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ஜேர்மனியில் 160,000 தொழழில்துறு
தொழழிலழளர்கள் ஜ் வேறலநிறுத்ொம் 

By Peter Schwarz,                11 January 2018

வாகனத்துறு,  எஃகு மற்றும் மின்னணுவியல

 த்ாழிலதுறுயின் சுமார் 160,000 பணியாளர்கள் IG Metall

சங்கம் அறஅழைப்பு விடுத்் அறுத்த அடையாள

வவறைநிறுத்்ங்களில ஈடுபட்டுள்ளனர்.  இச்சங்கம்

்ற்வபாது வ ஜேர்மனியின் மிகப்  தபரிய  த்ாழிலதுறுயில

3.9  மிலலியன்  த்ாழிைாளர்களுக்காக ஒரு புதிய சம்பள

ஒப்பந்்த்திற்கு வபச்சுவார்த்ற் நுத்த அடைத்தி வருகிுது.

இந்நுத்த அடைவடிக்றககளில இுங்கி உள்ளவர்களில

வவாலஸ்வவகன், வபார்வே (Porsche), றுத்த அடைம் தைர் (Daimler)

மற்றும் ஏறனய வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள்,  வாகன

உதிரிப்பாக உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும்

எஃகுத்துறுயின் மிகப்  தபரும் நிறுவனமான ThyssenKrupp

வபான்ு உவைாக  த்ாழிலதுறு நிறுவனங்களின்

 த்ாழிைாளர்களும் உள்ளுத்த அடைங்குவர்.

வபர்லினின் றுத்த அடைம் தைரில ஒரு வபரணி

எதிர்வரவிருக்கும் நாட்களில வவறைநிறுத்்

நுத்த அடைவடிக்றககள் விரிவாக்கப்படு தமன இச்சங்கம்

கூறுகிுது,  உவைாகத்துறு  த்ாழில நிறுவனங்களின்

மு்ைாளிமார் சம்வமளனம்  ஜேனவரி இறுதிக்குள்

விட்டுக் தகாடுப்புகறள வஅழைங்காவிடில ஒரு-நாள்

வவறைநிறுத்்ங்களுக்கு அறஅழைப்புவிடுக்கப்படும் அலைது

காைவறரயற்ு வவறைநிறுத்்த்திற்கு வாக் தகடுப்பு

நுத்த அடைத்்ப்படு தமன IG Metall ்றைவர் வ ஜோர்க் வோாஃப்மான்

(Jörg  Hofman) அச்சுறுத்தி உள்ளார்.  2003  இல கிஅழைக்கு

வ ஜேர்மனிக்குள் வாரத்திற்கு 35  மணி வநர வவறைறய

விரிவாக்குவ்ற்கான ஒரு  தவற்றி அறுத்த அடையா் நான்கு வார

காை வவறைநிறுத்்த்ற்க் றகவிட்ுத்த அடை்ற்குப் பின்னர்,

இதுவவ IG  Metall சங்கம் அறஅழைப்பு விடுத்திருக்கும்

மு்ைாவது முழு அளவிைான வவறைநிறுத்்மாகும்.

சமூக சமத்துவமின்றம மீதும்,  சீ தமன்ஸ் மற்றும் பிு

இைாபகரமான  தபருநிறுவனங்கள் நுத்த அடைத்தும் வவறை-

 தவட்டு அறையின் மீதும் பரந்்ளவில வகாபம்

நிைவுகின்ு நிறையில,  அங்வக சம்பளங்கள் மற்றும்

வவறையிுத்த அடை நிறைறமகறள கணிசமாக உயர்த்் வகாரி

வபாராடுவதில  த்ாழிைாளர்களிறுத்த அடைவய மன உறுதி

அதிகரித்து வருகிுது.  ஆனால IG  Metall  சங்கம்

வபரம்வபசலகறள சாத்தியமான அளவுக்கு விறரவாக

முடிக்க முயன்று வருகிுது.  உவைாக மற்றும்

மின்னணுவியல துறு வ ஜேர்மன் ஏற்றுமதிகளுக்கான

முக்கிய துறுகளாகும், IG  Metall சங்கம்

நிறுவனங்களுுத்த அடைனான அ்ன் நீண்ுத்த அடைகாை  தபருநிறுவன

பங்காண்றமறய குஅழைப்பும் எற்யும் ்டுப்ப்ற்குத்

தீர்மானகரமாக உள்ளது.

