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பிரரான்சில் ஒப்பந்தங்க்தங்களந, ததராழிலராநர
உரி்தங்களரிமைக்தங்களந அழிக்க வழிவகுக்கும
சட்டத்திற்கு ரிமைக்கு மக்ரரரான் தரோன் தயராரிப்பு தசய்கிப்பு செய்கிறரார
By Alex Lantier, 23 May 2017
புதிதிதாக ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி இசு ஜனாதிபதி இமிதானுவல
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான, அதிகரித்து வரும் ந்தபிதாதுசு ஜனாதிபதி இமக்களின எதிர்ப்புக்கு முன பிரெஞ்சு ஜனிதால,
தவலேலைகள், கூலிகள் சு ஜனாதிபதி இமற்றும் ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்டங்கள் மீதிதா பிரெஞ்சு ஜன ஒரு
வட்டுள்ள பிரெேலைிதாற்று திதாக்குதலேலை ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாலஉத்தரவாணை மூேலைசு ஜனாதிபதி இமிதாக
நிலிறைதவற்றுவதற்கு தகு தயிதாரிப்பு ந்தசய்து வருகிிறைிதார்.
ந்தசவ்விதாகு தயனறு எலிதச சு ஜனாதிபதி இமிதாளிலகயில ந்ததிதாழிற்சங்கங்கள் சு ஜனாதிபதி இமற்றும் வணிக
பிட்டுள்ள பிரெதிநிதிகளுடிதா பிரெஞ்சு ஜன அவர் சந்திப்புக்குப் முன பிரெஞ்சு ஜனதிதாக, திங்களனறு
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான திட்டங்களின விபட்டுள்ள பிரெங்கள் ந்தவளிகு தயிதாயி பிரெஞ்சு ஜன.
அடுத்த சு ஜனாதிபதி இமிதாத சட்டசு ஜனாதிபதி இமனிறை ததர்தலகளுக்குப் பின பிரெஞ்சு ஜனர், சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான, பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்டத்தில சு ஜனாதிபதி இமிதாற்ிறைங்களுக்கு உத்தட்டுள்ள பிரெவிட அவருக்கு
அதிகிதாட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமளிக்கும் சட்டத்லத (Loi d'habilitation) நிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமனிறைத்தில
நிலிறைதவற்றுசு ஜனாதிபதி இமிதாறு தகிதாருவிதார். “ந்ததிதாழிேலைிதாளர் விதிமுலிறை சீர்திருத்தம்
உரிகு தய விதத்தில திட்டமிடப்பட்டுள்ளது,” எனறு வட்டுள்ள பிரெவிருக்கும் பிட்டுள்ள பிரெதசு ஜனாதிபதி இம
சு ஜனாதிபதி இமந்திரி எடுவிதார்ட் பிலிப் Journal du Dimanche க்கு ந்ததரிவித்திதார்.
“இப்தபிதாது நிதாம், அலத முழுலசு ஜனாதிபதி இமப்படுத்துவது சு ஜனாதிபதி இமற்றும் விவரிப்பலதக்
குறித்து விவிதாதிப்தபிதாம். ந்ததிதாழிற்சங்கங்களுடன விவிதாதிப்பது, இது
தவிர்க்கவிகு தயேலைிதாததிதாகும்,
சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
நிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமனிறைத்திதால
வலட்டுள்ள பிரெகு தயறுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தில ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாலஉத்தரவாணைகலளப்
பிிறைப்பிப்பதற்கு அனுசு ஜனாதிபதி இமதிக்கும் சட்டத்லத நிலிறைதவற்றும் விதாக்ந்தகடுப்பு
நடக்லகயில இது குறித்து நிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமனிறைத்தில விவிதாதிப்பது எனபதத
இதன அர்த்தசு ஜனாதிபதி இமிதாகும்,” எனிறைிதார்.
