යේවෝල් වීදිය අනුග්රහ දැක්වී ස ග ජීඑම්, යූඒඩබ්ලි3 වැඩවර්ජකයන් යටත්
කිරී සදහා හා යේත් තැබී ට උත්සාහ කරති
As Wall Street bankrolls GM, UAW tries to starve strikers into submission
පසු විශ්රා වැටුපක් අයේmක්ෂා කරනවා යේවනුවට , යේ ෝටර්
2019 ඔක්ත ෝබර් 02
රථ කම්කරුවන් ඊනියා ගි ආර්ථිකයේ [තාවකාලික
ක්සත් ජනපදයේ යේජනරල් යේ ෝටර්ස්
යේ න් යේකටි කාලීන රැකියා - පරි.] කම්කරුවන් යේ න් අධි
කම්කරුවන් 48,000 යේ වැඩ වර්ජනය , දැන් සූරාකෑ ට මුහුන යේදනු ඇත.
එහි තුන්වන සතියේ දී, තීරනාත් ක සන්ධිස්ථානයක පවතී.
යේගෝලීය
යේ ෝටර් රථ
කර් ාන්තයේ
යේ)පී යේ ෝර්ගන් ආයේයෝජන බැංකුවට අනුව , තුන්වැනි
“ඇ
යේසානීකරනය”
යන්යේනන්
අදහස්
කරන්යේන්
අනාගත
කාර්තුයේ3 ආදායයේ න් යේඩාලර් බිලියන
1 ක් අහිමි
කරමින්,එය ස ාග හා අයේයෝජකයින් බලායේපායේරාත්තු කම්කරුවන් යනු අඩු වැටුm සහිත යේකාන්ත්රාත් කම්කරුවන්
වූවාට වඩා දුර යේගාස් ඇතත්, යේවෝල් වීදිය විසින් ස ාග ට යේහෝ ආර්ථික හුලං හ න්යේන් කු න ආකාරයේයන් ද යන්න
ත පදනම් යේවමින් , කුලියට යේගන යේස්වයේයන් පහ කල
අනුග්රහ දක්වමින් තියේබන අතර එය ත ඉල්ලීම් හකුලා
හැකි “පර් ා -යේටම්mස්” කම්කරුවන් වනු ඇත යන්න යි.
යේගන යේනා ැත.
යේවෝල් වීදිය සූදානම් යේවමින් සිටින්යේන් , යේ‚ෝඩ් හා
ෑත දිනවල දී, ජීඑම් ඉරන ත අයේත් තබායේගන
ෆියට්
ක්රයිස්ලර් තුල , එක්සත් ජනපදය හා ග්රහයේලෝකය පුරා
සිටින ආරක්ෂක අරමුදල් කල නාකරුවන් සහ මූල්ය
ආයේයෝජකයින් පැහැදිලිව
කියා සිටියේ , යේ ෝටර් රථ සෑ යේ ෝටර් රථ හා යේ ෝටර් රථ උපාංග නිෂ්පාදන කම්හල්
කම්කරුවන් සඳහා යේ න් සෑ ආර්ථික අංශයක
නිෂ්පාදකයායේ යේකටිකාලීන පිරිවැය කු ක් වුවත් වැඩ
කම්කරුවන් සඳහා විශාල ග ්යයන් තියේබනු ඇති සටනක්
වර්ජනය පරාජය කල යුතු බව යි.
සඳහා ය.
“ජීඑම් ස ාග ට එයේරහි යූඒඩබ්ලි3 වැඩ වර්ජනය
ෆියට් ක්රයිස්ලර් ස ාගයේම් හිටපු කම්කරු
ඉදිරියට ඇදී යද්දී යේවෝල් වීදිය ඉවසලිවන්ත යි , සාකච්ඡා
සාකච්ඡාකරුයේවකු
වන යේකාලින් ලයිට්යේබාඩි පවසන පරිදි,
ඉදිරියට යයි,” නම් වාර්තාවක,
සීඑන්බීසී ව්යාපාරික
ප්රවෘත්ති යේස්වය සඳහන් කයේල් , “අහිමි වූ නිෂ්පාදනයේ දී යේසෞඛ්ය යේස්වා සඳහා කම්කරුවන්යේ සාක්කුයේවන් එන
එයට යේඩාලර් මිලියන සිය ගනනක් , නැත්නම් යේඩාලර් දායකත්වය සියයට 3 සිට සියයට 15 දක්වා නාටකාකාර
බිලියන ගනනක්, වැය වුව ද, එය වඩා පහල දීර්ගකාලීන යේලස ඉහල නැංවී යේ න් අඩු වැටුm සහිත තාවකාලික