இ்ற்கும் கூடு்ைாக, அங்வகைா வமர்க் தகலின் கிறிஸ்துவ

 ஜேனநாயக ஒன்றியம்/கிறிஸ்துவ சமூக ஒன்றியம்

(CDU/CSU)  கட்சிகளுக்கும் மற்றும்  த்ாழிற்சங்கங்கள்

ஆ்ரவளிக்கும் சமூக  ஜேனநாயகக் கட்சிக்கும் (SPD)

இறுத்த அடைவய ஒரு புதிய பாரிய-கூட்ுத்த அடைணி அரசாங்கம்

உருவாவற்த்  த்ாழிற்சங்கங்கள் ஆ்ரிக்கின்ுன.

எந்் தவாரு மிகப் தபரும் வபாராட்ுத்த அடைங்களும் சிக்கன

நுத்த அடைவடிக்றககள் மற்றும் மீள்ஆயு்மயமாக்கல

ஆகியவற்றிற்கு  தபாறுப்வபற்கும் ஒரு வைதுசாரி

அரசாங்கத்ற் உருவாக்குவ்ற்காக நுத்த அடைந்து வரும்

இரகசிய வபச்சுவார்த்ற்கறள ஆபத்திற்குட்படுத்்ைாம்

என்ப்ால, IG Metall  நிர்வாகிகள் அதுவபான்ு எந்் தவாரு

வபாராட்ுத்த அடைமும்  தவடிப்பற்த் ்டுக்க விரும்புகின்ுன.

ஒரு பாரிய கூட்ுத்த அடைணியானது "வ ஜேர்மனி மற்றும்

ஐவராப்பாவிற்கு ஒரு நலை முன்வனாக்றக"  வஅழைங்கும்

என்று வ ஜேர்மன்  த்ாழிற்சங்க கூட்ுத்த அடைறமப்பின் (DGB)

்றைவர் றரய்னர் வோாஃப்மான்,  குத்த அடைந்் வாரயிறுதியில

ஒரு புதிய மகா கூட்ுத்த அடைணிக்காக  தவளிப்பறுத்த அடையாக

அறஅழைப்புவிடுத்்ார்.

உவைாக மற்றும் மின்னணு  த்ாழிலதுறுயில

சா்றனயளவில அதிக இைாபம் எதிர்பார்க்கப்படும்

ஒப்பந்்ங்கறளக் குறிப்பிட்டு IG  Metall  ்றைவர்

வோாஃப்மான் கூறுறகயில, மு்ைாளிமார்களின் அறமப்பு

விறரவாக ஓர் உுத்த அடைன்பாட்டிற்கு வரு தமன அவர்

எதிர்பார்ப்ப்ாக  த்ரிவித்்ார்.  “சிை வவறளகளில சிறிய

ஆனால பைமான வபாராட்ுத்த அடைம் இருப்பவ் இரண்டு

்ரப்புகளுக்கும் நலைது,” என்ுார்.  “உற்பத்தி

நிறுத்்ங்கறள மு்ைாளிமார்கள்

சமாளித்துக் தகாள்ளகூடிய்ாக இருப்பற் உறுதிப்படுத்தி



றவப்பதினூுத்த அடைாக,  நாங்கள் எங்கள் வகாரிக்றககறள

அறுத்த அடைய விரும்புகிவுாம்,” என்பற்யும் வோாஃப்மன்

வசர்த்துக்  தகாண்ுத்த அடைார்.

