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பிரரான்சில் மக்மக்ரரரானின் ின் தனராழில்
உத்னரவராணாணைகள: சர்வமக்ரனச சமூக
எதிர்-புரட்சியில் ஒரு புதிய கட்டம
Alex Lantier,
தொழழிலழளர்களள வவேளலயிலிருந்து நீக்குவேது, வவேளல வநேரங்களள நீடிப்பது,
சம்பளம் மற்றும் சமூக நேல சலுளககளள தவேட்டுவேது என முொலழளிகளுக்கு
ொள தடைையழக இதுவேளர இருந்ொ சகல சட் தடைபூர்வே ொள தடைகளளயும் நீக்கும்
வநேழக்கில, பிதரஞ்சு ஜனழதிபதி இமழனுவேல மக்வரழன் அரசழங்கம் க தடைந்ொ
வேழரம் நேழட்டின் தொழழில விதிமுள விதிமுறைகளளத் திரும்ப எழுதும் அொன்
திட் தடைங்களளக் விவேரித்ொது.
தவேடிப்பழர்ந்ொ உலகளழவிைய விளளவுகளு தடைன், மக்வரழன், தொழழிலழள
வேர்க்கத்து தடைனழன ஒரு வேரலழற்று வமழொளல ஆரம்பித்து ளவேத்துள்ளழர்.
கருத்துக்கணிப்பில அவேர் தசலவேழக்கு விகிொம் அவேர் வொர்ந்தொடுக்கப்பட்டு
தவேறும் நேழன்கு மழொங்களில சுமழர் 30 வீொம் வீழ்ச்சி அள தடைந்துள்ளது, அவேரது
தகழள்ளககள் தொழழிலழளர்கள் மற்றும் இளளஞர்களிள தடைவைய ஆழ்ந்ொ
எதிர்ப்ளப முகங்தகழடுக்கின் விதிமுறைன.
அதமரிக்க ஆளும் உையரடுக்கு மருத்துவேக் கவேனிப்ப, தபழதுக்கலவி மற்றும்
பி விதிமுறை முக்கிைய சமூக திட் தடைங்களள தவேட்டி வேருகின் விதிமுறை நிளலயில, ஐவரழப்பிைய
ஒன்றிையம் கிரீஸின் சிரிசழ அரசழங்கத்து தடைன் (“தீவிர இ தடைது கூட் தடைணி”)
மற்த விதிமுறைழரு பழரிைய சிக்கன நே தடைவேடிக்ளககள் தொழ தடைர்பழக வபரம்வபசி வேருகின் விதிமுறை
நிளலயில, சர்வேவொச அளவில ஆளும் வேர்க்கம் பிரழன்ளச ஒரு முக்கிைய
பரிவசழொளன களமழக பழர்க்கி விதிமுறைது. பிரழன்சின் 1968 வம-ஜூன் தபழது
வவேளலநிறுத்ொ தவேடிப்ப உலகளவில பரட்சிகர வபழரழட் தடைங்களள தூண்டிையளொ
அது நிளனவுகூர்கி விதிமுறைது. 1930 களின் தபருமந்ொநிளலக்குப் பிந்ளொைய
ொற்வபழளொைய இந்ொ மிக ஆழமழன முொலழளித்துவேத்துவே தநேருக்கடிக்கு
இள தடைவைய, ஆளும் உையரடுக்கு மக்வரழனின் தசையலதிட் தடைத்திற்கு எழும் பழரிைய
எதிர்ப்பின் குரலவேளளளைய தநேரிக்க தீர்மழனகரமழக உள்ளது.
