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இத்ததாலியில் அதிவலத
ஏன்  வவன்றத

Peter Schwarz,    7 March 2018 

இத்ததாலியின் ் மதார்ச் 4  நதாடதாளு் மன்ற  ததர்தல்களின்

முடிவுகிவுகளட,  ஐ தோதாப்பிய ் மற்றும் சர்வ ததச ேச தததாழிொழிலதாட
வர்க்கத்திற்கு ஓர் எச்சரிக்ிவுகளகயதாக எடுத்துக் ேச தகதாள்ட

 தவண்டும். ஜனநதாயகக் கட்சி (PD) ் மற்றும் அதன்  தனதாலி-
இடது ேச தததாங்குதிவுகளசகடதான உத்தி தயதாகபூர்வ "இடதின்"

 தததால்வி தய,  நிவுகளகச்சுிவுகளவயதாடர் ேச தனப் தன கிறில் தொழிலதா
திவுகளொழிலிவுகள் மயிொழிலதான ஐந்து நட்சத்திோ இயக்கம் (M5S) ் மற்றும்

முன்னர் Lega  Nord  என்று அிவுகளஅழைக்கப்னட்ட அதிதீவிோ
வொழிலது Lega ஆகியிவுகளவ உட்னட அதி வொழிலதின் ஒரு  ததர்தல்

ேச தவற்றிக்கு இட்டுச் ேச தசன்றுள்டது.

அவர்களின் ஜனநதாயக சமூக வதாக்குறுதிகிவுகளடக் ிவுகளகவிட்டு,
இந்த அதிவொழிலது கட்சிகள் அகதிகள் ் மற்றும்

புொழிலம்ேச தனயர்ந்தவர்கள் மீததான ததாக்குதல் உட்னட, இப் தனதாது

னதவியிலிருந்து ேச தவளி தயற்றப்னட்டிருக்கும் ஜனநதாயகக்

கட்சி (PD)  இன் ேச தததாழிொழிலதாட வர்க்க வி தோதாத
ேச தகதாள்ிவுகளககிவுகளடத் தீவிோப்னடுத்தும்.  இந்த  ததர்தல்

பிோச்சதாோத்தின்  தனதாது Lega திவுகளொழிலவர் ் மத் தத தயதா சதால்வின
அவர் கட்சி னதவிக்கு வந்ததால் அிவுகளோ மில்லியன்

புொழிலம்ேச தனயர்ந்தவர்கிவுகளட நதாடு கடத்த அச்சுறுத்தி இருந்ததார்.

் மற்ற Lega  அோசியல்வதாதிகள்  தததால் நிறம் ் மற்றும் ் மத
அடிப்னிவுகளடயில் இோயில் வண்டிகிவுகளடப் பிரித்து ிவுகளவக்க

விரும்புகின்றனர்.  அவர்கள் அகதிகளின் னிவுகளடேச தயடுப்பு
கதாோண் மதாக ேச தவள்ிவுகளடயினம் நிர்மூொழில் மதாவததாக

கூறப்னடுவதன் மீது ேச தனதாரிந்து தள்ளினர்.  ஆோம்னத்தில்
ஸ்ததானக கட்சிகளுக்குள் நிொழிலவும் ஊஅழைல் மீது பிோததான் மதாக

ஒருங்குவிந்திருந்த M5S,  நீண்டகதாொழில் மதாக தவ அகதிகளுக்கு
எதிோதாக கிடர்ச்சி ேச தசய்து வருகிறது.

ேச தததாழிொழிலதாட வர்க்கம் நீண்டகதாொழில் மதாக  தனதார்குணமிக்க னதாசிச-

வி தோதாத னதாோம்னரியங்கிவுகளடக் ேச தகதாண்ட ஒரு நதாடதான
இத்ததாலியில் இந்தடவுக்கு ஆக் தோதாஷ் மதாக அதிவொழிலததால்

திவுகளொழில தூக்க முடிகிறது என்றதால்,  அது உத்தி தயதாகப்பூர்வ
"இடதின்"  முழு திவதால்நிிவுகளொழிலிவுகள் மக்குச் சதான்று னகிர்கிறது.

