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ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககளுக்கபக
"கூட்ட-சட்டமரசபோதபவடிக்கவ" திணிக்கும் சிரிசபவுக்கு
எதிோபக கிரோக்க ்க தோதபழிொழிலபள ரவவடிக்கொழிலநிறுத்ோதம்

             By Alex Lantier,        16 January 2018  

ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளைக் களைக் ககபண்டுள்ிக்கைகளை

1,300  பக்க "கூட்டு-சட்டமரசபோதபவடிக்கவ"  கிரோக்க நபடபளுமன்றத்தில
சிரிசப (தீவிோ இடது கூட்டண)  துரிோதகதியில நிவடிக்கறரவற்ற முயன்ற
நிவடிக்கநிலையில,  திங்கிக்கைகளைன்று சிரிசபவுக்கு எதிோபக கிரீஸில
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்கள் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதத்தில இறங்கினர் மற்றும் அன்று
மபவடிக்கநிலைரய ஏகளைக் கோதன்ஸில ரபபோபட்டங்கள் களைக் கவடித்ோதன.  பழவடிக்கமவபோத
புதிய ஜனநபயகம்,  சமூக-ஜனநபயக Democratic  Alignment,

மத்தியவபதிகள் மற்றும் நவ-நபஜி ரகபலடன் ரடபன் இன்
ரோதசியவபோத கூட்டண ஆகியவடிக்கவ நபடபளுமன்றத்தில அந்ோத
மரசபோதபவுக்கு எதிோபக வபக்களித்திருந்ோதன. 

ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதத்திற்கபன உரிவடிக்கம உட்பட அடிப்பவடிக்கட சமூக மற்றும்
ஜனநபயக உரிவடிக்கமகள் மீோதபன ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் புதிய
ோதபக்குோதலகளுக்கு எதிோபக பபரிய மக்கள் எதிர்ப்புக்கு இவடிக்கடரய,
ஏகளைக் கோதன்ஸில கப்பல ரபபக்குவோத்து மற்றும் களைக் கபபது ரபபக்குவோத்து
ஏறத்ோதபழ முற்றிலுமபக ோதவடிக்கடப்பட்டிருந்ோதது. ஏகளைக் கோதன்ஸ் சுோங்கப்பபவடிக்கோத,
ரபருந்து மற்றும் ட்ோபம் ரபபக்குவோத்து களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்கள் மற்றும்
விமபனப் ரபபக்குவோத்து கட்டுப்பபட்டபிக்கைகளைர்கள் அவடிக்கனவரும்
ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதத்தில இறங்கினர்.  பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டன,
மருத்துவர்களும் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதத்தில இவடிக்கத்தத்தில் இணைந்ோதோதபல
மருத்துவமவடிக்கனகள் அத்தியபவசிய பணயபிக்கைகளைர்களுடன்
களைக் கசயலபட்டது.  ோதவடிக்கநிலைநகரில ஆயிோக் கத்தத்தில் இணைக்கபனவர்கள் இோண்டு
களைக் கவவ்ரவறு களைக் கோதபழிற்சங்க ரபபோபட்டங்களில அண வகுத்ோதனர். 

சிரிசப நிர்வபகிகிக்கைகளைபல வழிநடத்ோதப்படும் கிரோக்க நபடபளுமன்றம் 154
க்கு 141 என்று அந்ோத கூட்டு-சட்டமரசபோதபவுக்கு ஒப்புோதல வபக்குகள்
வழங்கியதும் ரபபோபட்டக்கபோர்கள் மற்றும் கநிலைகம் ஒடுக்கும்
களைக் கபபலிஸிற்கு இவடிக்கடரய ரமபோதலகள் களைக் கவடித்ோதன, அந்ோத சட்டமரசபோதப
குடும்ப நநிலை உோதவித்களைக் கோதபவடிக்கககவடிக்கிக்கைகளைக் குவடிக்கறப்பதுடன் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத
உரிவடிக்கம மீோதபன கடுவடிக்கமயபன மட்டுப்பபடுகள் உள்ிக்கைகளைடங்கநிலைபக
ஆவடிக்கநிலைமூடலகவடிக்கிக்கைகளைச் சுநிலைபமபக்குகிறது.

