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ரமமேனியியாவின் கி கிர் கிரைமயியாயோவியாவில் உள்ள ஃமஉியார்ட

நிறுயோவனத்தின் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் அங்கிரக்கும

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலயில் மமேற்ின் தகியாண்டுள்ள மஉியார்க்குணமிக்க

எழுச்சி கிரய உதொழிலக ம்சியா்சலி்ச யோவ கிரதொழிலத் தளத்தின்
Autoworker Newsletter (யோவியாகனத்ின் ததியாழிதொழிலியாளர் ின் த்சய்திமேடல்)

யோவ் கிரைமயோவற்கிறத; அயோவர்களத தீ் கிரைமிக்க மஉியா் கிரைியாடடத்திற்கு

ஆத் கிரையோவளிக்க ஐம் கிரைியாப்உியா,  யோவட அின் தமேரிக்கியா மேற்றும

ஆசியியா முழு கிரமேயிதொழிலியான யோவியாகன உற்உத்தித்த கிரற

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு அ கிரறகூயோவல் விடுக்கிறத. 

யோவறு கிரமே-நி கிரதொழில ஊதியங்கள்,  மயோவ கிரதொழிலநீக்கங்கள் அல்தொழிலத

ஆ கிரதொழில மூடல்களின் மி் கிரைடடலின் கீழ் விடடுக்ின் தகியாடுப்புகள்

மேற்றும மயோவகப்உடுத்தலுக்கியான இ கிரடவிடியாத ின் தன இடைவிடாத நெரக்குதல்கள்,

மேற்றும ின் ததியாழிதொழிலியாள யோவர்க்கத்தின் அ கிரமேப்புகளியாக இல்தொழிலியாத

ின் தஉரநிறுயோவனங்களத கரவிகளியாக ின் த்சயல்உடுகின்ற

ின் ததியாழிற்்சங்கங்கள் என இந்தப் மஉியா் கிரைியாடடத்தில் கியாணும

பி் கிரைச்சி கிரனகள் உதொழிலின் தகங்கிலுமேியான யோவியாகன உற்உத்தித்த கிரற

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு மிகப் உரிச்்சயமேியான கிரயோவமய.

டி்சமஉர் 21  அன்று,  ஃமஉியார்ட கி கிர் கிரைமயியாயோவியா

ஆடமடியாின் தமேியா கிரஉல் ்சங்கத்தினியாலும (Ford Craiova Automobile

Union) ஃமஉியார்ட ரமமேனியியாவினியாலும (Ford  Romania)

 கிரகின் தயழுத்திடப்உடட ஒர அழுகிப்மஉியான ஒப்உந்தத்திற்கு

எதிர்ப்பு ின் ததரிவித்த சுமேியார் 1,000 ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் ஒர திடீர்

(wildcat) மயோவ கிரதொழிலநிறுத்தத்தில் ஈடுஉடடனர். 2016 இல் ின் தமேியாத்த

இதொழிலியாஉமேியாக 16.3  மில்லியன் டியாதொழிலர்களும 2017  இன் முதல்

மூன்று கியாதொழிலியாண்டுகளில் 9.4  பில்லியன் டியாதொழிலர்களும

ஈடடியிரக்கும ஃமஉியார்ட நிறுயோவனம, இந்த

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலயின் 4,200  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள், மூத்த

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வுநிறுத்தத் கிரதயும புதிதியாக

எடுக்கப்உடும ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு யோவழங்கப்உடும

ஊதியமேியானத இப்மஉியா கிரதய கு கிரறந்தஉட்ச ஊதியத் கிரத விட

5  ்சதவீதம கு கிரறயோவியான ின் ததியா கிரகயியாக அல்தொழிலத மேியாதம 300

யூம் கிரைியாக்களியாக (538  டியாதொழிலர்கள்)  கு கிரறக்கப்உடுயோவ கிரதயும

ஏற்றுக் ின் தகியாள்ள மயோவண்டும என்று விரமபுகிறத. இததவி் கிரை,

மமேதொழிலதிகமன இடைவிடாத நெ் கிரை மயோவ கிரதொழிலகளுக்கு ஊதியம

கு கிரறக்கப்உடுயோவதற்கும “உற்உத்தி நி கிரதொழில கிரமேக்கு

மத கிரயோவப்உடுமமஉியாத அயோவசியமேியானியால்”  “ின் தன இடைவிடாத நெகிழ்யோவியான”

மயோவ கிரதொழிலமன இடைவிடாத நெ் கிரைங்களுக்கும மகியாரிக் கிரக  கிரயோவக்கிறத.

