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அம்பபாந்த்பாட்்டட்டை

து்ட துறைமுக

ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின

த் வே்டொழிலநிறுத்்த்துக்கு
எதிுக்கு எதிரபாக,
ஜனபாதிபதி
்டி மைத்திரிபபாொழில
சிறிதிறிசேன ி மைற்றும் பிுக்கு எதிர்ி மைர் ுக்கு எதிரணில் விக்கிுக்கு எதிரி மைசிங்கவின அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம்
கட்ட்டைவிழ்த்து விட்ட்டை முனுக தனப்தபபாதும் இல்ொழிலபா் அளவிொழிலபான
அுக்கு எதிரிறிசே அட்டைக்குமு்ட துறையின முக்கிய ்பாக்கங்கள் குறித்து இொழிலங்்டக
ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்்ட் திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக் கட்சி (திறிசேபா.ிறிசே.க.)
எச்ிறிசேரிக்கி துறைது.
்ங்களது ுக த்பாழி்டொழில பபாதுகபாப்ப்ற்கபாக 480 க்கும் தி மைற்பட்ட்டை
ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின எட்டு ட்டு நபாள் ுக த் வேளிட்டு நட்டைப்புக்கபான ்னது
பிுக்கு எதிரதிபலிப்்டப, நீதிி மைன துறை ஆ்ட்ற ஆணைகள், அ்டி மைச்சின இறுதி
நிபந்்்டனகள், ுக தபபாலிஸ் ி மைற்றும் ஆயு்தி மைந்திய கட்டைற்ப்டட்டையினர்,
கருங்கபாலிகள், அுக்கு எதிரிறிசே அனுிறிசேுக்கு எதிர்ட்ற ஆணையிொழிலபான ஆத்திுக்கு எதிரமூட்ட்டைல்கள்
ி மைற்றும்
மூர்க்கி மைபான
ஊட்டைகப்
பிுக்கு எதிரச்ிறிசேபாுக்கு எதிரங்களுி மைபாக, இந்்
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம்
்னது
்டகயிருப்பிலுள்ள
அ்டனத்து
் வேழிமு்ட துறைக்டளயும் கட்ட்டைவிழ்த்துவிட்ட்டை்ன மூொழிலம் கபாட்டியது.
இந்்
ுக தகபாடூுக்கு எதிரி மைபான
அட்டைக்குமு்ட துறை,
ஆளும்
் வேர்க்கம்
எதிர்ுக தகபாண்டுள்ள
மிகப்ுக தபரும்
ுக தபபாருளபா்பாுக்கு எதிர
அுக்கு எதிரசியல்
ுக தட்டு நருக்கடியின பிுக்கு எதிரதிபலிப்பபாகும். உொழிலகப் ுக தபபாருளபா்பாுக்கு எதிர ிறிசேரிவ
ி மைற்றும் ுக த் வேகுஜன ஆ்ுக்கு எதிரவ ுக த்பாட்டைர்ந்தும் வீழ்ச்சிய்டட்டை் வே்ட்
எதிர்ுக தகபாள்ளும் அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கி மைபானது ுக த்பாழிற்ிறிசேங்கங்கள் ி மைற்றும்
இட்டைது எனறு அ்ட்று அழைக்கப்படும் கட்சிகளின ுக திறிசேயலூக்கி மைபான
ஆ்ுக்கு எதிரத் வேபாடு, ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் ி மைற்றும் கிுக்கு எதிரபாி மைப்பு துறை ஏ்ட்று அழைகள்
தபபாுக்கு எதிரபாடிப் ுக தபற் துறை அ்டனத்து ிறிசேமூக ி மைற்றும் ஜனட்டு நபாயக
உரி்டி மைக்டள அழிக்க உறுதிபூண்டுள்ளது.