ரபபோபட்டக்கபோர்கள் எரிகளைக் கபபருள்களைக் ககபண்ட ரபபத்ோதலகவடிக்கிக்கைகளையும்,
சிகளைக் கமன்ட் கட்டிகள் மற்றும் கற்கவடிக்கிக்கைகளையும் வீசினர்,  அரோதரவவடிக்கிக்கைகளையில
களைக் கபபலிஸ் பதிலுக்கு கண்ணீர் புவடிக்கககுண்டுகள் மற்றும் உத்தத்தில் இணைர்விழக்க
களைக் கசய்யும் வடிக்கககளைக் கயறி குண்டுகவடிக்கிக்கைகளை வீசினர்.

2008  ரவபல ஸ்ட்ரீட் களைக் கபபறிவுக்குப் பின்னர் ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்ோதபல நடத்ோதப்பட்ட வபழ்க்வடிக்கக ோதோங்கள் மீோதபன இவடிக்கடவிடபோத
ோதபக்குோதல மற்றும் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத உரிவடிக்கம மீோதபன சிரிசபவின்
ோதபக்குோதல ஆகியவற்றிற்கு எதிோபக களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர் ரபபோபட்டங்களின்
இந்ோத களைக் கவடிப்பு,  சர்வரோதச வர்க்க ரபபோபட்டத்தின் ஒரு புதிய
கட்டத்வடிக்கோதக் குறிக்கிறது.  இது,  சிரிசப ஒரு இடதுசபரி அலநிலைது
ரசபசலிச அவடிக்கமப்பு என்ற அோசியல களைக் கபபய்வடிக்கய சிோதறடிக்கிறது, இந்ோத
களைக் கபபய்க்கு எதிோபக நபன்கபம் அகிநிலைத்தின் அவடிக்கனத்துநிலைக குழு (ICFI)

களைக் கோதபடர்ந்து ரபபோபடியுள்ிக்கைகளைது.  சிரிசப,  களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களுக்கு
விரோபோதமபன ஒரு வநிலைதுசபரி கட்சியபகும்.

ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளை நிறுத்துவது என்ற
அோதன் ரோதர்ோதல வபக்குறுதிகவடிக்கிக்கைகளைக் கபட்டிக்களைக் ககபடுத்ோத அது, இப்ரபபது
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களின் எதிர்ப்வடிக்கப மவுனமபக்க ஜனநபயக-விரோபோத
முவடிக்கறகவடிக்கிக்கைகளைப் பயன்படுத்ோத திட்டமிடுகிறது.

இது கிரீஸின் எலவடிக்கநிலைகவடிக்கிக்கைகளையும் கடந்து நீண்ட-தூோ ோதபக்கங்கவடிக்கிக்கைகளைக்
களைக் ககபண்டிருக்கும்,  ஏகளைக் கனனில ஐரோபப்பப எங்கிலும் களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை
வர்க்கத்தின் அதிகரித்ோத பிரிவுகள்,  சம்பிக்கைகளைங்கள் மற்றும் சமூக
களைக் கசநிலைவினங்கள் மீோதபன ோதபக்குோதலகள் மற்றும் பபரிய
ரவவடிக்கநிலைநீக்கங்களுக்கபன திட்டங்களுக்கு எதிோபக ரபபோபட்டத்திற்குள்
நகர்ந்து வருகின்றன.

