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பிரரெஞ்சு  வு வாகன உற்பத்தி நிறு வனநிறுவனமு வான PSA
பு வாரிய வ வலலை ர வட்டுக்களுக்கு வான தயு வாரிப்பில

ரது வாழிற்சங்கங்களுடன் இலுடன் இணைந்த
ரசயலபடுகிறத

By Alex Lantier,         10 January 2017

மன்கூட்டிய ஓய்வுகள் மற்றும் ஜமற்றும் ஜன மற்றும் ஜனாதிபதி இம மற்றும் ஜனானுவல

மக்்ரக மற்றும் ஜனானின் ஜமற்றும் ஜனஜனந மற்றும் ஜனாயகவி்ரக மற்றும் ஜனாத த தத மற்றும் ஜனாழிற்சட்ட உத்தகவ மற்றும் ஜனா்தரவாணத்தரவாணைகளில
வழங்கப்பட்டிருக்கும் கூட்டு ஒப்பந்த உ்தரவாணடப்பு (Rupture d’un contrat
collectif -  RCC) ஆகியவற்்தரவாண்றை பயன்படுத்தி ப மற்றும் ஜனாரிய ்ரவ்தரவாணர
த தவட்டுகள் த தசய்வ்தரவாணதக் குறித்து விவ மற்றும் ஜனாதிப்பதற்க மற்றும் ஜனாகவும் தய மற்றும் ஜனாரிப்பு
த தசய்வதற்க மற்றும் ஜனாகவும் வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன உற்பத்தி நிறுவமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன PSA  Peugeot-

Citro në  ்ரஜனநற்று பிக மற்றும் ஜனான்சின் த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்க கூட்ட்தரவாணமப்புகளுக்கு
அ்தரவாணழப்பு விடுத்திருந்தது.

பிக மற்றும் ஜனான்சில 2,200 ்ரவ்தரவாணரகள் அச்சுறுத்தலில இருப்பத மற்றும் ஜனாகவும், மற்்றை
்ரவ்தரவாணர த தவட்டுக்கள் ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாத தவங்கிலும மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன PSA இன்
து்தரவாணத்தரவாணைநிறுவமற்றும் ஜனங்களுக்க மற்றும் ஜனாக திட்டமிடப்பட்டத மற்றும் ஜனாகவும் இந்தப்
்ரபச்சுவ மற்றும் ஜனார்த்்தரவாணதகள் குறித்த ஆகம்பகட்ட த தசய்திகள்
த ததரிவிக்கின்்றைமற்றும் ஜன. PSA இன் பிரிட்டிஷ் து்தரவாணத்தரவாணைநிறுவமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன Vauxhall
இன் Ellesmere  Point  ஆ்தரவாணரயில கூடுதர மற்றும் ஜனாக 250  ்ரவ்தரவாணரகள்
த தவட்டப்பட இருப்பத மற்றும் ஜனாக திங்களன்று அறிவிக்கப்பட்டது.  PSA
சும மற்றும் ஜனார் 4,000  ்ரவ்தரவாணரக்தரவாணள த தவட்டுவதற்கு தய மற்றும் ஜனாரிப்பு த தசய்கின்்றை
நி்தரவாணரயில,  ்ரஜர்மனியில Opel இல,  ஆயிகக்கத்தரவாணைக்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
“சுயவிருப்ப” ஓய்வுகளுக்கு உடன்பட்டதன் பின்மற்றும் ஜனர்,
த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்களும் நிர்வ மற்றும் ஜனாகமம் ்ரஜனநற்று த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள ஆறு
ம மற்றும் ஜனாதங்களுக்கு பகுதி-்ரஜனநக ்ரவ்தரவாணரய மற்றும் ஜனாகக் கு்தரவாண்றைத்தமற்றும் ஜன.

