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வேலைநிறுத்தத்லத விரிே விரிவாக்க ாக்க ச விரிவா்க சாம விரிவானிய மானிய தத விரிவாழிை விரிவாளர

குழுக்கலள உருே விரிவாக்குங்கள! 

வ்க சாமற்கு வேரஜினிய ஆசிரியரகளுக்கு முன்வக விரிவாக்கி மானிய தாக்க சல்லும் ோக்கி செல்லும் ப விரிவாலத

By the Socialist Equality Party,      5 March 2018

மேற்கு ம வேர்ஜினிய ஆசிரியர்கள் ேற்றும் அரசு பள்ள

பணியியாளர்களன் ம வே வேல் வேலைநிறுத்தம் ஒரு முக்கியேியான முடிவ
எடுக்கப்பட ம வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில உள்ளத.  பபருநிறு வேன
ந் வேலைன்களுக்கியாக முன்நிற்கும் ஜனநியாயகக் கட்சி ேற்றும்
குடியரசுக் கட்சி அரசியல வேியாதிகள், ஆசிரியர்களுக்கு முன்னியால
இரண்டு ஏற்கவிய் வேலைியாத ேியாற்றீடுகளுக்கு இ வேலடமய ஒன் வேலு
"மதர்ந்பதடுக்குேியாறு" முன் வேல வேக்கிுியார்கள்.

 வேியாரயிறுதி வேியாக்கில,  குடியரசுக் கட்சியின் மிட்ச் கியார் வேலேக்கல
த வேல் வேலை வேலேயி் வேலைியான ேியாநி் வேலை பில செனட்,  பிரதிநிதிகள் ில செ வேலபயில
நி வேலும வேற்ுப்பட்டதம் குடியரசுக் கட்சி ஆளுநர் ஜஸ்டிஸ்
ஆதரித்ததேியான ஐந்த ில செதவீதேியாக முன்பேியாழியப்பட்ட ில செம்பள
உயர் வேல வே நியான்கு ில செதவீதேியாக கு வேலுத்த ஒரு ில செட்டேமில செியாதியா வேல வே
நி வேலும வேற்றியத.  DuPont,  Dow Patriot  Coal  ேற்றும் பிு
எரிில செக்தித்த வேலு,  இரில செியாயனத்த வேலு ேற்றும் ேருத்த வேத்த வேலு
பபருநிறு வேனங்களுக்கியான ஒரு பிரதிநிதியியாக மபசிய
கியார் வேலேக்கல,  ஆசிரியர்களுக்கு ில செ வேியாலவிடுத்த,  ஒட்டுபேியாத்த
பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத்திற்கும் ஒரு முன்னுதியாரணத் வேலத
அ வேலேக்கும்  வே வேலகயில,  ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத் வேலத ப் வேலை வேந்தேியாக
ஒடுக்க தயியாரியாகி  வேருகிுியார்.

இத மேற்கு ம வேர்ஜினிய கலவித்த வேலு  வேியாரியம் (WVEA),

மேற்கு ம வேர்ஜினிய ஆசிரியர்களுக்கியான அபேரிக்க ில செம்மேளனம்
(AFT-WV)  ேற்றும் மேற்கு ம வேர்ஜினிய பள்ள மில செ வேல வே
பணியியாளர்களன் அ வேலேப்பு (WVSSPA) ஆகிய வேற்றின்
தி வேியாலநி வேல் வேலை வேலய அம்ப் வேலைப்படுத்தகிுத.  இந்த
பதியாழிற்ில செங்கங்கள்,  பபரு வேணிகங்களுக்கியாக கூலிக்கு
ேியாரடிக்கும் ேியாநி் வேலை ஜனநியாயகக் கட்சியினர் ேற்றும் குடியரசுக்
கட்சியுனருடனியான தி வேலரே வேலுவ சூழ்ச்சிகளல நம்பிக் வேலக
 வேல வேக்குேியாறு பதியாழி் வேலைியாளர்களுக்கு கூறுகின்ுன.