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள மி் கிரைடடுயோவதற்கு உியாரிய

மயோவ கிரதொழிலயோவியாய்ப்பின் கிரமே அச்சுறுத்த கிரதொழில ஃமஉியார்டடும

ின் ததியாழிற்்சங்கமும உயன்உடுத்தகின்றன.  டி்சமஉர் 13  அன்று

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு யோவழங்கப்உடட

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலக்குள்ளியான சுற்றறிக் கிரகயில்,  ஃமஉியார்ட

ரமமேனியியாவின் த கிரதொழிலயோவர் வர் ஜியான் ஓல்ட் ஓல்ட்ஹியாம எழுதினியார்,

“இந்த முக்கியமேியான தரணத்தில் கி கிர் கிரைமயியாயோவியா

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலக்கு எத இன்றிய கிரமேயியாதத, ஒர அதிகமேியான

்சமஉள உயர்யோவியா அல்தொழிலத இந்த ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலயின்

யோவரங்கியாதொழிலத் கிரதப் உியாதகியாப்உதியா என்உ கிரத ன இடைவிடாத நெியாம

பி் கிரைதிஉலிப்உத அயோவசியமேியாக உள்ளத!  அ் கிரைசியல்ரீதியியாகவும

ின் தஉியாரளியாதியா் கிரைரீதியியாகவும ஸ்தி் கிரைமேற்ற சூழல் நிதொழிலவும

இன் கிரறய நி கிரதொழில கிரமேகளில் இந்த ஆண்டின்

மஉச்சுயோவியார்த் கிரதயின் முக்கியத்தயோவத் கிரத நீங்கள்

புரிந்தின் தகியாள்வீர்கள் என்று ன இடைவிடாத நெியாங்கள் ன இடைவிடாத நெமபுகிமறியாம.”

இததவி் கிரை, இந்த அின் தமேரிக்க ின் தஉரநிறுயோவனமேியானத, ரமமேனிய

அ் கிரை்சியாங்கத்தினியால் அமேதொழிலியாக்கப்உடும ஒர புதிய யோவரிச்

்சடடத் கிரதயும ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு எதி் கிரைியான

அழுத்தமின் தகியாடுக்கும கரவியியாக உயன்உடுத்தகிறத. வர் ஜனயோவரி

1  முதல் அமேலுக்கு யோவரகின்ற இந்த புதிய ்சடடமேியானத

ஆம் கிரைியாக்கியப் உ் கிரைியாமேரிப்பு மேற்றும பிற ்சமூக ன இடைவிடாத நெதொழில

உதவிகளுக்கியான ின் த்சதொழிலவுக கிரள முததொழிலியாளிகளிடம இரந்த

கிடடத்தடட ஒடடுின் தமேியாத்தமேியாக ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களத

முதகுகளுக்கு மேியாற்றுகிறத.  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் இப்மஉியா கிரதய

ஒப்உந்தத் கிரத நி் கிரைியாகரித்தியால்,  நிறுயோவனம “மமேியா்சமேியானின் ததியார

சிறிய ்சலு கிரக கிரய” முன் கிரயோவக்கும,  அத

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு யோவந்த ம்ச் கிரைக் கூடிய அதிகமேியான யோவரிச்

ின் த்சதொழிலவுக கிரள ஈடுின் த்சய்ய அயோவர்களுக்கு இழப்பீடு அளிக்கியாத,

அதன்மூதொழிலம உண் கிரமேயில் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு கிடடத்தடட

25 ்சதவீதம அறிவிக்கப்உடியாத ஊதிய ின் தயோவடடு யோவந்த ம்சரம

என்உதியாக ஓல்ட் ஓல்ட்ஹியாம எச்்சரித்தியார்.