“நிஜமழன வமழொல தொழ தடைங்குகி விதிமுறைது: திரு மக்வரழனுக்கும் தொழழில
விதிமுள விதிமுறைகளுக்கும் இள தடைவைய" என்று ொளலப்பிட் தடை ஒரு ொளலையங்கத்தில, நிய
வையழர்க் ள தடைம்ஸ, “வபரழளச தகழண் தடை முொலழளித்துவேவேழதிகளுக்கு எதிரழக
நிரந்ொர பழதுகழப்ப வொளவே என் விதிமுறை தொழழிலழளர்களின் எண்ணப்வபழக்ளக"
கண்டித்து, 107 ஆண்டுகள் பழளமையழன அச்சட் தடைம் நீக்கப்ப தடை வவேண்டுதமன
வகழரிையது.
பிரழன்சில, “குள விதிமுறைந்ொபட்சம் ஒரு கழல நூற் விதிமுறைழண்டு கழலமழக, அடிப்பள தடை
சீர்திருத்ொத்திற்கழன
ஒவ்தவேழரு
முையற்சியும்,
மிகப்தபரிைய
மற்றும்
சிலவவேளளகளில
வேன்முள விதிமுறைையழன
தொழழிற்சங்க
ஆர்ப்பழட் தடைங்களழல
வொழலவிகண் தடைது” என் விதிமுறை உண்ளம குறித்து பலம்பிைய அத்ொளலையங்கம், “…
திரு. மக்வரழனும் மற்றும் அவேர் அரசழங்கமும் தொழழிலழளர் சீர்திருத்ொத்ளொக்
தகழண்டு சரிையழன பழளொளைய அளமத்துள்ளனர், அவேர்கள் அவொ வபழக்கில
தசலல வவேண்டும்,” என் விதிமுறைது.
வஜர்மனியின் Die Welt பத்திரிளக, “உண்ளமயிவலவைய, நேழம் ஒரு மிகப்தபரிைய
வபழரழட் தடைத்தின் ஆரம்ப கட் தடைத்தில இருப்பளொப் வபழல உணர்கிவ விதிமுறைழம்" என் விதிமுறை
அொன் கட்டுளரயில, “ையழர் தவேலவேழர்கள் என்பது ையழருக்கும் தொரிையழது"
என்று கவேளல தவேளியிட் தடைது தடைன், மக்வரழன் ஒரு தீர்க்கமழன வமழொலின் மீது
அளனத்ளொயும் பணையம் ளவேக்க வவேண்டியிருக்கும் என்றுளரத்ொது.
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மக்வரழனுக்கு "இப்வபழது ஒரு வேரலழற்று சந்ொர்ப்பம் கிள தடைத்துள்ளது.
அவேருக்கு இரண் தடைழவேது சந்ொர்ப்பம் கிள தடைக்கழமல வபழகலழம்,” என்று அது
எழுதிையது.
தொழழிலழள வேர்க்கம் அொன் அடிப்பள தடை சமூக மற்றும் ஜனநேழையக
உரிளமகளள அழிப்பொற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட் தடை ஒரு நேனவுபூர்வேமழன மற்றும்
ஈவிரக்கமற் விதிமுறை எதிரிையழக மக்வரழனின் நிர்வேழகத்ளொக் கழண்கி விதிமுறைது . இந்ொ
அரசழங்கத்ளொ எதிர்த்து, அளொ நீக்குவேளொ வகழருவேவொ தொழழிலழளர்கள்
ொங்களின்
உரிளமகளள
பழதுகழப்பொற்கழன
ஒவர
வேழிையழகும்.
உத்ொரவேழளணகளுக்கு
எதிரழக
ஆரம்ப
வபழரழட் தடைங்களுக்கு
அளழப்பவிடுக்கப்பட்டுள்ளன என் விதிமுறைழலும், மக்வரழனுக்கு எதிரழன ஒரு
வபழரழட் தடைத்தின் பரட்சிகர விளளவுகளளக் குறித்து தொழழிலழளர்கள் தொளிவேழன
பரிொலில இருக்க வவேண்டும், அொழவேது ஒரு பதிைய, சர்வேவொச மூவலழபழையமும்
அரசிையல ொளலளமயும் அவேர்களுக்கு அவேசிையமழக உள்ளது.