“நியான்கு ில செதவீதம் இல வேல் வேலை, ஐந்த ில செதவீதம் ம வேண்டும்!” என்பத
தியான் கியார் வேலேக்கலுக்கு,  ஜஸ்டிஸ்,  ஜனநியாயகக் கட்சி ேற்றும்
பதியாழிற்ில செங்க த வேல் வேலை வேர்களன் வி வேலடயிறுப்பியாக உள்ளத.  ஏமதியா
இதப வேியாரு பபரிய வித்தியியாில செம் என்ப வேலதப் மபியா் வேலை! ஒரு ில செதவீத
கூடுதல ில செம்பளத்திற்கியாக "ில செண் வேலடயிடும்"  தந்திரத்தடன் —
அமதம வே வேலளயில ேருத்த வேக் கியாப்பீட்டு பில செ் வேலைவகள் பதியாடர்பியான
ஆசிரியர்களன் முக்கிய மகியாரிக் வேலகக வேலளக் கண்டு பகியாள்ளியாேல
—  பதியாழிற்ில செங்கங்களும் அ வேற்றின் ஜனநியாயகக் கட்சி
கூட்டியாளகளும் ில செியாேியானிய பதியாழி் வேலைியாளர்களன் முன்முயற்சி வேலய
பின் வேியாங்க பில செய்யவம்,  அப்மபியாரியாட்டத் வேலத ேியாநி் வேலை பில செனட்டில
உள்ள குடியரசுக் கட்சி த வேல் வேலை வேலேக்கு எதிரியான பயனற்ு
மபியாரியாட்டங்களுக்குப் பின்னியால திருப்பிவிடவம் முயன்று
 வேருகின்ுனர்.

இத,  ஒரு விற்றுத் தள்ளப்பட்ட உடன்படிக் வேலகயின்
அடிப்ப வேலடயில ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத் வேலத அடக்கி  வேல வேத்த,
தனி வேலேப்படுத்தி,  வீணடித்த,  முடிவக்குக் பகியாண்டு
 வேரு வேதற்கியான மூம் வேலைியாபியாயேியாகும்.  அ வேலனத்திற்கும் மே் வேலைியாக,
ஜஸ்டிஸ்,  பதியாழிற்ில செங்கங்களுடன் இ வேலணந்த பில செயலபட்டு
 வேருகின்ு அமதம வே வேலளயில, ஆசிரியர்கள் அடிபணியியாவிட்டியால,
"DEFCON 15  க்கு பில செல் வேலை"  —அதியா வேத ஆசிரியர்களுக்கு
எதிரியாக முழு அளவில மபியார் பதியாடுக்க— அச்சுறுத்தி உள்ளியார்.

கடந்த  வேியாரம்,  ஆசிரியர்கள் ஒரு  வேலதரியேியான நி வேல் வேலைப்பியாட் வேலட
எடுத்தனர்.  ஜஸ்டீஸ் ேற்றும் பதியாழிற்ில செங்கங்களியால
ஆதரிக்கப்பட்டு பகியாண்டு  வேரப்பட்ட உடன்படிக் வேலக வேலயப்
பபரு வேியாரியியாக நிரியாகரித்ததன் மூ் வேலைேியாக,  அ வேர்கள் அ வேர்களன்
பில செியாந்த ந் வேலைன்களுக்கியாக ேட்டுேல் வேலை,  ேியாுியாக ஒட்டுபேியாத்த
பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத்தின் ந் வேலைன்களுக்கியாகவம் மபியாரியாட-
ில செண் வேலடயிட-  தீர்ேியானகரேியாக இருப்ப வேலத எடுத்தக்கியாட்டினர்.
முன்மனியாக்கி இருக்கும் பியா வேலத என்ன?  என்பமத இப்மபியா வேலதய
மகள்வி.

ஒட்டுபேியாத்த பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத் வேலதயும் அணிதிரட்டும வேியாம்!
ம வே வேல் வேலைநிறுத்தம் மீத கட்டுப்பியாட் வேலட எடுக்க ில செியாேியானிய
பதியாழி் வேலைியாளர் குழுக்க வேலள உரு வேியாக்கும வேியாம்!

ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத்தில ஈடுபட்டு  வேரும் ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு
பள்ள பணியியாளர்களுக்கும் ேக்கள வேலடமய பபரும் ஆதரவ
உள்ளத.  உ் வேலைபகங்கிலுேியான பதியாழி் வேலைியாளர்கள் ஆசிரியர்களன்
மகியாரிக் வேலககளல அ வேர்களன் பில செியாந்த மகியாரிக் வேலகக வேலளக்
கியாண்கிுியார்கள், ஆகம வே இதிலதியான் இந்த ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத்தின்
அளப்பரிய ப் வேலைத்தின் ில செியாத்தியக்கூறு தங்கியுள்ளத. பதியாழி் வேலைியாள-
 வேர்க்கத்தின் ஆதரவ ப வேறுேமன மேற்கு ம வேர்ஜினியியாவக்குள்
ேட்டுமே இல வேல் வேலை.  ஓக்் வேலைமலியாேியா,  பீட்ஸ்மபர்க்,  நியூ மஜர்சி,
மிபனயியாபபியாலிஸ்,  அரிமில செியானியா ேற்றும் பிு நகரங்களலும்
ேற்றும் ேியாநி் வேலைங்களலும்,  ஆசிரியர்களும் அரசு பள்ள
பணியியாளர்களும் ம வே வேல் வேலைநிறுத்த நட வேடிக் வேலகக்கு
அழுத்தேளக்க தூண்டுத வேல் வேலைப் பபற்றுள்ளனர்.

ஃப்பரியான்டியர் பதியா வேல் வேலைபதியாடர்பு (Frontier  telecommunication)

பதியாழி் வேலைியாளர்கள் ம வே வேல் வேலை ப வேட்டுகளுக்கு எதிரியாக திராக ஞியாயிுன்று
கியா வேல் வேலை ப வேளநடப்பு பில செய்தனர்.  பிரிட்டனில இருந்த கியானியா
 வே வேலரயில பதியாழி் வேலைியாளர்கள் மேற்கு ம வேர்ஜினிய
ஆசிரியர்களுக்கு தங்களன் ஆதர வேல வே ப வேளப்படுத்தி
உள்ளனர்.

இந்த ஆதரவ அணிதிரட்டப்பட ம வேண்டும் ேற்றும்
ஒழுங்க வேலேக்கப்பட ம வேண்டும்.  நீதித்த வேலு த வேலட
உத்தர வேியா வேலணகள் ேற்றும் ம வே வேல் வேலைநீக்கங்கள் குறித்த
அச்சுறுத்தலகளுக்கு, பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கம் ஒரு ேியாநி் வேலைந்தழுவிய
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பபியாத ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத்திற்கியான தயியாரிப்புக வேலளக் பகியாண்டு
வி வேலடயிறுக்க ம வேண்டும்.

WVEA,  AFT-WV  ேற்றும் WVSSPA  மீத எந்த நம்பிக் வேலகயும்
 வேல வேக்க முடியியாத!  ஒவ்ப வேியாரு திருப்பத்திலும்,
ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத் வேலத அடக்கி முடிவக்குக் பகியாண்டு
 வேரு வேதற்கியான பதியாழிற்ில செங்கங்களன் முயற்சிகளுக்கு எதிரியாக
அத பதியாடுக்கப்பட ம வேண்டும்.  பரவி  வேரும் உள்ளூர்
ம வே வேல் வேலைநிறுத்த அ வேல் வேலை ேற்றும் ேக்களன் மகியாபத் வேலத
முகங்பகியாடுத்தள்ள பதியாழிற்ில செங்கங்கள்,  இரண்டு நியாள்
ப வேளநடப்புகளுக்கு அ வேலுக்கு அழைப்பு விடுத்தன.  பின்னர் அ வேல வே ஓர்
அழுகிய உடன்படிக் வேலக வேலய மிகப் பபரிய ப வேற்றியியாக
பகியாண்டியாடி,  ஆசிரியர்க வேலள ம வே வேல் வேலைக்குத் திரும்ப
உத்தரவிட்டன.  அந்த உடன்படிக் வேலக பபரு வேியாரியியாக
நிரியாகரிக்கப்பட்டு ஆசிரியர்கள் ம வே வேல் வேலைநிறுத்தத் வேலதத் பதியாடர
ஒழுங்க வேலேந்த மபியாத, பதியாழிற்ில செங்க நிர் வேியாகிகள் ஏமதனும் ஒரு
 வேழியில மீண்டும் ஒரு விற்றுத்தள்ளலுக்கு அழுத்தேளத்த
 வேருகின்ுனர்.

