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பிரரான்சின் ் பனராது ு வது வேவேல வேலைநிறுத்தம
மக்ு வரரானின் து வே வேலைது-சரார

சீர்திருத்தங்கவேலுத்தங்களை சது வேரால் ் பசய்கிறது
By Peter Schwarz and Eric London,          3 April 2018

இரயில்ப்பாதாதை தாதை்பாழில்பாளர்கள் 2 ம்  தாதைதி இரவ  த வேதலகதள நிறுத்தியாதைன

பினனர்,  இனறு க்பாதல பிர்பானசின தாதை்பாழில்பாள  வேர்க்கத்தாதைச்  தக்கத்தைச் சேர்ந்ாதை
பல் த வேறு பிரிவகளும் ஒரு தப்பாது  த வேதலநிறுத்ாதைத்தாதை தாதை்பாடங்கின. அரசுக்க
தக்கத்தைச் சே்பாந்ாதைதம்பானாதை்பாய் இருக்கம் SNCF (பிதரஞ்சு  தாதைசிய இரயில் நிறு வேனம்) ஐ
ாதைனிய்பார்தமயதம்பாக்க வோதைற்க்பான ஜன்பாதிபதி இதம்பானு வேல் தமக் தர்பானின
முனததம்பாழித வே எதிர்க்கம் இரயில் வேண்டித் தாதை்பாழில்பாளர்கள்,
இனறு வேதரய்பான க்பாலத்தில் தமக் தர்பானுக்கம் பிதரஞ்சு தாதை்பாழில்பாள
 வேர்க்கத்துக்கம் இதடயில்பான மிகப்தபரும் பலப்பரி தக்கத்தைச் சே்பாாதைதனய்பாக
கூறப்படுகினற ஒனறுக்க ாதைதலததம தக்பாடுத்துக் தக்பாண்டிருக்கினறனர்.

Le  Figaro இந்ாதை  த வேதலநிறுத்ாதைத்தாதை “இரயில்ப்பாதாதை யுத்ாதைம்” எனறு
தபயரிட்டதாதைனற்பால், Le Monde, “இரயில் வேண்டி, விதம்பானம், தமற்றும் துப்புரவத்
தாதை்பாழில்பாளர்கள் மீண்டும் ஆற்றல் தபற்றிருக்கினறனர்” எனறு க வேதல
தாதை்பானிக்க எழுதியது.  தாதை்பாடர்ந்து எழுதியது:  “ஏப்ரல் 3  தக்கத்தைச் சேவ் வே்பாயனறு
தாதை்பாடங்கப்பட்ட ஒரு  த வேதலநிறுத்ாதை இயக்கத்தின்பால் ஏர்பாளதம்பான துதறகள்
ப்பாதிக்கப்பட்டிருக்கினறன. ஒவ்த வே்பாரு பிரிவக்கள்ளும் அ வேர்களது கதறகள்
ஏர்பாளதம்பாய் இருக்கினறன:  இரயில்ப்பாதாதை தாதை்பாழில்பாளர்களுக்க SNCF

சீர்திருத்ாதைம்,  ஏர் பிர்பானஸ் தாதை்பாழில்பாளர்களுக்க ஊதிய அதிகரிப்புக்க்பான
 தக்பாரிக்தககள்”.