எவ்வாறிருப்பினும்  த்ாழிற்சங்க எந்திரத்தின்

்ந்திரங்களுக்கும்,  அதிருப்தியுுத்த அடைன் வகாபம்  தகாண்டு

வபாராுத்த அடை ்யாராக உள்ள மிலலியன் கணக்கான

 த்ாழிலதுறு  த்ாழிைாளர்களின் விருப்பங்களுக்கும்

இறுத்த அடைவய அங்வக மிகப்  தபரும் இறுத்த அடை தவளி உள்ளது.

ஃவபார்ட் Saarlouis இல ஓர் எச்சரிப்பு வவறைநிறுத்்ம்

இைாபங்களும்,  வமைாளர்களின் சம்பளங்களும் மற்றும்

 தபரும்  தசலவந்்ர்களின்  தசலவ வளமும் எந்்ளவுக்கு

உயர்ந்துள்ளன என்பற்யும்,  அவ்வவறளயில ்ங்களின்

வருவாய் எந்்ளவுக்கு வ்க்கமறுத்த அடைந்துள்ளது அலைது

வீழ்ச்சியறுத்த அடைந்துள்ளது என்பற்யும்  த்ாழிைாளர்கள் பை

ஆண்டுகளாக கண்டுள்ளனர்.  உத்திவயாகபூர்வ பணவீக்க

விகி்த்தில அரி்ாகவவ கவனத்தில  தகாள்ளப்படும்,

அதிகரித்து வரும் வாுத்த அடைறககள் மற்றும் மருத்துவ

கவனிப்பு  தசைவுகள்,  பைரின் உயிர்வாழ்விற்வக

அச்சுறுத்்ைாக உள்ளது.

உவைாக மற்றும் மின்னணுத் துறுயில பங்கு்ாரர்களின்

பங்கா்ாய பண வரவுகள் 2014  இல ஒரு பங்கிற்கு 11

ச்வீ் அளவிற்கும், 2015  இல 9  ச்வீ்மாகவும் மற்றும்

2016 இல 12 ச்வீ்மாகவும் உயர்ந்்ன, அவ்வவறளயில

சம்பளங்கவளா  தபயரளவிற்கு ஆண்டுக்கு 2  மற்றும் 3

ச்வீ்த்திற்கு இறுத்த அடைவய உயர்ந்்ன,  முக்கியமாக இ்ன்

விறளவாக நி ஜேமான சம்பளம் உறுந்து வபானது. 2015

இல வரிக்கு முந்ற்ய இைாபமாக இந்்  த்ாழிலதுறு

43.5  பிலலியன் யூவரா (52  பிலலியன் ுத்த அடைாைர்)  ஈட்டியது,

நிறுவனங்கள் 10.8  பிலலியன் யூவரா (12.9  பிலலியன்

அ தமரிக்க ுத்த அடைாைர்)  அலைது 24.8  ச்வீ்த்ற்ப்

பங்கு்ாரர்களுக்குச்  தசலுத்தின. 2016 இல, இந்்  த்ாறக

28 ச்வீ்மாக உயர்ந்்து.

வாரத்திற்கு 35  மணி வநர வவறை குறித்து வபசப்படும்

 தபரும் வீண் தபருறமகளுக்கு இறுத்த அடைவய,

உவைாகத்துறுயின்  தமாத்்  த்ாழிைாளர்களில

ஏுக்குறுய 20  ச்வீ்த்தினர் ஏற்கனவவ இற் விுத்த அடை

அதிக வநரம் உறஅழைக்கின்ுனர். இத்துறுயில உள்ள

680,000   த்ாழிைாளர்கறளக் குறித்்  த்ாழிற்சங்கங்களின்

 தசாந்் புள்ளிவிபரங்களின்படி,  57.3  ச்வீ்

 த்ாழிைாளர்கள் வமைதிகவநர வவறை  தசய்கின்ுனர்,

ஏுத்்ாஅழை பாதி வபர் சனிக்கிஅழைறமகளிலும், ஒரு காலவாசி

வபர் ஞாயிற்றுக் கிஅழைறமகளிலும் மற்றும் மூன்றில ஒரு

பங்கினர் ்னித்்னி ஷிப்டுகளிலும் உறஅழைக்கின்ுனர்.