இந்் நி்டொழில்டி மைகள், மு்ொழிலபாளித்து் வே இொழிலபாப தட்டு நபாக்கு அ்டி மைப்பு
மு்ட துறைக்கு முற்றுப்புள்ளி ்ட் வேக்கும் ஒரு திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ி மைற்றும்
ிறிசேர்் வேத்சிய த் வே்டொழிலத்திட்ட்டைத்தின அடிப்ப்டட்டையில், கிுக்கு எதிரபாி மைப்பு துறை
ஏ்ட்று அழைகள் ி மைற்றும் இ்டளஞர்க்டள அணிதிுக்கு எதிரட்டி ்்டொழில்டி மை ் வேகிக்க
ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்தின ஒரு புதிய புுக்கு எதிரட்சிகுக்கு எதிர ்்டொழில்டி மை்டய
கட்டிுக தயழுப்ப
த் வேண்டிய
அ் வேிறிசேுக்கு எதிர
த்்ட் வே்டய
சுட்டிக்
கபாட்டுகின துறைது.
து்ட துறைமுகத் ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள், இொழிலங்்டக து்ட துறைமுக அதிகபாுக்கு எதிர
ிறிசே்டபயில் (இ.து.அ.ிறிசே.) நிுக்கு எதிரந்்ுக்கு எதிர ுக த்பாழில் தகபாரி, டிிறிசேம்பர் 7
ுக த் வேளிதயறினர். அ் வேர்கள்
மு்லில்
ஜனபாதிபதி
ி மைஹிந்்
இுக்கு எதிரபாஜபக்ஷவின முந்்ட்ய அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்தின கீழ், 2013 ல் ட்டு நபாட்
கூலி ுக த்பாழிொழிலபாளர்களபாக திறிசேர்த்துக்ுக தகபாள்ளப்பட்ட்டைனர். அ் வேர்கள்
நிுக்கு எதிரந்்ுக்கு எதிரி மைபாக்கப்படு் வேர்
என
் வேபாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட்டைது.
்ற்தபபா்ட்ய அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம், துரி்ி மைபாக ்னியபாருக்கு ுக திறிசேபாந்்ி மைபான

ஒரு கூட்டு நிறு் வேனி மைபாக அம்பபாந்த்பாட்்டட்டை து்ட துறைமுகத்்ட்
ி மைபாற்று் வே்ற்கபாக, சீனபாவக்கு ுக திறிசேபாந்்ி மைபான தி மைர்ிறிசேனட் ஃதபபார்ட்
த பால்டிங்ஸ் நிறு் வேனத்துட்டைன ஒப்பந்்ம் ுக திறிசேய்துுக தகபாண்ட்டை உட்டைன,
்ங்க்டள நிுக்கு எதிரந்்ுக்கு எதிரி மைபாக்க தகபாரும் ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின தகபாரிக்்டக
புதிய அ் வேிறிசேுக்கு எதிரி மைபான ் வேடி் வேத்்ட் எடுத்்து. தி மைர்ிறிசேனட் ஃதபபார்ட்
த பால்டிங்ஸ், 80 ிறிசே்விகி்ம் உரி்டி மை ுக தகபாண்டிருப்பத்பாடு புதிய
நிறு் வேனத்தில் து்ட துறைமுக அதிகபாுக்கு எதிர ிறிசே்டப 20 ிறிசே்வீ்த்்ட்தய
்ன் வேிறிசேம் ்ட் வேத்திருக்கும்.
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் து்ட துறைமுகத் ுக த்பாழிொழிலபாளர்க்டள மு்லில் முனனபாள்
இுக்கு எதிரபாஜபக்ஷ
ஆட்சியின
ஆ்ுக்கு எதிர் வேபாளர்கள்
எனக்
கபாட்ட்டை
முயற்சித்்து. த் வே்டொழில நிறுத்்ம் ுக திறிசேய்ப் வேர்க்டள ்னி்டி மைப்படுத்்
தி மைற்ுக தகபாண்ட்டை அ்ன ுக த் வேறுக்கத்்க்க முயற்சிகள், ்ற்கபாலிக
ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் ிறிசேம்பந்்ி மைபாக ுக தபபாது ி மைக்களின ஆ்ுக்கு எதிரவ
ுக தபருகிய நி்டொழிலயில் த்பால்வி கண்ட்டைது. ிறிசேம்பந்்ப்பட்ட்டை் வேர்கள்
சிறிய
எண்ணிக்்டகயிொழிலபான் வேர்களபாக
இருந்்
தபபாதிலும்,
த் வே்டொழிலநிறுத்்ம்
து்ட துறைமுகத்தில்
த் வேகி மைபாக
பணிக்டள
ஸ்்ம்பிக்க ்ட் வேத்து, கப்பல்கள் து்ட துறைமுகத்்ட்விட்டு ுக த் வேளிதய துறை
முடியபாி மைல் ஆக்கியது.