 த வேதலநிறுத்ாதை அத அழைப்பு பர வேல்பாக பினபற்றப்படுததமன SNCF

எதிர்ப்பார்க்கிறது.  உயர்- த வேக TGV இரயில் வேண்டிகளில் எட்டுக்க ஒனறு
தமட்டு ததம பிர்பானஸ் எங்கிலும் ஓடும் எனறும், பிர்பாந்திய இரயில்  வேண்டிகளில்
ஐந்தில் ஒனறு தமட்டு ததம ஓடும் எனறும் அது எதிர்ப்பார்க்கிறது. பத்துக்க எட்டு
நடத்துநர்கள்  த வேதலநிறுத்ாதைத்தாதை பினபற்றி  வேரு வோதை்பாக ஆரம்பகட்ட
தக்கத்தைச் சேய்திகள் சுட்டிக்க்பாட்டுகினறன.  மூனறில் ஒரு பங்க விதம்பானங்கள் இனறு
இரத்து தக்கத்தைச் சேய்யப்பட இருக்கினறன,  அத்துடன துப்புரவத் தாதை்பாழில்பாளர்கள்,
மினக்கத்தைச் சே்பார பர்பாதமரிப்பு தாதை்பாழில்பாளர்கள் தமற்றும் தபட் தர்பால் நிதலயத்
தாதை்பாழில்பாளர்களும்  த வேதலகதள நிறுத்தியிருப்பாதை்பால் மினக்கத்தைச் சே்பாரப் பர்பாதமரிப்பும்
கப்தபகள்  தக்கத்தைச் சேகரிப்பும் மிகக் கதற வே்பாக த வே இருக்கம். 

இந்ாதை  த வேதலநிறுத்ாதைம் “பர வேல்பாக பினபற்றப்படக் கூடும்” எனபதில் Le

Parisien க வேதல தக்பாண்டிருக்கிறது. இந்ாதை  த வேதலநிறுத்ாதைம் ஏற்கன த வே Hauts-
de-Seine,  Gironde தமற்றும் Rennes இல் நதடதபற்று  வேரும் அஞ்க்கத்தைச் சேல்துதறத்
தாதை்பாழில்பாளர்களின  த வேதலநிறுத்ாதைங்களுடன இத்களுடன் இணைப்புக் க்பா்களுடன் இணைக்கூடும்
எனபது கறித்ாதை க வேதலகள் தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள் தமற்றும் முாதைல்பாளித்து வேக்
கட்சிகளுக்கள்ள்பாக அதிகரித்து  வேருகினறது.  சில்லதற விற்பதன
நிறு வேனதம்பான Carrefour தாதை்பாழில்பாளர்களும் தக்கத்தைச் சேனற  வே்பார இறுதியில்
 த வேதலத வேட்டுகளுக்க எதிர்பாக  த வேதலநிறுத்ாதைம் தக்கத்தைச் சேய்ாதைனர்.

CGT,  Unsa, CFDT தமற்றும் SUD ஆகிய ந்பானக தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள்
ாதைனிய்பார்தமயதம்பாக்க ஆ தல்பாக்கத்தைச் சேதனகளுக்க எதிர்பான  த வேதலத்ாதைள
நட வேடிக்தககளுக்க அத அழைப்பு விடுத்திருக்கினறன.  தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள்,
உறுப்பினர்களிடம் இருந்ாதை்பான கடுததமய்பான அழுத்ாதைத்தின கீழ,  ஒரு
முழுததமய்பான க்பால வேதரயற்ற  த வேதலநிறுத்ாதைத்திற்க அத அழைப்பு விட

தமறுக்கினற தப்பாதும்,  28  ஜூன  வேதரயில் SNCF இல் இரண்டுந்பாள்
 த வேதலநிறுத்ாதை நட வேடிக்தகயில் ஈடுபடு வேது பின மூனறு ந்பாட்களுக்க
 த வேதலதக்கத்தைச் சேய் வேது எனற  வேதகயில்  தப்பார்பாடவிருக்கினறன.  தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள்
இாதைதன, எதிரிதய கதளத்து ஓயச் தக்கத்தைச் சேய்யும் ாதைந்திரதம்பாகவம் (attrition tactic)

 த வேதலநிறுத்ாதைத்தில் இறங்கியுள்ள வேர்கதள ப்பாதுக்பாப்பாதைற்க்பான ஒரு
 வேழி வேதகய்பாகவம் -பிர்பானசில்  த வேதலநிறுத்ாதைம் தக்கத்தைச் சேய்ப வேர்களுக்க
 த வேதலநிறுத்ாதை ஊதியம் கிதடய்பாது- சித்ாதைரிக்கினறன.