இ்ற்கும் கூடு்ைாக,  இந்் ஆறைகளிலும் மற்றும்

உற்பத்தி பிரிவுகளிலும் நூுாயிரக் கணக்கான ்ற்காலிக

ஒப்பந்்  த்ாழிைாளர்கள் வவறைக்காக கிஅழைக்கு

ஐவராப்பாவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்,  அங்வக

சம்பளங்கள் வ ஜேர்மனியில வஅழைங்கப்படுவதில மூன்றில ஒரு

பங்கில இருந்து பத்தில ஒரு பங்கு என்ு வரம்பில

உள்ளன.

வமற்கு மற்றும் கிஅழைக்கு ஐவராப்பிய வாகனத்துறு

 த்ாழிைாளர்கறள ஐக்கியப்படுத்துவ்ற்கான எந்் தவாரு

வபாராட்ுத்த அடைத்திற்கும் விவரா்மாக உள்ள IG Metall, வ ஜேர்மன்

 த்ாழிைாளர்களின் சம்பளங்கள் மற்றும் வவறையிுத்த அடை

நிறைறமகளுக்குக் குழிபறிக்கும் வி்த்தில உற்பத்திறய

கிஅழைக்கில விரிவாக்குவ்ற்கு அச்சுறுத்தும்  த்ாழில

வஅழைங்குனர்களுுத்த அடைன் இறணந்துள்ளது.

இத்்றகய நிறைறமகளுக்கு  த்ாழிற்சங்கங்களும் SPD

உம் ்றையாய  தபாறுப்பாகின்ுன.  2003  இல SPD-

்றைறமயிைான கறுத்த அடைசி கூட்ுத்த அடைாட்சி அரசாங்கம்

நிறுவவற்றிய ோார்ட்ஸ் சட்ுத்த அடைங்கள்,  ்ற்காலிக வவறை

மற்றும் குறுவூதிய வவறைகறளப்  தபரிதும்

விரிவாக்குவ்ற்கு அடித்்ளம் அறமத்து  தகாடுத்்து.

ஆறைகளில இந்் குறுப்பு நுத்த அடைவடிக்றககறள

வறரவதில IG  Metall  மற்றும் அவற்றின் வவறையிுத்த அடை

 த்ாழிைாளர் குழுக்கள் பங்கு பற்றி இருந்்துுத்த அடைன்,

சாமானிய  த்ாழிைாளர்களின் கடுறமயான எதிர்ப்பு

இருந்தும் அவற்று திணித்்ன.

இ்ன் விறளவாக,  சமூக  ஜேனநாயகக் கட்சி  தசப்ுத்த அடைம்பர்

2017  கூட்ுத்த அடைாட்சி வ்ர்்லில படுவமாசமான வாக்குகறளப்

 தபற்ுது.  இக்கட்சி நீண்ுத்த அடைகாைத்திற்கு முன்னவர

 த்ாழிைாளர்களிறுத்த அடைவய அ்ன் பாரிய ஆ்ரறவ

இஅழைந்துவிட்ுத்த அடைது.   தபரும்பாைான  த்ாழிைாளர்கள்,

முற்றிலும் எதிராக இலறை தயன்ுாலும், IG  Metall  ஐ

அவநம்பிக்றகவயாடு பார்க்கின்ுனர்.  வஅழைறமயாக ஒரு

மணி வநரத்திற்கு நீடிக்கும் மற்றும் எந்்  தபாருளா்ார

பாதிப்பும் ஏற்படுத்்ா் இந்் “அறுத்த அடையாள

வவறைநிறுத்்ங்களில"  உள்ளுத்த அடைங்கிய வபரணிகளில,

 தபரும்பாலும்  த்ாழிற்சங்க அதிகாரத்துவவாதிகவள

அதிகமாக ஆதிக்கம் தசலுத்துவர்.     