அவரும் ந்ததிதாழிற் கட்சி அலசு ஜனாதிபதி இமச்சர் முரிதகு தயல ந்தபனிக்தகிதாவும் (Muriel
Pénicaud) ந்ததிதாழிற்சங்கங்களுடன ந்தநருக்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக தவலேலை ந்தசய்து,
பிட்டுள்ள பிரெதிதா பிரெஞ்சு ஜன ந்ததிதாழ்ற்சங்க கூட்டலசு ஜனாதிபதி இமப்புகள் ஒவ்ந்தவிதானலிறையும் பட்டுள்ள பிரெஸ்பட்டுள்ள பிரெம்
சந்திப்பிதார்கள் எனறு பிலிப் ந்ததரிவித்திதார். “ஆ பிரெஞ்சு ஜனிதால விவிதாதம்
ந்ததிதாடங்கிகு தயதும்,” “நிதாம் விலட்டுள்ள பிரெவிதாக நடவடிக்லகயில இிறைங்க
தவண்டியிருக்கும். இந்த தவலேலைலகு தய முடிக்க நிதாம் இட்டுள்ள பிரெண்டு
வருடங்கள் கிதாத்துக் ந்தகிதாண்டிருக்க முடிகு தயிதாது. இசு ஜனாதிபதி இமிதானுவல சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான
பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு சு ஜனாதிபதி இமக்களின தகிதாபத்லத உஉத்தரவாணைர்ந்துள்ளிதார். நிதாட்லட சு ஜனாதிபதி இமிதாற்றுவது
எவ்வளவு அவசட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜனது எனபலதயும் அவர் அறிவிதார்,” எனிறைிதார்.
பிட்டுள்ள பிரெிதானசில நிதாஜி ஆக்கிட்டுள்ள பிரெமிப்பிலிருந்து விடுதலேலை ந்தபற்ிறை பின பிரெஞ்சு ஜனர்
ஸ்திதாபிக்கப்பட்ட
ந்ததிதாழிேலைிதாளர்
உிறைவுகளின
ஒட்டுந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாத்த
கட்டலசு ஜனாதிபதி இமப்லபயும் சு ஜனாதிபதி இமற்றும் இட்டுள்ள பிரெண்டிதாம் உேலைக தபிதாருக்குப் பிந்லதகு தய
உட பிரெஞ்சு ஜனடிக் கிதாேலைகட்டத்தில ந்தகிதாண்டு வட்டுள்ள பிரெப்பட்ட சமூக சலுலககலளயும்
கிழித்ந்ததறிகு தய சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான தநிதாக்கம் ந்தகிதாண்டுள்ளிதார் எனபலததகு தய
உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாலஉத்தரவாணைகள் குறித்த விவிதாதங்கள் எடுத்துக்கிதாட்டுகினிறை பிரெஞ்சு ஜன.
2016 ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்டத்திற்கு எதிட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன தவலேலைநிறுத்தங்கள் சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்கலள நிறுத்துவதற்கிதாக முந்லதகு தய தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி (PS)
அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கத்திதால அச்சட்டங்களில இருந்து நீக்கப்பட்ட வழிவலககலள,
மீண்டும் ந்தகிதாண்டு வருவதத பேலை உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாலஉத்தரவாணைகளின தநிதாக்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக
உள்ளது. பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு சு ஜனாதிபதி இமக்களில 70 சதவீதத்தி பிரெஞ்சு ஜனரின எதிர்ப்புக்கு முன பிரெஞ்சு ஜனிதால
ஒரு நிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமனிறை விதாக்ந்தகடுப்பு கூட இலேலைிதாசு ஜனாதிபதி இமல தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி

அச்சட்டத்லத முனந்த பிரெஞ்சு ஜனடுத்த அதததவலளயில, தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டக்கிதாட்டுள்ள பிரெர்கள்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும் தவலேலைநிறுத்த ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கலள திதாக்குவதற்கிதாக அவசட்டுள்ள பிரெகிதாேலை
ந்தநருக்கடி நிலேலையின கீழ் கேலைகம் ஒடுக்கும் ந்தபிதாலிலுக்கும் பொலிஸை அது
அனுப்பிகு தயது. இருப்பினும் ஒரு சமூக ந்தவடிப்லபத் தடுப்பதற்கிதாக