இரோதரபபநிலை சிரிசப ரோதர்வபவவடிக்கோத ஆோதரித்ோத ஐரோபப்பப எங்கிலும்
உள்ிக்கைகளை குட்டி-முோதநிலைபளித்துவ களைக் கவகுஜனவபோத மற்றும் மபர்க்சிச-
விரோபோத கட்சிகள் —ஸ்களைக் கபயினில களைக் கபபகளைக் கடரமபஸ் இல இருந்து
ரஜர்மனியில இடது கட்சி, பிோபன்சில புதிய முோதநிலைபளித்துவ-எதிர்ப்பு
கட்சி மற்றும் ரஜபன்-லூக் களைக் கமகளைக் கநிலைன்ரசபனின் அவடிக்கமப்பு, பிரிட்டனில
ரசபசலிஸ்ட் களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர் கட்சி வவடிக்கோயில— இவடிக்கவயும்
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களின் எதிரிகிக்கைகளைபக அம்பநிலைமபகி நிற்கின்றன. ஐரோபப்பிய
அோசியல ஸ்ோதபபகத்தின் "இடது" என்று கூறி வந்துள்ிக்கைகளைதும் மற்றும்
களைக் கோதபழிற்சங்கங்களுடன் களைக் கநருக்கமபக பிவடிக்கத்தத்தில் இணைந்துள்ிக்கைகளைதுமபன இந்ோத
சக்திகளுக்கும் களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்திற்கும் இவடிக்கடரய அதிகரித்து
வரும் ரமபோதல,  களைக் கவடிப்பபர்ந்ோத மற்றும் இறுதியில புோட்சிகோமபன
விவடிக்கிக்கைகளைவுகவடிக்கிக்கைகளைக் களைக் ககபண்டிருக்கும்.

இத்ோதவடிக்ககய சம்பவங்கள், களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்வடிக்கோத ஒடுக்க நிதியியல
ோதன்னநிலைக் குழுக்களின் ஒரு சர்வபதிகபோமபக களைக் கசயலபடும் ஐரோபப்பிய
ஒன்றியம் மற்றும் ஐரோபப்பிய ரோதசிய அோசபங்கங்களின் களைக் கபரிதும்
இற்றுப்ரபபன நபடபளுமன்ற-ஜனநபயக முகத்திவடிக்கோவடிக்கய மிலலியன்
கத்தத்தில் இணைக்கபன களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களுக்கு முன்னபல அம்பநிலைப்படுத்திக்
களைக் ககபண்டிருக்கின்றன.

ஐயத்திற்கிடமின்றி ஐரோபப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் பிோோதபன
வங்கிகிக்கைகளைபல வவடிக்கோயப்பட்ட அந்ோத "கூட்டு-சட்டமரசபோதபவடிக்கவ" படித்து
பபர்க்க ரவண்டுகளைக் கமன கூட அக்கவடிக்கற களைக் ககபள்ிக்கைகளைபமல,  சிரிசப
பிோதிநிதிகள் சர்வ சபோதபோத்தத்தில் இணைமபக அோதற்கு கிரோக்க
நபடபளுமன்றத்தில ஒப்புோதல முத்திவடிக்கோ குத்திவிட்டபர்கள்.  கிரீஸின்
வநிலைதுசபரி நபளிோதழ் Kathimerini சற்ரற சங்கடத்துடன் எழுதியவடிக்கோதப்
ரபபநிலை,  “அந்ோத வவடிக்கோவு சட்டமரசபோதபவின் நூற்றுக் கத்தத்தில் இணைக்கபன
பக்கங்கள் களைக் கவறும் ஒருசிநிலை நபட்களில விவபதிக்கப்பட்டன,
நியபயமபக பபர்த்ோதபல ோதபங்கள் எோதற்கு வபக்களிக்கிரறபம் என்று
பிோதிநிதிகள் முழுவடிக்கமயபக புரிந்து களைக் ககபண்டிருந்ோதபர்கிக்கைகளைப என்பரோத
சந்ரோதகமபக உள்ிக்கைகளைது.”