வபர்லினின் சீ தமன்ஸ் றுத்த அடைனவமா ஆறையில 62 வய்ான

 த்ாழிைாளர் ஒருவர் உைக வசாசலிச வறைத் ்ளத்திுத்த அடைம்

கூறுறகயில பைருக்காகவும் வபசினார்,  “நாங்கள்

உண்றமயிவைவய இங்வக  தபரும் எண்ணிக்றகயில

உள்வளாம்.  வவறைகறளப் பாதுகாத்து,  எங்கள் ஒப்பந்்

வகாரிக்றககறள அமைாக்க விரும்பினால,  நாங்கள் ஒரு

 தபாது வவறைநிறுத்்த்திற்கு அறஅழைப்புவிடுக்க வவண்டும்.

ஒரு  தபாது வவறைநிறுத்்ம் ்ான் சரியான்ாக

இருக்கும்.”

இந்் உணர்றவ நன்கறிந்துள்ள IG  Metall  நிர்வாகிகள்,

மற் துாரு விற்று்ள்ளலுக்கு ்யாரிப்பு  தசய்து  தகாண்வுத்த அடை,



அவ்வவறளயில  த்ாழிைாளர் மீ்ான கட்டுப்பாட்றுத்த அடை

வபணுவ்ற்காக அவர்களின் வகாரிக்றககறள அறமத்து

வருகிுார்கள்.

நிரந்்ர மற்றும் ்ற்காலிக  த்ாழிைாளர்கள்

ஒருபுும், IG  Metall  ஓராண்டுக்கு ஆறு ச்வீ் சம்பள

உயர்றவக் வகாரி வருகிுது. இந்்  த்ாழிற்சங்கம் இற்

ஒரு முக்கிய சம்பள வகாரிக்றகயாக முன்னிறுத்துகின்ு

நிறையில,  இது நி ஜேமான வ்றவகளுக்கு  தநருக்கமாக

கூுத்த அடை வராது.  அறனத்திற்கும் வமைாக,  IG  Metall

வஅழைறமயாக நி ஜேமான வகாரிக்றகக்கு கீவஅழை ்ான் ஓர்

உுத்த அடைன்படிக்றகறய எட்டுகிுது என்பவ்ாடு,  ஒப்பந்்த்ற்

ஓராண்டுக்கும் அதிகமாக நீடித்து சம்பள உயர்வு

"அதிகரிப்றப இலைாது  தசய்துவிடுகிுது.”  2016  இல

ஐந்து ச்வீ் சம்பள உயர்வு வகாரிய IG  Metall,  20

மா்ங்களில இரு ்ுத்த அடைறவகளில முறுயாக 4.8  ச்வீ்

உயர்வுுத்த அடைன் நின்றுவிட்ுத்த அடைது.

IG Metall  “்வறண முறுயில" 6  ச்வீ்ம்  தபறும், “...

இது 20  மா்ங்கள் அலைது அ்ற்கு அதிகமான

காைத்திற்கான நீண்ுத்த அடை ஒப்பந்்த்தில ஒரு பிரச்சிறனயாக

இருக்காது,”  என்பற் நாளி்ழ் Tagesspiegel  ஏற்கிுது. IG

Metall  ்றைவர் வோாஃப்மான் அக்வுத்த அடைாபர் 2019

 த்ாழிற்சங்க மாநாட்டிற்கு முன்ன்ாக மற் துாரு ஒப்பந்்

வபாராட்ுத்த அடைத்ற்த் ்விர்க்க விரும்புகிுார் என்ப்ால, இந்்

ஒப்பந்்ம் "அடுத்் ஆண்டு இறையுதிர் காைத்திற்கு

பின்னர் வறரயில  தசலை"  கூடும் என்று அந்் வறைத்

்ளம் குறிப்பிட்ுத்த அடைது.  ஆகவவ சம்பள உயர்வு 3.5

ச்வீ்த்திற்கும் குறுவாக ஏற்படுத்்ப்புத்த அடைைாம்,

இற்த்்ான்  தபருநிறுவன-சார்பு Ifo அறமப்பு இந்்ாண்டு

வ ஜேர்மனி எங்கிலுமான சராசரி சம்பள உயர்வாக

மதிப்பிட்டிருந்்து.