ஒரு முன்னழள் முொலீட்டு வேங்கிையழளரழன மக்வரழன், தவேளிப்பள தடைையழகவவே
மக்களள
அவேமதித்து
தசன்று
தகழண்டிருக்கி விதிமுறைழர்.
அவேரது
உத்ொரவேழளணகளழனது, க தடைந்ொ ஆண்டு பழரிைய வபழரழட் தடைங்களின் முன்வன
ஜனழதிபதி பிரழன்சுவேழ வ்ழலழண்டின் முந்ளொைய வசழசலிஸட் கட்சி
அரசழங்கம் அொன் பரந்ொளவிலழன மக்கள்விவரழொ தொழழிற்சட் தடைத்திலிருந்து
திரும்ப தபற் விதிமுறை நே தடைவேடிக்ளககளள சர்வேசழொழரணமழக மறுஅறிமுகம்
தசய்கின் விதிமுறைன. வவேளல பழதுகழப்பின்ளம, நீதிையற் விதிமுறை வவேளலநீக்கங்களுக்கழன
அபரழொங்களுக்கு வேரம்ப நிர்ணயித்ொல ஆகிையவேற்று தடைன் பதிைய தொழழில
ஒப்பந்ொங்களள அறிமுகப்படுத்துவேது மற்றும் தொழழில விதிமுள விதிமுறைகளள மீறி
ொனித்ொனி நிறுவேன மட் தடைத்தில தொழழிலவேழங்குனர்களும் தொழழிற்சங்கங்களும்
ஒப்பந்ொங்களள வபரம்வபச அனுமதிப்பது ஆகிையளவேயும் இவேற்றில
உள்ள தடைங்கும்.
தொழழிற்சங்கங்கள்
மற்றும்
அவேற்றின்
அரசிையல
கூட் தடைழளிகளின்
உ தடைந்ளொத்ொன்ளமளையயும் அத்வொழடு அவேற்றின் திவேழலநிளலளமளையயும்
மக்வரழன் சழர்ந்துள்ளழர். பிரழன்சின் அவேசரகழல நிளலயின் கீழ், ஒரு பழரிைய
தபழலிஸ ஒடுக்குமுள விதிமுறை மற்றும் வபழரழட் தடைங்களுக்கு ொள தடை விதிப்பொற்கழன
வசழசலிஸட் கட்சியின் அச்சுறுத்ொலகளுக்கு இள தடையிலும் க தடைந்ொ ஆண்டு நே தடைந்ொ
வபழரழட் தடைங்களிலிருந்து, வசழசலிஸட் கட்சி இந்ொ நே தடைவேடிக்ளககளள
நேள தடைமுள விதிமுறைப்படுத்ொழது என் விதிமுறை மதிப்பற் விதிமுறை வேழக்குறுதிகளின் அடிப்பள தடையில,
தொழழிற்சங்கங்கள் பின்வேழங்கிக்தகழண் தடைன.
இந்ொ ஆண்டு வொர்ொலகளில வசழசலிஸட் கட்சி தபழறிந்ொ பின்னர், அொன்
ஆொரவு தடைன் வொர்ந்தொடுக்கப்பட் தடை மக்வரழன், ஐவரழப்பிைய ஒன்றிையம் மற்றும்
முொலழளித்துவே வேர்க்கத்தின் வவேளலத்திட் தடைத்ளொ ஈவிரக்கமின்றி திணித்து
வேருகி விதிமுறைழர். பிதரஞ்சு நிதியிையல தசலவேந்ொ ொட்டுக்களின் தசலவேழக்கழன
கன்ளனகள், வபர்லின் உ தடைனழன ஓர் ஆக்வரழஷ இரழணுவே கூட் தடைணிக்கழன
திட் தடைங்களு தடைன் ட்ரம்ப் வொர்ந்தொடுக்கப்பட் தடைொற்கு விள தடையிறுத்துள்ளன, 20 ஆம்
நூற் விதிமுறைழண்டில ஐவரழப்பழவில தொழழிலழள வேர்க்கத்ொழல தவேன்த விதிமுறைடுக்கப்பட் தடை
சமூக உரிளமகளள அழிப்பொன் மூலமழக இொற்கு நிதி வேழங்கப்ப தடை உள்ளன.