 தஜர்தமன,  பிரிட்டிஷ் தமற்றும் ஸ்ப்பானிய முாதைல்பாளித்து வேங்களும் அதிகரித்ாதை
 த வேதலநிறுத்ாதை நட வேடிக்தகக்க முகம்தக்பாடுத்து நிற்கினற நிதலயில்,  இந்ாதை
 த வேதலநிறுத்ாதைம் ஐ தர்பாப்ப்பாத வேங்கிலும் க வேதலகதள எழுப்பியிருக்கிறது.
தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சே்பாதலத் தாதை்பாழில்பாளர்களின பினபனிக்க்பால “எச்க்கத்தைச் சேரிக்தகப்
 தப்பார்பாட்டங்களின” ஒரு  வேரிதக்கத்தைச் சேக்க ாதை்பாயகதம்பாகி இருந்ாதை  தஜர்தமனியில்,  வே்பாரப்
பத்திரிதகய்பான Die  Zeit, “தமக் தர்பான,  அ வேருக்க முனபு பாதைவியில் இருந்ாதை
பலதரப்  தப்பால த வே வீதிகளில் இருந்ாதை்பான எதிர்ப்புக்க ாதைதல வே்களுடன் இணைங்கி,
[இரயில்ப்பாதாதை ாதைனிய்பார்தமயதம்பாக்கத் திட்டங்கள்]  த வேறும் விருப்பங்கள்பாக
இருப்பதாதைத் ாதை்பாண்டி  ததம தல  தப்பாகப் தப்பா வேதில்தல எனற்பாகப் தப்பாகிறாதை்பா,
அல்லது பிர்பானஸ் உண்ததமய்பாக த வே தம்பாறவிருக்கிறாதை்பா” எனபதாதை பிதரஞ்சு
 த வேதலநிறுத்ாதைம் தீர்தம்பானிக்கம் எனறு எழுதியது.

“ வேரவிருக்கம் ந்பாட்களில் இரயில் த வே நிறு வேனத்தின சீர்திருத்ாதைத்தாதை விடவம்
மிக அதிகதம்பானத வே” ப்களுடன் இணையத்தில் இருக்கப்  தப்பாகிறது என  தஜர்தமனியின
Handelsblatt கருத்திட்டது. “இரயில் த வே சீர்திருத்ாதைத்தின ஒரு கதறந்ாதைளவில்பான
தீவிர  வேடி வே ததம்பா அல்லது அாதைதன முற்றிலுதம்பாக நிறுத்தி விடு வே தாதை்பா,
ஓய்வூதியத் திட்டத்தில்பான ஒரு திறம்பட்ட சீர்திருத்ாதைம் உள்ளிட்ட தமக் தர்பானின
தமற்ற திட்டங்களுக்கம் முடிவ கட்டி விடும்” எனறு  த வேதலநிறுத்ாதைம்
தக்கத்தைச் சேய்ப வேர்கள் நம்புகினறனர். “தம்பாற்பாய்,  த வேதலநிறுத்ாதைம் ஒரு சில ந்பாட்களில்
உருக்கதலந்து  தப்பாகதம்பான்பால்,  பிர்பானதன்ஸை நவீனப்படுத்து வோதைற்க
தமக் தர்பானுக்க ப்பாதாதை திறக்கப்படு வோதை்பாக இருக்கம்.”

