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ஐரோபப்பிய நபடபளுமன்றத் ரத் தேர்த் தேலில,  ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்தை த் தே எதிர்க்கின்ற,  ஓோளவுக்கு வலதிலும் இடதிலும்
இருக்கின்ற கட்சிகள் ஐரோபப்பிய அோசாங்கங்களாபங்கங்களபல
திணிக்கப்படுகின்ற சிக்கன நடவடிக்தை ககளுக்கு குரோபத் தேம்
கபட்டுவத் தேன் மூலம் பயனதை டந்திருக்கின்றன.  28  நபடுகளில
நபன்கு நபட்களில நதை டபெற்ற இபற்ற இந்த் தே வபக்பெற்ற இகடுப்பில
வபக்களிப்பு விகித் தேம் குதை றவபக இருந்த் தேத,  பலரும்
வபக்களிக்க வோபமல த் தேமத எதிர்ப்தை பப் பதிவு பெற்ற இசாங்கங்களாய்த் தேனர்.

அதி-வலதக்கு மிகக் குறிப்பிடத்த் தேக்க முடிவு பிோபன்சில
கிட்டியத. இங்ரக 40 சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம் பதிவபகியிருக்கும் வபக்குகளில
ரத் தேசிய முன்னணி (FN) 25  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே ஆத் தேோவுடன் முன்னிதை ல
பெற்ற இபறும் என முத் தேனிதை ல மதிப்பீடுகள் கபட்டுகின்றன.  மக்கள்
பெற்ற இவறுப்பின் ஒரு அதிோடி பெற்ற இவளிப்பபடபக,  பிோபன்சுவப
ஹபலண்டின் ஆளும் ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிஸ்ட் கட்சி பெற்ற இவறும் 14  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே
வபக்குகதை ள மட்டுரம பெற்ற இபற்று,  பபோம்பரிய மக்கள்
இயக்கத்திற்கபன ஒன்றியத்திற்கும் (UMP) பின்னபல பெற்ற இசாங்கங்களாலலும்
என அந்த் தே மதிப்பீடு பெற்ற இத் தேரிவித்தள்ளத.

பிபெற்ற இோஞ்சு ரத் தேசிய மன்றத்தை த் தே கதை லக்க அதை ைக்க அழைப்பு விடுத்த
இத் தேற்கு FN த் தேதை லவோபன மரின் லு பெற்ற இபன் பதிலிறுப்பு
பெற்ற இசாங்கங்களாய்த் தேபர்.  பிோபன்ஸ், “பிபெற்ற இோஞ்சுக்கபோர்களபல,
பிபெற்ற இோஞ்சினருக்கபக,  பிபெற்ற இோஞ்சினதை ோக் பெற்ற இகபண்டு”
இயக்கப்படுவதை த் தேரய விரும்புகிறத, புரூரசாங்கங்களாலஸில
உட்கபர்ந்திருக்கும் “பெற்ற இவளிநபட்டு ஆதை வெளிநாட்டு ஆணையர்களபல”
இயக்கப்படுவதை த் தே அலல என்பதை த் தே பிோபன்ஸ் “பெற்ற இத் தேளிவபகவும்
உோத்த் தே குோலிலும்” சாங்கங்களாத்த் தேம் ரபபட்டு பெற்ற இத் தேரிவித்திருக்கிறத என்று
அவர் கூறினபர்.  

பிரிட்டனில ஐரோபப்பிய ஒன்றிய விரோபத் தே வலத-சாங்கங்களாபரி ஐக்கிய
இோபச்சிய சுத் தேந்திோக் கட்சி (UKIP) பெற்ற இபரும் கட்சியபக எழுந்த் தேத-
முத் தேன்முதை றயபக பெற்ற இத் தேபழிற்கட்சிரயப அலலத
கன்சாங்கங்களார்ரவடிவ்கரளப இந்த் தே இடத்தை த் தேப் பிடிக்க முடியவிலதை ல.
தை நபெற்ற இகல ஃபோபஜ் த் தேதை லதை மயிலபன இக்கட்சி 28  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே
வபக்குகதை ள பெற்ற இவலலும் என்று எதிர்பபர்க்கப்படுகிறத,  இத
2009 இல இத பெற்ற இபற்ற 16.5 சாங்கங்களாத் தேவீத் தேத்தில இருந்த ஏறக்குதை றய
இோட்டிப்பபகியிருப்பதை த் தேக் கபவெளிநாட்டு ஆணைலபம்.  பெற்ற இத் தேபழிற்கட்சி 25.7
சாங்கங்களாத் தேவீத் தேமும்,  ஆளும் கன்சாங்கங்களார்ரவடிவ் கட்சி 24.5  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேமும்
பெற்ற இபறும் என்று எதிர்பபர்க்கப்படுகிறத.