கிரீஸ் மற்றும் ஐரோபப்பிய மக்கிக்கைகளைபல எதிர்க்கப்படும் அடிப்பவடிக்கட
சமூக மற்றும் ஜனநபயக உரிவடிக்கமகள் மீது அந்ோத "கூட்டு-
சட்டமரசபோதப"  கடுவடிக்கமயபன ோதபக்குோதலகவடிக்கிக்கைகளைக் களைக் ககபண்டிருப்பது
சிரிசபவுக்கு நன்கு களைக் கோதரியுகளைக் கமன போவநிலைபக களைக் கசய்திகளில



குறிப்பிடப்பட்டது.  பறிமுோதல களைக் கசய்யப்பட்ட வீடுகவடிக்கிக்கைகளை ஏநிலைம்
விடுவடிக்ககயில அங்ரக குடியிருந்ோதவர்களும் அண்வடிக்கட அயநிலைபரும்
ரநோடியபக வந்து ோதடுப்பவடிக்கோதத் ோதவிர்க்கும் ரநபக்கில,  பறிமுோதல
களைக் கசய்யப்பட்டவடிக்கவகவடிக்கிக்கைகளை மின்னணு முவடிக்கறயில ஏநிலைம் விடும்
வழிவவடிக்கககவடிக்கிக்கைகளையும்,  குடும்ப வருமபனங்களில ஆழ்ந்ோத
களைக் கவட்டுக்கவடிக்கிக்கைகளையும்;  ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதம் களைக் கசய்வோதற்கு முன்னோதபக
(களைக் கமபத்ோத களைக் கோதபழிற்சங்க உறுப்பினர்களில 50  சோதவீோதத்தினர்
ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத வபக்களைக் ககடுப்பில கநிலைந்து களைக் ககபண்டபரநிலை ரபபதும்
என்போதற்கு எதிோபக)  ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத நடவடிக்வடிக்ககக்கு களைக் கமபத்ோத
களைக் கோதபழிற்சங்க அங்கத்ோதவர்களில 50  சோதவீோதத்தினரின் ஆோதோவு
அவசியம் என்பது ரபபன்ற,  ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத நடவடிக்வடிக்ககவடிக்கயத்
ோதடுப்போதற்கபக வடிவவடிக்கமக்கப்பட்ட நடவடிக்வடிக்கககளும் அதில
உள்ிக்கைகளைடங்கி உள்ிக்கைகளைன.

இந்ோத நடவடிக்வடிக்ககயபனது "ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதங்களின் எண்ணக்வடிக்ககவடிக்கய
மட்டுப்படுத்தி,  உற்பத்திவடிக்கய அதிகரிக்கும்",  அோதபவது
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்கள் மீோதபன சுோண்டவடிக்கநிலை அதிகரிக்கும்,  என கிரீஸிற்கு
"கடன் வழங்குபவர்கள் நம்புகின்றனர்"  என்று ோபய்டர்ஸ்
குறிப்பிட்டது.

ரநற்று நபடபளுமன்றத்தில உவடிக்கோயபற்றுவடிக்ககயில,  சிரிசப ோதவடிக்கநிலைவரும்
பிோோதம மந்திரியுமபன அகளைக் கநிலைக்சிஸ் சிப்ோபஸ் இந்ோத திட்டநிோலின்
சமூகரீதியிநிலைபன எதிர்-புோட்சிகோ ோதன்வடிக்கமவடிக்கய மறுக்க முயன்றபர்.
அடுத்ோதடுத்ோத ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்ககக்கபக
களைக் ககபண்டு வோப்படும் உடன்படிக்வடிக்கக வவடிக்கோயவடிக்கறகளின் கீழ் கிரோக்க
மக்களுக்கு ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்ோதபல கட்டவடிக்கிக்கைகளையிடப்படும் பநிலை
களைக் கவட்டுக்களில இந்ோத சிக்கன களைக் கோதபகுப்ரப கவடிக்கடசியபனோதபக இருக்கும்
என்றவர் உறுதியளித்ோதபர்.  “நீண்ட மற்றும் சிக்கநிலைபன சுழற்சியின்
முடிவு"  என்று புகழ்ந்துவடிக்கோத்து,  சிப்ோபஸ் கூறுவடிக்ககயில, “நபம் இந்ோத
திட்டம் முடிவவடிக்கடவோதற்கு ஒரு படி முன்ரனயும்,  வோவிருக்கும்
உடன்படிக்வடிக்கககளின் இறுதி முடிவிலும் இருக்கிரறபம்,”  என்றபர்.
“இந்ோத ரகபவடிக்கடயில,  நபம்…  ஒரு கடினமபன,  நியபயமற்ற மற்றும்
பபதிப்ரபற்படுத்தும் கபநிலைத்தில இருக்க ரவண்டியிருக்கும்,”
என்பவடிக்கோதயும் அவர் ரசர்த்துக் களைக் ககபண்டபர்.