மில செியாில செலிில செ ில செேத்த வேக் கட்சி (SEP), அ வேில செர கூட்டங்க வேலள ஏற்பியாடு
பில செய்யுேியாறும்,  பதியாழி் வேலைியாளர்க வேலள உள்ளடக்கிய ேற்றும்
பதியாழிற்ில செங்கங்களல இருந்த சுயியாதீனேியான,  தங்களன்
ில செியாேியானிய குழுக்க வேலளத் மதர்ந்பதடுக்க அணிதிரளுேியாறு,
ம வே வேல் வேலைநிறுத்தம் பில செய்த  வேரும் ஆசிரியர்கள் ேற்றும் பள்ள
பணியியாளர்க வேலள  வேலியுறுத்தகிுத.  இந்த குழுக்கள்
அபேரிக்கியாவிலும் ில செர் வேமதில செ அளவிலும் ஒட்டுபேியாத்த
பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத்திற்கும் அ வேில செர அ வேலுக்கு அழைப்பி வேலன
விடம வேண்டும் என்பமதியாடு,  எல் வேலைியா மிகப் பபரிய
ம வே வேல் வேலையிடங்களுக்கும் பில சென்று இந்த மபியாரியாட்டத்தில
இ வேலணயுேியாறு பதியாழி் வேலைியாளர்க வேலள ஊக்குவிக்க,
ம வே வேல் வேலைநிறுத்தக்கியாரர்களன் ேற்றும் ேியாண வேர் இ வேலளதிராக ஞர்களன்
பிரதிநிதி குழுக்க வேலள ஒழுங்க வேலேக்க ம வேண்டும்.

இத்த வேலகய குழுக்கள்,  ஆசிரியர்கள் ேற்றும் ஒட்டுபேியாத்த
பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத்தின் மத வேல வேக வேலளப் பூர்த்தி பில செய் வேதற்கியான
மகியாரிக் வேலகக வேலள முன்பனடுக்கும் கட்ட வேலேப் வேலப உரு வேியாக்கும்.
நல் வேலை ில செம்பளத்தில ம வே வேல் வேலை, ேருத்த வேக் கியாப்பீடு, பபியாதக்கலவி,
பியாதகியாப்பியான ஓய்வூக்கியா் வேலைம் ஆகிய வேல வே ஒவ்ப வேியாரு
பதியாழி் வேலைியாளரின் உரி வேலேயியாகும். ஓபிமயியாய்ட் மபியா வேலத மநியாய்க்கு
சிகிச் வேலில செ  வேுக்கு அழைங்கவம், நு வேலரயீரல ேியாசுபடும் மநியாய்  வேளர் வே வேலதத்
தடுப்பதற்கும்,  ேியாநி் வேலைத்தின் உள்கட்ட வேலேப் வேலப
மீளகட்ட வேலேக்கவம் அ வேில செர நட வேடிக் வேலககள் மேற்பகியாள்ளப்பட
ம வேண்டும்.