டிிறிசேம்பர் 10 அனறு, அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் நூற்றுக்க்ற ஆணைக்கபான கட்டைற்ப்டட்டை
சிப்பபாய்க்டள அணிதிுக்கு எதிரட்டியது. கட்டைற்ப்டட்டைத் ்ளபதி ்ட் வேஸ்
அட்மிுக்கு எதிரல் ுக்கு எதிரவீந்திுக்கு எதிர விதஜகு்ற ஆணைுக்கு எதிரட்ன ்னிப்பட்ட்டை மு்ட துறையில்
இ் வேர்க்டள
் வேழிட்டு நட்டைத்தினபார்.
ுக த் வேளிட்டு நட்டைப்்டப
நிறுத்தும்
முயற்சியபாக ுக தபபால்லுகள் ி மைற்றும் துப்பபாக்கி கு்று அழைபாய்களபாலும்
த் வே்டொழிலநிறுத்்க்கபாுக்கு எதிரர்க்டள கட்டைற்ப்டட்டையினர் ்பாக்கினர்.
ட்டு நபானகு
ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள்
கட்டைற்ப்டட்டை
்பாக்கு்லினபால்
்ட் வேத்தியிறிசேபா்டொழிலயில் அனுி மைதிக்கப்பட்டுள்ளத்பாடு, ்பாக்கு்லின
தபபாது
ஒரு
பத்திரி்டகயபாளருட்டைன
்ட் வேஸ்
அட்மிுக்கு எதிரல்
விதஜகு்ற ஆணைுக்கு எதிரட்ன முுக்கு எதிரட்டுத்்னி மைபாக ி மைல்லுகட்டு் வே்ட் கபாட்டும் ஒரு
வீடிதயபா பதிவ ிறிசேமூக ் வே்டொழிலத் ்ளங்களில் ்ட் வேுக்கு எதிரொழிலபாக புக்கு எதிரவி
் வேருகின துறைன. த் வே்டொழிலநிறுத்்த்்ட் கு்று அழைப்ப கருங்கபாலி த் வே்டொழில
ுக திறிசேய்் வே்ற்கபாக த் வேறு ஒரு ுக த்பாழிொழிலபாளர் ் வேபாட்டை்டக நிறு் வேனத்திட்டைம்
இருந்து
அணிதிுக்கு எதிரட்ட்டைப்பட்ட்டை
ுக த்பாழிொழிலபாளர்களும்,
அந்்
ுக தபபாறுப்்டப
ஏற்க
ி மைறுத்து
ுக த் வேளிதயறிவிட்ட்டை
நி்டொழிலயில்,
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் து்ட துறைமுக த் வே்டொழிலக்டள ்டகயபாள கட்டைற்ப்டட்டை
சிப்பபாய்க்டள பயனபடுத்் ுக த்பாட்டைங்கியுள்ளது.
டிிறிசேம்பர் 14 அனறு, அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம், த் வே்டொழில நிறுத்்ம் ுக திறிசேய்யும்
து்ட துறைமுக ுக த்பாழிொழிலபாளரின உரி்டி மைக்டள அபகரிக்கும் ஏழு அம்ிறிசே
நீதிி மைன துறை
உத்்ுக்கு எதிரவ
ஒன்ட துறைப்
ுக தபற் துறைது. அத்
தட்டு நுக்கு எதிரம்,

து்ட துறைமுகங்கள் ி மைற்றும் கப்பல் தபபாக்கு் வேுக்கு எதிரத்து து்ட துறை அ்டி மைச்ிறிசேர்
அர்ஜர்ஜூன ுக்கு எதிர்ற ஆணைதுங்கவம் ஒரு இறுதி எச்ிறிசேரிக்்டக்டக விடுத்்பார்:
டிிறிசேம்பர் 15, பிற்பகல் 2 ி மைணிக்குள் த் வே்டொழிலக்குத் திரும்பபா் எந்்
ஊழியரும் த் வே்டொழில்டய ்டகவிட்ட்டை் வேுக்கு எதிரபாக கரு்ப்படு் வேபார், என
அ் வேர் எச்ிறிசேரித்்பார்.