“எனது வாழ்வு-எனது வநரம்"  (Mein  Leben  –  Meine  Zeit)

என்ு வகாேத்தின் கீழ் IG  Metall  இன் இரண்ுத்த அடைாவது

வகாரிக்றகயானது,  ஒவ் தவாரு  த்ாழிைாளியும் இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு அவரது வாரத்திற்கு 35  மணி வநர

வவறைறய 28  மணி வநரத்திற்கு குறுத்துக்  தகாள்ள

அவறர அனுமதிக்க வவண்டும், அ்ற்வகற்ப சம்பளத்ற்க்

குறுத்து  தகாள்ளைாம் என்று வகாருகிுது.   தவவ்வவறு

ஷிப்டில வவறை  தசய்யும்  த்ாழிைாளர்கள், 14 வயதிற்கு

குறுந்் குஅழைந்ற்களுக்கு  தபற்வுாராக உள்ளவர்கள்,

அலைது உுவினர்கறளப் பராமரித்து வரும்

 த்ாழிைாளர்கள் மட்டுவம,  அவர்களின் வவறை வநர

குறுப்புக்கு ஏற்ப சம்பளத்ற் மி்மாக ஈடுகட்டுவார்கள்.

முழு வநர வவறையின் மனஅழுத்்த்துுத்த அடைன் குடும்பத்ற்த்

 த்ாுத்த அடைங்குவவ்ா அலைது உுவினர்கறளக் கவனித்துக்

 தகாள்வவ்ா சாத்தியமிலறை என்ு  தவளிப்பறுத்த அடையான

காரணத்தினால,  பிர்ானமாக இளம்  த்ாழிைாளர்கள்

மத்தியில இந்் வகாரிக்றக ஆ்ரறவக் காண்கிுது.  IG

Metall  கருத்துக்கணிப்பின்படி,  விறுத்த அடையிறுத்்வர்களில 82

ச்வீ்த்தினர் வவறை வநரத்ற்த் ்ற்காலிகமாக

குறுத்துக்  தகாள்ள விரும்புவார்களாம், அவ்வவறளயில

89 ச்வீ்த்தினர் ்ங்களின் வ்றவகறளப் பூர்த்தி  தசய்ய

வவறை வநரத்தில ஒருசிை மணி வநரங்கறள மாற்றி

அறமத்துக்  தகாள்ள விரும்புவார்களாம்.

ஆனால இதுவும் சிக்க றவக்கும் ஒரு  தபாறி ்ான்.

்ற்வபாது பகுதி வநரத்தில வவறை  தசய்யும்

 த்ாழிைாளர்கள் நியாயமின்றி பாவிக்கப்பட்டு வருவ்ாக

 தபருநிறுவனங்கள் ்ங்களின்  தசாந்் வநாக்கங்களுக்காக

வாதிட்டு இந்் வகாரிக்றகறய எதிர்க்கின்ுன.  IG  Metall

வாரத்திற்கு 35 மணி வநர வவறை வநரத்ற்க் றகவிட்டு,

நீண்ுத்த அடை வவறை வநரங்களுக்கு மிகவும் வறளந்து  தகாடுக்க

உுத்த அடைன்பட்ுத்த அடைால,  அ்னுுத்த அடைன்  த்ாழில வஅழைங்குனர்கள் ஒரு

உுத்த அடைன்பாட்றுத்த அடை எட்டுவார்கள் என்று  த்ாழிலதுறு

பார்றவயாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்ுனர்.  ஒட்டு தமாத்்

 த்ாழிைாளர் அளவு குறுக்கப்புத்த அடைா் வறரயில,  பகுதி

வநர வவறைக்கான முறுயீட்றுத்த அடையும் அத்துுத்த அடைன் முழு வநர

வவறைக்குத் திரும்புவ்ற்கான உரிறமக்கும்  த்ாழில

வஅழைங்குனர்கள் உுத்த அடைன்படுவார்கள்,”  என்று Tagesspiegel

கருத்து  தவளியிட்ுத்த அடைது.

