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ஒரு நநாடநாளுமன்ற வாநாக்கெடாக்கெடுப்பு இல்லாமலேயேநாமலேயே வணலாமலேயேலேயே வணல்லாமலேயே வாணிாக்கெ-
சநார்பு கெடநறிமுறைகளறாக்கெறைகளுறைகளை துறைகளைர்த்தும் சட்டமலேயே வணசநாதநாறைகளவா ாக்கெடந்த
மநாதம் முன்கெடாக்கெநாண்டு வாந்த பின்னர்,  லேயே வணசநாசலிஸ்ட் ாக்கெட்ச
(PS)  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் சட்ட பநாதுாக்கெநாப்புாக்கெள,  மருத்துவா
பராநாமரிப்புாக்கெள,  மற்றும் லேயே வணவாறைகளலாமலேயேவாநாய்ப்பின்றைகளம நலாமலேயே
உதவிாக்கெள மீதநான தநாக்குதல்ாக்கெள உட்பட, ஒரு புதில்லாமலேயே சுற்று
மக்ாக்கெளவிலேயே வணராநாத சக்ாக்கென நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெள மற்றும்
ாக்கெட்டறைகளமப்பு சீர்திருத்தங்ாக்கெளுக்கு தல்லாமலேயேநாரிப்பு கெடசய்து
வாருகிறது.

கெடமநாத்த உளநநாட்டு உற்பத்தியில் 3  சதவீதம் என்ற
ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயே பற்றநாக்குறைகளற வாராம்றைகளப பூர்த்தி கெடசய்ல்லாமலேயே
புதிதநாாக்கெ இராண்டு ஆண்டுாக்கெநாலாமலேயே அவாாக்கெநாசம் வாழங்கில்லாமலேயே
பின்னர்,  ாக்கெட்டறைகளமப்பு சீர்திருத்தங்ாக்கெறைகளுறைகளை மற்றும் சக்ாக்கென
முறைகளறறைகளமாக்கெறைகளுறைகளை தீவிராப்படுத்துமநாறு ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ாக்கெமிஷன்
பநாரீஸிற்கு கூறில்லாமலேயேது. பிகெடராஞ்சு ாக்கெட்டறைகளமப்பு பற்றநாகுறைகளறறைகளல்லாமலேயே
(structural  deficit)  2015 இல் கெடமநாத்த உளநநாட்டு
உற்பத்தியில் 0.5  சதவீதம் அுறைகளைவிற்கும்,  2016 இல் 0.8
சதவீதம் மற்றும் 2017 இல் 0.9  சதவீதம் அுறைகளைவிற்கும்
குறைகளறக்ாக்கெ கெடவாளளில்லாமலேயேன்று ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயேம் பநாரீஸிற்கு
அறைகளழப்புவிடுத்தது.

EU  Observer  இன் ாக்கெருத்துப்படி,  “இலாமலேயேக்குாக்கெறைகளுறைகளை
எட்டுவாதற்கு எதிர்லேயே வணநநாக்ாக்கெப்படும் ஒருங்கிறைகளபடும் ஒருங்கிணைந்த
மூலேயே வணலாமலேயேநாபநால்லாமலேயே விபராங்ாக்கெறைகளுறைகளை அறிவிக்ாக்கெவும் மற்றும்
ஆக்ாக்கெபூர்வாமநாாக்கெ நடவாடிக்றைகளாக்கெ எடுக்ாக்கெவும்"  ஜஜூன் 10
வாறைகளராயில் ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயேம் PS க்கு ாக்கெநாலாமலேயே நிர்படும் ஒருங்கிணைல்லாமலேயேம்
வாழங்கியுளுறைகளைது.  ஆாக்கெலேயே வணவா பநாரீஸ் கூடுதலாமலேயேநாாக்கெ 4  பில்லில்லாமலேயேன்
யூலேயே வணராநா மதிப்பிலாமலேயேநான கெடசலாமலேயேவின கெடவாட்டு நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெறைகளுறைகளை
கெடசய்ல்லாமலேயே பநார்க்கும்.  புரூகெடசல்ஸ் "ஒரு ாக்கெட்டறைகளமப்பு
பதிலுக்ாக்கெநாாக்கெ ாக்கெநாத்திருக்கிறலேயே வணத ஒழில்லாமலேயே,  ஒலேயே வணரால்லாமலேயேடில்லாமலேயேநான
நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெறைகளுறைகளை அல்லாமலேயே"  என்று ாக்கெமிஷனின் ஓர் அதிாக்கெநாரி
வாலியுறுத்தினநார்.