இந்் முழு அளவிொழிலபான ஜனட்டு நபாயக விதுக்கு எதிரபா் ்பாக்கு்ல்களுக்கு
எதிுக்கு எதிரபாக
தபபாுக்கு எதிரபாடு் வே்ற்கு
அுக்கு எதிரசியல்
்்டொழில்டி மையும்
த் வே்டொழிலத்திட்ட்டைமும் இன்டி மையபால், அம்பபாந்த்பாட்்டட்டை து்ட துறைமுகத்
ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் அ் வேர்களின தபபாுக்கு எதிரபாட்ட்டைத்்ட் ்டகவிட்டு டிிறிசேம்பர்
15 த் வே்டொழிலக்குத் திரும்ப நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்் அுக்கு எதிரசியல் பினன்டட்டைவக்கு, சிறிதிறிசேன-விக்குக்கு எதிரி மைசிங்கவின
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்்ட் ஆட்சிக்கு ுக தகபா்ற ஆணைடு் வேுக்கு எதிர உ்விுக திறிசேய்் "இட்டைது" என
அ்ட்று அழைக்கப்படும்
அ்டனத்து
அ்டி மைப்புகளும்,
ி மைற்றும்
த் வே்டொழிலநிறுத்்ம் ுக திறிசேய்் து்ட துறைமுகத் ுக த்பாழிொழிலபாளர்க்டள ஏ்டனய
ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்திட்டைமிருந்து ்னி்டி மைப்படுத்திய ி மைபாகம்புுக்கு எதிர
து்ட துறைமுக
ுக த்பாழிொழிலபாளர்
ிறிசேங்கம்
(MPWU)
உட்பட்டை
ுக த்பாழிற்ிறிசேங்கங்களும் அுக்கு எதிரசியல் ரீதியில் ுக தபபாறுப்பபாளிகளபா் வேர்.
இொழிலங்்டகயின "தபபாலி-இட்டைதுகளுக்கபாக" தபசும் ட்டு ந் வே ிறிசேி மை ிறிசேி மைபாஜக்
கட்சி ்்டொழில் வேர் விக்கிுக்கு எதிரி மைபபாகு கரு்ற ஆணைபாுக்கு எதிரட்ன, ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின
த் வே்டொழிலநிறுத்்ம்
ுக திறிசேய்் வே்ற்கபான
உரி்டி மை
மீது
தி மைற்ுக தகபாள்ளப்பட்ட்டை மிருகத்்னி மைபான அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத் ்பாக்கு்்டொழில,
கட்டைற்ப்டட்டை ்ளபதியின "்் வேறு" எனறு அறிவித்்பார். பிுக்கு எதிர்ி மைர்
விக்கிுக்கு எதிரி மைசிங்க கட்டைற்ப்டட்டையின்டுக்கு எதிர அணிதிுக்கு எதிரட்ட்டை ஆ்ட்ற ஆணையிட்ட்டை்ட்
பகிுக்கு எதிரங்கி மைபாக
ஒப்புக்ுக தகபாண்ட்டை
பினனரும்,
ி மைற்றும்
"ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள்
கப்ப்டொழில
கட்டுப்பபாட்டுக்குள்
ுக தகபாண்டு
் வேந்துவிட்ட்டைபால் அ்ன பின அ் வேர்கள் ஆர்ப்பபாட்ட்டைத்தில் ஈடுபடும்
ுக தபபாதுி மைக்களபாக
இருக்க
முடியபாது,
அ் வேர்கள்
கட்டைல்ுக தகபாள்்டளயர்கள்” என பிுக்கு எதிரதி பபாதுகபாப்பு அ்டி மைச்ிறிசேர் ரு் வேன
விதஜ் வேர்்ன அறிவித்் பினனரும் கூட்டை, கரு்ற ஆணைபாுக்கு எதிரத்ன இந்்
கருத்்ட் ுக த் வேளியிட்ட்டைபார்.