தபரும் பணக்கழரர்களள வநேழக்கி பணம் மளழதையன குவிக்கப்படும்
அவொவவேளளயில, தொழழிலழளர்கள் பளழைய ொசழப்ொங்களுக்கு பின்னுக்குத்
ொள்ளப்ப தடை உள்ளனர்.
அவேரது தொழழிலழளர்-விவரழொ உத்ொரவேழளணகளள அறிவிப்பொற்கு ஒருசில
நேழட்களுக்கு முன்னர், மக்வரழன் ஓர் உளரயில, இரழணுவேத்ளொ மிகப்
தபரிையளவில கட்டிதையழுப்ப அளழப்பவிடுத்து அறிவிக்ளகயில, க தடைந்ொ 70
ஆண்டுகளழக ஐவரழப்பழவில மிகப்தபரிைய வபழர் எதுவும் இலளல என்பது ஒரு
"விதிவிலக்கு": “இந்ொ அச்சுறுத்ொல நேம் வேழயிற்படியில நிற்கி விதிமுறைது, நேமது
கண் தடைத்ளொ வபழர் அச்சுறுத்துகின் விதிமுறைது” என் விதிமுறைழர்.
1905 ரஷ்ைய பரட்சிையழல தூண்டிவி தடைப்பட்டு ஐவரழப்பழ எங்கிலும் நே தடைந்ொ
வவேளலநிறுத்ொங்களின்
அளலக்கு
விள தடையிறுப்பழக
1910
இல
நிள விதிமுறைவவேற் விதிமுறைப்பட் தடை பிதரஞ்சு தொழழில விதிமுள விதிமுறைகவள, இரழணுவேவேழொ
ொழக்குொலின் முொல இலக்கழக உள்ளது. அளனத்திற்கும் வமலழக 1917
அக்வ தடைழபர் பரட்சியின் அடிப்பள தடையில, 20 ஆம் நூற் விதிமுறைழண்டில ஐவரழப்பிைய
தொழழிலழள வேர்க்கத்திற்கு வேழங்கப்பட் தடை சகல சமூக விட்டுக்தகழடுப்பகளும்,
அழிப்பிற்கழக இலக்கில ளவேக்கப்பட்டுள்ளன. மக்வரழனின் அளமச்சர்கள்
மருத்துவேக் கழப்பீடு, ஓய்வூதிையங்கள் மற்றும் கலவிளைய அழிப்பொற்கழன
திட் தடைங்களளயும், அவொவவேளளயில பழதுகழப்ப வேரவு-தசலவு திட் தடை தசலவில
பிலலிையன்களள அதிகரிப்பது குறித்தும், தசழத்து வேரிகளில (Tax on Wealth –
ISF) தவேட்டுக்களளயும் அறிவித்து வேருகின் விதிமுறைனர்.