பற்றநாக்குறைகளற இலாமலேயேக்குாக்கெறைகளுறைகளை நிறைகளறலேயே வணவாற்ற ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே
ஒன்றில்லாமலேயேம் பிராநான்ஸிற்கு கூடுதலாமலேயேநாாக்கெ இராண்டு ஆண்டுாக்கெநாலாமலேயே
அவாாக்கெநாசம் அளித்த பின்னர்,  சலாமலேயே லேயே வணஜர்மன்
அராசல்லாமலேயேல்வாநாதிாக்கெள ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயேம் ஒன்றில்லாமலேயேம்,  பிராநான்ஸ் மீது
மிாக்கெவும் ாக்கெரிசனமநாாக்கெ இருந்து வாருவாதநாாக்கெ விமர்சத்தனர்.
CSU  இன் லேயே வணஜர்டநா ஹநாஸ்கெடசல்ஃகெடபல்ட் (பநாவாரில்லாமலேயேநாவின்
கிறிஸ்துவா சமூாக்கெ ஒன்றில்லாமலேயேம்) ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ாக்கெமிஷன் தறைகளலாமலேயேவார்
லேயே வணஜநான்-குலேயே வணுறைகளைநாட் ஜங்ாக்கெருக்கு எழுதுறைகளாக்கெயில்,
விதிமுறைகளறாக்கெறைகளுறைகளை நறைகளடமுறைகளறப்படுத்துமநாறு அவாறைகளரா
வாலியுறுத்தினநார். “விதிவிலாமலேயேக்குாக்கெறைகளுறைகளை கெடபநாறுத்துக் கெடாக்கெநாண்டு
இல்லாமலேயேநாமல் இருப்பது, ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயேம் மற்றும் யூலேயே வணராநா

மண்டலாமலேயேத்திற்ாக்கெநான நமது ாக்கெடறைகளமப்பநாடநாகும்,”  என்று அவார்
கூறில்லாமலேயேதநாாக்கெ Die Welt am Sonntag எடுத்துறைகளராத்தது.

திங்ாக்கெுறைகளைன்று,  பிகெடராஞ்சு கெடபநாருுறைகளைநாதநாரா மந்திரி இமநானுலேயே வணவால்
மநாக்லேயே வணராநான்,  ாக்கெட்டறைகளமப்பு சீர்திருத்தங்ாக்கெறைகளுறைகளை
நறைகளடமுறைகளறப்படுத்தும் பநாரீஸின் லேயே வணநநாக்ாக்கெங்ாக்கெளின் மீது
ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயே அதிாக்கெநாரிாக்கெறைகளுறைகளை சமநாதநானப்படுத்த
அவார்ாக்கெறைகளுறைகளை புரூகெடசல்ஸில் சந்தித்தநார்.  அந்த சந்திப்பிற்குப்
பின்னர், மநாக்லேயே வணராநான் கூறுறைகளாக்கெயில், “நநாங்ாக்கெள 2015 இல் இருந்து
2017 வாறைகளராயில் 50 பில்லில்லாமலேயேன் [யூலேயே வணராநா] கெடவாட்டுக்ாக்கெறைகளுறைகளைச் கெடசய்ல்லாமலேயே
திட்டமிட்டுளலேயே வணுறைகளைநாம்,  அவாற்றைகளற நநாங்ாக்கெள கெடசய்லேயே வணவாநாம்.  2017
க்குள [GDPஇல்] 3 சதவீத அுறைகளைவிற்கு வாராவு-கெடசலாமலேயேவு ாக்கெபடும் ஒருங்கிணைக்கு
பற்றநாக்குறைகளறறைகளல்லாமலேயே கெடவாட்டுவாதிலும் எங்ாக்கெுறைகளைது ஈடுபநாட்றைகளட
கெடதநாடர்ந்து றைகளவாத்திருப்லேயே வணபநாம்,” என்றநார்.