முனனபாள் ஜனபாதிபதி ுக்கு எதிரபாஜபக்ஷவம், அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் கட்டைற்ப்டட்டை்டய
அணிதிுக்கு எதிரட்டிய்ன
பிற்தபபாக்குத்
்ன்டி மை்டய
ி மை்ட துறைக்க
முயன துறைபார்: அ் வேர் "அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் கட்டைற்ப்டட்டை்டய பயனபடுத்திய்டி மை,
்மிழீ்று அழை விடு்்டொழிலப் புலிக்டள த்பாற்கடித்் தபபார் வீுக்கு எதிரர்க்டள
இழிவபடுத்து் வே்பாகும்," என துறைபார்.
ி மைக்கள் விடு்்டொழில முனனணி (தஜ.வி.பி.) ுக த்பாழிற்ிறிசேங்க பிரிவின
்்டொழில் வேர் தக டி ொழிலபால் கபாந்், து்ட துறைமுக த் வே்டொழிலநிறுத்்த்தில்
ஈடுபட்ட்டை் வேர்க்டள ிறிசேந்தித்து, அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்தின மீது "தபபாதுி மைபான
அழுத்்த்்ட்" ுக தகபாடுத்்பால் தகபாரிக்்டகக்டள ுக த் வேல்ொழிலொழிலபாம், எனக்
கூறி, ி மைபாகம்பு துறை து்ட துறைமுகத் ுக த்பாழிொழிலபாளர் ிறிசேங்கம் ிறிசேம்பந்்ி மைபாக
ி மைபா்டயக்டள புக்கு எதிரப்பினபார். ்னது ுக திறிசேபாந்் ுக த்பாழிற்ிறிசேங்கம் த் வே்டொழில
நிறுத்்த்திற்கு ஆ்ுக்கு எதிர் வேபாக எனன ுக திறிசேய்யப் தபபாகி துறைது எனப்ட்ப்
பற்றி ுக திறிசேய்ய முழு அ்டி மைதியபாக இருந்துவிட்ட்டைபார்.
இ் வேற்றுக்கு ி மைபா துறைபாக, திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக் கட்சி, த் வே்டொழிலநிறுத்்ம்
ுக திறிசேய்்் வேர்கள் எதிர்தட்டு நபாக்கும் அச்சுறுத்்ல்கள் பற்றி அ் வேர்க்டள
எச்ிறிசேரிக்க
்்டொழிலயீடு
ுக திறிசேய்து,
த்்ட் வேயபான
அுக்கு எதிரசியல்
்யபாரிப்புக்க்டள பற்றி, குறிப்பபாக ுக த்பாழில் ி மைற்றும் ஜனட்டு நபாயக
உரி்டி மைகள் மீ்பான ்பாக்கு்ல்களின மூொழில கபாுக்கு எதிர்ற ஆணைி மைபான இொழிலபாப
தட்டு நபாக்கு
அ்டி மைப்பு
மு்ட துறைக்கு
எதிுக்கு எதிரபாக
தபபாுக்கு எதிரபாடு் வே்ற்கு,
ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்தின
சுயபாதீன த் வே்டொழிலத்
திட்ட்டைத்தின
அ் வேசியம் பற்றி கொழிலந்து்டுக்கு எதிரயபாடியது.
MPWU ்்டொழில்டி மைத்து் வேம், ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக்
கட்சியினருட்டைன கொழிலந்து்டுக்கு எதிரயபாடு் வேது கு்று அழைப்பத்்ட் ஏற்படுத்தும்
எனறு கூறி அ் வேர்கள் தபசு் வே்ட் நிறுத்் முயற்சித்் தபபாதிலும்,

திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக் கட்சியின எச்ிறிசேரிக்்டகயின ுக தபபாருத்்மும்
அுக்கு எதிரசியல் உண்்டி மையும் நிகழ்வகளபால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.