வொழிலதுசதாரி கட்சிகள் பின்னற்றிய இனவதாத ் மற்றும்
னதாசிசவதாத ேச தகதாள்ிவுகளககிவுகளட னோந்த ேச தனருந்திோடதான

ேச தததாழிொழிலதாடர்கள் ஆதரிக்கவில்ிவுகளொழில. இத் ததர்தலுக்கு ேச தவறும்
ஒரு சிொழில நதாட்களுக்கு முன்னர்,  இனவதாதம் ் மற்றும்

னதாசிசத்திற்கு எதிோதாக 100,000   தனர்  தோதாமில்
ஆர்ப்னதாட்டத்தில் ஈடுனட்டனர்.  Lega  ் மற்றும் M5S  க்கு

கிிவுகளடத்த வதாக்குகள் ேச தனரிதும் ஸ்ததானக கட்சிகள் மீததான
ேச தவறுப்பின் ேச தவளிப்னதாடதாகும்,  இிவுகளவ சமூக  தனோழிவுக்கு

திவுகளொழிலிவுகள் ம ததாங்கி இருந்ததுடன்,  ஆஅழை் மதாக ேச தவறுக்கப்னட்ட
 தநட் தடதா ் மற்றும் ஐ தோதாப்பிய ஒன்றிய  தனதார்

ேச தகதாள்ிவுகளககிவுகளட ஆதரித்திருந்தன.

அேச த் மரிக்கதாவில்,   தவதால் ஸ்ட்ரீட் உடனும் ் மற்றும்
இோதாணுவ/உடவுத்துிவுகளற எந்திோத்துடனும் ஜனநதாயகக்

கட்சியினர் ் மற்றும் அவர்களின் ஜனதாதினதி  தவட்னதாடர்
ஹிொழிலதாரி கிளிண்டனன் ேச தநருங்கிய ேச தததாடர்புகள் ேச தவள்ிவுகளட

் மதாளிிவுகளகயில் ட்ோம்ப் நுிவுகளஅழைவதற்கு வழி வகுத்தது.
ஐ தோதாப்னதாவில்,  சமூக ஜனநதாயக கட்சிகள் நவ-ததாோதாடவதாத

ேச தகதாள்ிவுகளககிவுகளடப் பின்னற்றியதன் கதாோண் மதாக ேச தததாழிொழிலதாட
வர்க்கத்தின் ஆதோிவுகளவ இஅழைந்துள்டன.

ஒவ்ேச தவதாரு விடயத்திலும்,  அதிவொழிலது ததான்

ஆததாய் மிவுகளடந்துள்டது. பிோதான்சில் கடந்த ஆண்டு  ததர்தலில்
 ததசிய முன்னணி இோண்டதாம் இடத்தில் வந்தது;

 தஜர்் மனயில் அதிவொழிலது அதி- ததசியவதாத  தஜர்் மனக்கதான
் மதாற்றீடு முதல்முிவுகளறயதாக நதாடதாளு் மன்றத்தில் நுிவுகளஅழைந்தது,

ஆஸ்திரியதாவில்,  சுதந்திோக் கட்சி (FP )  Ö அோசதாங்க
னதவிிவுகளயப் னகிர்ந்து ேச தகதாண்டுள்டது.

ேச தனயோடவிொழிலதான "இடது"  கட்சிகளின் ேச தததாழிொழிலதாட-வர்க்க

வி தோதாத ேச தகதாள்ிவுகளககளின் கதாோண் மதாக வொழிலதுசதாரியின்
வடர்ச்சி,  இத்ததாலியில் ேச ததளிவதாக

எடுத்துக்கதாட்டப்னட்டுள்டது.  1990  களுக்குப் பின்னர்
இருந்து,  இத்ததாலிய கம்யூனஸ்ட் கட்சியிலிருந்து வந்த

வதாரிசு அிவுகள் மப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் நிதியியல்
சந்ிவுகளதகளின் நொழிலன்கிவுகளட அ் மொழிலதாக்கியதுடன்,  ேச தததாழிொழிலதாட

வர்க்கத்தின் கடுிவுகள் மயதான எதிர்ப்புக்கு எதிோதாக ஐ தோதாப்பிய
ஒன்றியத்தின் சமூக ேச தசொழிலவின குிவுகளறப்பு கட்டிவுகளடகிவுகளட

நிிவுகளற தவற்றின.