Le Journal  du Dimanche  இன் ாக்கெருத்துப்படி,  அராசநாங்ாக்கெம்
ாக்கெடுறைகளமல்லாமலேயேநான கெடவாட்டுக்ாக்கெறைகளுறைகளை திட்டமிட்டு வாருகிறது,  அறைகளவா
பிராநான்சன் சமூாக்கெ இறைகளழலேயே வணல்லாமலேயேநாட்டத்றைகளதலேயே வணல்லாமலேயே மநாற்றிவிடும்: “[பிராதம
மந்திரி]  இமநானுகெடவால் வாநால்ஸின் பரிவாநாராத்தநால்
பல்லாமலேயேன்படுத்தப்பட்ட வாநாசாக்கெமநான,  ஒரு 'புதில்லாமலேயே சமூாக்கெ
ஒழுங்ாக்கெறைகளமப்றைகளப'  முன்கெடனடுப்பலேயே வணத மத்தினிலேயே வணல்லாமலேயேநான் [Matignon-
பிராதம மந்திரி அலுவாலாமலேயோக்கெத்தின்]  எண்படும் ஒருங்கிணைமநாகும்.  முன்னநால்
இருக்கும் பிராச்சறைகளனாக்கெள அறைகளனத்தும் கெடவாடிப்பநார்ந்து உளுறைகளைன:
லேயே வணபநாராநாடிக் கெடாக்கெநாண்டிருக்கும் நிறுவானங்ாக்கெளில் வாநாரா லேயே வணவாறைகளலாமலேயேறைகளல்லாமலேயே
நீடிப்பது,  லேயே வணவாறைகளலாமலேயேவாநாய்ப்பின்றைகளம உத்திராவாநாதம்,  ஓய்வூதில்லாமலேயே
திட்டங்ாக்கெள … அறைகளவா அறைகளனத்துலேயே வணம முதல் 'லேயே வணவாறைகளலாமலேயே சட்டத்தில்'
இருக்ாக்கெநாது,  ஆனநால் தறைகளலாமலேயேவார் பநார்ப்பறைகளதப் லேயே வணபநாலாமலேயே,  அறைகளவா
'விறைகளராவாநாாக்கெ' லேயே வணசர்த்து நாக்கெர்த்தப்பட லேயே வணவாண்டும்,” என்றநார்.

ாக்கெடந்த புதனன்று,  வாநால்ஸ் லேயே வணாக்கெநாறைகளடாக்கெநாலாமலேயே வாநாக்கில்
நநாடநாளுமன்றத்தில் நிறைகளறலேயே வணவாற்றப்பட உளுறைகளை,  லேயே வணவாறைகளலாமலேயேயிட
பிராதிநிதித்துவாத்றைகளத அல்லாமலேயேது "சமூாக்கெ லேயே வணபச்சுவாநார்த்றைகளத
முறைகளறறைகளல்லாமலேயே"  மநாற்றுவாதற்ாக்கெநான புதில்லாமலேயே சீர்திருத்தங்ாக்கெறைகளுறைகளை
முன்றைகளவாக்ாக்கெ வாணிாக்கெ குழுக்ாக்கெறைகளுறைகளையும் மற்றும் கெடதநாழிற்சங்ாக்கெ
அதிாக்கெநாரிாக்கெறைகளுறைகளையும் சந்தித்தநார். ஜனவாரியில் வாணிாக்கெ குழுக்ாக்கெளும்
மற்றும் கெடதநாழிற்சங்ாக்கெ அதிாக்கெநாராத்துவாமும் ஓர் உடன்படிக்றைகளாக்கெறைகளல்லாமலேயே
எட்ட தவாறில்லாமலேயேதநால், அராசநாங்ாக்கெம் கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் சட்டமலேயே வணசநாதநாறைகளவாக்
றைகளாக்கெயிகெடலாமலேயேடுக்கிறது.  ஒரு "அவாசல்லாமலேயேமநான"  சீர்திருத்தத்றைகளத
நறைகளடமுறைகளறப்படுத்துவாதற்ாக்கெநான "அதன் கெடபநாறுப்புறுதிாக்கெறைகளுறைகளை"
அவாராது அராசநாங்ாக்கெம் "முாக்கெங்கெடாக்கெநாடுத்து வாருவாதநாாக்கெ"  வாநால்ஸ்
வாநாதிட்டநார்.