2017 ஆம் ஆண்டின் ம மற்றும் ஜனார்ச் ம மற்றும் ஜனாதத்தில, PSA குழுமம் Opel மற்றும்
Vauxhall ஐ அத தமரிக்க வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன உற்பத்தி நிறுவமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன த தஜமற்றும் ஜனகல
்ரம மற்றும் ஜனாட்ட மற்றும் ஜனார்ஸிடம் இருந்து 1.9  பிலலியன் யூ்ரக மற்றும் ஜனா வி்தரவாணரக்கு (2.3
பிலலியன் அத தமரிக்க ட மற்றும் ஜனாரர்)  வ மற்றும் ஜனாங்கி,  சந்்தரவாணதயில மன்னி்தரவாணரயில
இருக்கும் Volkswagen நிறுவமற்றும் ஜனத்திற்கு சவ மற்றும் ஜனால விடுகின்்றை ஒரு
பிகம்ம மற்றும் ஜனாண்ட அளவிர மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்பிய க மற்றும் ஜனார் உற்பத்திநிறுவமற்றும் ஜனத்்தரவாணத
உருவ மற்றும் ஜனாக்கியது.

ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாவில த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களின் ்ரவ்தரவாணர்ரவகத்்தரவாணத
அதிகரிப்பதற்கும்,  த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள் மீத மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன சுகண்ட்தரவாணர பகந்த
அளவில தீவிகப்படுத்துவதற்கும் PSA தீட்டுகின்்றை திட்டங்களுக்கு
எதிக மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ஒரு சுய மற்றும் ஜனாதீமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன,  சர்வ்ரதச மற்றும் அகசியல
்ரப மற்றும் ஜனாக மற்றும் ஜனாட்டத்்தரவாணத ஒழுங்க்தரவாணமக்கும் அவசியத்திற்கு த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள்
மகம்த தக மற்றும் ஜனாடுக்கின்்றைமற்றும் ஜனர்.  ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்பிய ஒன்றியத்திமற்றும் ஜனதும்
மக்்ரக மற்றும் ஜனானிமற்றும் ஜனதும் ஆதகவுடன்,  PSA, அதிக ஊதியம்த தபறும் மூத்த
மழு்ரஜனநகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களின் இடத்தில கு்தரவாண்றைந்தபட்ச ஊதியம்
அளிக்கப்படுகின்்றை இ்தரவாணளய தற்க மற்றும் ஜனாலிக ஒப்பந்தத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணளக் த தக மற்றும் ஜனாண்டு பிகதியிட்டு,  த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர் ப்தரவாணட்தரவாணய
மறுசீக்தரவாணமக்க ்ரஜனந மற்றும் ஜனாக்கம் த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கி்றைது.

ப மற்றும் ஜனாரிஸ் பகுதியில இருக்கும் ஒரு PSA ஆ்தரவாணரயில

்ரவ்தரவாணரத தசய்கின்்றை ்ரன மற்றும் ஜனாஃபி என்்றை ஒரு இளம் தற்க மற்றும் ஜனாலிகத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளியிடம் WSWS த தசய்திய மற்றும் ஜனாளர்கள் ்ரஜனநற்று ்ரபசிமற்றும் ஜனர்:
“மணிக்கு 9.96  யூ்ரக மற்றும் ஜனாக்கள் (11.89  ட மற்றும் ஜனாரர்கள்)  விகிதத்தில
தங்களுக்கு ஊதியமளிக்கப்படுகி்றைது” என்று அவர் த ததரிவித்த மற்றும் ஜனார்.
“மழு்ரஜனநகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள் ்ரவ்தரவாணரத தசய்யும் அ்ரத
க மற்றும் ஜனாரஅளவிற்கு ஜனந மற்றும் ஜனாங்களும் ்ரவ்தரவாணரத தசய்கி்ர்றை மற்றும் ஜனாம்.  ஜனந மற்றும் ஜனான் திங்கள்
மதல த தவள்ளிக்கிழ்தரவாணம வ்தரவாணக ்ரவ்தரவாணர த தசய்கி்ர்றைன்,
சிரசமயங்களில த தத மற்றும் ஜனாழிற்ச மற்றும் ஜனா்தரவாணரயில வகச் த தச மற்றும் ஜனான்மற்றும் ஜன மற்றும் ஜனால
சனிக்கிழ்தரவாணமயும் கூட வருகி்ர்றைன்.”

வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன உற்பத்தித் து்தரவாண்றையில தற்க மற்றும் ஜனாலிகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள
அதிகரிப்பதற்கு PSA மற்றும் மக்்ரக மற்றும் ஜனான் ்ரப மற்றும் ஜனாடும் திட்டங்க்தரவாணள
அவர் விமர்சித்த மற்றும் ஜனார்: “அது ஜனநலரதன்று. ஒரு மழு-்ரஜனநக ்ரவ்தரவாணர்ரய
ப மற்றும் ஜனாதுக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜனது.  தனிப்பட்ட ம்தரவாண்றையில தற்க மற்றும் ஜனாலிகத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளிய மற்றும் ஜனாக இருப்பது எமற்றும் ஜனக்கு அதிக சிகமமில்தரவாணர,
ஏத தமற்றும் ஜனன்்றை மற்றும் ஜனால ஜனந மற்றும் ஜனான் பின்மற்றும் ஜன மற்றும் ஜனாளில ்ரவ்ர்றை்ரதனும் ்ரவ்தரவாணர
த தசய்வதற்்ரக ஜனநம்பிக் த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கி்ர்றைன்.  ஆமற்றும் ஜன மற்றும் ஜனால
வயத மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜனவர்களுக்கு,  அவர்கள் மறுபடியும் பயிற்சி த தபறுவது
இயர மற்றும் ஜனாது என்பத மற்றும் ஜனால,  அது கடிமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜனத மற்றும் ஜனாகும்.” ஒரு தற்க மற்றும் ஜனாலிகத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளிய மற்றும் ஜனாக “நீண்டக மற்றும் ஜனார ஒப்பந்தம்” கி்தரவாணடப்பதுத மற்றும் ஜனான் PSA

இடம் இருந்து தன்னு்தரவாணடய அதிகப்பட்ச எதிர்ப மற்றும் ஜனார்ப்ப மற்றும் ஜனாக இருக்கி்றைது
என்று த ததரிவித்த அவர்,  “ஆமற்றும் ஜன மற்றும் ஜனால இப்்ரப மற்றும் ஜனாது ்ரவ்தரவாணரகள்
ஒழுங்க்தரவாணமக்கப்படும் விதத்்தரவாணதக் த தக மற்றும் ஜனாண்டு ப மற்றும் ஜனார்த்த மற்றும் ஜனால அது
ச மற்றும் ஜனாத்தியம மற்றும் ஜனாகப் ்ரப மற்றும் ஜனாவத மற்றும் ஜனாய் த ததரியவில்தரவாணர” என்று த ததரிவித்த மற்றும் ஜனார்.

மக்்ரக மற்றும் ஜனான் பற்றிக் கூறு்தரவாணகயில ்ரன மற்றும் ஜனாஃபி,  “அவ்தரவாணகப் பற்றிய எந்த
அக்க்தரவாண்றை க மற்றும் ஜனாட்டுவதிலும் எமற்றும் ஜனக்கு விருப்பமில்தரவாணர.  அவ்தரவாணகப்
த தப மற்றும் ஜனாறுத்தவ்தரவாணக,  மதர மற்றும் ஜனாளிகளுக்குத்த மற்றும் ஜனான் அவர் எலர மற்றும் ஜனாமம மற்றும் ஜனாய்
இருக்கி்றை மற்றும் ஜனார், த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களுக்கு ஏதுமில்தரவாணர.”