அப்தபிதாது சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான முனனுரிலசு ஜனாதிபதி இமகு தயளித்திருந்த பேலை வழிவலககள்
அச்சட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிரெஞ்சு ஜன, இலதத்திதான இப்தபிதாது அவர்
மீண்டும் நிலேலைநிதாட்ட விரும்புகிிறைிதார். அவற்றில உள்ளடங்குபலவ:
● பணிகு தயிதாளர்கலளச் சட்டவிதட்டுள்ள பிரெிதாதசு ஜனாதிபதி இமிதாக தவலேலையிலிருந்து நீக்கி பிரெஞ்சு ஜனிதால
முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள் மீது ந்ததிதாழிேலைிதாளர் நீதிசு ஜனாதிபதி இமனிறைங்கள் விதிக்கும்
அபட்டுள்ள பிரெிதாதங்களுக்கு வட்டுள்ள பிரெம்பு நிர்உத்தரவாணையிப்பது. அபட்டுள்ள பிரெிதாத வட்டுள்ள பிரெம்லபக்
குலிறைப்பதிதா பிரெஞ்சு ஜனது ந்ததிதாழிேலைிதாளர் நீதிசு ஜனாதிபதி இமனிறைங்கலள பேலைவீ பிரெஞ்சு ஜனப்படுத்தும்:
முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள் அவர்களின வணிக ந்தசேலைவில "நிஜசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன அலேலைது
ஆழ்ந்த பிதாதிப்பினறி" அபட்டுள்ள பிரெிதாதங்கலள வழங்கி விட்டு, பணிகு தயிதாளர்கலள
சர்வசிதாதிதாட்டுள்ள பிரெஉத்தரவாணைசு ஜனாதிபதி இமிதாக தவலேலையிலிருந்து நீக்க பிதார்ப்பிதார்கள். Le Parisien
தகவலினபடி, அபட்டுள்ள பிரெிதாத வட்டுள்ள பிரெம்பிதாக சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான மூனறு சு ஜனாதிபதி இமிதாத சம்பளத்லதப்
பரிசீலித்து வருகிிறைிதார், இது இப்தபிதாலதகு தய அபட்டுள்ள பிரெிதாதசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன குலிறைந்தபட்சம்
ஆறு சு ஜனாதிபதி இமிதாத சம்பளம் எனபதில பிதாதிகு தயிதாகும். முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள் அவர்கள்
விருப்பம் தபிதாேலை தவலேலைக்கு ஆள் எடுப்பலதயும் நீக்குவலதயும்
அனுசு ஜனாதிபதி இமதிப்பதத இதன தநிதாக்கந்தசு ஜனாதிபதி இமனபது ந்ததளிவிதாக ந்ததரிகிிறைது.
●
ஒவ்ந்தவிதாரு
தனிப்பட்ட
நிறுவ பிரெஞ்சு ஜனங்கள்
ஒப்பந்தங்கலளப்
தபட்டுள்ள பிரெம்தபசுலகயில, துலிறைசிதார் ஒப்பந்த உடனபடிக்லககலளயும் சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
ததசிகு தய சு ஜனாதிபதி இமட்டத்திேலைிதா பிரெஞ்சு ஜன ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்ட விதிமுலிறைகலளயும்
மீறுவதற்கு உதவும். நிறுவ பிரெஞ்சு ஜனங்கள் தற்தபிதாது ந்ததிதாழிேலைிதாளர்களுக்கு
அதிக அனுகூேலைசு ஜனாதிபதி இமிதாக சு ஜனாதிபதி இமட்டுதசு ஜனாதிபதி இம ஒப்பந்தங்கலள தபட்டுள்ள பிரெம்தபச முடியும்.
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாலஉத்தரவாணை, இந்த ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்டசு ஜனாதிபதி இமதசிதாதிதா
அல பிரெஞ்சு ஜனத்லதயும் முகவரிகு தயற்ிறை கடிதசு ஜனாதிபதி இமிதாக சு ஜனாதிபதி இமிதாற்றிவிடும் எனபதிதால, அலத
ந்தகிதாண்டு நிறுவ பிரெஞ்சு ஜனங்கள் ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கலள மிட்டுள்ள பிரெட்டேலைிதாம் எனபததிதாடு,
ந்ததிதாழிற்சிதாலேலை
சு ஜனாதிபதி இமட்டத்திேலைிதா பிரெஞ்சு ஜன
உடனபடிக்லககளும்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
ததசிகு தயளவிேலைிதா பிரெஞ்சு ஜன உடனபடிக்லககளும் உத்தட்டுள்ள பிரெவிதாதம் அளிக்கினிறை பிரெஞ்சு ஜன
எனறு கூறிக் ந்தகிதாண்தட ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கள் குலிறைந்த சம்பள
ஒப்பந்தங்கலள ஏற்கிதாவிட்டிதால அவர்களது தவலேலைகள் பறிதபிதாகுந்தசு ஜனாதிபதி இம பிரெஞ்சு ஜன
அச்சுறுத்தேலைிதாம்.