பிரிட்டனில கன்சாங்கங்களார்ரவடிவ்களின் கூட்டணிக் கட்சியபன லிபோல
ஜனநபயகக் கட்சியினர் ஏறக்குதை றய முழுத் ரத் தேபலவி
கண்டனர், அவர்களத வபக்கு விகித் தேம் 7 சாங்கங்களாத் தேவீத் தேத்தக்குக் கீரைக்க அழை
பெற்ற இகபண்டு வோப்பட்டு பசுதை மக் கட்சியினருக்கு அடுத்த் தே
ஐந்த் தேபவத இடத்தில அவர்கதை ள தை வத்த் தேத.  அவர்களுக்கு
ஐரோபப்பிய நபடபளுமன்றத்தில ஒரோபெற்ற இயபரு உறுப்பினர்
மட்டுரம கிதை டக்க முடியும்.  ஐக்கிய இோபச்சியத்தில
வபக்களிப்பு விகித் தேம் பெற்ற இவறும் 33.8 சாங்கங்களாத் தேவீத் தேமபக இருந்த் தேத.

ரஜர்மனியில,  ஆளும் கூட்டணிக் கட்சிகள் த் தேங்களத
இடத்தை த் தேத் த் தேக்கதை வக்கின்றன,  சாங்கங்களாபன்சாங்கங்களாலர் அங்ரகலப
ரமர்க்பெற்ற இகலின் கிறிஸ்த் தேவ ஜனநபயகக் கட்சி அவோத கூட்டணிக்
கட்சியபன சாங்கங்களாமூக ஜனநபயகக் கட்சியிக்கு ஆத் தேோவபக சாங்கங்களாற்று
சாங்கங்களாரிதை வச் சாங்கங்களாந்திக்கின்றத.  கன்சாங்கங்களார்ரவடிவ் CDU/CSU  36.1

சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபறும் என்றும் SPD 27.6  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம்
வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபறும் என்றும் கணிப்புகள் கபட்டுகின்றன.
ஆனபல ரஜர்மனியில ஐரோபப்பிய ஒன்றிய ஆத் தேோவுக்
கட்சிகளுக்கு பெற்ற இவற்றி கிட்டுவத் தேபனத, பிோபன்சின் முடிவுகதை ளக்
பெற்ற இகபண்டு பபர்த்த் தேபல,  பெற்ற இபரும் மகிழ்ச்சியபக இருக்கப்
ரபபவதிலதை ல.  இதத் தேவிோ,  ரஜர்மனியின் யூரோப விரோபத் தேக்
கட்சியபன AfD (UKIP இன் மபதிரியிலபனத) 6.5  முத் தேல 7
சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம் வதை ோ வபக்குகளும் ஐரோபப்பிய நபடபளுமன்றத்தில
ஏழு இருக்தை ககளும் பெற்ற இவலலும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளத.
அரநகமபக அத் தேனுடன் ரசாங்கங்களார்ந்த நவ-நபஜி ரஜர்மன் ஜனநபயகக்
கட்சியும் (NDP) ஒரு உறுப்பினர் இருக்தை க பெற்ற இவலலக் கூடும்.

பெற்ற இடன்மபர்க்கில ரத் தேசியவபத் தே புலம்பெற்ற இபயர்-விரோபத் தே ரடனிஷ
மக்கள் கட்சி,  ஆஸ்திரியபவின் சுத் தேந்திோக் கட்சி (FP )Ö
ஆகியதை வயும் வலதகளின் பிற பெற்ற இவற்றிகளில
அடங்குவனவபகும்.  இதை வ 2009  இல 7.3  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம்
வபக்குகதை ள தை கப்பற்றியதடன் ஒப்பிடுதை கயில இப்ரபபத
ஐந்தில ஒரு பங்கு வபக்குகதை ள பெற்ற இவன்றிருக்கின்றன.
பெற்ற இபலஜியத்தின் ஃபிலமிஷ ரத் தேசியவபத் தே N-VA  கட்சியபனத
ஃபிளபண்டர்ஸில 30 முத் தேல 32 சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம் வதை ோ வபக்குகதை ளக்
தை கப்பற்றும் என மதிப்பிடப்பட்டத.