இந்த பகந்த த தவகுஜமற்றும் ஜன எதிர்ப்பு இருக்கின்்றை்ரப மற்றும் ஜனாதிலும்,
பிக மற்றும் ஜனான்சிலும் மற்றும் பி்றைத தவங்கிலும் இருக்கும் த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்கள்
PSA இன் திட்டங்களுக்கு எந்த உண்்தரவாணமய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன எதிர்ப்்தரவாணபயும்
மன்நிறுத்தப் ்ரப மற்றும் ஜனாவதில்தரவாணர.  2009  பித தகஞ்சு வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன உற்பத்தி
நிறுவமற்றும் ஜனங்களது பி்தரவாணத்தரவாணைத தயடுப்பில இருந்து பிலலியன் கத்தரவாணைக்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
யூ்ரக மற்றும் ஜனாக்க்தரவாணள வரித தசலுத்து்ரவ மற்றும் ஜனார் நிதியிலிருந்து த தபற்று
மன்கண்டிக மற்றும் ஜனாத அளவிர மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன இர மற்றும் ஜனாபங்க்தரவாணளக் க மற்றும் ஜனாட்டியிருப்பதன்
பின்மற்றும் ஜனர்,  PSA, பிக மற்றும் ஜனான்சில உள்ள அதன் த தத மற்றும் ஜனாழிற்ச மற்றும் ஜனா்தரவாணரகளில
ஊதியங்க்தரவாணளயும் ்ரவ்தரவாணர நி்தரவாணர்தரவாணமக்தரவாணளயும் கிழக்கு ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனா
அலரது ஆசிய மற்றும் ஜனாவின் பரித மற்றும் ஜனாபத்திற்குரிய மட்டங்களுக்கு
தள்ளுவதன் மூரம மற்றும் ஜனாக நிறுவமற்றும் ஜனத்தின் நீண்ட-க மற்றும் ஜனார ்ரப மற்றும் ஜனாட்டித்தி்றை்தரவாணமற்றும் ஜன
உறுதித தசய்து த தக மற்றும் ஜனாள்வ்தரவாணத ்ரஜனந மற்றும் ஜனாக்கி ஜனநகர்ந்து த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கி்றைது.



ஒரு ்ரதசிய அடிப்ப்தரவாணடயில,  பிக மற்றும் ஜனான்சில இருக்கும்
த தத மற்றும் ஜனாழிற்ச மற்றும் ஜனா்தரவாணரகளது இர மற்றும் ஜனாபமீட்டு நி்தரவாணர்தரவாணய உறுதித தசய்கின்்றை
அடிப்ப்தரவாணடயில PSAஉடன் ்ரபச்சுவ மற்றும் ஜனார்த்்தரவாணத ஜனநடத்திக்
த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கும் த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்கள்,  ஊதியங்கள் மற்றும்
்ரவ்தரவாணரகளில ஆழம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன த தவட்டுக்க்தரவாணளத் திணிக்கின்்றை PSAவின்
உரகள மற்றும் ஜனாவிய மூ்ரர மற்றும் ஜனாப மற்றும் ஜனாயத்்தரவாணத எதிர்ப்பதற்கு எந்த துடிப்ப மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
தி்றைனுமற்று இருக்கின்்றைமற்றும் ஜன.

இத்திட்டம்,  PSA  இன் ்ரவ்தரவாணரக் குழுவில ஜமற்றும் ஜனவரி 19  அன்று
மன்்தரவாணவக்கப்பட இருப்பத மற்றும் ஜனாகவும் பிப்கவரியில அது
ஏற்றுக்த தக மற்றும் ஜனாள்ளப்படும் என்றும் பத்திரி்தரவாணகச் த தசய்திகள்
த ததரிவிக்கின்்றைமற்றும் ஜன.  ்ரபச்சுவ மற்றும் ஜனார்த்்தரவாணதகளுக்கு மத்தியில,  கூட்டு
ஒப்பந்த உ்தரவாணடப்பு (RCC) க்கு த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்களது சம்மதத்்தரவாணதப்
த தபறுவ்தரவாணத —மக்்ரக மற்றும் ஜனானின் உத்தகவ மற்றும் ஜனா்தரவாணத்தரவாணைகளின் ஷகத்துகளின் கீழ
இது அவசியம மற்றும் ஜனாகும்— PSA க்கு சிகமம் உண்ட மற்றும் ஜனாக்கப் ்ரப மற்றும் ஜனாவதில்தரவாணர
என்ப்தரவாணத த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்கள் ்ரஜனநற்று த ததளிவ மற்றும் ஜனாக்கிமற்றும் ஜன. மறுசீக்தரவாணமப்புத்
திட்டத்துடன் தங்களுக்கு அதிகபட்சம் தந்தி்ரக மற்றும் ஜனாப மற்றும் ஜனாய ்ரபதங்க்ரள
உள்ளத மற்றும் ஜனாக பர த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்களும் சுட்டிக்க மற்றும் ஜனாட்டிமற்றும் ஜன.