கடந்த ஆறு ஆண்டுகடதாக,  அடுத்தடுத்து வந்த நதான்கு
பிோத் ம ் மந்திரிகள்—ேச தததாழில் வல்லுனோதான ் மரி தயதா

ேச த் மதான்டி,  இவிவுகளோ ஜனநதாயகக் கட்சியினர் ஆதரித்தனர்,
மூன்று ஜனநதாயகக் கட்சி பிோத் ம ் மந்திரிகள் (என்ரி தகதா

ேச தொழிலட்டதா,  ் மத் தத தயதா ேச தோன்சி ் மற்றும் னதாவு தொழிலதா
ேச தஜன்ரி தொழிலதான)—ேச தததாழிொழிலதாடர் இயக்கத்தின் வோொழிலதாற்று

ேச தவற்றிகிவுகளடப் னறித்துக் ேச தகதாண்டதுடன்,  சமூக
சலுிவுகளககிவுகளடயும் ேச தவட்டித் தள்ளியுள்டனர்.



இத்திவுகளகய ேச தகதாள்ிவுகளககளின் விிவுகளடவுகிவுகளட இத்ததாலியின்

நதாசகோ் மதான சமூக நிிவுகளொழிலிவுகள் மகளில் கதாணொழிலதாம்,  அங் தக 10
மில்லியன்  தனர் வறுிவுகள் மயில் வதாழ்கின்றனர், 7.5 மில்லியன்

 தனர்  தவிவுகளொழிலவதாய்ப்பின்றி தயதா அல்ொழிலது தகுதி குிவுகளறந்த
 தவிவுகளொழிலயி தொழிலதா உள்டனர்,   த் மலும் 10  மில்லியன்  தனர்

் மருத்துவக் கதாப்பீடின்றி உள்டனர்.  உத்தி தயதாகபூர்வ
"இட தததா",  வருவதாய் ் மற்றும் ேச தசல்வ வடத்ிவுகளத

அடி் மட்டடத்திலிருந்து உயர்் மட்டத்திற்கு விிவுகளோவதாக
் மறுனகிர்வு ேச தசய்வதற்கு திவுகளொழிலிவுகள் ம ததாங்கி உள்டது. இன்று,

் மக்கள்ேச தததாிவுகளகயில் 1  சதவீத மிகப் னணக்கதாோர்கள் 20
சதவீத மிக வறியவர்கிவுகளடக் கதாட்டிலும் 240  ் மடங்கிற்கு

அதிக் மதாக ேச தசல்வ வடத்ிவுகளதக் குவித்துக் ேச தகதாண்டுள்டனர்.

ேச த் மதாத்தம் னதிவதான வதாக்குகளில் ஏறத்ததாஅழை அிவுகளோவதாசிிவுகளய
கூட்டதாக ேச தவன்றுள்ட ஐந்து நட்சத்திோ இயக்கமும் Lega

உம்,  அோசதாங்கம் ் மற்றும் ஆளும் உயோடுக்கிற்கு எதிோதான
் மக்கள்  தகதானத்திற்கு முிவுகளறயீடு ேச தசய்திருந்தன.  இோண்டு

கட்சிகளு த் ம ஐ தோதாப்பிய ஒன்றியத்ிவுகளதத் ததாக்கியதுடன்,
 ததசியவதாதத்ிவுகளத ஊக்குவித்தன ் மற்றும் அகதிகிவுகளடப்

னலிக்கடதா ஆக்கின.  வடக்கு இத்ததாலியின் ேச தசல்வந்தர்
னகுதியில் னொழில் மதான இருப்ிவுகளனக் ேச தகதாண்டுள்ட Lega  கட்சி,

வரி ேச தவட்டுக்களுக்கதான  தகதாரிக்ிவுகளககளுடன்
வதாய்வீச்சுக்கிவுகளடயும்  தசர்த்திருந்தது.  வறிய ேச ததற்கு

னகுதியில் அதிக ேச தவற்றி ேச தனற்ற ஐந்து நட்சத்திோ இயக்கம்,
உத்தோவதாத் மதான அடிப்னிவுகளட வருவதாய் ் மற்றும் நல்ொழிலேச தததாரு

ஓய்வூதியங்களுக்கு  தனதாோதாட சூளுிவுகளோத்தது—இந்த
வதாக்குறுதிகிவுகளட நிிவுகளற தவற்றுவதற்கு அதற்கு எந்த

உத் ததசமும் இல்ிவுகளொழில.