● ஒப்பந்தங்கலள முனலவக்கும் முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள், ஒப்பந்தங்கலள
ஏற்றுக் ந்தகிதாள்ளேலைிதாசு ஜனாதிபதி இமிதா தவண்டிதாசு ஜனாதிபதி இமிதா எனபதன மீது ஆலேலைகளில
ந்ததிதாழிேலைிதாளர்களிலடதகு தய ஒரு விதாக்ந்தகடுப்பு நடத்த தகிதாருவதற்கு,
இவற்றிக்கு ந்ததிதாழிற்சங்கங்களின எதிர்ப்பு இருந்திதால, அதற்கிலடயிலும்
ஒருசிேலை ந்ததிதாழிற்சங்கவிதாதிகள் சு ஜனாதிபதி இமட்டுசு ஜனாதிபதி இமிதாவது ஆதட்டுள்ள பிரெவளிப்பதற்கு உதவும்.
பிட்டுள்ள பிரெிதானசில பட்டுள்ள பிரெந்த ந்தபரும்பிதானலசு ஜனாதிபதி இமகு தயிதாக தபிதாலி ந்ததிதாழிற்சங்கங்கள்
(yellow unions) இருக்கினிறை நிலேலையில, இது ஒப்பந்தங்கலளக்
கட்டலளயிடுவதற்கும், சிறுபிதானலசு ஜனாதிபதி இம ஆதட்டுள்ள பிரெலவப் ந்தபறுவதற்கும்,
பின பிரெஞ்சு ஜனர் ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கலள தநிதாக்கி ஒப்பந்தத்லத ஏற்கிறீர்களிதா
அலேலைது தவலேலைகலள இழக்கிறீர்களிதா எ பிரெஞ்சு ஜன தகிதாருவதற்கும்
நலடமுலிறைகு தயளவில முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்களுக்கு உதவிகு தயிதாக அலசு ஜனாதிபதி இமயும்.

சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான ஆதரிக்கும் ஏல பிரெஞ்சு ஜனகு தய முனந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிவுகள் ஐதட்டுள்ள பிரெிதாப்பிதாவின
ஏல பிரெஞ்சு ஜனகு தய இடங்களில உள்ள சமூக-விதட்டுள்ள பிரெிதாத சட்டசு ஜனாதிபதி இமதசிதாதிதாக்கலள
உள்ளீர்த்துள்ளது, அதுவும் குறிப்பிதாக தஜர்சு ஜனாதிபதி இமனியின சமூக ஜ பிரெஞ்சு ஜனநிதாகு தயக
கட்சி திணித்த 2010 திட்டநிட்டுள்ள பிரெேலைிதா பிரெஞ்சு ஜன ஹிதார்ட்ஸ் IV சட்டங்கலளச்
சிதார்ந்துள்ள பிரெஞ்சு ஜன. இதில, அட்டுள்ள பிரெசு நிதிகு தயளிக்கும் ஓய்வூதிகு தயங்களுக்கிதா பிரெஞ்சு ஜன
உரிலசு ஜனாதிபதி இமலகு தய நீக்குவலத தநிதாக்கிகு தய ஒரு படிகு தயிதாக ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கலளத்
தனிகு தயிதார் ந்ததிதாகுப்பு ஓய்வூதிகு தய திட்டங்களுக்குள் தள்ளுவது,
தவலேலைவிதாய்ப்பினலசு ஜனாதிபதி இம சலுலககள் தகிதாருலகயில ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கள் மீது
கடுலசு ஜனாதிபதி இமகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜன சரிபிதார்ப்புகலள திணிப்பது ஆகிகு தயலவ உள்ளடங்கும்.