2008 வவேழல ஸட்ரீட் தபழறிவுக்கு விள தடையிறுப்பழக முொலழளித்துவே வேர்க்கம்
வேங்கிகளுக்குள் ட்ரிலலிையன் கணக்கழன யவரழக்களள பழய்ச்ச தொழ தடைங்கி
அண்மித்து ஒரு ொசழப்ொத்திற்குப் பின்னர், தொழழிலழளர்களின் அடிப்பள தடை சமூக
வொளவேகளுக்குப் பணமிலளல என்று கூ விதிமுறைப்படும் வேழொம், ஓர் இழிவேழன
தபழய்ையழகும். வசழசலிஸட் கட்சியின் தொழழிற்சட் தடைத்திற்கு எதிரழன க தடைந்ொ
ஆண்டு வபழரழட் தடைம் எடுத்துக்கழட்டிையளொப் வபழல, அடிப்பள தடை சமூக
உரிளமகளின் பழதுகழப்ப என்பது, அரசழங்கத்து தடைனழன ஒரு வமழொலழக
வவேகமழக தீவிரமள தடையும். பிதரஞ்சு தொழழிலழளர்கள் ஒரு தொழழிற்சங்க
வபழரழட் தடைத்ளொ அலல ஓர் அரசிையல வபழரழட் தடைத்ளொ முகங்தகழடுக்கின் விதிமுறைனர்,
இளொ அவேர்கள் ஐவரழப்பழ எங்கிலும் மற்றும் சர்வேவொச அளவில உள்ள
அவேர்களின் வேர்க்க சவகழொர சவகழொரிகளு தடைனழன ஒரு தபழதுவேழன பரட்சிகர
வபழரழட் தடைத்தினூ தடைழக மட்டுவம தொழடுக்க முடியும்.
தொழழிற்சட் தடை
உத்ொரவேழளணகளுக்கு
எதிரழக
வபழரழ தடை
முையலும்
தொழழிலழளர்கள், ஏகழதிபத்திைய வபழர் மற்றும் “பையங்கரவேழொத்திற்கு எதிரழன
வபழர்” என் விதிமுறை தபழய்களள எதிர்க்க நிர்பந்திக்கப்படுவேழர்கள். லிபிைய மற்றும்
சிரிைய வபழர்கள், இளவே மத்திைய கிழக்கில வநேட்வ தடைழ சக்திகள் பினழமிகளழக
ஆொரித்ொ இஸலழமிைய வேளலையளமப்பகளது பையங்கரவேழொ ொழக்குொலகளள
ஐவரழப்பழவில வேளர்த்துவிட் தடை நிளலயில, ஏகழதிபத்திைய வபழரின் ஜனநேழையகவிவரழொ உள்வநேழக்கங்களுக்கு மிகச் சரிையழன சழன்றுகளழக உள்ளன.
அத்ொளகைய பையங்கரவேழொ ொழக்குொலகளுக்கழக, வசழசலிஸட் கட்சி (PS) மத்திைய
கிழக்கில இஸலழமிையவேழொ சக்திகளுக்கழன ஆொரளவே நிறுத்திவி தடைவிலளல,
மழ விதிமுறைழக அடிப்பள தடை ஜனநேழையக உரிளமகளள நீக்கும் அவேசரகழல நிளலளைய
அறிவித்ொொன் மூலமும் அத்வொழடு அரசிையலளமப்ப ரீதியில பழதுகழக்கப்பட் தடை
வபழரழட் தடைங்களில ஈடுபட் தடை இளளஞர்கள் மற்றும் தொழழிலழளர்கள் மீது வேழக்கு
தொழடுக்க தபழலிஸிற்குக் கடுளமையழன கூடுொல அதிகழரங்கள் வேழங்கிையொன்
மூலம் விள தடையிறுத்ொது.
மக்வரழனின் சிக்கன நே தடைவேடிக்ளககளுக்கு எதிரழன வபழரழட் தடைத்திற்கு, ஒரு பதிைய
அரசிையல ொளலளமயும் தொழழிலழள வேர்க்க வபழரழட் தடைத்திற்கழன பதிைய
அளமப்பகளளயும் கட் தடைளமக்க வவேண்டியுள்ளது, வமலும் வஜழன்-லூக்
தமவலழன்வசழன் அலலது பதிைய முொலழளித்துவே-எதிர்ப்ப கட்சி (NPA) வபழன் விதிமுறை
குட்டி முொலழளித்துவே அரசிையல சக்திகள் மற்றும் தொழழிற்சங்க
அதிகழரத்துவேங்களுக்கு எதிரழன ஒரு வபழரழட் தடைமும் அவேசிையப்படுகி விதிமுறைது.