ஐக்கிய இர்பாஜ்ஜயத்தில் -இங்க ஆசிரியர்கள் ஒரு  தாதைசிய
 த வேதலநிறுத்ாதைத்திற்க்பான  வே்பாக்தகடுப்புக்க ாதைய்பாரித்துக் தக்பாண்டிருக்கிற்பார்கள்,
பல்கதலக்க அழைக விரிவதரய்பாளர்கள் பல  வே்பாரங்கள்பாக  த வேதலநிறுத்ாதைத்தில்
இருக்கினறனர்-  ஃதபன்பானசியல் தடம்ஸ் பிர்பானசின  த வேதலநிறுத்ாதை
அதலதய “ஜன்பாதிபதி இதம்பானு வேல் தமக் தர்பானின சீர்திருத்ாதை திட்டநிரலுக்க்பான
மிகப்தபரும் பலப்பரி தக்கத்தைச் சே்பாாதைதன” எனறு அத அழைத்ாதைது.

தமக் தர்பானின “சீர்திருத்ாதை” தமற்றும் “நவீனதமயதம்பாக்க” திட்டங்கள் எனபாதைன
தப்பாருள் பிதரஞ்சு தாதை்பாழில்பாள  வேர்க்கம் பல ாதைக்கத்தைச் சே்பாப்ாதை க்பால கடுததமய்பான
 தப்பார்பாட்டத்தின மூலதம்பாக த வேனதறடுத்திருந்ாதை க்கத்தைச் சேமூகநல
 த வேதலத்திட்டங்கதளயும் உரிததமகதளயும் அழித்தாதை்பாழிப்பது எனபாதை்பாகம்.

தக்கத்தைச் சேனற ஆண்டில் தமக் தர்பான அரக்கத்தைச் சே்பாங்கம் தாதை்பாழில்பாளர் க்கத்தைச் சேந்தாதை சீர்திருத்ாதைம்
ஒனதற நிதற த வேற்றியது,  இது ப்பாரிய  த வேதலயி அழைப்புகளுக்க
ப்பாதாதைதிறப்ப தாதை்பாடு ஆபத்ாதை்பான  த வேதல நிதலததமகதள இனனும்
விரிவபடுத்துகிறது.  இந்ாதைச் க்கத்தைச் சேட்டத்திற்க எழுந்ாதை த வேகஜன எதிர்ப்தப



தமக் தர்பானும் தமற்ற முாதைல்பாளித்து வேக் கட்சிகளும் தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்களின
உாதைவியுடனும்  தப்பாலிஸின ாதை்பாக்காதைல்கதளக் தக்பாண்டும் ஒனறுபடவிட்பாதமல்
சிாதைறடித்து ஒடுக்கின.

தமக் தர்பானின க்கத்தைச் சேமீபத்திய ாதைனிய்பார்தமயதம்பாக்க முயற்சிகள் ாதை்பான இது வேதர
 வேந்ாதை வேற்றில் மிகத் ாதை்பாட்க்கத்தைச் சேண்யதமற்றத வே ஆகம்.  SNCF  ஐ தமறுகட்டததமப்பு
தக்கத்தைச் சேய் வே தாதை முக்கிய திட்டதம்பாக இருக்கிறது.  தாதை்பாழில்பாளர்களுக்க
 த வேதலயி அழைப்பில் இருந்து ப்பாதுக்பாப்தபயும் முனகூட்டி ஓய்வ தபறுகினற
தாதைரித வேயும் -இருபாதை்பாம் நூற்ற்பாண்டின ப்பாதாதையில் ஐ தர்பாப்ப்பாவில்பான
 வேர்க்கப்  தப்பார்பாட்டங்களில் த வேனறாதைன தாதைளி வே்பான அதடய்பாளம்
தக்பாண்டிருப்பத வே-   வே அழைங்ககினற “ஊழியர் க்கத்தைச் சேட்டப்பிரிவ” ஐ அகற்று வோதைற்க
பிதரஞ்சு ஆளும்  வேர்க்கம் முதனந்து  வேருகிறது.