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான நிர்விதாகம் பிட்டுள்ள பிரெிதானலச "நவீ பிரெஞ்சு ஜனப்படுத்தும்" திட்டத்தின பிதாகசு ஜனாதிபதி இமிதாக,
குறிப்பிதாக ந்தபண்களின உரிலசு ஜனாதிபதி இமகலளப் பிதாதுகிதாக்க இந்த ந்தகிதாள்லககள்
தநிதாக்கம் ந்தகிதாண்டுள்ளது எனிறை பிதாசிதாங்குத்த பிரெஞ்சு ஜனத்துடன, இத்தலககு தய
முனந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிவுகலளக் ந்தகிதாண்டு வட்டுள்ள பிரெ முகு தயற்சித்து வருகிிறைது. பிட்டுள்ள பிரெிதானசின
ந்தவவ்தவறு சு ஜனாதிபதி இமகப்தபறு கிதாேலை விடுப்பு திட்டங்கள் அல பிரெஞ்சு ஜனத்தும்
ஒருங்கிலஉத்தரவாணைக்கப்பட இருக்கினிறை பிரெஞ்சு ஜன, ஒரு முனந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிவினபடி, இவற்றின
உள்ளம்சங்கள்
"மிகவும்
ஆதிதாகு தயகட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன
திட்டத்திற்தகற்ப
சு ஜனாதிபதி இமிதாற்ிறைப்படும்."
முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள்
ந்தபண்கலளப்
பிதாட்டுள்ள பிரெபட்சசு ஜனாதிபதி இமிதாக
நடத்தக்கூடிதாது எனபலத தசிதாதிப்பதற்கிதாக எனறு கூறி, அங்தக
ந்ததிதாழிலிடங்களில திடீர் ஆய்வுகள் தசு ஜனாதிபதி இமற்ந்தகிதாள்ளப்படும்.
ஆ பிரெஞ்சு ஜனிதால இதுந்தவிதாரு பிற்தபிதாக்குத்த பிரெஞ்சு ஜனசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன தசு ஜனாதிபதி இமிதாசடிகு தயிதாகும். இந்த
சட்டசு ஜனாதிபதி இமதசிதாதிதா,
ந்தபண்
ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கள்
உட்பட
அல பிரெஞ்சு ஜனத்து
ந்ததிதாழிேலைிதாளர்கலளயும்
முதேலைிதாளிசு ஜனாதிபதி இமிதார்கள்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
அட்டுள்ள பிரெசின
கட்டலளகளுக்கு உட்படுத்தும் ஒரு பிதாரிகு தய பினதநிதாக்கிகு தய படிகு தயிதாகும்.
ஆண்-ந்தபண் சசு ஜனாதிபதி இமத்துவம் குறித்து கூிறைப்படும் இந்த முனந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிவுகளில,
ந்ததிதாழிலிட சு ஜனாதிபதி இமத சுதந்திட்டுள்ள பிரெம் மீது ஜ பிரெஞ்சு ஜனநிதாகு தயக-விதட்டுள்ள பிரெிதாத கட்டுப்பிதாடுகலளயும்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும் "சு ஜனாதிபதி இமதம் சு ஜனாதிபதி இமிதாறுவதற்கிதா பிரெஞ்சு ஜன" தலட ஆகிகு தயலவ உள்ளடங்கி உள்ள பிரெஞ்சு ஜன
எனிறை உண்லசு ஜனாதிபதி இமகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜனது, ஓர் அச்சுறுத்தேலைிதா பிரெஞ்சு ஜன அறிகுறிகு தயிதாகும்: இலவ
முக்கிதாடு இட்ட முஸ்லீம் ந்தபண்கலள தவலேலையிலிருந்து நீக்கவும்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும் ந்தபிதாதுவிதாக முஸ்லீம்-விதட்டுள்ள பிரெிதாத ந்தவறுப்பு சு ஜனாதிபதி இமற்றும் தபிதார்-ஆதட்டுள்ள பிரெவு
உஉத்தரவாணைர்வுகலள ஊட்டி வளர்க்கவும் பகு தயனபடுத்தப்படேலைிதாம்.
1991 இல ஸ்ட்டுள்ள பிரெிதாலினிசத்திதால தசிதாவிகு தயத் ஒனறிகு தயம் கலேலைக்கப்பட்ட
பின பிரெஞ்சு ஜனர் ந்ததிதாடங்கி, 2008 தவிதால ஸ்ட்ரீட் ந்தபிதாறிவுக்குப் பின பிரெஞ்சு ஜனர்
தீவிட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமலடந்த ஐதட்டுள்ள பிரெிதாப்பிகு தய ஒனறிகு தய சிக்க பிரெஞ்சு ஜன நடவடிக்லக முல பிரெஞ்சு ஜனவும்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
முதேலைிதாளித்துவ
ந்தநருக்கடியும்,
ஜ பிரெஞ்சு ஜனநிதாகு தயக
ஆட்சி
வடிவங்களுக்குக் குழிபறித்து வருகினிறை பிரெஞ்சு ஜன.