அவேர்கள் பல அள தடைையழள வபழரழட் தடைங்களுக்கு அளழப்பவிடுத்து வேருகின் விதிமுறைனர்
என் விதிமுறைழலும், இந்ொ அளமப்பகளழல தொழழிலழள வேர்க்கத்திற்கு வபரழிவுகளள
மட்டுவம உண் தடைழக்க முடியும்.

வசழசலிஸட் கட்சியின் சுற்றுவேட் தடைத்தில பல ொசழப்ொங்களழக தசையற்பட்டு வேந்ொ
தமவலழன்வசழன்
மற்றும்
NPA,
உத்ொரவேழளணகளுக்கு
எதிரழக
தொழழிலழளர்களிள தடைவைய எழும் எதிர்ப்ளப ொ தடைம் பரளச் தசய்ைய ஒரு வொசிையவேழொ
தசையலதிட் தடைத்ளொ முன்தனடுக்கின் விதிமுறைனர். வஜர்மனி உ தடைனழன மக்வரழனின்
கூட் தடைணிளைய எதிர்க்கும் ஆளும் வேர்க்க கன்ளனகளள தமவலழன்வசழன்
ஆொரிக்கி விதிமுறைழர் —சழன் விதிமுறைழக ொளபதி பிையர் டு விலலிவைய, இவேரது திடீர்
இரழஜினழமழ மக்வரழன் நிர்வேழகத்ளொ உலுக்கிையது— வமலும் வபழரழட் தடைங்களள
ஒடுக்கழமல இருக்க தபழலிஸிற்கு பையனற் விதிமுறை மற்றும் எரிச்சலூட்டும்
முள விதிமுறையீடுகளள தசய்கி விதிமுறைழர். பதிைய முொலழளித்துவே-எதிர்ப்ப கட்சிளையப்
வபழலவவே,
இது
தமவலழன்வசழனின்
சக்திகளுக்கும்
மற்றும்
தொழழிற்சங்கங்களுக்கும் இள தடைவைய உள்ள ஒரு தநேருக்கமழன கூட் தடைணிக்கு
அளழப்பவிடுக்கின் விதிமுறை நிளலயில, தமவலழன்வசழனும், பிரழன்சிலும் மற்றும்
சர்வேவொச அளவிலும் சிக்கன நே தடைவேடிக்ளககள் மற்றும் வபழருக்கு எதிரழன
தொழழிலழளர்களின் வபழரழட் தடைங்களள ஐக்கிையப்படுத்ொ விவரழொமழக உள்ளழர்.
உத்ொரவேழளணகள் மீது மக்வரழனு தடைன் வபரம்வபசி முடித்ொ பின்னர்
வபழரழட் தடைங்களுக்கு
அளழப்பவிடுத்து
வேருகின் விதிமுறை,
ஸரழலினிசத்தின்,
தொழழிலழளர்களுக்கழன தபழது கூட் தடைளமப்ப (CGT) வபழன் விதிமுறை ஊழலபீடித்ொ
தொழழிற்சங்க அதிகழரத்துவேங்களள பிரதியீடு தசய்ைய, வபழரழட் தடைங்களுக்கழன
பதிைய வேடிவேங்கள் தொழழிலழளர்களுக்கு அவேசிையமழக உள்ளது. இந்ொ
உத்ொரவேழளணகள்,
தொழழிலி தடைங்களில
தவேட்டுக்களள
நேள தடைமுள விதிமுறைப்படுத்துவேொற்கு தொழழிற்சங்கங்களுக்கு உத்திவையழகபூர்வேமழக பரந்ொ
அதிகழரங்களள வேழங்குகின் விதிமுறைன, வமலும் தொழழிற்சங்க அதிகழரத்துவேங்கள்
தபருவேணிகத்தின் நேம்பிக்ளகக்குரிைய கருவிகள் என்பொழல, தொழழிற்சங்க
கஜழனழக்களுக்குள் அதிகளவில தபருநிறுவேன பணத்ளொப் பழய்ச்ச, மக்வரழன்
"தொழழிற்சங்க கழவசழளல" என் விதிமுறைளழக்கப்படுவேளொ ஊக்குவித்து வேருகி விதிமுறைழர்.