“உறுதியாக,  ஒருகாைத்தில மிகவும்  தவற்றிகரமாக

வபாராடி  தபுப்பட்ுத்த அடை வாரத்திற்கு 35  மணி வநர

வவறையிலிருந்து இன்னும்  த்ாறைவில நகர்வவ் இ்ன்

அர்த்்மாகும்.  உவைாகத்துறு  த்ாழிைாளர்களில 18

ச்வீ்ம் வறரயிைான  த்ாழிைாளர்கள் ஒப்பந்்த்தின்

வாரத்திற்கு 35  மணி வநர வவறைறய விுத்த அடை அதிகமாக

வவறை  தசய்கிுார்கள் என்பது ்ான் இதுவறரயில

நுத்த அடைந்து வருகிுது.  இந்் வரம்பும் வபாய்விடும், 28  மணி

வநரத்திலிருந்து 40 மணி வநரம் வறரயில என்ு வரம்பில

ஓர் உுத்த அடைன்படிக்றக எட்ுத்த அடைப்படும்.”

 த்ாழிைாளர்கள் ்ங்களின் நியாயமான

வகாரிக்றககளுக்காக வபாராடுவ்ானால,  அவர்கள்

வபாராட்ுத்த அடைம் நுத்த அடைத்தும் வி்த்ற் IG Metall  இன் கரங்களில

இருந்து  தவளியில எடுக்க வவண்டும்.  வ ஜேர்மனியிலும்,

ஐவராப்பா எங்கிலும் மற்றும் சர்வவ்ச அளவிலும்

வபாராட்ுத்த அடைங்களுக்கான புதிய அறமப்புகளாக,

 த்ாழிைாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில இருக்கும் சாமானிய

நுத்த அடைவடிக்றக குழுக்கறளக் (Aktionskomitees) கட்ுத்த அடைறமக்க

வவண்டும்.

வ ஜேர்மனியில இந்் வபாராட்ுத்த அடைமானது,  உை தகங்கிலும்

அதிகரித்து வரும்  த்ாழிைாள வர்க்க எதிர்ப்பின் பாகமாக

உள்ளது.  பிரான்சில,  மக்வரான் அரசாங்கத்தின்



 த்ாழிற்சட்ுத்த அடைங்களுக்கு எதிர்ப்பு அதிகரித்து வருகிுது.

குத்த அடைந்் ஆண்டின் வபாது,  வசர்பியாவில பியட் ஆறை

 த்ாழிைாளர்கள் மற்றும் ஸ்வைாவாக்கியாவில VW

 த்ாழிைாளர்கள் பட்டினி கிுத்த அடைத்தும் சம்பளங்கள் மற்றும்

அடிறம உறஅழைப்பு நிறைறமகளுக்கு எதிராக

வவறைநிறுத்்த்தில இுங்கினர்.  சீனா மற்றும்

இந்தியாவில வாகனத்துறு  த்ாழிைாளர்களும்

கடுறமயான வவறைநிறுத்்ங்களில ஈடுபட்டுள்ளனர்,

அவ்வவறளயில வுத்த அடை அ தமரிக்க வாகனத்துறு

 த்ாழிைாளர்கள் ஊஅழைல UAW  சங்கத்திற்கு எதிராக 2015

இல கிளர்ச்சியில இுங்கினர். டிசம்பரில, வராமானியாவில

வபார்ட்  த்ாழிைாளர்கள் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிைான

 த்ாழிற்சங்கத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பில ஒரு

்ன்னிச்றசயான வவறைநிறுத்்த்தில ஈடுபட்ுத்த அடைனர்.