இந்ோத “கூட்டு-சட்டமரசபோதப”,  கிரீஸின் அோசியநிலைவடிக்கமப்பில
பபதுகபக்கப்பட்ட ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத உரிவடிக்கமவடிக்கய நவடிக்கடமுவடிக்கறயிக்கைகளைவில
அழிக்க ரநபக்கம் களைக் ககபண்டுள்ிக்கைகளைவடிக்கோத மறுத்து,  சிப்ோபஸ் களைக் கோதபடர்ந்து
கூறினபர்:  “களைக் கோதபழில சந்வடிக்கோதயின் களைக் கநறிமுவடிக்கறகவடிக்கிக்கைகளைத்
ோதிக்கைகளைர்த்துவோதற்கபக இந்ோத அோசபங்கமபனது, கடன் வழங்குபவர்களும்
மற்றும் களைக் கோதபழில அதிபர்களும் ரகபரும் ரகபரிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளை
நவடிக்கடமுவடிக்கறப்படுத்துகிறது என்பது ஒரு களைக் கவட்கக்ரகடபன களைக் கபபய்.
ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத உரிவடிக்கமயபனது களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்தின் புனிோதமபன
களைக் கவற்றியபகும்.”

இங்ரக சிப்ோபஸ் ோதபன் களைக் கவட்கங்களைக் ககட்ட களைக் கபபய்யர். நபடபளுமன்றத்தில
அவோது வபக்குறுதிகள், இம்மபோதத்திலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் அவர் அதிகபோத்திற்கு வந்ோத ரபபது ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளை நிறுத்துவோதற்கு அவர் அளித்ோத ரோதர்ோதல
வபக்குறுதிகவடிக்கிக்கைகளைப் ரபபநிலைரவ,  அரோதயிக்கைகளைவுக்கு மதிப்பற்றவடிக்கவ.
நபடபளுமன்றத்தில அவர் ரபசிக் களைக் ககபண்டிருந்ோதரபபரோத,  மூத்ோத
ஐரோபப்பிய ஒன்றிய அதிகபரிகரிக்கைகளைப,  கிரீஸின் ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
பிவடிக்கத்தத்தில் இணைகளைக் கயடுப்பு உத்திரயபகபூர்வமபக முடிந்ோத பின்னரும்
அந்நபட்டிடம் இருந்து அவர்கள் கடுவடிக்கமயபன சிக்கன
நடவடிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளைக் ரகபோ இருப்போதபக அறிவித்துக்
களைக் ககபண்டிருந்ோதபர்கள்.