பிராநான்ஸிலும் ஐலேயே வணராநாப்பநாகெடவாங்கிலும் சக்ாக்கென
நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெளுக்ாக்கெநான கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளை வார்க்ாக்கெத்தின் ஆழ்ந்த
எதிர்ப்பு பிராதநானமநாாக்கெ திட்டமிட்டு நசுக்ாக்கெப்பட்டுளுறைகளைதநால்,
2012இல் அதிாக்கெநாராத்திற்கு வாந்ததிலிருந்லேயே வணத PS  ஆல்
அதுலேயே வணபநான்ற நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெறைகளுறைகளை திணிக்ாக்கெ முடிந்துளுறைகளைது.
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பிரரெஞ்சு சோு சோுலிஸ்ட் கட்சி அரெு சோங்கம
புதிய சுற்று சுதந்திரெ-ுந்தத

சீர்திருத்தங்கதத்தங்களை அறிவிக்கிறது 



2012 இல் PS இன் ஜனநாதிபதி பிராநான்சுவாநா லேயே வணஹநாலாமலேயேநாண்றைகளட
லேயே வணதர்ந்கெடதடுக்ாக்கெ அறைகளழப்புவிடுத்த புதில்லாமலேயே முதலாமலேயேநாளித்துவா
எதிர்ப்பு ாக்கெட்ச (NPA)  லேயே வணபநான்ற லேயே வணபநாலி-இடது ாக்கெட்சாக்கெளும்
மற்றும் கெடதநாழிற்சங்ாக்கெ அதிாக்கெநாராத்துவாமும் PS
அராசநாங்ாக்கெத்திற்கு எதிராநாாக்கெ கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளை வார்க்ாக்கெத்றைகளத
அராசல்லாமலேயேல்ரீதியில் ஒன்றுதிராட்டுவாறைகளத எதிர்க்கின்றனர்.  இந்த
அடித்துறைகளைத்தில்,  வாநால்ஸ் மற்றும் லேயே வணஹநாலாமலேயேநாண்ட்
லேயே வணமற்கெடாக்கெநாண்டும் கெடவாட்டுக்ாக்கெளுக்கு அழுத்தம் அளித்து
வாருகின்றனர்.

ஐலேயே வணராநாப்பில்லாமலேயே ஒன்றில்லாமலேயேத்தநால் பிராநான்சடம் வாலியுறுத்தப்பட்ட
மற்கெடறநாரு சீர்திருத்தமநான லேயே வணவாறைகளலாமலேயேவாநாய்ப்பின்றைகளம உதவி
திட்டத்தின் மீது லேயே வணவாாக்கெமநாாக்கெ லேயே வணபச்சுவாநார்த்றைகளதாக்கெறைகளுறைகளை
கெடதநாடங்குமநாறு,  கெடதநாழிற்சங்ாக்கெங்ாக்கெள மற்றும் கெடதநாழில்
வாழங்குனர்ாக்கெளின் அறைகளமப்புாக்கெளுக்கு வாநால்ஸ்
அறைகளழப்புவிடுத்தநார்.

அராசநாங்ாக்கெம் வாராவு-கெடசலாமலேயேவு திட்டக்ாக்கெபடும் ஒருங்கிணைக்கு கெடவாட்டுக்ாக்கெளில்
லேயே வணமற்கெடாக்கெநாண்டும் 3  பில்லில்லாமலேயேறைகளன திட்டமிட்டு வாருகிறது.
அந்த திட்டம் உத்திலேயே வணல்லாமலேயேநாாக்கெபூர்வாமநாாக்கெ இதுவாறைகளராயில்
அறிவிக்ாக்கெப்படவில்றைகளலாமலேயே என்றலேயே வணபநாதினும்,  வாணிாக்கெ இதழ்
Challenges  குறிப்பிடுறைகளாக்கெயில்,  “'கெடமநாத்த ஊதில்லாமலேயே
சட்டமலேயே வணசநாதநாறைகளவாக் ாக்கெட்டுப்படுத்துவாதன் மூலாமலேயேமநாாக்கெ'  860
மில்லில்லாமலேயேன் யூலேயே வணராநா அுறைகளைவிற்கு ஒரு மிாக்கெப்கெடபரில்லாமலேயே கெடவாட்டுக்ாக்கெள
வாராவிருக்கின்றன.  அதநாவாது 22,000  லேயே வணவாறைகளலாமலேயோக்கெறைகளுறைகளை
கெடவாட்டுவாது,  அல்லாமலேயேது அராசு மருத்துவாமறைகளன
பணில்லாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெளில் 2  சதவீதத்தினறைகளரா கெடவாட்டுவாது என்பது
இதன் அர்த்தம்,” என்று எழுதில்லாமலேயேது.