பிக மற்றும் ஜனான்சின் ஜமற்றும் ஜனஜனந மற்றும் ஜனாயகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர் கூட்ட்தரவாணமப்பு (CFDT),  1,300
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள புதித மற்றும் ஜனாக ்ரவ்தரவாணரக்கு எடுப்பதற்கும் 2,200 அகசு-
உதவி த தபறும் இ்தரவாணளஞர்க்தரவாணள தற்க மற்றும் ஜனாலிக ஒப்பந்தத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள மற்றும் ஜனாக எடுப்பதற்கும் PSA  வ மற்றும் ஜனாக்குறுதியளித்திருப்ப்தரவாணத
்ரமற்்ரக மற்றும் ஜனாள் க மற்றும் ஜனாட்டி,  ஒரு உடன்ப மற்றும் ஜனாட்டில தமற்றும் ஜனக்கு “திருப்தி”
இருப்ப்தரவாணத அறிவித்தது.  PSA த தவறும் 400  மழு-்ரஜனநக உற்பத்தி
்ரவ்தரவாணரக்தரவாணள மட்டு்ரம உருவ மற்றும் ஜனாக்குகி்றைது என்பதில மட்டும் த மற்றும் ஜனான்
”ஏம மற்றும் ஜனாற்்றைம்தரவாணடந்திருப்பத மற்றும் ஜனாக”வும் அது கூறிக் த தக மற்றும் ஜனாண்டது.

த தசன்்றை வ மற்றும் ஜனாகத்தில பிக மற்றும் ஜனான்சின் இகச மற்றும் ஜனாயமற்றும் ஜனத் த தத மற்றும் ஜனாழிற்து்தரவாண்றையில,
மக்்ரக மற்றும் ஜனானின் த தத மற்றும் ஜனாழிற்து்தரவாண்றைக்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன உத்தகவ மற்றும் ஜனா்தரவாணத்தரவாணைகளது
ஷகத்துகளின் கீழ, த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களுக்கு கு்தரவாண்றைந்தபட்ச ஊதியத்்தரவாணத
விடவும் கு்தரவாண்றைவ மற்றும் ஜனாக அளிக்கத்தக்க ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு CFDT

ஒப்புதல அளித்ததன் பின்மற்றும் ஜனர் இது வந்திருந்தது.

மக்்ரக மற்றும் ஜனானின் கூட்டு ஒப்பந்த உ்தரவாணடப்பு (RCC) ்ரவ்தரவாணரத்திட்டம்
“த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள த தவளி்ரய்றைச் த தசய்வதற்கு”  மட்டு்ரம
்ரச்தரவாணவத தசய்வத மற்றும் ஜனாய் இருக்கக் கூட மற்றும் ஜனாது எமற்றும் ஜன த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர் சக்தி
(Force ouvri reè  - FO) த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கம் புக மற்றும் ஜனாரிட்டது. பிக மற்றும் ஜனான்சின் வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன
உற்பத்தி ஆ்தரவாணரகளில இப்்ரப மற்றும் ஜனாது பகந்த எண்ணிக்்தரவாணககளில
தற்க மற்றும் ஜனாலிக ஒப்பந்த மக்தரவாணமத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள் இருப்ப்தரவாணத
சுட்டிக்க மற்றும் ஜனாட்டிய அது, “இவர்களில 17 சதவீதம் ்ரப்தரவாணக” ்ரஜனநகடிய மற்றும் ஜனாக
பணியமர்த்துவதற்கு PSAயிடம் ஒரு அற்பத்தமற்றும் ஜனம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
்ரவண்டு்ரக மற்றும் ஜனாள் ்தரவாணவத்தது.