த் வே்டொழில நிறுத்்ம் முடிந்் உட்டைதனதய, அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம் து்ட துறைமுக
் வேளபாகத்தில் நிுக்கு எதிரந்்ுக்கு எதிரி மைபாக ஒரு ஆயு் கட்டைற்ப்டட்டை ப்டட்டைப்பிரி்ட் வே
நிறு் வே
முடிுக த் வேடுத்்துட்டைன
்ற்கபாலிக
ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின
எதிர்கபாொழில ுக த்பாழில் பற்றி எந்் உத்்ுக்கு எதிர் வேபா்மும் ் வே்று அழைங்க
ி மைறுத்துவிட்ட்டைது. இ்ற்கி்டட்டையில், ுக த்பாழிற்ிறிசேங்க ட்டு நட்டை் வேடிக்்டகக்கு
்்டொழில்டி மை
் வேகித்்் வேர்களுக்கு
எதிுக்கு எதிரபான
த் வேட்்டட்டையபாட்டைல்
விிறிசேபாுக்கு எதிர்ட்ற ஆணைகள் ட்டு ந்டட்டைுக தபறும்.
சிறிதிறிசேன-விக்கிுக்கு எதிரி மைசிங்க
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கம்,
அதிகரித்து
் வேரும்
ுக தபபாருளபா்பாுக்கு எதிர ுக தட்டு நருக்கடியின பபாதிப்பின ி மைத்தியில், தி மைலும்
தி மைலும்
ஒடுக்குமு்ட துறையபான
ிறிசேமூகக்
ுக தகபாள்்டகக்டள
திணிப்பதுட்டைன,
இுக்கு எதிரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
முனபு
இந்்
அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்்ட் ஆட்சிக்கு ுக தகபாண்டு் வேந்் “தபபாலி-இட்டைதுகள்”
தூக்கிப் பிடித்் தபபாலி ் வேபாய்ிறிசே் வேட்டைபால்களபான, "ட்டு நல்ொழிலபாட்சி"
த்பாற் துறைத்்ட்யும் தூக்கிுக தயறிந்து ் வேருகின துறைது.
அ்ன உத்த்ிறிசே புதிய சு்ந்திுக்கு எதிர ் வேர்த்்க ் வேொழிலயத்திற்கு
ுக த் வேளிட்டு நபாட்டு மு்லீட்ட்டைபாளர்க்டள ஈர்க்க, அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கமும் அ்ன
உள்ளூர் எடுபிடி ஆ்ுக்கு எதிர் வேபாளர்களும், ுக த்பாழிொழிலபாளர்களின கட்டைந்்
்்டொழிலமு்ட துறையினர் ுக த் வேற்றி ுக தகபாண்ட்டை அ்டனத்து ிறிசேமூக ி மைற்றும்
ஜனட்டு நபாயக
உரி்டி மைக்டள
கடு்டி மையபாக
அழிப்ப்ற்கு
ட்டு நட்டை் வேடிக்்டகக்டள எடுத்து ் வேருகின துறைனர்.