மருந்து கெடபநாருட்ாக்கெளுக்கு அராசு அளித்துவாரும் விறைகளலாமலேயேறைகளல்லாமலேயே
கெடவாட்டவும்,  மிாக்கெவும் கெடசலாமலேயேவுபிடிக்கும் மருத்துவா
நறைகளடமுறைகளறாக்கெறைகளுறைகளைக் கெடாக்கெநாண்டு வாராவும் மற்றும் லேயே வணநநால்லாமலேயேநாளிாக்கெள
கெடபரிதும் கெடவாளிலேயே வணநநால்லாமலேயேநாளிாக்கெள பிரிவில் அறுறைகளவாசகிச்றைகளசறைகளல்லாமலேயே
சநார்ந்திருக்குமநாறு கெடசய்வாதன் மூலாமலேயேமநாாக்கெ மருத்துவாமறைகளனயில்
அனுமதில்லாமலேயேநாகும் எண்ணிக்றைகளாக்கெறைகளல்லாமலேயே குறைகளறக்ாக்கெவும் அராசநாங்ாக்கெம்
திட்டமிடுவாதநாாக்கெ கெடசய்திாக்கெள கெடதரிவிக்கின்றன.

இப்லேயே வணபநாது லேயே வணவாறைகளலாமலேயேயிட லேயே வணபராம்லேயே வணபசும் வாழிமுறைகளறாக்கெளிலிருந்து
என்னகெடவால்லாமலேயேநாம் கெடசநாற்ப பநாதுாக்கெநாப்புாக்கெள கிறைகளடக்கிறலேயே வணதநா
அவாற்றைகளறயும் நீக்குவாதற்ாக்கெநாாக்கெ,  லேயே வணவாறைகளலாமலேயேயிடத்தில் "சமூாக்கெ
லேயே வணபச்சுவாநார்த்றைகளத முறைகளற"  மீதநான விதிமுறைகளறாக்கெறைகளுறைகளை
துறைகளைர்த்துவாதற்கு வாணிாக்கெ குழுக்ாக்கெள அறைகளழப்புவிடுத்துளுறைகளைன.

தற்லேயே வணபநாது,  “சமூாக்கெ நிர்படும் ஒருங்கிணைல்லாமலேயேங்ாக்கெள"  (seuils  sociaux)
என்றறைகளழக்ாக்கெப்படுவாது கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெளின் எண்ணிக்றைகளாக்கெயின்
அடிப்பறைகளடயில் நிறுவானங்ாக்கெளின் ாக்கெடப்பநாடுாக்கெறைகளுறைகளை
நிர்படும் ஒருங்கிணையிக்கின்றன.  11  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெளுக்கு குறைகளறவாநாாக்கெ
உளுறைகளை வாணிாக்கெங்ாக்கெளுக்கு எந்த ாக்கெடப்பநாடுாக்கெளும் கிறைகளடல்லாமலேயேநாது.
11 க்கு கூடுதலாமலேயேநான கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெறைகளுறைகளைக் கெடாக்கெநாண்ட
நிறுவானங்ாக்கெள,  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் பிராதிநிதிாக்கெறைகளுறைகளைத்
லேயே வணதர்ந்கெடதடுக்கும் லேயே வணதர்தல்ாக்கெறைகளுறைகளை ஒழுங்ாக்கெறைகளமக்ாக்கெ லேயே வணவாண்டும்.
50  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெள அல்லாமலேயேது அதற்கு கூடுதலாமலேயேநானவார்ாக்கெள
இருந்தநால்,  வாணிாக்கெங்ாக்கெள கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெள ாக்கெவுன்சல்
அறைகளமக்ாக்கெ லேயே வணவாண்டும்;  ஆலேயே வணராநாக்கில்லாமலேயேம்,  பநாதுாக்கெநாப்பு மற்றும்
லேயே வணவாறைகளலாமலேயேயிட நிறைகளலாமலேயேறைகளமாக்கெளுக்ாக்கெநான (HSC)  ாக்கெமிட்டி
உருவாநாக்ாக்கெ லேயே வணவாண்டும்;  மற்றும் பநாரில்லாமலேயே லேயே வணவாறைகளலாமலேயேநீக்ாக்கெங்ாக்கெள
விடல்லாமலேயேத்தில் ஒரு லேயே வணவாறைகளலாமலேயே பநாதுாக்கெநாப்பு திட்டத்றைகளத ஸ்தநாபிக்ாக்கெ
லேயே வணவாண்டும் என்றிருக்கிறது.