2013 இல ப மற்றும் ஜனாரிஸின் பு்றைஜனநகர்ப் பகுதிய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ஒல்ரமற்றும் ஜனயில இருந்த PSA
ஆ்தரவாணர மூடப்படுவ்தரவாணத ்ரமற்ப மற்றும் ஜனார்்தரவாணவ த தசய்த ஸ்க மற்றும் ஜனாலினிச
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர் த தப மற்றும் ஜனாதுக் கூட்ட்தரவாணமப்பு (CGT) ஐ த தப மற்றும் ஜனாறுத்தவ்தரவாணக, அது
வ மற்றும் ஜனாய்வீச்சளவில வீகம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜனத தத மற்றும் ஜனாரு த தத மற்றும் ஜனானி்தரவாணய ஒலித்தது,  “PSA
பிலலியன் கத்தரவாணைக்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன யூ்ரக மற்றும் ஜனாக்க்தரவாணளக் த தக மற்றும் ஜனாண்டு வளம மற்றும் ஜனாக
இருப்பத மற்றும் ஜனால” இந்தத் திட்டம் “ஏற்கமடிய மற்றும் ஜனாதது” என்று அது
கண்டமற்றும் ஜனம் த தசய்தது.

ஆயினும்,  அடிப்ப்தரவாணடயில,  CGT (இதன் பிகதிநிதிய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ்ரஜ மற்றும் ஜனான்
பியர் ்ரமர்சி்ரய,  குட்டி மதர மற்றும் ஜனாளித்துவ த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர் ்ரப மற்றும் ஜனாக மற்றும் ஜனாட்டம்
(Lutte  ouvri re  -  è LO) கட்சியில ஒரு மன்மற்றும் ஜனணி உறுப்பிமற்றும் ஜனக மற்றும் ஜனாகவும்
PSA இன் உயர்மட்ட த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்க நிர்வ மற்றும் ஜனாகிய மற்றும் ஜனாகவும் இருக்கி்றை மற்றும் ஜனார்)
அதன் மிகவும் த தவளிப்ப்தரவாணடய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன வர்க்க-ஒத்து்தரவாணழப்பு சக மற்றும் ஜனாக்களிடம்
இருந்து எந்தவிதத்திலும் ்ரவறுபட்டது கி்தரவாணடய மற்றும் ஜனாது.

PSA மிகப்த தபரும் இர மற்றும் ஜனாபமீட்ட வழித தசய்திருக்கின்்றை,  வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜன

உற்பத்தித் து்தரவாண்றையிர மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ்ரவ்தரவாணரகள் மற்றும் ஊதியங்களிர மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
மிகப்த தபரும் த தவட்டுக்க்தரவாணள ்ரமற்ப மற்றும் ஜனார்்தரவாணவ த தசய்வதில அத்த்தரவாணமற்றும் ஜன
த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கங்களு்ரம உதவித தசய்திருக்கின்்றைமற்றும் ஜன.  த தசன்்றை ஆண்டில
மட்டும்,  PSA 1.5  பிலலியன் யூ்ரக மற்றும் ஜனா (1.8  பிலலியன் ட மற்றும் ஜனாரர்கள்)
இர மற்றும் ஜனாபங்க்தரவாணள அறிவித்திருக்கி்றைது.  ஆயினும் கூட,
அருகிலிருக்கும் கிழக்கு ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனா அலரது வடக்கு
ஆபிரிக்க மற்றும் ஜனாவில தி்றைம்பட்ட வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜனத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள் ம மற்றும் ஜனாதத்திற்கு
350  யூ்ரக மற்றும் ஜனாக்கள் (418  அத தமரிக்க ட மற்றும் ஜனாரர்கள்)  அலரது அதற்கும்
கு்தரவாண்றைவ மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ஊதியத்திற்கு ்ரவ்தரவாணரத தசய்ய நிர்ப்பந்தம் த தபறுகின்்றை
நி்தரவாணரயில,  ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாவின் வசதிய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன ஜனந மற்றும் ஜனாடுகளில அது சமீப
ஆண்டுகளில ப மற்றும் ஜனாரிய ்ரவ்தரவாணர மற்றும் ஊதிய த தவட்டு
ஜனநடவடிக்்தரவாணக்தரவாணய ்ரமற்த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கி்றைது.