ஆயினும் பெற்ற இநத் தேர்லபந்தில பெற்ற இசாங்கங்களான்ற முதை ற இோண்டபம் இடத்தை த் தேப்
பிடித்த் தே கீர்ட் தை வலடர்ஸ்’ சுத் தேந்திோக் கட்சி (PVV) இந்த் தே முதை ற
12.2  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகளுடன் நபன்கபமிடத்தை த் தேப் பிடிக்கும் என
கணிப்பிடப்பட்டுள்ளத.  இத மத்திய-வலத கிறிஸ்த் தேவ
ஜனநபயகக் கட்சி,  பெற்ற இடமபக்ோட்ஸ் 66  மற்றும் பிோத் தேம மந்திரி
மபர்க் ரூட்டின் லிபோல கட்சி ஆகியவற்றுக்குப் பிந்தை த் தேய
இடத்தை த் தேப் பிடிக்கிறத.  பிோபன்சில FN  இன்
பெற்ற இவற்றிவபய்ப்தை பக் பெற்ற இகபண்டு பபர்த்த் தேபல,  மரின் லு பெற்ற இபன்
கட்சியுடன் பெற்ற இகபண்டிருக்கும் பெற்ற இத் தேபடர்புகள் கபோவெளிநாட்டு ஆணைமபக,
குறிப்பபக மரின் லு பெற்ற இபன்னின் த் தேந்தை த் தேயபன ரஜபன்-மரி, Ebola
தை வோஸின் மூலம் உலகின் மக்கள்பெற்ற இத் தேபதை க பெற்ற இவடிப்தை பயும்
பிோபன்சின் புலம்பெற்ற இபயர்வுப் பிோச்சிதை னகதை ளயும் “மூன்ரற
மபத் தேங்களில தீர்த்த விட முடியும்”  என்று கருத்தக் கூறியத
பெற்ற இத் தேபடர்பபன விவகபோத்தில,  தை வலடர்ஸ் வபக்குகதை ள
இைக்க அழைந்திருப்பத குறிப்பிடத்த் தேக்கத் தேபகும்.

PVV  ஆனத பபசிசாங்கங்களா FN  இல இருந்த த் தேன்தை ன விலக்கி
நிறுத்திக் பெற்ற இகபண்டு UKIP  உடன் ஒரு கூட்டணி
உடன்பபட்டுக்கு வோ ரவண்டும்,  ரத் தேசியவபத் தேத்தை த் தேயும்
ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிோபனபெற்ற இவபரு பெற்ற இசாங்கங்களாய்திதை யயும்
இன்னும் மதிக்கத்த் தேக்க ஒரு அங்கிக்குள் மதை றப்பத் தேற்கு அத
பெற்ற இசாங்கங்களாய்யும் முயற்சிகதை ள விஞ்சாங்கங்களா ரவண்டும் என்று சுத் தேந்திோக்
கட்சியின் ஐரோபப்பிய நபடபளுமன்றத்திற்கபன உறுப்பினர்களில
மிக மூத்த் தேவோபன லூகபஸ் ஹர்டபங் PVV ஐ வலியுறுத்தினபர்.

ஹங்ரகரியின் ஆளும் கன்சாங்கங்களார்ரவடிவ் Fidesz ம் இோண்டு
இருக்தை ககதை ள இைக்க அழைந்திருக்கிறத,  அதி-வலத Jobbik  மூன்று
இருக்தை ககளுடன் இோண்டபமிடத்தை த் தேப் பிடித்திருக்கிறத,
ஆனபலும் முன்ரனற்றம் ஏதமிலதை ல.  ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிஸ்ட் கட்சியினர்
த் தேமத நபன்கு இருக்தை ககளில இோண்தை ட இைக்க அழைந்த் தேனர், ஆயினும்
இோண்டு புதிய இடத-சாங்கங்களாபரிக் கட்சிகள் மூன்று இருக்தை ககதை ள
பெற்ற இவன்றன, பசுதை மக் கட்சியினர் ஒரு இடத்தை த் தே பெற்ற இவன்றனர்.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

ஐரோபப்பியத் ர தேர் தேலில் ஆளும் கட்சிகளுக்க
பெு பெரும் இழப்ப,  ஐரோபப்பிய ஒன்றிய எதிர்ப்பக்