இத் ததர்தலில் ் மக்களுக் தக அதிகதாோம் (Potere  al  Popolo)

கூட்டணி என்று  தனதாட்டியிட்ட  தனதாலி-இடது அிவுகள் மப்புகளும்,

அதிதீவிோ வொழிலதின் வடர்ச்சிக்கு ேச தனதாறுப்னதாகின்றன.  இந்த
 தனதாக்குகள் எல்ொழிலதாம் தங்கிவுகளட "இடதுசதாரி"  என்றும்,

“முதொழிலதாளித்துவ எதிர்ப்பு"  என்றும் சித்தரித்து
ேச தகதாள்கின்றன,  ஆனதால் னொழில ஆண்டுகடதாக இிவுகளவ

ஜனநதாயக கட்சியின் ் மற்றும் ேச தததாழிற்சங்கங்களின்
வொழிலதுசதாரி ேச தகதாள்ிவுகளககிவுகளட ஆதரித்துள்டன.  ் மக்களுக் தக

அதிகதாோம் கூட்டணிக்குப் பின்னதால் Rifondazione
Comunista கட்சி உந்துசக்தியதாக இருந்தது, இக்கட்சி 1990

களில் முதொழிலதாளித்துவ அோசதாங்கங்களுக்கு
முட்டுக்ேச தகதாடுப்னதில் அதன் ேச தசல்வதாக்ிவுகளகப்

னயன்னடுத்தியதுடன்,  இறுதியில்  தோதா் ம தனதா பி தோதாடி இன்
ேச தவறுக்கப்னட்ட ் மத்திய-இடது அோசதாங்கத்திற்குள்

நுிவுகளஅழைந்தது.

ஸ்ேச தனயினன் ேச தனதாேச தட த் மதாஸ்,  தஜதான்-லூக் ேச த் மேச தொழிலன் தசதானன்
அடினணியதா பிோதான்ஸ்,  ் மற்றும் ஐ தோதாப்பிய ஒன்றியத்தின்

சிக்கன ேச தகதாள்ிவுகளகிவுகளய முடிவுக்குக் ேச தகதாண்டு வருவததாக
வதாக்குறுதியளித்து அதிகதாோத்திற்கு வந்த பின்னர் அதற்கு

முன்னர் இருந்த அோசதாங்கங்கிவுகளட விட மிகவும்
கடுிவுகள் மயதான சமூக ததாக்குதல்கிவுகளடத் திணித்த கிரீஸின்

சிரிசதா ஆகியிவுகளவ ் மக்களுக் தக அதிகதாோம் கூட்டணியின்

சர்வ ததச முன்் மதாதிரிகளில் உள்டடங்குகின்றன.  ஓர்
உண்ிவுகள் மயதான ் மதார்க்சிச ் மற்றும்  தசதாசலிச ் மதாற்றீடு

இல்ொழிலதாதததால்,  இந்த கதாட்டிக்ேச தகதாடுப்புகள்,
ேச தததாழிொழிலதாடர்கிவுகளடயும்,  இிவுகளடஞர்கிவுகளடயும் ் மற்றும்

நிோதாதோவதான ் மக்கள் பிரிவுகிவுகளடயும் M5S  ் மற்றும் Lega
 தனதான்ற கட்சிகளுக்கு வதாக்களிக்க தள்ளியது. ் மக்களுக் தக

அதிகதாோம் இத் ததர்தலில் 1  சதவீதத்திற்கும் சற்று
அதிக் மதான வதாக்குகிவுகளடப் ேச தனற்றது.