முத் வேலைியாளத்த வே அ வேலேப்புமு வேலுக்கு எதிரியான ஓர் அரசியல
மபியாரியாட்டம்

அரசியல வேியாதிகளும்,  ஜனநியாயகக் கட்சியினரும்,  குடியரசு
கட்சியினரும்,  நிச்ில செயேியாக இதமபியான்ு அடிப்ப வேலட
உரி வேலேகளுக்கு "பணமில வேல் வேலை"  என்று அறிவிப்பியார்கள்.  இத
அ வேர்கள் பிரதிநிதித்த வேம் பில செய்யும்  வேர்க்க ந் வேலைன்க வேலள ேட்டுமே
எடுத்தக்கியாட்டுகிுத,  ஆகம வே ஆசிரியர்கள் இந்த ஒட்டுபேியாத்த
அரசியல ஸ்தியாபகத்திற்கும் எதிரியான ஒரு மபியாரியாட்டத்தில
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த ம வே வேல் வேலைநிறுத்தம் அரசியலரீதியியானத இல வேல் வேலை என்றும்,
இப்மபியாரியாட்டத்திலிருந்த "அரசியல"  வி் வேலைக்கி  வேல வேக்கப்பட
ம வேண்டுபேன்றும் கூறுப வேர்கள்,  பபருநிறு வேனங்கள் ேற்றும்
அரில செியாங்கத்தின் விருப்பங்களுக்கு த வேலண மபியாகிுியார்கள்.

“அரசியல ம வேண்டியாம்"  என்ு பபயரில,  அ வேர்கள் ஆளும்
 வேர்க்கத்தின் அரசிய வேல் வேலை ஊக்குவிக்கிுியார்கள்.

அர வேலில செ நிர் வேகித்த  வேரும் பபருநிறு வேனங்களன் இ் வேலைியாப
ந் வேலைன்களுக்கு எதிரியான எந்தப வேியாரு நட வேடிக் வேலக வேலயயும்
எதிர்க்கின்ு ஜனநியாயகக் கட்சி ேற்றும் குடியரசுக் கட்சி
அரசியல வேியாதிகள்,  ஆசிரியர்களுக்கு எதிரியாக
அணிதிரண்டுள்ளனர்.  ஜஸ்டிஸ், கியார் வேலேக்கல,  ஓபஜடியா ேற்றும்
அந்த கூட்டத்திற்குப் பின்னியால  வேியாஷிங்டனின் பபரு வேணிக
அரசியல வேியாதிகள் உள்ளனர்,  இ வேர்கள் அ வேலன வேரும்
பபருநிறு வேன ேற்றும் நிதியியல உயரடுக்கிற்குள்
முடிவில் வேலைியாேல பில செல வேத் வேலதப் பியாய்ச்ில செ, பதியாழி் வேலைியாள  வேர்க்கத் வேலத
வி வேல் வேலை பகியாடுக்க நிர்பந்திக்க ம வேண்டும் என்பதில
உடன்பட்டுள்ளனர்.

இந்த ம வே வேல் வேலைநிறுத்தம் எல் வேலைியா வேற் வேலுயும் விட மிகவம்
அடிப்ப வேலடயியான அரசியல மகள்வி வேலய மேப் வேலைழுப்புகிுத:
அதியா வேத,  யியாரு வேலடய ந் வேலைன்கள் ில செமூக,  பபியாருளியாதியார
பகியாள் வேலக வேலய தீர்ேியானிக்கும்?  இரண்டு பபரு வேணிக
கட்சிக வேலளக் கட்டுப்படுத்தகின்ு பபருநிறு வேன ேற்றும்
நிதியியல உயரடுக்கின் ந் வேலைன்களியா அல் வேலைத ில செமூகத்தின்
அ வேலனத்த பில செல வே வேளங்க வேலளயும் உரு வேியாக்கின்ு ஆனியால
ஒவ்ப வேியாரு இடத்திலும் சுரண்டப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகின்ு
பதியாழி் வேலைியாளர்களன் ந் வேலைன்களியா?