ிறிசேர்் வேத்ிறிசே மு்லீட்்டட்டை உள்ளீர்த்துக்ுக தகபாள்் வே்ட் பபாதுகபாக்க
ஆளும்
உயுக்கு எதிரடுக்கபானது
பிுக்கு எதிரபாந்தியத்தில்
உள்ள
்னது
ிறிசேி மை்ுக்கு எதிரப்பினருட்டைன கழுத்்றுப்பு தபபாட்டியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
அ்னபாதொழிலதய,
மு்ொழிலபாளித்து் வே
் வேர்க்கத்தின
எந்்ுக த் வேபாரு
பகுதியினதும் ி மைற்றும் அ்ன அுக்கு எதிரசியல் பிுக்கு எதிரதிநிதிகளதும்
அனு்பாபத்்ட்
்க்க
்ட் வேத்துக்ுக தகபாள்ள
முடியும்
என துறை
கட்டுக்க்ட்்டய ட்டு நம்பு் வேது, ுக த்பாழிொழிலபாளர்களுக்கும் ஏ்ட்று அழைகளுக்கும்
அபபாயகுக்கு எதிரி மைபான்பாக இருக்கும். அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்தின ்பாக்கு்லும்
அம்பபாந்த்பாட்்டட்டை து்ட துறைமுக ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் எதிர்ுக தகபாள்ளும்
தி மைபாிறிசேி மைபான நி்டொழில்டி மைகளும், ஒரு விபத்து அல்ொழில, ி மைபா துறைபாக,
ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்தின புக்கு எதிரந்் ்ட்டினர் எதிர்ுக தகபாள்ளும்
ுக தபபாது் வேபான நி்டொழில்டி மையபாகும்.
அுக்கு எதிரசியல் முனதனபாக்கும் புுக்கு எதிரட்சிகுக்கு எதிரத் ்்டொழில்டி மையும் இனறி,
உ்ட்று அழைக்கும் ி மைக்களபால் ்ி மைது அடிப்ப்டட்டை உரி்டி மைகள் ி மைற்றும்
கட்டைந்்கபாொழில ுக த் வேற்றிக்டளப் பபாதுகபாக்க முடியபாது. இ்னபாதொழிலதய,
திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக் கட்சி, ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்தின அ்டனத்துப்
பிரிவகளதும்
அடிப்ப்டட்டை
ஜனட்டு நபாயக
ி மைற்றும்
ிறிசேமூக
உரி்டி மைகளுக்கபான
தபபாுக்கு எதிரபாட்ட்டைத்்ட்
முனுக தனடுக்க,
ுக த்பாழிற்ிறிசேங்கங்களில்
இருந்து
சுயபாதீனி மைபான
ட்டு நட்டை் வேடிக்்டக
குழுக்க்டள
உரு் வேபாக்க
அ்ட்று அழைப்புவிடுக்கி துறைது.
மு்ொழிலபாளித்து் வேத்்ட் தூக்கி வீசி, ுக த்ற்கபாசிய திறிசேபாிறிசேலிிறிசே குடியுக்கு எதிரசு
ஒனறியத்தின பகுதியபாக, திறிசேபாிறிசேலிிறிசே த் வே்டொழிலத் திட்ட்டைத்்ட்
அமுல்படுத்தும் ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள்-வி் வேிறிசேபாயிகள் அுக்கு எதிரிறிசேபாங்கத்்ட்
ஸ்்பாபிப்பது அ் வேசியி மைபாகும்.
இந்்ப்
பணி்டய
நி்ட துறைத் வேற்று் வே்பானது
திறிசேபாிறிசேலிிறிசே
ிறிசேர்் வேத்சிய் வேபா்த்தின அடிப்ப்டட்டையில் ுக த்பாழிொழிலபாள ் வேர்க்கத்தின
புுக்கு எதிரட்சிகுக்கு எதிர
கட்சி்டயக்
கட்டிுக தயழுப்பு் வேதிதொழிலதய
்ங்கியிருக்கின துறைது. ட்டு நபானகபாம்
அகிொழிலத்தின
அ்டனத்துொழிலகக்
குழுவின இொழிலங்்டகப் பகுதியபான திறிசேபாிறிசேலிிறிசே ிறிசேி மைத்து் வேக் கட்சி,
அத்்்டகய
ஒரு
கட்சி்டய
கட்டிுக தயழுப்பு் வேதில்
ஈடுபட்டுள்ளதுட்டைன, ுக த்பாழிொழிலபாளர்கள் ி மைற்றும் இ்டளஞர்களின
மிகவம் சிந்்்டன மிகுந்், அக்க்ட துறைுக தகபாண்ட்டை ்ட்டின்டுக்கு எதிர
அ்னுட்டைன இ்ட்ற ஆணைந்துுக தகபாள்ளுி மைபாறு அ்ட்று அழைப்பு விடுக்கின துறைது.