அரக்கத்தைச் சே்பாங்கம் அரசின இரயில் த வே நிறு வேனத்தாதை, தநட்த வே்பார்க்,  இரயில்
தக்கத்தைச் சேயல்ப்பாடுகள், இரயில் த வே நிதலயங்கள் என மூனறு வேதகய்பான பங்காதை்பாரர்
நிறு வேனங்கள்பாகப் பிரித்து அாதைதன க்கத்தைச் சேர் வே தாதைக்கத்தைச் சேப்  தப்பாட்டிக்க்பாகத் திறந்து விட
விரும்புகிறது.  ஊழியர்களின முதுகக்கப் பினன்பால் SNCF இன தக்கத்தைச் சேலவினம்
27 க்கத்தைச் சோதைவீாதைம் த வேட்டப்பட்டு, அாதைன கடன 50 பில்லியன யூ தர்பா (61 பில்லியன
ட்பாலர்) கதறக்கப்படவிருக்கிறது.

இந்ாதை  த வேதலநிறுத்ாதைம் 1995 நிகழவகதள நிதனவக்கக் தக்பாண்டு  வேருகிறது,
அச்க்கத்தைச் சேதமயத்தில் இரயில் த வே தாதை்பாழில்பாளர்கள் ந்பாதடங்கிலும் மூனறு
 வே்பாரங்களுக்க மூடச் தக்கத்தைச் சேய்து ப அழைததம வே்பாாதை பிராதைதமர்பான அலன ஜூப் தப
முனத வேத்ாதை ஒரு ஓய்வூதியச் சீர்திருத்ாதைத்தாதை திரும்பப் தபறச் தக்கத்தைச் சேய்ாதைனர்.
இந்ாதை முதற,  தாதை்பாழில்பாளர்களுடன  தக்கத்தைச் சேர்ந்து க்கத்தைச் சேம்பள ஊழியர்களும்
 த வேதலநிறுத்ாதைத்தில் பங்கதபற்றுள்ளனர்.

இரயில் த வே தாதை்பாழில்பாளர்கள் மீாதை்பான அ வேரது ாதை்பாக்காதைலின அ தாதைக்கத்தைச் சேதமயத்தில்,
தப்பாதுத் துதற  த வேதலகதள கணிக்கத்தைச் சேதம்பாக த வேட்டு வோதைற்கம்,
 த வேதல வே்பாய்ப்பற்ற தாதை்பாழில்பாளர்கள் கடுததமய்பான நிதி அபர்பாாதைங்களது
அச்சுறுத்ாதைலின கீழ புதிய  த வேதலதய ஏற்றுக் தக்பாள் வோதைற்க நிர்ப்பந்ாதைம்
தக்கத்தைச் சேய்யும் விாதைதம்பாக  த வேதல வே்பாய்ப்பினததம க்பாப்பீட்டில் சீர்திருத்ாதைம்
தக்கத்தைச் சேய் வோதைற்கம் திட்டமிட்டு  வேருகிற்பார்.  பல்கதலக்க அழைக கல்வி மிகவம்
தக்கத்தைச் சேலவபிடிப்பாதை்பாக தமற்றும் கிதடக்கக் கடினதம்பானாதை்பாக ஆகம்  வேதகயில்பான
ஒரு கல்வி தமற்றும் பயிற்சி சீர்திருத்ாதைம் ஒனதறயும் அரக்கத்தைச் சே்பாங்கம்
முனததம்பாழிகிறது.

தமக் தர்பானின திட்டங்கதள எதிர்த்து தம்பார்ச் 22  அனறு பல நூற்பாயிரக்
க்களுடன் இணைக்க்பான தமக்கள் வீதிகளில் இறங்கினர்.

ஏர் பிர்பானசிலும் 6 க்கத்தைச் சோதைவீாதை ஊதிய உயர்வ  தக்பாரி  த வேதலநிறுத்ாதை நட வேடிக்தக
நதடதபற்றுக் தக்பாண்டிருக்கிறது.  புனிாதை த வேள்ளியனறு நடந்ாதை ஒருந்பாள்
 த வேதலநிறுத்ாதைத்தின பினனர்,  தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள் இனறும்,  ஏப்ரல் 7,  10,
தமற்றும் 11  ஆகிய  தாதைதிகளிலும்  ததமலதிக  த வேதலநிறுத்ாதைங்களுக்க
அத அழைத்துள்ளன.