ப விதிமுறைநிளலையழக எழும் தொழழிலழள வேர்க்கத்தின் சமூக எதிர்ப்ப, ஒரு
நேனவுபூர்வேமழன அரசிையல இையக்கமழக அபிவிருத்தி தசய்ையப்ப தடை வவேண்டும்.
சர்வேழதிகழரம், வபழர் மற்றும் சமூக எதிர்-பரட்சிக்கழன ஐவரழப்பிைய
ஒன்றிையத்தின் முளனவுக்கு எதிரழன எதிர்ப்பழனது, பிரழன்சிலும் மற்றும்
ஐவரழப்பழ எங்கிலும் வவேளலயி தடைங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் தொழழிலழள வேர்க்க
சமூகங்களில விவேழதிக்கப்ப தடை வவேண்டும். இதுவவே, தொழழிற்சங்கங்களில
இருந்து சுையழதீனமழக, மக்களின் வவேளலயி தடைங்கள் மற்றும் குடியிருப்ப பகுதி
குழுக்களது ஒரு பரந்ொ வேளலையளமப்ளப அபிவிருத்தி தசய்வேற்கு அடித்ொளம்
அளமக்கும், இவேற்றினூ தடைழக தொழழிலழளர்களழல, முொலழளித்துவே-எதிர்ப்ப,
ஏகழதிபத்திைய-எதிர்ப்ப மற்றும் பழரிைய தபருந்திரளழன மக்களின் வொளவேகளள
தவேளிப்படுத்தும் வசழசலிச வகழரிக்ளககளள விவேழதித்து முன்தனடுக்க
முடியும்.
அளனத்திற்கும் வமலழக, நேழன்கழம் அகிலத்தின் அளனத்துலக குழுவின்
பிதரஞ்சு பிரிவேழன வசழசலிச சமத்துவேக் கட்சியிலும் (Parti de l’égalité socialiste—
PES), ஐவரழப்பழ மற்றும் சர்வேவொச அளவில உள்ள ICFI இன் சவகழொர
அளமப்பகளிலும் இளணந்து அவேற்ள விதிமுறைக் கட்டிதையழுப்பமழறு நேழம்
தொழழிலழளர்களள வேலியுறுத்துகிவ விதிமுறைழம்.
பிதரஞ்சு வசழசலிச சமத்துவேக் கட்சி (PES) பிரழன்சில தொழழிலழள
வேர்க்கத்திற்கழன ஓர் அரசிையல ொளலளமளையக் கட் தடைளமத்து வேருகி விதிமுறைது .
அதிகரித்து வேரும் தொழழிலழள வேர்க்க எதிர்ப்ளப, பிரழன்சிலும் ஐவரழப்பழ
எங்கிலும் அரசு அதிகழரத்ளொக் ளகயிதலடுக்கக் கூடிைய ஒரு சர்வேவொச
வசழசலிச இையக்கத்து தடைன் இளணத்து, ஐக்கிைய ஐவரழப்பிைய வசழசலிச
அரசுகளளக் கட் தடைளமப்பொன் மூலமழக, சமூகத்தின் வொளவேயின் அடிப்பள தடையில
தபழருளழொழர வேழழ்ளவே மறு-ஒழுங்களமப்பவொ எம் முன்னழல உள்ள பிரொழன
பணிையழகும்.
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