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான நிர்விதாகம் முனந்தசு ஜனாதிபதி இமிதாழிந்து வரும் தவலேலைத்திட்டத்லத
நிலிறைதவற்ிறை எந்தந்தவிதாரு உரிலசு ஜனாதிபதி இம கட்டலளயும் இலலேலை. அதன
மிகவும்
சர்ச்லசக்குரிகு தய
வழிவலககள்
இலேலைிதாசு ஜனாதிபதி இமதேலைதகு தய
கூட
ந்ததிதாழிேலைிதாளர் சட்டம் ஆழசு ஜனாதிபதி இமிதாக சு ஜனாதிபதி இமக்களிலடதகு தய சு ஜனாதிபதி இமதிப்பிழந்துள்ளது;
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானின ந்தகிதாள்லககலள ந்தநறிப்படுத்த உதவிகு தய, தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சியின முன பிரெஞ்சு ஜனிதாள் ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி பிட்டுள்ள பிரெிதானசுவிதா தஹிதாேலைிதாண்டின
ந்தபிதாருளிதாதிதாட்டுள்ள பிரெ ந்தகிதாள்லக ந்தவறும் 4 சதவீத ஒப்புதல விகிதத்லததகு தய
ந்தபற்றிருந்தது. ஆழசு ஜனாதிபதி இமிதாக சு ஜனாதிபதி இமதிப்பிழந்துள்ள நவ-பிதாசிசவிதாத தவட்பிதாளர்
சு ஜனாதிபதி இமரீன லு ந்தபனல பிரெஞ்சு ஜன எதிர்ந்தகிதாண்டிருந்ததிதால, ந்தபரிதும் தவறுவழியினறி
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான ததர்தலில ந்தவனிறை பின பிரெஞ்சு ஜனர், இப்தபிதாது சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதானும்
அதததபிதானிறைந்தவிதாரு திட்டத்லததகு தய முனந்த பிரெஞ்சு ஜனடுத்து வருகிிறைிதார்.
தட்டுள்ள பிரெிதாத்ஸ்லசலட் வங்கியின ஒரு முன பிரெஞ்சு ஜனிதாள் முதலீட்டு வங்கிகு தயிதாளட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான, வங்கிகளின மூர்க்கசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன கட்டலளகலள திணிக்க தநிதாக்கம்
ந்தகிதாண்டுள்ளிதார். தஹிதாேலைிதாண்டின ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி பதவிக்கிதாேலைத்தின கீழ்,
ந்ததிதாழிேலைிதாளர்களின விதாழ்க்லக தட்டுள்ள பிரெங்கள் வீழ்ச்சி அலடந்திருந்த
நிலேலையில, லிலலிகு தயிதான ந்தபத்திதானகூர் (Liliane Bettencourt) சு ஜனாதிபதி இமற்றும் பிலிப்
அர்த பிரெஞ்சு ஜனிதாலட் (Philippe Arnault) தபிதானிறை உகு தயர்சு ஜனாதிபதி இமட்ட பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
பிலலிகு தய பிரெஞ்சு ஜனர்களின ந்தசலவ வளதசு ஜனாதிபதி இமிதா அண்மித்து இட்டுள்ள பிரெட்டிப்பிதா பிரெஞ்சு ஜனது.

ஆ பிரெஞ்சு ஜனிதால உேலைக ந்தபிதாருளிதாதிதாட்டுள்ள பிரெம் இப்தபிதாதும் ந்தநருக்கடியில சிக்கியுள்ள
நிலேலையில, சு ஜனாதிபதி இமற்றும் பிட்டுள்ள பிரெிதானசின ந்தபிதாருளிதாதிதாட்டுள்ள பிரெ நிலேலைலசு ஜனாதிபதி இமயும் உேலைக
வர்த்தகத்தில அதன பேலைமும் ந்ததிதாடர்ந்து சரிந்து வரும் நிலேலையில,
ஆளும் வர்க்கம் ந்ததிதாழிேலைிதாளர்களிடம் இருந்து இனனும் அதிகளவில
பஉத்தரவாணைத்லதப் பறித்து, அலத ந்தபரும் ந்தசலவந்தர்களின கட்டுள்ள பிரெங்களில
ஒப்பலடக்க தீர்சு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜனகட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதாக உள்ளது.