ஒல்ரமற்றும் ஜன ஆ்தரவாணர மூடப்பட்ட 2013  மதர மற்றும் ஜனாக, PSA  பிக மற்றும் ஜனான்சில 25,000
மழு-்ரஜனநக ்ரவ்தரவாணரக்தரவாணள த தவட்டியிருக்கி்றைது.  இது பிக மற்றும் ஜனான்சில க மற்றும் ஜனார்
உற்பத்தித் து்தரவாண்றையில PSA இன் மழு ்ரஜனநக ்ரவ்தரவாணரகளின்
எண்ணிக்்தரவாணக்தரவாணய 33,000  ஆகக் கு்தரவாண்றைத்திருக்கி்றைது,  அ்ரத்ரஜனநகம்
ஜனந மற்றும் ஜனாட்டில PSA  இன் உற்பத்தி மட்டங்கள் 860,000  இல இருந்து 1
மிலலியன் வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜனங்கள மற்றும் ஜனாக அதிகரித்திருக்கி்றைது.  PSA ஆல
பிழியப்பட்டிருக்கும் பிலலியன் கத்தரவாணைக்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன யூ்ரக மற்றும் ஜனாக்களது புதிய
இர மற்றும் ஜனாபங்கள் இந்த ்ரவ்தரவாணர்ரவக அதிகரிப்பு மற்றும் கு்தரவாண்றைந்த
ஊதிய தற்க மற்றும் ஜனாலிகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள பணியமர்த்துவது
ஆகியவற்்தரவாண்றை அடிப்ப்தரவாணடய மற்றும் ஜனாகக் த தக மற்றும் ஜனாண்டிருந்தது.

பிக மற்றும் ஜனான்சின் பர மக்கியம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜனத் தய மற்றும் ஜனாரிப்பு
த தத மற்றும் ஜனாழிற்ச மற்றும் ஜனா்தரவாணரகளில,  ப மற்றும் ஜனாகங்க்தரவாணள ஒன்று்ரசர்க்கும்
்ரவ்தரவாணரத்தளங்களில மிகப் த தபரும்ப மற்றும் ஜனான்்தரவாணமய மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள்
தற்க மற்றும் ஜனாலிக ஒப்பந்தமக்தரவாணமத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள மற்றும் ஜனாய் உள்ளமற்றும் ஜனர்.  Flins
இல உள்ள த தகமற்றும் ஜன மற்றும் ஜனாலட் ஆ்தரவாணரயில அத தசம்பிளி ்தரவாணரன்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களில 84  சதவீதமம்,  Sochaux  இல உள்ள PSA