“இத்திட்டம் முடிந்ோத பின்னர் ரமற்களைக் ககபண்டும் கடனுோதவி
வழங்கப்பட்டபல,  பின் கூடுோதல உடன்படிக்வடிக்கககவடிக்கிக்கைகளைப் களைக் கபறநிலைபம்

என்பரோத அர்த்ோதம்,”  என்று முன்னபள் ரஜர்மன் நிதியவடிக்கமச்சர்
களைக் கவபலஃப்கபங் களைக் கசபய்பிிக்கைகளை இன் ஒரு கூட்டபளியும்,  ஐரோபப்பிய
களைக் கசயற்குழுவின் களைக் கவளிரயறும் ோதவடிக்கநிலைவருமபன ரோதபமஸ் களைக் கவய்சர்
Kathimerini  க்குத் களைக் கோதரிவித்ோதபர்.  கிரீஸ் திவபலநிவடிக்கநிலைவடிக்கய ரகபோ
முயன்றபரநிலைப அலநிலைது நிர்வபக நவடிக்கடமுவடிக்கறக்கு சபத்தியமற்ற அோதன்
323  பிலலியன் யூரோப இவடிக்கறயபண்வடிக்கம கடனுக்கு மறுவடிவம்
களைக் ககபடுக்க முயன்றபரநிலைப அலநிலைது அோதன் கடன்களுக்கு உோதவியபக
மீண்டும் ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திடம் உோதவி ரகபோ முயன்றபரநிலைப,
ஐரோபப்பிய ஒன்றியம் ரபோழிவுகோமபக கூடுோதல சமூக
களைக் கவட்டுக்கவடிக்கிக்கைகளைக் ரகபரும் என்பவடிக்கோத இது உள்ிக்கைகளைடக்கமபக
களைக் ககபண்டுள்ிக்கைகளைது.

சிரிசபவின் "கூட்டு-சட்டமரசபோதப", ஐரோபப்பப எங்கிலும்
முோதநிலைபளித்துவ வர்க்கத்ோதபல ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத உரிவடிக்கம மீதும் மற்றும்
ஏவடிக்கனய சட்டபூர்வ உரிவடிக்கமகள் மீதும் நீண்ட கபநிலைமபக நடத்ோதப்பட்ட
ோதபக்குோதலின் பபகமபகும். பிரிட்டனின் களைக் கோதபழிற்சங்க-ோதவடிக்கட சட்டங்கள்,
ரமற்கு ஐரோபப்பபவின் களைக் கபரும் பகுதிகளில களைக் கபபதுத்துவடிக்கற
ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதங்களுக்கு ோதவடிக்கட விதித்து ரசவடிக்கவத்துவடிக்கறவடிக்கய
நவடிக்கடமுவடிக்கறப்படுத்ோத ரோதவடிக்கவயபன ஆகக்குவடிக்கறந்ோத மட்டத்வடிக்கோத
உறுதிப்படுத்துவது,  பிோபன்சில ரபபோபட்டங்களுக்கு ோதவடிக்கடவிதிக்கவும்
மற்றும் குவடிக்கறந்ோதபட்ச கூலிக்கும் கீரழ சம்பிக்கைகளைங்கவடிக்கிக்கைகளைக் களைக் ககபண்டு
வருவோதற்கும் அனுமதிக்கும் களைக் கோதபழிற்சட்டம் மற்றும் அவசோகபநிலை
நிவடிக்கநிலை ஆகியவடிக்கவ இதில உள்ிக்கைகளைடங்குகின்றன.