இந்த மி் கிரைடடல்க கிரளயும மீறி,  நூற்றுக்கணக்கியான

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் ின் த்சன்ற வியியாழக்கிழ கிரமேயன்று

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலயில் இரந்த ின் தயோவளின இடைவிடாத நெடப்பு ின் த்சய்தனர்,

“திரடர்கள்,  திரடர்கள்” என்றும “இங்மக அடி கிரமேத்தனம

நிதொழிலவுகிறத”  என்றும அயோவர்கள் முழக்கமிடடனர்.

இ் கிரைண்டியாயோவத ஷிஃப்டுக்கு யோவந்த ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் இந்த

மயோவ கிரதொழிலநிறுத்தத்தில் கதொழிலந்தின் தகியாண்டு முழக்கமிடடனர்,

“எங்களத மேரியியா கிரத கிரய ன இடைவிடாத நெியாங்கள் ின் தஉறுகின்ற யோவ கிர் கிரையில்

ன இடைவிடாத நெியாங்கள் வீடு திரமஉப் மஉியாயோவதில் கிரதொழில”.  ஃமஉியார்ட

ஈமகியாஸ்மஉியார்ட (Ford’s  EcoSport) யோவியாகன ின் தயோவளியீடடுக்கியாக

இந்த ஆண்டில் எடுக்கப்உடடிரந்த 1,700 ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களில்

1 Romanian Ford workers must make international appeal! 



உதொழிலர் உடஉட,  இளம ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் இந்தப்

மஉியா் கிரைியாடடத்தில் முன்னி கிரதொழில யோவகித்தனர்.

இந்தப் மஉியா் கிரைியாடடமேியானத,  நிர்யோவியாகத்தடன் ஒத்த கிரழத்த

அதன் மகியாரிக் கிரகக கிரள ஒரத கிரதொழிலப்உட்சமேியாகத் திணித்த

நிறுயோவன-ஆத் கிரைவு ின் ததியாழிற்்சங்கத்தக்கு எதி் கிரைியான ஒர

ின் தயோவளிப்உடட கதொழிலகமேியாகவும இரந்தத.  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள

மீண்டும ின் தஉியாரத்தம மமே கிரடகளுக்கு (assembly  lines)

திரமஉச் ின் த்சய்யும ஒர முயற்சியில்,  அப்உடியியான ஒர

ஒப்உந்தத்தில் தியான் ஒரமஉியாதம  கிரகின் தயழுத்திடவில் கிரதொழில என

்சங்கம கூறியத. ஆயினும இ் கிரைண்டு ன இடைவிடாத நெியாடகளுக்குப் பின்னர்,

அத இந்த ஆர்ப்உியாடடங்கள் டி்சமஉர் 31  அன்று

கியாதொழிலியாயோவதியியாகும உ கிரழய ஒப்உந்தத்திற்கு கடடுப்உடடதியால்

அ கிரயோவ “்சடடவிம் கிரைியாதமேியான கிரயோவ”  என தியான் கரதயோவதியாகக்

கூறும ஒர ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலக்குள்ளியான சுற்றறிக் கிரக கிரய

விடுத்தத.  டி்சமஉர் 21  அன்று அத  கிரகின் தயழுத்திடடிரந்த

ஒப்உந்தத் கிரத “்சடடரீதியியானத”  எனக் கரதிய

ின் ததியாழிற்்சங்கம ஆகமயோவ அத வர் ஜனயோவரி 1 அன்று அமேதொழிலியாகத்

ின் ததியாடங்கியதம அதற்கு மேரியியா கிரதயளித்திரந்தத. 

அின் தமேரிக்கியாவில் த கிரதொழில கிரமேயகத் கிரத ின் தகியாண்ட ஒர யோவியாகன

உற்உத்திப் ின் தஉரநிறுயோவனத்திற்கு எதி் கிரைியான மஉியா் கிரைியாடடத்தில்,

ஃமஉியார்ட கி கிர் கிரைமயியாயோவியாவின் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்

உதொழிலின் தகங்கிலுமேியான யோவியாகன உற்உத்தித்

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கியான ஒர நி கிரதொழிலப்உியாட கிரட எடுத்தக்