கட்சிகளுக்க முன்ர்கு முன்னேற்றங்கள



வலத-சாங்கங்களாபரியபனத ஒவ்பெற்ற இவபரு த் தேருவெளிநாட்டு ஆணைத்திலுரம
எலலபவற்றுக்கும் ரமலபய்,  சாங்கங்களாமூக ஜனநபயகக் கட்சிகளின்
த் தேோப்பில இருந்த சிக்கன நடவடிக்தை கக் பெற்ற இகபள்தை ககளுக்கும்
ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் அளிக்கப்பட்ட ஆத் தேோவினபலும்,
சிக்கன நடவடிக்தை ககதை ளயும் பெற்ற இத் தேபழிலபள வர்க்கத்தின் மீத் தேபன
த் தேபக்குத் தேதை லயும் அமலபக்குவதில பெற்ற இத் தேபழிற்சாங்கங்களாங்கங்கள்
உடந்தை த் தேயபக இருந்த் தேத் தேபலும், பயனதை டந்த வந்திருக்கிறத.

எதிர்த்தப் ரபபோபடுவத் தேற்கபன அோசியல வழிவதை ககள் இலலபத் தே
இடங்களிலும் கூட பெற்ற இத் தேபழிலபளர்கள் அத் தேற்கபன வழிதை ய
எதிர்ரநபக்கியிருக்கின்றனர்.  அத் தேனபல த் தேபன்,
ஐரோபப்பபபெற்ற இவங்கிலும்,  ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் எதிரியபக
இலலபவிட்டபலும் சிக்கன நடவடிக்தை ககளின் எதிரிகளபய்
கபட்டிக் பெற்ற இகபண்டு த் தேங்கதை ள “இடத”  என முன்நிறுத்தகின்ற
கட்சிகள் நலல பயனதை டந்திருக்கின்றன.

கிரீஸில,  அபெற்ற இலக்சிஸ் சிப்ோபஸ் த் தேதை லதை மயிலபன சிரிசாங்கங்களாப
வபக்பெற்ற இகடுப்பில முத் தேலிடம் பிடித்த் தேத.  சிக்கன
நடவடிக்தை ககளுக்கு எதிோபனபெற்ற இத் தேபரு வபக்பெற்ற இகடுப்பில ஆளும்
புதிய ஜனநபயகக் கட்சிதை யக் கபட்டிலும் மூன்று சாங்கங்களாத் தேவீத் தே
முன்னிதை லதை ய இத பெற்ற இபற்றத.  கிரீஸின் கடன்கள்
மறுபெற்ற இசாங்கங்களாலுத்த் தேத்திற்கபன ஷோத்தகதை ள மீண்டும்
ரபச்சுவபர்த்தை த் தேக்கு உட்படுத்தவத் தேன் அடிப்பதை டயிலபன இத் தேன்
ஐரோபப்பியஒன்றிய ஆத் தேோவு நிதை லப்பபடு பபசிசாங்கங்களா ரகபலடன்
ரடபன் (Golden  Dawn)  9  முத் தேல 10  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம் வதை ோ
வபக்குகள் பெற்ற இபறுவத் தேற்கும் ஐரோபப்பிய நபடபளுமன்றத்தில ஒரு
இடத்தை த் தே அத பெற்ற இவலவத் தேற்கும் பபதை த் தே திறந்த விட்டிருக்கிறத.

ஒரு கபலத்தில கிரீஸின் பிோத் தேபன கட்சியபக இருந்த் தேதம்,
இப்ரபபத Elia, அலலத Olive Tree என்றதை ைக்க அழைக்கப்படும் ஒரு
கூட்டணியின் அங்கமபக இருப்பதமபன சாங்கங்களாமூக ஜனநபயக
PASOK  கட்சி 8-9  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகளுடன் நபன்கபவத
இடத்திற்கு வந்த் தேத. ஜனோஞ்சாங்கங்களாக Potami இயக்கம் பெற்ற இவறும் 5-7
சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபற்றத, கிரோக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்
(KKE) இரத் தே அளவு வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபற்றத.