உத்தி தயதாகபூர்வ இத்ததாலிய "இடது" ் மற்றும் அதன்  தனதாலி-

இடது ேச தததாங்குதிவுகளசகளின்  தததால்வியதானது,  அதிவொழிலதின்
வடர்ச்சி ் மற்றும் ஆளும் உயோடுக்குகள்  தனதார்,  னதாசிசம்

் மற்றும் சர்வதாதிகதாோத்திற்கு திரும்புவதற்கு எதிோதான
 தனதாோதாட்டத்ிவுகளத ேச தததாழிொழிலதாட வர்க்கத்தின் ஒரு புோட்சிகோ

 தசதாசலிச இயக்கத்தின் மூொழில் மதாக ் மட்டு த் ம நிறுத்த முடியும்
என்ற உண்ிவுகள் மிவுகளய எடுத்துிவுகளோக்கின்றன.  ஐ தோதாப்னதாவிலும்

ஆசியதாவிலும் ் மற்றும் அேச த் மரிக்கதாவிலும் அதிகரித்து வரும்
 தவிவுகளொழிலநிறுத்தங்கள் ் மற்றும் ேச தததாழிொழிலதாட வர்க்க

 தனதாோதாட்டங்கள்,  அது தனதான்றேச தவதாரு இயக்கம்
உருவதாவதற்கதான நிிவுகளொழிலிவுகள் மகள் சர்வ ததச அடவில் கனந்து

வருகின்றன என்னிவுகளத தய கதாட்டுகின்றன.

இந்த இத்ததாலிய  ததர்தல், அோசியல் ேச தநருக்கடிகள் ் மற்றும்
வர்க்க  தனதாோதாட்டங்களின் ஒரு புதிய கதாொழிலகட்டம் ேச தததாடங்கி

இருப்னிவுகளதக் குறிக்கிறது.  இது ஐ தோதாப்பிய ஒன்றியத்தின்
ேச தநருக்கடிிவுகளயத் தீவிோப்னடுத்தி உள்டது.  ஒரு புதிய

அோசதாங்கம் அிவுகள் மவதற்கு னொழில ் மதாதங்கள் இழுனறியதாக
இருக்கொழிலதாம்,  ஒரு தவிவுகளட புதிய  ததர்தல்க தட கூட

ஏற்னடொழிலதாம். இத்ததாலியின் வங்கி அிவுகள் மப்புமுிவுகளற முற்றிலும்
 தததால்வி அிவுகளடயும் அச்சுறுத்திவுகளொழில முகங்ேச தகதாடுக்கிறது.

ஆளும் உயோடுக்குகள் ஐ தோதாப்னதாிவுகளவ
மீள்இோதாணுவ் மயப்னடுத்தவும்,  சமூக ் மற்றும் ஜனநதாயக

உரிிவுகள் மகிவுகளட நசுக்கவும் முயன்று வருகின்ற
அ தத தவிவுகளடயில், அக்கண்டம் முழுவதும் அோசியல் ் மற்றும்

சமூக எதிர்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

1930  களின்  தனதாது  தஜர்் மன் ் மற்றும் இத்ததாலிய னதாசிசம்
 த் மேச தொழிலழுந்ததற்கு இிவுகளட தய,  லி தயதான் ட்ேச தோதாட்ஸ்கி

எழுதுிவுகளகயில்,  “அோசியல் நிிவுகளொழிலிவுகள் ம ஒட்டுேச த் மதாத்த் மதாக

முக்கிய் மதாக னதாட்டதாளி வர்க்க திவுகளொழிலிவுகள் மயின் வோொழிலதாற்று

ேச தநருக்கடியதால் குணதாம்சப்னட்டுள்டது,”  என்றதார்.  இது தவ
இன்ிவுகளறய மிக அத்தியதாவசிய  தகள்வியதாக நிற்கிறது.

ஒவ்ேச தவதான்றும் இப் தனதாது,  இத்ததாலிய,  ஐ தோதாப்பிய ் மற்றும்

சர்வ ததச ேச தததாழிொழிலதாட வர்க்கத்தின் புோட்சிகோ
சதாத்தியத்திறிவுகளன அணிதிோட்டுவதற்கு ஒரு ் மதார்க்சிச

கட்சிிவுகளயக் கட்டிவுகள் மப்னிவுகளதச் சதார்ந்துள்டது. இதன் அர்த்தம்,
இத்ததாலியிலும் ஐ தோதாப்னதா எங்கிலும் நதான்கதாம் அகிொழிலத்தின்

அிவுகளனத்துொழிலக குழுவின் (ICFI) பிரிவுகிவுகளடக்
கட்டிவுகள் மப்னததாகும்.