ரஜர்மன் உரநிலைபகத்துவடிக்கற களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களும்,  பிரிட்டிஷ் ோயிலரவ
துவடிக்கற களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்களும் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத நடவடிக்வடிக்கக எடுத்து
வருகின்ற நிவடிக்கநிலையில,  ஸ்களைக் கபயினில ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோத நடவடிக்வடிக்கக
அதிகரித்து வருகின்ற நிவடிக்கநிலையில,  பிகளைக் கோஞ்சு அோசபங்கத்தின்
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்-விரோபோத திட்டநிோல மீது சமூக ரகபபம் அதிகரித்து
வருவதுடன்,  ருரமனிய மற்றும் ஏவடிக்கனய கிழக்கு ஐரோபப்பிய
நபடுகளில களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளைர்கள் ரவவடிக்கநிலைநிறுத்ோதங்கவடிக்கிக்கைகளை ரமற்களைக் ககபண்டு
வருகின்ற நிவடிக்கநிலையில,  ஐரோபப்பப எங்கிலும் அதிகரித்து வரும்
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்க ரபபர்குத்தத்தில் இணைத்துடன் கிரீஸ் ரபபோபட்டங்கள்
பிவடிக்கத்தத்தில் இணைந்துள்ிக்கைகளைன.  வர்க்க ரபபோபட்டம் தீவிோமவடிக்கடவவடிக்கோத
முகங்களைக் ககபடுக்கும் முோதநிலைபளித்துவ வர்க்கம் அடிப்பவடிக்கட ஜனநபயக
உரிவடிக்கமகவடிக்கிக்கைகளைக் கிழித்களைக் கோதறிய நகர்ந்து வருகிறது.

வர்க்கப் ரபபோபட்டத்தின் ஒரு மீகளைக் கிக்கைகளைழுச்சி கபநிலைத்திற்குள் சர்வரோதச
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கம் களைக் கசன்று களைக் ககபண்டிருப்போதபல,  சிரிசப
அோசபங்கத்துடனபன அனுபவம் அோதற்கு ஓர் அடிப்பவடிக்கட மூரநிலைபபபய
அனுபவமபகும்.  சிரிசப உடனபன அனுபவம் அப்பட்டமபக
எடுத்துக்கபட்டுவவடிக்கோதப் ரபபநிலை,  களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்திற்கு
விரோபோதமபக உள்ிக்கைகளை களைக் கோதபழிற்சங்க அதிகபோத்துவம் மற்றும் ரபபலி-
இடது கட்சிகளின் அோசியல மற்றும் அவடிக்கமப்புரீதியிநிலைபன
கட்டுப்பபட்டின் கீழ் ரபபோபட்டங்கவடிக்கிக்கைகளை முன்நகர்த்ோத முடியபது.
ஐரோபப்பபவிலும் மற்றும் சர்வரோதச அிக்கைகளைவிலும் களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்க
எதிர்ப்வடிக்கப ஒருங்கிவடிக்கத்தத்தில் இணைப்போதற்கபக களைக் கசயலபடும் வவடிக்ககயில,
களைக் கோதபழிற்சங்கங்களில இருந்து சுயபதீனமபன ரபபோபட்ட
அவடிக்கமப்புகவடிக்கிக்கைகளை ஏற்படுத்துவரோத முன்ரனபக்கிய பபவடிக்கோதயபக உள்ிக்கைகளைது.

சிரிசபவின் துரோபகம் மற்றும் திவபலநிவடிக்கநிலைவடிக்கய முகங்களைக் ககபடுத்துள்ிக்கைகளை
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்திற்கு,  ஒரு சர்வரோதச ரசபசலிச
முன்ரனபக்கிற்கபக ரபபோபடும் அோதன் களைக் கசபந்ோத புோட்சிகோ அோசியல
ோதவடிக்கநிலைவடிக்கம அவசியமபகிறது.  இோதன் அர்த்ோதம்,  கிரீஸிலும் மற்றும்
ஒவ்களைக் கவபரு நபட்டிலும் ICFI இன் பிரிவுகவடிக்கிக்கைகளை —ட்களைக் கோபட்ஸ்கிச
இயக்கத்வடிக்கோத— கட்டவடிக்கமப்போதபகும்,  ICFI மட்டுரம சர்வரோதச
களைக் கோதபழிநிலைபிக்கைகளை வர்க்கத்தின் நிவடிக்கநிலைப்பபட்டிலிருந்து சிரிசபவடிக்கவ எதிர்த்து,
அது அதிகபோத்திற்கு வருவோதற்கு முன்னரோ அது வகிக்க இருந்ோத
துரோபக பபத்திோம் குறித்து எச்சரித்ோதது.