යේස්ව්ය පිරිවැයක් ස ග තුටුපඬුරු ලබා යේදනු ඇති බැවින් , යේස්වකයින්යේ සංඛ්යාව වැඩි කර ගැනීයේම් අරමුනු
සාක්ෂාත් කර ගන්යේන් නම්, ජීඑම් වාර්ෂික ශ්ර පිරිවැයේයන්
වර්ජනය යේකටිකාලීන යේ3දනාවක් යේලස දකින
යේඩාලර් බිලියන භාගයක් ඉතිරි කර ගනු ඇත.
ආයේයෝජකයින් ඒ ගැන එතරම් කරදර වන්යේන්
නැත”යනුයේවනි.
“එ වැඩිවීම් ත ජීඑම් දිගට යන්යේන් නම් , එ
විසඳු
ගින් ජීඑම්ට පැයකට යේඩාලර් 5 ක ශ්ර පිරිවැයක්
මූල්ය වංශාධිපතියන්ට වැඩ වර්ජනය පරාජය කිරී
මූයේලෝපායික මිස, යේකටිකාලීන ප්රශ්නයක් යේනා යේ3 . ඉතිරි කර ගත හැකි වනු ඇත්යේත් , එය වසරකට යේඩාලර්
යේගෝලීය ආර්ථික පසුබෑ
හා විශාල තාක්ෂනික මිලියන 500 ට පරිවර්තනය කරමිනි. වැඩ වර්ජනයේ පලමු
යේවනස්කම්වල වැයේඩන සංඥා හමුයේ3 යේවෝල් වීදිය යේගෝලීය සති යේදක තුල අහිමි වූ ලාභය පියවා ගැනී ට එය
යේ ෝටර් රථ කර් ාන්තයේ පුලුල් ප්රතිව්යුහගත කිරී ක් සහ ප්ර ානවත් යේ3” යේඩයේ•ායිට් ෆ්රී යේප්රස් සඳහන් කයේල් ය . “එය
විදුලි හා ස්වයංක්රීය වාහන යේදසට ප්රා ධනය ාරු කිරී ක් විශාල මුදලක්, ඒක යි ජීඑම් එය රඳවා තබා ගැනී ට කැ ති
අයේmක්ෂා කරමින් සිටී . තව ත් ලාභ යේනා ලබන නමුත් , වන්යේන්” යනුයේවන් ලයිට්යේබාඩි එ පුවත්පතට පැවසී ය.
යේවලඳපල තුල ආධිපත්යය දරන ඕනෑ යේගෝලීය යේ ෝටර්
යේ ෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින් ස ඟ අඛන්ඩව සිදුවන
රථ නිෂ්පාදකයේයකුයේගන් ආයේයෝජකයින්ට ඉ හත් ප්රතිලාභ “සාකච්ඡා” පිලිබඳව යූඒඩබ්ලි3 සම්පූර්නයේයන්
ලබා යේදන බවට යේ තාක්ෂන යේපායේරාන්දු යේදයි.
කම්කරුවන් අඳුයේර් තබා ඇත. යේකෝපාවිෂ්ට කම්කරුවන්යේ
වියේරෝධතා රැල්ලකින් පසුව , යූඒඩබ්ලි3 සභාපති ඩියේටස්
යේකයේස්යේවතත්, යේ යට යේ ෝටර් රථ කම්කරුවන්යේ
ස ාජ අයිතිවාසිකම්වල ඉතිරි ව ඇති සියලු යේද් විනාශ අඟහරුවාදා ප්රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ,
කිරී අවශ්ය වනු ඇත . යේ ෝටර් රථ කර් ාන්තය යේටස්ලා, යූඒඩබ්ලි3 “ඔයේබ් යේකාන්ත්රාත් ඉල්ලීම් යේහෝ අවශ්යතා
සපුරාලන්යේන් නැති ජීඑම් යේයෝජනාවක්” ප්රතික්යේෂ්ප කල
ඇ යේසාන් හා ගූගල් වැනි තාක්ෂනික දැවැන්තයින් තුල
පවතින යේකාන්යේද්සි පැනවිය යුතු ය. දිගුකාලීන රැකියාවක්, බව යි. “කීපයක් නම් කරනවා නම් ,යේසෞඛ්ය රැකවරන ,
වාර්ෂික වැඩිවීම්, වෛවද්ය රැකවරන හා විශ්රා ගැනීයේ න් වැටුm, තාවකාලික යේස්වකයින්, පුහුනු ශ්ර ය හා රැකියා