ஸ்பெற்ற இபயினில பிோத் தேமர் மரியபரனப ோரஜபயின் ஆளும் மக்கள்
கட்சி மற்றும் பிோத் தேபன எதிர்க்கட்சியபன ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிஸ்ட் கட்சி
(PSOE) ஆகிய இோண்டு கட்சிகளுரம பெற்ற இபரும் இைக்க அழைப்புகதை ளச்
சாங்கங்களாந்தித்த் தேன. PP  இன் வபக்குவீத் தேம் 2009  இல 42  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேமபக
இருந்த் தேதில இருந்த பெற்ற இவறும் 26  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேத்திற்கு சாங்கங்களாரிந்த் தேத,
PSOE வபக்குகள் 39  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேத்தில இருந்த 23  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேத்திற்கு
சாங்கங்களாரிந்திருக்கிறத. 2009  ரத் தேர்த் தேதை ல ஒப்பிட்டபல இந்த் தே இோண்டு
கட்சிகளும் ரசாங்கங்களார்ந்த ஐந்த மிலலியனுக்கும் அதிகமபன
வபக்குகதை ள இைக்க அழைந்திருக்கின்றன.  பிோத் தேபன எதிர்ப்பு வபக்குகள்
ஸ்ோபலினிசாங்கங்களாத் த் தேதை லதை மயிலபன ஐக்கிய இடதக்கும் (10
சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம்)  Indignados  இயக்கத்தில இருந்த எழுந்த் தே
Podemos  (நம்மபல முடியும்)  என்ற சினிமபத்த் தேனமபன
ஜனோஞ்சாங்கங்களாக உருவபக்கத்திற்கும் (8  சாங்கங்களாத் தேவீத் தேம்)  பெற்ற இசாங்கங்களான்றத.
கட்டரலபனியபதை வச் ரசாங்கங்களார்ந்த் தே பிோபந்தியவபத் தேக் கட்சிகள் நன்கு
வபக்குகள் பெற்ற இபற்றன.

இத்த் தேபலியில,  பிோத் தேமர் மத்ரத் தேரயப பெற்ற இோன்சியின் ஜனநபயகக்
கட்சி 41  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபற்றத,  அத் தேற்கடுத்த
நதை கச்சுதை வக் கதை லஞோபன பெற்ற இபப்ரப கிரிரலபவின் 5 நட்சாங்கங்களாத்திோ
இயக்கம் 22  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளயும்,  முன்னபள் பிோத் தேமோபன
சிலவிரயப பெற்ற இபர்லுஸ்ரகபனியின் Forza  Italia  கட்சி 15.5
சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளயும் பெற்ற இபற்றத.  யூரோபவுக்கு எதிோபன
Northern League 6  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே வபக்குகதை ளயும் ரபபலி-இடத

Tsipras  List/Other  Europe  குழு (சிரிசாங்கங்களாப த் தேதை லவோபன
சிப்ோபஸின் பெற்ற இபயோபல தை வக்கப்பட்டத)  4.1  சாங்கங்களாத் தேவீத் தே
வபக்குகதை ளப் பெற்ற இபற்றத.

இம்முடிவுகள் நடப்பு அோசியல கட்டதை மப்பிற்கும், ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்தக்கும் மற்றும் கண்டபெற்ற இமங்கும் அோசாங்கங்களாபங்கங்களபல
திணிக்கப்பட்ட சாங்கங்களாமூகத் த் தேபக்குத் தேலகளுக்கும் எதிோபக எழுந்த
வருகின்ற அரத் தேசாங்கங்களாமயத்தில முழுவடிவம் எடுத்திருக்கபத் தே
எதிர்ப்தை ப பெற்ற இவளிப்படுத்தவத் தேற்கு அப்பபல,  எந்த் தேபெற்ற இவபரு
த் தேனிப்ரபபக்கிலும் அதை மயவிலதை ல.  