நீண்ட தூர தமற்றும் தமத்திய தூர விதம்பானங்களில் மூனறில் ஒரு பகதி இனறு
இரத்து தக்கத்தைச் சேய்யப்படல்பாம்,  அ தாதை தப்பால கதறந்ாதை தூர விதம்பானங்களில் 15
க்கத்தைச் சோதைவீாதைம் இரத்து தக்கத்தைச் சேய்யப்படல்பாம் என ஏர் பிர்பானஸ் எதிர்ப்பார்க்கிறது. இரயில்
 தப்பாக்க வேரத்தும் தபருதமளவக்க முடங்கியிருக்கம் எனபாதை்பால்,  வீதிகளில்
தபரும் களறுபடியும்  தப்பாக்க வேரத்து தநரிக்கத்தைச் சேல்களும் இருக்கததமன
எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

தமக் தர்பானும்,  அ வேரது அரக்கத்தைச் சே்பாங்கமும்,  அ வேரது LRM கட்சியும்  த வேதலநிறுத்ாதை
இயக்கத்தாதை எதிர்த்து நிற்பாதைற்க்பான ாதைதமது உறுதிதய இது வேதர
த வேளிக்க்பாட்டி  வேந்திருக்கினறனர். “இரயில் வேண்டி பயணிகளுக்க கடுததமய்பான
பினவிதளவகதளக் தக்பாண்டு வேரக் கூடிய ஒரு மிகப் பர வேல்பான,
 வேலிததமய்பான க்கத்தைச் சேமூக இயக்கத்தாதை ந்பாங்கள் எதிர்ப்பாக்கி தற்பாம்”  எனறு
அரக்கத்தைச் சே்பாங்க ஆாதை்பாரம் ஒனறு தாதைரிவித்ாதைாதை்பாக Le  Point பத்திரிதக
 ததமற் தக்பாளிடுகிறது.  “ந்பாம் நதமது  தாதைர்ந் தாதைடுத்ாதை ப்பாதாதைதய உறுதிய்பாகத்
ாதை்பாங்கி நிற்பதாதை இது இனனும் முக்கியத்து வேம்  வே்பாய்ந்ாதைாதை்பாக ஆக்ககிறது.”

தம்பார்ச் 14  அனறு,  SNCF சீர்திருத்ாதைத்தாதை க்கத்தைச் சேடுதியில்,  அ வேசியதம்பான்பால்,
உத்ாதைர வே்பாத்களுடன் இணையின மூலதம்பாக, அதமலுக்கக் தக்பாண்டு வேர அனுதமதிக்கினற ஒரு
 வேழி வேதகச் க்கத்தைச் சேட்டத்தாதை அரக்கத்தைச் சே்பாங்கம் ஏற்றுக் தக்பாண்டிருந்ாதைது. அரக்கத்தைச் சே்பாங்கக் கட்சி
தபரும்ப்பானததம தக்பாண்டிருக்கம் ந்பாட்பாளுதமனறத்தில் முாதைலில் இது
நிதற த வேற்றப்பட இருக்கிறது.

அரக்கத்தைச் சே்பாங்கம் அாதைன ாதை்பாக்காதைல்கதள நடத்து வோதைற்க எல்ல்பா வேற்தறயும் விட
தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கதள தய நம்பியிருக்கிறது.  தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்களுக்க,  தக்கத்தைச் சேனற
ஆண்டின  தாதைர்ாதைலில் அத வே ஆாதைரவ அளித்திருந்ாதை ஜன்பாதிபதி தமக் தர்பானுக்க
தாதை்பாந்ாதைரவ தக்பாடுப்பாதைற்க எந்ாதை ஆர் வேமும் இல்தல.  தாதை்பாழில்பாளர் க்கத்தைச் சேந்தாதை
சீர்திருத்ாதைம் நிதற த வேற்றப்படு வேதில் இத வே உாதைவின எனப தாதை்பாடு, தாதை்பாழில்பாள-
 வேர்க்கத்தின  தப்பார்க்க்களுடன் இணைமிக்க  தப்பார்பாட்டங்கதள பிளவபடுத்து வேதிலும்
சிாதைறடிப்பதிலும் பல ாதைக்கத்தைச் சே்பாப்ாதை க்பால அனுப வேம் தக்பாண்டத வே.