ின் தகியாண்டிரக்கின்றனர்.  ரமமேனியியா,  ின் த்சக் குடிய் கிரைசு,

ஸ்மதொழிலியாயோவியாக்கியியா, மஉியாதொழிலந்த, ம்சர்பியியா மேற்றும பிற மேத்திய

மேற்றும கிழக்கு ஐம் கிரைியாப்பிய ன இடைவிடாத நெியாடுகள்,  உன்னியாடடு

ின் தஉரநிறுயோவனங்கள் மேலிவு உ கிரழப் கிரஉச் சு் கிரைண்டிக் ின் தகியாள்ளக்

கூடியதம மமேற்கிதொழிலியான ஊதியங்க கிரளயும

மயோவ கிரதொழிலநி கிரதொழில கிரமேக கிரளயும கீழிறக்குயோவதற்கு “கிழக்கு நீடசி”

மி் கிரைடட கிரதொழிலப் உயன்உடுத்தகின்றதமேியான,  ஐம் கிரைியாப்பிய ஆளும

யோவர்க்கங்களின் “ின் தமேக்சிமகியா”யோவியாகமயோவ நீண்ட கியாதொழிலமேியாக

ம்ச கிரயோவ ின் த்சய்த யோவரகின்றன.

பி் கிரைியாந்தியத்தில் ஸ்் கிரைியாலினி்ச ஆடசிகள் முததொழிலியாளித்தயோவத் கிரத

மீடசி ின் த்சய்ததன் பின்னர்,  VW, Renault,  GM, Daewoo,  Ford

மேற்றும பிற உதொழிலகளியாவிய யோவியாகன உற்உத்தி நிறுயோவனங்களும

விநிமயியாகஸ்தர்களும அ் கிரைசுக்கு ின் த்சியாந்தமேியாக இரந்த

ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலக கிரள மிககு கிரறந்த வி கிரதொழிலகளுக்கு

யோவியாங்குயோவதற்கு முண்டியடித்தன.  இப்மஉியா கிரதய ரமமேனிய

ஊதியங்கள் ஒர மேணி மன இடைவிடாத நெ் கிரைத்திற்கு 2  யூம் கிரைியாக்கள் (2.26

அின் தமேரிக்க டியாதொழிலர்கள்)  என்ற அளவுக்கு கு கிரறயோவியானதியாய்

இரக்க முடியும, ஒர மவர் ஜர்மேனிய யோவியாகன உற்உத்தித் த கிரற

ின் ததியாழிதொழிலியாளரக்கியான ஒடடுின் தமேியாத்த ின் ததியாழிதொழிலியாளர்

ின் த்சதொழிலவுகளில் இத 10 ்சதவீதம கு கிரறயோவியாகும.

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் மீத யோவரி அதிகரிப் கிரஉத் திணித்திரக்கும