එ

සුරක්ෂිතතාව”වැනි ප්රශ්න සම්බන්ධ දී නා “ප්ර ානවත්
නෑ.”

සගයේයකු පහර දී රා දැමීයේ න් පසු, ඉතාලියේ කසියේනෝ හි
කම්හලක කම්කරුවන් යේදාට්ට බැසි අවස්ථායේ3 දී ය.

යූඒඩබ්ලි3 ප්රති -යේයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව
ඩියේට්ස් කියා සිටි නමුත්, ස ාග ට ත න් ඉදිරිපත් කල බව
කියන ඉල්ලීම් පිලිබඳව ඔහු කිසිදු විස්තරයක් ලබා යේනා
දුන්යේන් ය.

යේ වැඩ වර්ජනය ජීඑම් ස ාග ට එයේරහිව ප නක්
යේනා ව, දශක ගනනාවක් තිස්යේස් අචින්ත්ය ට්ට ක
යේපෞද්ගලික ධන සමුච්චයනය සඳහා කම්කරුවන්ට
එයේරහිව යුද්ධයක් යේගන යේගාස් ඇති , ස ස්ත පාලක
පන්තියට
එයේරහි සටනකි . එය එක්සත් ජනපදය හා
යේලාව පුරා පන්ති අරගලයේ පුනර්ජීවනයේ යේකාටසක් වන
අතර, එයට ශ්රී ලංකායේ3 ගුරුවරුන් 200,000 ක් ද ඇතුලු ව,
එක්සත් ජනපදය හා යේවනත් රටවල ගුරුවරුන්යේ
හා
වැඩ වර්ජන, යේ ක්සිකානු ැකිලයේඩෝරා නගරයේ වහල්
කඳවුරු කම්හල්වල කම්කරුවන්යේ හදිසි වැඩ වර්ජන හා
ප්රන්සය හා යේපෝයේටෝ රියේකෝයේ3 දැවන්ත වියේරෝධතා ද
ඇතුලත් ය.

මුලු වාපෑ
මුල සිට අග දක්වා වංචාවකි .
යූඒඩබ්ලි3 ප්රති -ඉල්ලී ක් නැත්යේත් යේසෞඛ්ය රැකවරන
පිරිවැය කmපාදු කිරී හා තව ත් යූඒඩබ්ලි3 වෘත්තීය සමිති
ගාස්තු යේගවී ට බල යේකයේරන, විද්යුත් වාහන කම්හල්වල
ගාස්තු යේගවන කම්කරුවන් සංඛ්යාව වැඩි කිරී ස ග එය
එකඟ වන බැවිනි.
යූඒඩබ්ලි3 නිශ්චිතව
යේ
ඉල්ලීම් පැටවී ට
අඩිතාල සකස් කරමින් වසර ගනනාවක් යේගවා ඇත . එය
යේ
ඉල්ලීම් නැවත කම්කරුවන් යේවත යේගන විත්
යේනා ැත්යේත් නම්, ඒ කම්කරුවන් එය ප්රතික්යේෂ්ප කර, කුනු
වූ ස ස්ත යූඒඩබ්ලි3 සංවිධානවලට එයේරහිව කැරලි ගසන
බව යූඒඩබ්ලි3 හි දූෂිත ස ාගම් නියේයෝජිතයන් දන්නා නිසා
ප නකි.
ජීඑම් කම්කරුවන්ට වැඩ වර්ජනය පරාජය වී
වලක්වා ගත හැකි එක
ාර්ගය වන්යේන් , කර්තව්යයන්
ත න්යේ
අතට ගනිමින් , යේ
තීරනාත් ක සටයේන්
ාවත සටන්කාමී යේලස යේවනස් කිරී යි . යේ යින් අදහස්
කරන්යේන් යූඒඩබ්ලි3යේවන් ස්වාධීන ව ක්රියාත් ක වනු ඇති
යේ න්
ානව හා ද්රව්ය ය සම්පත් සියල්ල යේ අරගලය
සඳහා යේගන එන අරගලයේ නව සංවිධාන , එනම්
වැඩවර්ජන කමිටු හා කම්හල් ක්රියාකාරී කමිටු යේගාඩනැගී
යි.
ජීඑම් වැඩ වර්ජනය හුදකලා කිරී අවසන් කිරී ට හා
යේ ෝටර් රථ යේ න් යේ ෝටර් රථ අ තර යේකාටස් නිෂ්පාදන
කර් ාන්තය වසා දැමී සඳහා ජාතික වැඩ වර්ජනයක්
දියත් කරන යේලස ක්රියාකාරී කමිටු යේ‚ෝඩ් සහ ෆියට්
ක්රයිස්ලර් කම්කරුවන්යේගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. ඒ අතර ,
වැඩ වර්ජන වැටුm සතියකට යේඩාලර් 750 දක්වා තුන්
ගුනයකින් වැඩි කල යුතු යැයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.
යූඒඩබ්ලි3, •ම්m සහ ඩියේ ාක්රටික් ජනාධිපති
අයේmක්ෂකයින් විසින් ප්රචාරය කරනු ලබන ආර්ථික
ජාතිකවාදයට යේ න්
යේ ක්සිකානු වියේරෝධී හා චීන
වියේරෝධී ස්යේවෝත්ත වාදයට එයේරහිව, යේ
කමිටු එක්සත්
ජනපදයේ යේ ෝටර් රථ කම්කරුවන්, හා ඔවුන් ද ජීඑම් හා
අයේනකුත් යේගෝලීය යේ ෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින්ට එයේරහිව
සටනක යේයදී සිටින කැනඩාව , යේ ක්සියේකෝව, යේකාරියාව
හා අයේනකුත් රටවල ත පංති සයේහෝදර සයේහෝදරියන්
ස ඟ එක්සත් කිරී ට සටන් කරනු ඇත.