தற்லேயே வணபநாறைகளதல்லாமலேயே நிர்படும் ஒருங்கிணைல்லாமலேயேங்ாக்கெள மற்றும் ாக்கெடப்பநாடுாக்கெறைகளுறைகளை
"கெடசலாமலேயேவுமிகுந்ததநாாக்கெவும்,  முடக்குவாதநாாக்கெவும்"  குறிப்பிட்டு,
கெடமகெடடஃப் வாணிாக்கெ கூட்டறைகளமப்பு அவாற்றைகளற விமர்சத்தது.

CGPME என்னும் சறு வாணிாக்கெ கூட்டறைகளமப்பு குறிப்பிடுறைகளாக்கெயில்,
“49இல் இருந்து 50  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெளுக்கு கெடசல்லும் ஒரு
நிறுவானம் 35 புதில்லாமலேயே ாக்கெடப்பநாடுாக்கெறைகளுறைகளை முாக்கெங்கெடாக்கெநாடுக்கிறது. அதன்
கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் கெடசலாமலேயேவுாக்கெள 4  சதவீதத்திற்கு உல்லாமலேயேர்கின்றன,”
என்றது.

வாணிாக்கெ முறைகளறயீடுாக்கெளுக்கு விறைகளடயிறுப்பநாாக்கெ,  அந்த
சீர்திருத்தமநானது,  "தற்லேயே வணபநாது 200  கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெள வாறைகளராயில்
இருக்கும் நிறுவானங்ாக்கெளில் கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் பிராதிநிதித்துவா
அறைகளமப்றைகளப அறைகளமக்ாக்கெ லேயே வணவாண்டும் என்றிருப்பதற்கு பதிலாமலேயேநாாக்கெ, 300
கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெள வாறைகளராயில் இருக்கும் [நிறுவானங்ாக்கெளில்]
ஒலேயே வணராகெடல்லாமலேயேநாரு கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் பிராதிநித்துவா அறைகளமப்றைகளப
அறைகளமக்கும்." லேயே வணமலும் "அவார்ாக்கெளின் கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் பிராதிநிதித்துவா
அறைகளமப்புாக்கெளின் வாடிவாத்றைகளத கூட்டு உடன்படிக்றைகளாக்கெ மூலாமலேயேமநாாக்கெ
நிர்படும் ஒருங்கிணையிக்கும் வாநாய்ப்றைகளப நிறுவானங்ாக்கெளுக்கு வாழங்குகிறது.”
11 க்கும் குறைகளறவாநான கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெறைகளுறைகளைக் கெடாக்கெநாண்ட
நிறுவானங்ாக்கெறைகளுறைகளை கெடபநாறுத்த வாறைகளராயில், அராசநாங்ாக்கெம் முறைகளறலேயே வணல்லாமலேயே 10
கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெள மற்றும் கெடதநாழில் வாழங்குனர்ாக்கெளின்
பிராதிநிதிாக்கெுறைகளைநால் அறைகளமக்ாக்கெப்பட்ட பிராநாந்தில்லாமலேயே ாக்கெமிட்டிாக்கெறைகளுறைகளை
அறைகளமக்ாக்கெ பரிந்துறைகளராக்கிறது.