ஆ்தரவாணரயில அத தசம்பிளி ்தரவாணரன் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களில 70  சதவீதமம்
தற்க மற்றும் ஜனாலிக மக்தரவாணமத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்கள மற்றும் ஜனாய் இருப்பத மற்றும் ஜனாக த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்க
ஆத மற்றும் ஜனாகங்க்தரவாணள ்ரமற்்ரக மற்றும் ஜனாள் க மற்றும் ஜனாட்டி 2016 இல L’Usine Nouvelle என்்றை
வணிக வ்தரவாணரத் தளம் த ததரிவித்தது. Mulhouse இல இருக்கும் PSA
ஆ்தரவாணர —இங்கு உற்பத்தி ்ரமர மற்றும் ஜனாளக மற்றும் ஜனாக த தக மற்றும் ஜனாரின் ஸ்பிரி்ரய மற்றும் ஜனாஸ்
என்்றை ஒரு த தபண் இருப்பத மற்றும் ஜனாலும் இது த தபரும் அளவில
தற்க மற்றும் ஜனாலிகத் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள பயன்படுத்துவத மற்றும் ஜனாலும் வருங்க மற்றும் ஜனார
PSA இன் ஒரு உத மற்றும் ஜனாகத்தரவாணைம மற்றும் ஜனாதிரிய மற்றும் ஜனாக ஊடகங்களில பகவர மற்றும் ஜனாக
விவரிக்கப்படுகி்றைது— த தசன்்றை ஆண்டில 800  தற்க மற்றும் ஜனாலிகத்
த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்க்தரவாணள ்ரவ்தரவாணரக்கு எடுப்பதற்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன திட்டங்க்தரவாணள
அறிவித்தது.

்ரவ்தரவாணரகள்,  ஊதியங்கள் மற்றும் ்ரவ்தரவாணர நி்தரவாணர்தரவாணமகள் மீது
தய மற்றும் ஜனாரிப்பு த தசய்யப்பட்டுக் த தக மற்றும் ஜனாண்டிருக்கும் ப மற்றும் ஜனாரிய த மற்றும் ஜனாக்குதலகள்
பிக மற்றும் ஜனான்சிலும் மற்றும் ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாத தவங்கிலும் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாள வர்க்கத்தில
பகந்த மற்றும் த தபரும் த தவடிப்ப மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன எதிர்ப்்தரவாணப தூண்டும் என்பதில
சந்்ரதகமில்தரவாணர. இது ஏற்கமற்றும் ஜன்ரவ கிழக்கு ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்ப மற்றும் ஜனாத தவங்கிலும மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன
வ மற்றும் ஜனாகமற்றும் ஜனத்து்தரவாண்றை த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களது ்ரவ்தரவாணரநிறுத்தங்களின்
வடிவிலும்,  த தசன்்றை ம மற்றும் ஜனாதத்தில ரு்ரமனிய மற்றும் ஜனாவின் கி்தரவாணக்ரய மற்றும் ஜனாவ மற்றும் ஜனாவில
ஊதியங்க்தரவாணள த தவட்டுவதற்க மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜன த தத மற்றும் ஜனாழிற்சங்கம்—நிர்வ மற்றும் ஜனாகம்—
அகச மற்றும் ஜனாங்கத்தின் கூட்டுச்சதிக்கு எதிக மற்றும் ஜனாக ஃ்ரப மற்றும் ஜனார்ட் த தத மற்றும் ஜனாழிர மற்றும் ஜனாளர்களது
ஒரு திடீர் ்ரவ்தரவாணரநிறுத்தத்தின் வடிவிலும் த தவளிப்பட்டிருக்கி்றைது.
இந்தப் ்ரப மற்றும் ஜனாக மற்றும் ஜனாட்டம மற்றும் ஜனாமற்றும் ஜனது மக்்ரக மற்றும் ஜனான் மற்றும் ஐ்ரக மற்றும் ஜனாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கு சமகசமற்்றை எதிர்ப்்தரவாணபக் த தக மற்றும் ஜனாண்டத மற்றும் ஜனாகவும்,  ஒரு
புகட்சிகக,  ்ரச மற்றும் ஜனாசலிச மன்்ரமற்றும் ஜன மற்றும் ஜனாக்கி்தரவாணமற்றும் ஜன அடிப்ப்தரவாணடய மற்றும் ஜனாகக்
த தக மற்றும் ஜனாண்டத மற்றும் ஜனாகவும் இருக்கின்்றை ஒரு சர்வ்ரதசப் ்ரப மற்றும் ஜனாக மற்றும் ஜனாட்டம மற்றும் ஜனாக
மட்டு்ரம மன்த தசலர மடியும்.