அபேரிக்கியாவில உள்ள மூன்று பிலலியனர்கள் ேக்கள்
பதியா வேலகயின் அடிேட்டத்தில உள்ள பியாதிப்மப வேலர விட அதிக
பில செல வே  வேளத் வேலதக் கட்டுப்பியாட்டில பகியாண்டுள்ளனர்.
ஆண்டுமதியாறும் 700  பிலலியன் டியா் வேலைருக்கும் அதிகேியாக
அபேரிக்க இரியாணு வேத்திற்கு பில செ் வேலைவிடப்படுகிுத.  பங்குச்ில செந் வேலத
குமிழிக வேலள ஊதிப்பபரிதியாக்கவம்,  பணக்கியாரர்களன்
பில செியாத்தக்க வேலள அதிகரிக்கவம் ட்ரிலலியன் கணக்கியான பணம்
 வேங்கிகளுக்கு  வேலக ேியாற்ுப்பட்டுள்ளன.  ஆளும்  வேர்க்கம்
பபருநிறு வேனங்களுக்கும் பில செல வேந்தர்களுக்கும் 1.5  ட்ரிலலியன்
டியா் வேலைர்  வேரிக்கு வேலுப் வேலப ில செமீபத்தில ந வேலடமு வேலுப்படுத்தி உள்ளத.
ஆனியால அ வேர்கள் பணமில வேல் வேலை என்று கூறுகிுியார்கள்!

ஆதியார வேளங்கள் இருக்கின்ுன,  ஆனியால அ வேல வே
பில செல வேந்தர்களியால ஏகமபியாகேியாக்கப்பட்டுள்ளன.  த வேல் வேலைமு வேலு
த வேல் வேலைமு வேலுயியாக பதியாழி் வேலைியாளர்களன் உ வேலுக்கு அழைப்பியால
உரு வேியாக்கப்பட்ட பியாரிய பில செல வே வேளம்,  இந்த தனிச்ில செலு வேலக
அனுபவிக்கும் ஒரு சி் வேலைரின் கரங்களல இருந்த பறிக்கப்பட்டு,
ஒட்டுபேியாத்தேியாக ேக்களுக்கியாக பில செ் வேலைவிடப்பட ம வேண்டும்.
பில செல வேந்தர்களுக்கு அதிக  வேரிவிதிப்பு உட்பட,  பில செல வே
 வேளத் வேலதத் தீவிரேியாக ேறுவினிமயியாகம் பில செய்ய மில செியாில செலிில செ
ில செேத்த வேக் கட்சி அ வேலுக்கு அழைப்புவிடுக்கிுத.  மிகப் பபரிய
 வேங்கிகளும்,  பபருநிறு வேனங்களும் பபியாதவ வேலட வேலேயியாக
ஆக்கப்பட்டு,  இ் வேலைியாப மநியாக்கத்திற்கியாக அல் வேலைியாேல,  ில செமூக
மத வேல வேயின் அடிப்ப வேலடயில பில செயலபடும்,  ஜனநியாயகரீதியில
கட்டுப்படுத்தப்படும் பயன்பியாடுகளியாக ேியாற்ுப்பட ம வேண்டும்.

இதன் அர்த்தம்,  பியாரிய பபரும்பியான் வேலேயினரின் உ வேலுக்கு அழைப் வேலப
இ் வேலைியாபத்திற்கியாகவம் ஒரு சி் வேலைரின் பில செல வேச் பில செழிப்புக்கியாகவம்
சுரண்டும் இந்த அ வேலேப்புமு வேலுயியான,  முத் வேலைியாளத்த வேத் வேலத,
மபியார், ஒடுக்குமு வேலு ேற்றும் மத வேல வேகளலிருந்த ேனிதயினத் வேலத
ில செடரீதியிலும் சிந்தனியாரீதியியாகவம் விடுத வேல் வேலைபில செய்யும்
ில செேத்த வேத் வேலத அடித்தளேியாகக்பகியாண்ட ஒரு ில செமூகேியான,
மில செியாில செலிில செத் வேலதக் பகியாண்டு பிரதியீடு பில செய்ய மபியாரியாடு வேதியாகும்.

2- The way forward for West Virginia teachers