வங்கிகளின கட்டலளலகு தய முனந்த பிரெஞ்சு ஜனடுப்பதற்கிதாக 1940 களுக்குப்
பின பிரெஞ்சு ஜனர், பிட்டுள்ள பிரெிதானசில பிதார்த்திட்டுள்ள பிரெிதாத ஒடுக்குமுலிறை வடிவங்கலள ஏற்க
விரும்பும் முற்றிலும் ஈவிட்டுள்ள பிரெக்கசு ஜனாதிபதி இமற்ிறை அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கத்திற்கு எதிட்டுள்ள பிரெிதாக
ந்ததிதாழிேலைிதாள வர்க்கம் ஓர் அட்டுள்ள பிரெசிகு தயல தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டத்லத முகங்ந்தகிதாடுக்கிிறைது.
புதிகு தய நிர்விதாகம் பிதாரிகு தய சு ஜனாதிபதி இமக்கள் எதிர்ப்லப முகங்ந்தகிதாடுக்கிிறைது எனபது
அதற்கு நனிறைிதாக ந்ததரியும் எனபததிதாடு, அது தவலேலைநிறுத்தங்கள்
சு ஜனாதிபதி இமற்றும் தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்கலள நசுக்க விரிவிதார்ந்த திட்டங்கலளச் ந்தசய்து
வருகிிறைது.
சு ஜனாதிபதி இமரீன லு ந்தபன ந்தவனறிருந்திதால நலடமுலிறைப்படுத்துவதற்கிதாக,
ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி ததர்தலகளுக்குப் பின பிரெஞ்சு ஜனர் ஓர் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்கிதா பிரெஞ்சு ஜன
திட்டங்கலள தசிதாசலிஸ்ட் கட்சி ந்தசய்திருந்ததிதாக கடந்த விதாட்டுள்ள பிரெம் ஊடக
ந்தசய்தி ந்தவளிகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜனது. இருப்பினும் அதன உள்தநிதாக்கம் லு ந்தபனல பிரெஞ்சு ஜன
பதவிதகு தயிறைிதாசு ஜனாதிபதி இமல தடுப்பதலேலை, சு ஜனாதிபதி இமிதாிறைிதாக பிதாசிசத்திற்கு எதிட்டுள்ள பிரெிதா பிரெஞ்சு ஜன எதிர்ப்பு
தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாட்டங்கலள நசுக்குவதும் சு ஜனாதிபதி இமற்றும் லு ந்தபன மீது ஒரு தசிதாசலிஸ்ட்
கட்சி
அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கத்லத
நிறுத்தி
வழலசு ஜனாதிபதி இமகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜன
நிதாடிதாளுசு ஜனாதிபதி இமனிறை
நலடமுலிறைகலள நீக்குவதத அதன தநிதாக்கசு ஜனாதிபதி இமிதாக இருந்தது.
வட்டுள்ள பிரெவிருக்கினிறை
உள்துலிறை
அலசு ஜனாதிபதி இமச்சர்
ந்தஜட்டுள்ள பிரெிதார்
ந்தகிதாந்தேலைிதாம்
ந்தவள்ளிகு தயனறு கூறுலகயில அவர் அவசட்டுள்ள பிரெகிதாேலை ந்தநருக்கடி நிலேலைலகு தய
மீளிதாய்வு ந்தசய்கு தயவிருப்பதிதாகவும், ஆ பிரெஞ்சு ஜனிதால தற்தபிதாலதகு தய கிதாேலைிதாவதி
தததிகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜன ஜ ஜூலேலை 15 ஐ மீண்டும் நீடிப்பலத அவர் ஆதரிப்பதிதாகவும்
ந்ததரிவித்திதார். “அவசட்டுள்ள பிரெகிதாேலை ந்தநருக்கடி நிலேலைலகு தய ஏததனும் ஒரு
புள்ளியில நிதாம் முடிவுக்குக் ந்தகிதாண்டு வந்து திதான ஆக தவண்டுந்தசு ஜனாதிபதி இம பிரெஞ்சு ஜன
நிதான நில பிரெஞ்சு ஜனக்கிதிறைன. ஆ பிரெஞ்சு ஜனிதால இப்தபிதாது சரிகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜன தநட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதா? அட்டுள்ள பிரெசிதாங்கம்
உருவிதாக்கிகு தய பின பிரெஞ்சு ஜனர் சரிகு தயிதா பிரெஞ்சு ஜன தநட்டுள்ள பிரெசு ஜனாதிபதி இமிதாக இருக்கிதாது,” எனறு
ந்தகிதாந்தேலைிதாம் RTL க்குத் ந்ததரிவித்திதார்.