ஆயினும்,   வேளர்ந்து தக்கத்தைச் சேல்லும் இயக்கத்தாதை எதிர்த்து நிற்கதமளவக்க
தமக் தர்பானுக்க  வேலிததமயிருக்கிறாதை்பா என சில  வேரு்களுடன் இணைதனய்பாளர்கள் ஐயம்
எழுப்புகினறனர்.  ஏற்கன த வே கறிப்பிட்ட Die  Zeit கட்டுதர “அ வேரது
திட்டநிரலுக்க தமக்களிதட தய இருக்கம் ஆாதைரவ, அ வேரது  தாதைர்ாதைல் முடிவகள்
க்பாட்டுதமளவக்க  வேலிததமய்பானாதை்பாக இல்தல” எனபதாதை சுட்டிக்க்பாட்டியது.

2017  ஜன்பாதிபதித்  தாதைர்ாதைலின முாதைல்சுற்றில் “75  க்கத்தைச் சோதைவீாதைம்  தபர் தமற்ற
 த வேட்ப்பாளர்களுக்க  வே்பாக்களித்ாதைனர்”  எனபதாதைக் கறிப்பிட்ட அந்ாதை
தக்கத்தைச் சேய்தித்ாதை்பாள்,  அடுத்து வேந்ாதை ந்பாட்பாளுதமனறத்  தாதைர்ாதைலில் “அ வேரது கட்சிய்பான
La  Republique  en  Marche க்க”  “பிர்பானசின தபரும்ப்பானததமவிாதை  தாதைர்ாதைல்
அததமப்புமுதறயின க்பார்களுடன் இணைத்தின்பாலும் கதறந்ாதை  வே்பாக்கப்பதிவின
அளவின்பாலும் ஒரு அறுதிப் தபரும்ப்பானததமக்க ாதைகதிய்பான  வே்பாக்க்பாளர்களில்
த வேறும் 13  க்கத்தைச் சோதைவீாதைத்தின ஆாதைரவ தமட்டு ததம”  அ வேசியதம்பாக இருந்ாதைது
எனபதாதையும் கறிப்பிட்டது.

தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள் தாதை்பாழில்பாளர்களின  தக்பாபத்தாதைக் கட்டுப்படுத்தி விடு வேதில்
த வேற்றி கண்டு விடு வேது எந்ாதைவிாதைத்திலும் நிச்க்கத்தைச் சேயதம்பானதில்தல.  பிர்பானசின
 த வேதலநிறுத்ாதைம் தாதை்பாழில்பாள  வேர்க்கத்தின ஒரு க்கத்தைச் சேர் வே தாதைக்கத்தைச் சேத் ாதை்பாக்காதைலின —

அததமரிக்க்பாவில் ஆசிரியர்கள்,  பிரிட்டன,  இலங்தக,  அல்ஜீரிய்பா,  துனிசிய்பா
தமற்றும் தகனய்பாவில் பல்கதலக்க அழைக  தபர்பாசிரியர்கள்,   தஜர்தமனியில்
தாதை்பாழிற்துதற தமற்றும் தப்பாதுத்துதற தாதை்பாழில்பாளர்கள்,  ஸ்தபயினில் அதமக்கத்தைச் சேன
தாதை்பாழில்பாளர்கள்,  தமற்றும் க்கத்தைச் சேர் வே தாதைக்கத்தைச் சே அளவில் தாதை்பாழில்பாளர்களின தமற்ற
பிரிவகள்— பகதிய்பாகம்.