ஆளும ரமமேனிய ்சமூக வர் ஜனன இடைவிடாத நெியாயகக் கடசியியானத,

ஒரகியாதொழிலத்தில் ரமமேனியியா கிரயோவ ஆடசிின் த்சய்த ஸ்் கிரைியாலினி்சக்

கடசியின் யோவியாரி்சியாகும.  ்சமூக வர் ஜனன இடைவிடாத நெியாயகக் கடசியினரம

கிழக்கு ஐம் கிரைியாப்உியாின் தயோவங்கிலும இரக்கின்ற அயோவர்களத

கூடடியாளிகளும சுதந்தி் கிரைச் ்சந் கிரதக் ின் தகியாள் கிரகக கிரளத் தழுவி

யோவந்திரக்கின்றனர்;  ன இடைவிடாத நெச்சுத்தனமேியான மதசியயோவியாதத் கிரத

ஊக்குவித்த யோவந்திரக்கின்றனர், தத்தமேத ன இடைவிடாத நெியாடுக கிரள உதொழிலகப்

ின் தஉரநிறுயோவனங்களுக்கியான அடி கிரமே உ கிரழப்புக் களங்களியாக

உரமேியாற்றி அதி-யோவதொழிலத கடசிகளின் எழுச்சிக்கியான

நி கிரதொழில கிரமேக கிரள உரயோவியாக்கித் தந்திரக்கின்றனர்.  கூடுதல்

யோவரி விதொழிலக்குக கிரளக் ின் தகியாடுப்உதன் மூதொழிலமும அந்நிய

முதலீட கிரட ஈர்ப்உதற்கியான சிறப்புப் ின் தஉியாரளியாதியா் கிரை

மேண்டதொழிலங்க கிரள விரிவுஉடுத்தயோவதன் மூதொழிலமும பி் கிரைியாந்தியத்தின்

யோவழக்கமேியான யோவியாகன உற்உத்தி ன இடைவிடாத நெியாடுகளியான மஉியாதொழிலந்த,

ஸ்மதொழிலியாயோவியாக்கியியா,  ் ஓல்ட்ஹங்மகரி மேற்றும ின் த்சக் குடிய் கிரைசு (the

Visegrad  Four) ஆகியயோவற் கிரற உதொழிலவீனப்உடுத்தயோவதற்கு

ரமமேனிய அ் கிரை்சியாங்கம முயற்சி ின் த்சய்த ின் தகியாண்டிரக்கிறத.

ின் ததியாழிதொழிலியாள யோவர்க்கத் கிரதச் சு் கிரைண்டுயோவ கிரதப்

ின் தஉியாறுத்தயோவ கிர் கிரையில்,  உதொழிலகளியாவிய யோவியாகன உற்உத்திப்

ின் தஉரநிறுயோவனங்கள் ஒர ்சர்யோவமத்ச மூமதொழிலியாஉியாயத் கிரதக்

ின் தகியாண்டிரக்கின்றன. ின் ததியாழிற்த கிரற ஆய்வுயோவல்லுன இடைவிடாத நெர் ஒரயோவர்

ஃ கிரஉனியான்சியல்  கிரடமஸிடம கூறிய கிரதப் மஉியாதொழில, “மேத்திய

மேற்றும கிழக்கு ஐம் கிரைியாப்உியாவிற்கு இப்மஉியாத யோவ் கிரைக் கூடிய

முதலீடடியாளர்கள் ஐந்த அல்தொழிலத ஏழு யோவரடங்களுக்கு

முன்உியானதற்கு முற்றிலும மேியாறுஉடடதியானின் ததியார விதத்தில்

ன இடைவிடாத நெடந்த ின் தகியாள்கின்றனர்.  ஒர யோவர்த்தக முன்மனியாக்கில்

இரந்த...  யியாரம மதசிய மயியா்ச கிரனக கிரள கரத்தில்

ின் தகியாள்யோவதில் கிரதொழில.  அயோவர்கள் பி் கிரைியாந்தியத்தில் முதலீடு

ின் த்சய்கின்றனர்.”

ஆயினும, ஐம் கிரைியாப்உியாின் தயோவங்கிலும, அின் தமேரிக்கியாவிலும மேற்றும

உதொழிலின் தகங்கிலும இரக்கும ின் ததியாழிற்்சங்கங்கள் முற்றிலும

மதசியரீதியியானதியாக இரக்கின்றன.  உதொழிலகளியாவிய

ின் தஉரநிறுயோவனங்களுக்கும முததொழிலியாளித்தயோவ

அ் கிரை்சியாங்கங்களுக்கும எதி் கிரைியான ின் தஉியாதப் மஉியா் கிரைியாடடத்தில்

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள ஐக்கியப்உடுத்தயோவதற்கு

மஉியா் கிரைியாடுயோவதற்ின் தகல்தொழிலியாம ின் தயோவகு அப்உியால்,

ின் ததியாழிற்்சங்கங்களியான கிரயோவ, ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள தங்களுக்குள்

ின் தயோவவ்மயோவறு பிரிவுகளுக்கு எதி் கிரைியாக நின்று உியாதியாளத் கிரத

மன இடைவிடாத நெியாக்கிய ஒர ்சமகியாத் கிரைப் மஉியாடடிக்குள் ஈடுஉடச் ின் த்சய்யோவதில்

ின் தஉரநிறுயோவனங்களுக்கு உதவிின் த்சய்கின்றன,  உடந் கிரதயியாக

இரக்கின்றன.