PS  அராசநாங்ாக்கெம் எரிச்சலூட்டும் விதத்தில் அறைகளத "பிராதநான
சமூாக்கெ முன்லேயே வணனற்றமநாாக்கெ"  சத்தரித்து வாருகிறது.  உண்றைகளமயில்,
அது வாணிாக்கெங்ாக்கெளுக்கு ஆதராவாநாாக்கெ கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் சக்திறைகளல்லாமலேயே
மறுஒழுங்ாக்கெறைகளமப்பறைகளத,  கூடுதலாமலேயேநாாக்கெ கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் உரிறைகளமாக்கெறைகளுறைகளை
நீக்குவாறைகளத,  மற்றும் ஒட்டுகெடமநாத்த கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளை வார்க்ாக்கெத்திற்கு
எதிராநாாக்கெ பராந்த தநாக்குதல்ாக்கெறைகளுறைகளை முன்னுதநாராபடும் ஒருங்கிணைமநாக்குவாறைகளத
லேயே வணநநாக்ாக்கெமநாாக்கெ கெடாக்கெநாண்டுளுறைகளைது.

எரிச்சலூட்டும் விதமநாாக்கெ கெடதநாழிற்சங்ாக்கெங்ாக்கெள,
முதலாமலேயேநாளிமநார்ாக்கெளுடனநான அவார்ாக்கெளின் லேயே வணபச்சுவாநார்த்றைகளதாக்கெளின்
லேயே வணபநாறைகளதல்லாமலேயே நடவாடிக்றைகளாக்கொக்கெறைகளுறைகளை எதிர்த்தன,  ஆனநால் அராசநாங்ாக்கெம்
அந்த சட்டமலேயே வணசநாதநாறைகளவா நிறைகளறலேயே வணவாற்றிவிடும் என்று அறைகளவா
நம்புவாதநாாக்கெ குறிப்பிட்டுளுறைகளைன.  ஏற்ாக்கெனலேயே வணவா வாழங்ாக்கெப்பட்ட
விட்டுக்கெடாக்கெநாடுப்புாக்கெறைகளுறைகளை விட ாக்கெடுறைகளமல்லாமலேயேநான விட்டுக்கெடாக்கெநாடுப்புாக்கெறைகளுறைகளை
அமுல்படுத்தி,  கெடதநாழிற்சங்ாக்கெங்ாக்கெள ஒட்டுகெடமநாத்த கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்
சக்தியின் மீதும் கெடபநாலிஸ் லேயே வணவாறைகளலாமலேயே கெடசய்ல்லாமலேயே,  புதில்லாமலேயே சட்டத்தின்
கீழ்,  கெடதநாழில் வாழங்குனர்ாக்கெளுடன் அதிாக்கெ கெடநருக்ாக்கெமநாாக்கெ
ஒத்துறைகளழக்கும்.

PS  உடன் கெடதநாடர்புபட்ட பிகெடராஞ்சு ஜனநநால்லாமலேயோக்கெ கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்
கூட்டறைகளமப்பு (CFDT)  கெடதநாழிற்சங்ாக்கெம்,  வாநால்ஸ் உடனநான
சந்திப்பிற்குப் பின்னர் அந்த சட்டமலேயே வணசநாதநாறைகளவா,  சறு
வாணிாக்கெங்ாக்கெளில் உளுறைகளை கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர்ாக்கெளுக்கு "அதுகெடவாநாரு
கெடவாற்றி"  என்று கூறியும்,  ஏறைகளனல்லாமலேயேவார்ாக்கெளின் "எந்த
தனியுரிறைகளமாக்கெளும்"  நீக்ாக்கெப்படவில்றைகளலாமலேயே என்று வாநாதிட்டும் அறைகளத
வாராலேயே வணவாற்றது.

முந்றைகளதல்லாமலேயே கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் சீர்திருத்தங்ாக்கெளுக்கு ஒப்புதல் வாழங்கில்லாமலேயே
ஸ்ராநாலினிச கெடதநாழிற்சங்ாக்கெமநான கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் கெடபநாதுக்
கூட்டறைகளமப்பு (CGT) மற்றும் FO (கெடதநாழிலாமலேயேநாுறைகளைர் சக்தி) உட்பட
ஏறைகளனல்லாமலேயே கெடதநாழிற்சங்ாக்கெங்ாக்கெளும்,  எரிச்சலூட்டும் விதமநாாக்கெ
இன்னுகெடமநாரு ஏப்ரால் 9  நடவாடிக்றைகளாக்கெ நநாளுக்கு,  ஒரு
மநாதத்திற்கும் அதிாக்கெமநான ாக்கெநாலாமலேயேம் இருக்கின்ற நிறைகளலாமலேயேயில்,
அறைகளழப்புவிடுத்தன.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


