல் ஸ்தாபகத்தின் எந்தப் 
பிரிவிலுமோ அல்லது அதன் இரண்டு சபருவணிகக் கட்சிகளிடமோ 

அவர்களால் அமதக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. 

அரசியல் ஸ்தாபகத்தில் இருந்து உமைக்கும் ேக்கள் 
அந்நியப்படுத்தப்படுவசதன்பது ோசபரும் ெமூக எழுச்சிகளுக்கு 
தவிர்க்கவியலாேல் இட்டுச் செல்லக் கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிப்மபாக்கின் 
பாகோகும். இந்த புள்ளியில், சதாழிலாள வர்க்கத்தின் அரசியல் 
தீவிரேயோக்கம் என்பது சபருேளவில் ஒரு செயலற்ற வடிவத்மதமய 
எடுத்திருக்கிறது. இது ோறும். 

மொெலிெ ெேத்துவக் கட்சியும் அதன் மேயர் மவட்பாளரான டி’ஆர்டக்னன் 
மகாலியரும் ேட்டும் தான் சதாழிலாள வர்க்கத்திற்காக மபசினர், மதர்தல் 
பிரச்ொரத்தில் சதாழிலாள வர்க்கத்தின் நலன்களுக்காய் மபாராடினர். 
மொெலிெ ெேத்துவக் கட்சி ேட்டுமே திவால்நிமலமய எதிர்த்தமதாடு 
சவட்டுகளுக்கும் ெலுமககளுக்குோன எந்தக் மகாரிக்மகமயயும் அல்லது 
அத்தமன மகாரிக்மககமளயும் நிராகரிக்க சதாழிலாளர்கமள வலியுறுத்தியது. 

ஒவ்சவாரு சதாழிலாளருக்கும் கண்ணியோன ஊதியேளிக்கும் ஒரு மவமல, 
சுகாதாரப் பராேரிப்பு, ஓய்வூதியம், தரோன சபாதுக் கல்வி ேற்றும் 
கண்ணியோன வீட்டு வெதி ஆகியவற்மற உத்தரவாதேளிக்கும் விதத்தில் 
அவெரநிமல மேலாளமர அகற்றுவது, சிட்டி கவுன்சிமல சதாழிலாளர்களது 
கவுன்சிமலக் சகாண்டு இடம்சபயர்ப்பது, சபருநிறுவனங்கள் ேற்றும் 
வங்கிகமள சபாது உமடமேகளாக ோற்றுதல் உள்ளிட்ட மொெலிெக் 
சகாள்மககமள செயல்படுத்துவது ஆகிய இலக்குடன் சடட்ராயிட் பகுதியில் 
சதாழிலாளர்களின் ஒரு சுயாதீனோன இயக்கத்மத அபிவிருத்தி 
செய்வமதமய மகாலியரின் பிரச்ொரம் மேயோகக் சகாண்டிருந்தது. 

ஆர்ப்பாட்டங்கமளயும் மவமலநிறுத்தங்கமளயும் ஒழுங்கமேப்பதற்கும் 
சடட்ராயிட் பகுதியில் சதாழிலாளர்களின் ஒரு சபாதுமவமலநிறுத்தத்திற்கான 
இயக்கத்மதக் கட்டியமேப்பதற்கும் மவமலயிடங்களிலும், பள்ளிகளிலும் 
ேற்றும் அண்மட அருகாமேப் பகுதிகளிலும், சதாழிற்ெங்கங்கள் ேற்றும் 
ஜனநாயகக் கட்சியில் இருந்து சுயாதீனோகி, சதாழிலாள வர்க்கப் 
மபாராட்டத்தின் புதிய, ஜனநாயக அமேப்புகமள ஸ்தாபிக்க மவண்டும் என்று 
அவர் சதாழிலாளர்களுக்கு அமைப்பு விடுத்தார். 

சவட்டுகளுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு முன்முயற்சியளித்த தீயமணப்பு 
துமறயினர் ேற்றும் ரியல் எஸ்மடட் ஊகவணிகத் துமறயினருக்கு 
வழியமேத்துத் தரும் விதோய் இடத்மதக் காலி செய்யக் கூறும் 
திட்டங்களுக்கு எதிராக மபாராடி வருகின்ற வாடமகக்கு குடியிருப்மபார் உட்பட 
சதாழிலாளர்கள் ேற்றும் இமளஞர்கள் இமடமய மொெலிெ ெேத்துவக் 
கட்சியின் பிரச்ொரம் சபரும் வரமவற்மபயும் நல்ல ஆதரமவயும் சபற்றது. 

செவ்வாய் மதர்தமலத் சதாடர்ந்து, சதாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு புதிய 
தமலமேமயக் கட்டிசயழுப்பும் சபாருட்டு சடட்ராயிட்டிலும் மதசிய அளவிலும் 
சதாழிலாளர்கமள அணிதிரட்டுவதற்கான தனது மபாராட்டத்மத இன்னும் 
தீவிரப்படுத்த மொெலிெ ெேத்துவக் கட்சி மநாக்கம் சகாண்டுள்ளது. எப்படி 
ஆளும் வர்க்கம் அசேரிக்கா முழுவதிலும் உமைக்கும் ேக்களின் மீது 
தாக்குதல் நடத்துவதற்கான முன்ோதிரியாக சடட்ராயிட்மட ஆக்க 
முமனகிறமதா, அமதமபால சதாழிலாள வர்க்கமும் மதசிய அளவிலும் 
ெர்வமதெ அளவிலும் சதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு முன்னுதாரணோக ஆகும் 
வமகயில் சடட்ராயிட் யுத்தத்மத சதாடங்க மவண்டும்.
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