அவசட்டுள்ள பிரெகிதாேலை ந்தநருக்கடி நிலேலையின கீழ் ஆர்ப்பிதாட்டங்களுக்கு
தலடவிதிப்பது, ஏததச்சதிகிதாட்டுள்ள பிரெ லகது நடவடிக்லககள், ந்தபிதாலிுக்கும் பொலிஸைிதால
வீட்டுக்கிதாவலில
லவக்கப்படுவது
ஆகிகு தயவற்லிறைக்
ந்தகிதாண்டு
அட்டுள்ள பிரெசிகு தயேலைலசு ஜனாதிபதி இமப்புரீதியில பிதாதுகிதாக்கப்பட்ட தவலேலைநிறுத்த சு ஜனாதிபதி இமற்றும்
தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாடுவதற்கிதா பிரெஞ்சு ஜன ந்ததிதாழிேலைிதாளர்களது உரிலசு ஜனாதிபதி இமகலள இேலைக்கில லவக்க
முடியும். பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு முதேலைிதாளித்துவ வர்க்கம் இட்டுள்ள பிரெண்டிதாம் உேலைக
தபிதாருக்குப் பின பிரெஞ்சு ஜனர் அது அளித்திருந்த விதாக்குறுதிகலள, அதிதாவது
நிதாஜி ஆக்கிட்டுள்ள பிரெமிப்லப குஉத்தரவாணைிதாம்சப்படுத்தும் விதத்தில ஒருதபிதாதும்
எததச்சதிகிதாட்டுள்ள பிரெத்திற்கு திரும்புவதிலலேலை சு ஜனாதிபதி இமற்றும் உலழக்கும் சு ஜனாதிபதி இமக்களின
மீது கட்டுப்பிதாடினறி ஒடுக்குவதற்குத் திரும்புவதிலலேலை எனிறை
விதாக்குறுதிகலள அது லகத்துிறைக்கிிறைது எனறு இலத கூிறைேலைிதாம்.
இந்த நிலேலைலசு ஜனாதிபதி இம, சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான சு ஜனாதிபதி இமற்றும் சு ஜனாதிபதி இமரீன லு ந்தபனனுக்கு இலடயிதகு தய
இட்டுள்ள பிரெண்டிதாம் சுற்று ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி ததர்தலேலை புிறைக்கணிப்பதற்கு பிந்தட்டுள்ள பிரெஞ்சு
தசிதாசலிச சசு ஜனாதிபதி இமத்துவக் கட்சி (Parti de l’égalité socialiste - PES) விடுத்த
அலழப்லப சரிந்தகு தய பிரெஞ்சு ஜன நிரூபிக்கிிறைது. லு ந்தபனனுக்கு சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான ஒரு
சு ஜனாதிபதி இமிதாற்றீடு
கிலடகு தயிதாது
எனறும்,
எந்தந்தவிதாரு
ஜ பிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி
ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டிதாலும் அவரின திதாக்குதலகலள ந்ததிதாழிேலைிதாள
வர்க்கம் எதிர்த்து தபிதாட்டுள்ள பிரெிதாடும் வலகயில அட்டுள்ள பிரெசிகு தயலரீதியில சுகு தயிதாதீ பிரெஞ்சு ஜனசு ஜனாதிபதி இமிதா பிரெஞ்சு ஜன
ஒரு புட்டுள்ள பிரெட்சிகட்டுள்ள பிரெ முனத பிரெஞ்சு ஜனிதாக்லக வழங்குவதத முக்கிகு தய பிட்டுள்ள பிரெச்சில பிரெஞ்சு ஜன எனறும்
PES
விதாதிட்டது.
இந்த
நிலேலைப்பிதாடுகள்
சு ஜனாதிபதி இமக்தட்டுள்ள பிரெிதான
ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டதற்கு பின பிரெஞ்சு ஜனர் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