කම්කරුවන් කුනු වූ ස ස්ත යේද්ශපාලන
සංස්ථාපිතයට
අභියේයෝග කල යුතු ය . •ම්m සහ
ඩියේ ාක්රටික් පක්ෂය අතර යේවාෂිංටනයේ පවතින සටන
තුල කම්කරුවන්ට ලැයේබන යේහෝ යේනාලැයේබන යේදයක්
යේනා ැත. පාලක පන්තිය එහි අභ්යන්තර යේබදීම් යේකයේස්
විසඳා ගත්ත ද, කිසිවක් වර්ධනය යේනා වනු ඇත .
යේඩයේ ාක්රටික් පක්ෂය ත යේදෝෂාභියේයෝග වි ර්ශනය
පැහදිලිව
සී ා කර ඇත්යේත් වියේද්ශ ප්රතිපත්තිය සහ
මිලිටරි ක්රියා ාර්ග සම්බන්ධයේයන් •ම්m ස ඟ ඇති ත
යේවනස්කම් ත ය. සංගත පාලිත පක්ෂ යේදයේක් පිටුබලය
ලබන ස ාජ අස ානතාවයට හා ආඥාදායකත්වයට ඇද
වැටී ට කම්කරුවන් හා තරුනයින් වියේරෝධය දැක්වී
වැලක්වී ට එය හැකි සෑ යේදයක් කරමින් සිටී.
නමුත් නිශ්චිතව
අවශ්ය වන්යේන් කු ක් ද . යේ
කාර්මික අරගලය ධනවාදී සූරාකෑ ට එයේරහි ප්රබල
යේද්ශපාලන අරගලයක් බවට පත් කිරී සඳහා යේ ෝටර් රථ
කම්කරුවන්, යේසෞඛ්ය යේස්වා කම්කරුවන් , ඇ යේසාන් හා
අයේනකුත් සැපයුම් කම්කරුවන් යේ න් සියලු කම්කරුවන්
හා තරුනයින් යේවත ලඟා විය යුතු ය.
යේයෝධ සංගතවල සහ යේවෝල් වීදියේ යේගෝලීය
මූයේලෝපායට උත්තර දී ට, පුද්ගලික ලාභය යේනාව ානව
අවශ්යතා සඳහා නිෂ්පාදනය ත පදනම් ව යේගෝලීය
යේ ෝටර් රථ කර් ාන්තය සහ ස ස්ත යේලෝක ආර්ථිකය
ප්රතිසංවිධානය කිරී අරමුනු කර ගත් ජාත්යන්තර හා
ස ාජවාදී මූයේලෝපායක් කම්කරුවන්ට අවශ්ය යේ3.

අඟහරුවාදා යේලාව පුරා යේ ෝටර් රථ කම්කරුවන්
මුහුන යේදන යේපාදු තත්වයන් දක්නට ලැබුයේන්, ත කම්කරු
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