எப்படியிருந்த் தேபலும் ”வலதின்”  பக்கத்தில இருந்தம் “அதி
வலதின்”  பக்கத்தில இருந்தம் ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
திட்டத்திற்கு எைக்க அழைக் கூடிய அபபயங்கதை ள எதிர்த்த சாங்கங்களாண்தை டயிட
ரவண்டும் என ஐரோபப்பபவின் பெற்ற இபரும்பபன்தை மயபன
ஊடகங்கள் வலியுறுத்தம் என்பத நிச்சாங்கங்களாயம்.  சிக்கன
நடவடிக்தை ககளில இருந்த விலகிச் பெற்ற இசாங்கங்களாலவத் தேற்கபன பெற்ற இவகுஜன
அழுத்த் தேங்களுக்கு த் தேடுப்புசாங்கங்களாக்திதை ய பெற்ற இவளிப்படுத்தகின்ற
அரத் தேரவதை ளயில சாங்கங்களாபத்தியமபனபல,  ஒரு “வலிதை மயபன
ஐரோபப்பப”வின் பகுதியபக இருப்பத் தேன் மூலரம
ரத் தேசாங்கங்களாப்பற்றுவபத் தேமும் ரத் தேசியவபத் தேமும் சிறந்த் தேமுதை றயில நன்தை ம
பெற்ற இபறுகிறத என்று வலியுறுத்தவத் தேன் மூலம் வலத-சாங்கங்களாபரி
ஐரோபப்பியஒன்றிய-விரோபத் தே உருவபக்கங்கதை ள
சாங்கங்களாபந்த் தேப்படுத்தவத் தேற்கு அலலத சாங்கங்களாமப்படுத்தவத் தேற்குமபன
அதை ைக்க அழைப்புகளின் வடிவத்தை த் தே இத த் தேவிர்க்கவியலபமபல
எடுக்கும்.  வலத-சாங்கங்களாபரிக் கட்சிகள் பெற்ற இபற்றிருக்கும்
பெற்ற இவற்றிகளபனதை வ,  உதை ைக்க அழைக்கும் மக்களின் மீத கட்டவிழ்த்த
விடப்பட்டிருக்கும் சாங்கங்களாமூக நபசாங்கங்களாத்திற்கு ஒரு பலிகடபதை வ
வைக்க அழைங்கும் பெற்ற இபபருட்டு புலம்பெற்ற இபயர்-விரோபத் தே நடவடிக்தை ககதை ள
தை கக்பெற்ற இகபள்ள வலியுறுத்தவத் தேற்கபய் பயன்படுத்த் தேப்படும்.

நடப்பு அோசியல கட்டதை மப்பின் மீத பிோதை ம விலகி
விட்டிருக்கும் பெற்ற இத் தேபழிலபளர்கள் மற்றும் இதை ளஞர்களத குோல
பெற்ற இசாங்கங்களாவிமடுக்கப்படப் ரபபவதிலதை ல.  ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்திற்கபன அவர்களத எதிர்ப்பபனத ரவதை லகள்,
ஊதியங்கள் மற்றும் சாங்கங்களாமூக நிதை லதை மகள் மீத் தேபன
மிருகத்த் தேனமபன பெற்ற இவட்டுகள்,  ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின்
ஜனநபயகமற்ற த் தேன்தை ம அத்தடன் உக்ரோனில ோஷயபவுக்கு
எதிோபக பெற்ற இசாங்கங்களாலுத்த் தேப்பட்ட ஆத்திோமூட்டும் நடவடிக்தை ககளில
கண்ணுற்றத ரபபல ஐரோபப்பிய சாங்கங்களாக்திகள் இோபணுவவபத் தேத்தை த் தே
தீவிோப்படுத்தகின்ற நடவடிக்தை க ஆகிய விடயங்களிலபன
அவர்களத அனுபவத்தில ரவரூன்றியுள்ளத.

சிக்கன நடவடிக்தை கக்கு ஆத் தேோவபன ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
ஆத் தேோவுக் கட்சிகளுக்கும் மற்றும் ரத் தேசியவபத் தே வலத
கட்சிகளுக்குமபன ஒரு ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிசாங்கங்களா மபற்றிதை ன வைக்க அழைங்குவத் தேற்கபக
ரஜர்மனியில PSG ம் (The Partei fur Soziale Gleichheit)
பிரிட்டனில ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிசாங்கங்களா சாங்கங்களாமத்தவக் கட்சியும் ஐரோபப்பியத்
ரத் தேர்த் தேலகளில பங்குபெற்ற இபற்றன.  பெற்ற இத் தேபழிலபளர் அோசாங்கங்களாபங்கங்கதை ள
உருவபக்குவத் தேற்கும் ஐரோபப்பிய ஐக்கிய ரசாங்கங்களாபசாங்கங்களாலிசாங்கங்களா அோசுகதை ள
உருவபக்குவத் தேற்கும் அதை வ அதை ைக்க அழைப்பு விடுத்த் தேன.

இோபணுவவபத் தேம் மற்றும் ரபபர் அபபயத்திற்கு எதிோபன
ரபபோபட்டத்திற்கு மிகக் குறிப்பபன முக்கியத்தவத்தை த் தே
அதை னத்தலகக் குழுவின் பிரிவுகள் வைக்க அழைங்கின.  இப்ரபபத
மிகக் கூர்தை மயபக உக்ரோனில முன்நிறுத்த் தேப்பட்டிருக்கும் ரபபர்
மீத் தேபன ஒரு வபக்பெற்ற இகடுப்பபக இத்ரத் தேர்த் தேல பயன்படுத்த் தேப்பட
ரவண்டும் என்று அதை வ வலியுறுத்தின.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org
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