க்கத்தைச் சேமூக எதிர்ப்பின  வேளர்ச்சிதய, முாதைல்பாளித்து வே அரசியல் ஸ்ாதை்பாபகத்தின
ப்பாதுக்பாப்ப்பான ப்பாதாதைகளுக்கள் திருப்பிவிடு வேதில்  தப்பாலி-இடதுகள்
ாதைதலததமய்பான ப்பாத்திரம்  வேகிக்கிறனர்.  பிர்பானசில் புதிய முாதைல்பாளித்து வே-
எதிர்ப்புக் கட்சிய்பானது,   தக்கத்தைச் சே்பாக்கத்தைச் சேலிஸ்ட் கட்சியின முனன்பாள் ாதைதலததமயின
பினன்பால்,  அாதை்பா வேது ஜன்பாதிபதி பிர்பானசு வே்பா ்சுவா ஹ்பாலண்டின கீழ தமக் தர்பானின
இப் தப்பாதாதைய சுற்றுத் ாதை்பாக்காதைல்களுக்க்பான  ததமதடயததமத்துத் ாதைந்ாதை
ஊதியங்கள் தமற்றும் க்கத்தைச் சேமூக  த வேதலத்திட்டங்களில்பான த வேட்டுக்கதள நடத்திய
அ தாதை கட்சியின பினன்பால், தாதை்பாழில்பாளர்கள் “ஒனறுபடு வோதைற்க”  தக்பாரும் ஒரு
தப்பாது அறிக்தகதய தம்பார்ச் 19 அனறு விடுத்ாதைது. “[அர்பாஜக வே்பாாதை] Libertarian
Alternative  முாதைல் [ தஜ்பான லக் ததம தல்பான தக்கத்தைச் சே்பானின]  அடிபணிய்பா பிர்பானஸ்
இயக்கம் ஊட்பாக [2017   தக்கத்தைச் சே்பாக்கத்தைச் சேலிஸ்ட் கட்சியின ஜன்பாதிபதி  த வேட்ப்பாளர்]
தபனு வே்பா அ ததம்பான  வேதரயிலும் பல்ாதைரப்பட்ட க்கத்தைச் சேக்திகதளயும் ஒனற்பாகக்
தக்பாண்டு வேருகிற...  ஒரு அரசியல் விண்்களுடன் இணைப்பத்திற்க்பான முனமுயற்சிதய”
எடுத்ாதைாதைற்க்பாக NPA இன L on Cr mieux é é அ வேரது கட்சிதயப் ப்பார்பாட்டின்பார்.

இது தாதை்பாழில்பாளர்களின  வேளர்ந்து தக்கத்தைச் சேல்லும்  த வேதலநிறுத்ாதை இயக்கத்திற்க
தமர்களுடன் இணை ாதைண்டதனய்பாக இருக்கம்.  எங்தகங்கினுதம்பான தாதை்பாழில்பாளர்களின
 தக்பாரிக்தககள்,  அ வேர்கள் தாதை்பாழிற்க்கத்தைச் சேங்கங்கள் தமற்றும் முாதைல்பாளித்து வேக்
கட்சிகளின தமட்டுப்படுத்தும்  தாதைசிய வே்பாாதை முன தன்பாக்தகத் ாதை்பாண்டி  வேந்து ாதைதமது
 தப்பார்பாட்டங்கதள  தக்கத்தைச் சே்பாக்கத்தைச் சேலிக்கத்தைச் சேத்துக்க்பான ஒரு க்கத்தைச் சேர் வே தாதைக்கத்தைச் சே இயக்கத்துடன
இத்களுடன் இணைப்பாதைற்க்பான க்கத்தைச் சே்பாதம்பானியத் தாதை்பாழில்பாளர் கமிட்டிகதள கட்டு வோதைன
மூலதம்பாக தமட்டு ததம பூர்த்திய்பாகம்.