 த்ாழிற்சங்கங்களின் வ்சியவா் மற்றும் மு்ைாளித்துவ-

சார்பு முன்வனாக்கு  த்ாழிைாளர்கறள முட்டுச் சந்துக்கு

இட்டு வந்துள்ளது.  சம்பளங்கள்,  வவறைகள் மற்றும்

சமூக  தவற்றிகறளப் பாதுகாக்க,  எலைா

 த்ாழிைாளர்களுக்கும் நலை சம்பளம் மற்றும்

பாதுகாப்பான வவறைக்கான உரிறம,  நலை ்ரமான

மருத்துவ கவனிப்பு மற்றும் கண்ணியமான வீட்டு வசதி

மற்றும்  தபாழுதுவபாக்கிற்கான உரிறம மற்றும்

கைாச்சாரத்ற்  தபறுவ்ற்கான உரிறம ஆகியவற்றிற்கான

ஒரு  தபாதுவான வபாராட்ுத்த அடைத்தில உை தகங்கிலுமான

 த்ாழிைாள வர்க்கத்ற் இறணக்கும் வறகயில,  ஒரு

சர்வவ்ச முன்வனாக்கு அவசியமாகும்.

 த்ாழிைாளர்கள் கடுறமயாக வபாராடி  தவன்ு

 தவற்றிகறளப் பாதுகாக்க ஒரு வசாசலிச முன்வனாக்கு

அவசியமாகிுது.  அ தமரிக்காவில ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின்

்றைறமயில,  உை தகங்கிலுமான மு்ைாளித்துவ

அரசாங்கங்கள் புதிய வபார்களுக்கும் மற்றும்  த்ாழிைாள

வர்க்கம் மீ்ான ்ாக்கு்லகளுக்கும் ்யாரிப்பு  தசய்து

வருகின்ுன.  வபர்லினில,  மூன்ுாம் குடியரசின்

வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் மிகவும் வைதுசாரி அரசாங்கம்

ஒன்று நிறுவுவ்ற்கு மக்களின் முதுகுக்குப் பின்னால ஓர்

அரசியல சதி நுத்த அடைந்து வருகிுது.  ்ங்களின்

வபச்சுவார்த்ற்கறள முற்றிலும் இரகசியமாக றவக்க

அறவ உுத்த அடைன்பட்டுள்ளன என்ு அளவுக்கு,  பஅழைறமவா்

கட்சிகள் மற்றும் சமூக  ஜேனநாயகக் கட்சி விவாதித்து

வரும் வவறைத்திட்ுத்த அடைம்  த்ாழிைாளர்-விவரா்மாக உள்ளது.

வசாசலிச சமத்துவக் கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei –

SGP) புதிய வ்ர்்லகளுக்கு அறஅழைப்புவிடுக்கிுது.

வைதுசாரி சதிகாரர்களின் ஒரு கும்பல ்ன்னிச்றசயாக

அ்ன் விருப்பத்ற் மக்கள் மீது திணிக்க அனுமதிக்க

முடியாது.  மு்ைாளித்துவம்,  வபார் மற்றும் ஒடுக்குமுறு

அரசு எந்திரத்ற்ப் பைப்படுத்்ல ஆகியற்றிற்கு வசாசலிச

சமத்துவக் கட்சி (SGP)  ஒரு வசாசலிச மாற்றீட்றுத்த அடைக்

கட்ுத்த அடைறமத்து வருகிுது.   தபருநிறுவன மு்ைாளிமார்கள்

மற்றும் நிதிய ்ன்னைக் குழுக்களால மறைப்பூட்டும்

அளவுகளுக்கு  தசலவ வளம் குவித்துக்

 தகாள்ளப்படுவற்க் காட்டிலும்,  சமூகத்தில  தசலவ

வளத்ற் உருவாக்குகின்ு  த்ாழிைாளர்களின் சமூக

உரிறமகளுக்கு முன்னுரிறம வஅழைங்கப்புத்த அடை வவண்டும்.   