மவர் ஜர்மேனியில்,  யோவியாகனத்ின் ததியாழிதொழிலியாளர் ின் ததியாழிற்்சங்கமேியான,  IG

Metall,  கிழக்கு மவர் ஜர்மேனியிலும கிழக்கு ஐம் கிரைியாப்உியாவிலும

முததொழிலியாளித்தயோவத்தின் மீடசி கிரய உற்்சியாகத்தடன்

யோவ் கிரைமயோவற்றிரக்கிறத.  ஒவ்ின் தயோவியார ின் தஉரிய கியார் உற்உத்தி

நிறுயோவனத்தின் மமேற்உியார் கிரயோவ த கிரதொழில கிரமேக் குழுவிலும அமேர்ந்த

ின் தகியாண்டு,  கு கிரறந்தஉட்ச ஊதியங்களில் கிழக்கு

ஐம் கிரைியாப்பியத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் சு் கிரைண்டப்உடுயோவதற்கு

ின் த்சயலூக்கமேியான ஆத் கிரை கிரயோவ அத யோவழங்கி யோவந்திரப்உமதியாடு,

மவர் ஜர்மேனியில் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் மி் கிரைடடல் ின் த்சய்யப்உடுயோவதற்கும

இத கிரனப் உயன்உடுத்தியத.  ஊதிய அதிகரிப்பில்தொழிலியாமேல்

மயோவ கிரதொழில ன இடைவிடாத நெியாள் நீடடிக்கப்உடுயோவதற்கும,  புதிதியாகப்

உணியமேர்த்தப்உடடயோவர்களுக்கியான ஊதியத்தில்

மிகப்ின் தஉரமேளவிதொழிலியான ின் தயோவடடிற்கும,  உகுதி-மன இடைவிடாத நெ் கிரை,  தற்கியாலிக

மேற்றும ஒப்உந்த மயோவ கிரதொழிலத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களின் உயன்உியாடு

விரிவுஉடுயோவதற்கும இத இடடுச் ின் த்சன்றிரக்கிறத.  இந்த
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விடடுக்ின் தகியாடுப்புகளில் எதின் தயோவியான்றும ஒம் கிரைின் தயியார

மயோவ கிரதொழில கிரயயும கூட உியாதகியாத்திடவில் கிரதொழில.

2014  இல் IG  Metall ின் தஉல்ஜியத்தின் Gent இல் இரந்த

ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழில மூடப்உட ஆத் கிரையோவளித்தத,  இதில்

ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலயில் இரந்த 4,600

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களும அத்மதியாடு த கிரண ம்ச கிரயோவகள் யோவழங்கும

நிறுயோவனங்களில் இரந்த 5,000  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களும மயோவ கிரதொழில

இழந்தனர்.  அமதஆண்டில்,  Cologne மேற்றும Saarlouis இல்

இரந்த மவர் ஜர்மேன் ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிற்்சியா கிரதொழிலகளில்

உற்உத்தியின் உகுதி கிரய கி கிர் கிரைமயியாயோவியா உள்ளிடட கிழக்கு

ஐம் கிரைியாப்உியாவிற்கு மேியாற்றப் மஉியாயோவதியாய் நிர்யோவியாகம

அச்சுறுத்தியதன் பின்னர், அங்கிரந்த 24,000

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு உியாரிய மயோவ கிரதொழில கு கிரறப்புகளுக்கும,

ின் தன இடைவிடாத நெகிழ்யோவியான மயோவ கிரதொழில நி கிரதொழில கிரமேகளுக்கும மேற்றும ஊதிய

ின் தயோவடடுகளுக்கும IG Metall உடன்உடடத.

இப்மஉியாத பி் கிரைியான்சில் இரக்கின்ற மேக்ம் கிரைியான்

அ் கிரை்சியாங்கமேியானத,  தற்கியாலிகத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களின்

உயன்உியாட கிரட விரிவுஉடுத்தக் கூடியதம,  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள

இஷ்டம மஉியாதொழில நீக்குயோவதற்கு ின் தஉரநிறுயோவனங்களுக்கு

அின் தமேரிக்க-உியாணியில் அதிகியா் கிரைமேளிக்கக் கூடியதமேியான அதன்

ின் தஉரநிறுயோவன-ஆத் கிரைவு ின் ததியாழிதொழிலியாளர் “சீர்திரத்தங்க கிரள”

திணிப்உதற்கு உியாரிய மயோவ கிரதொழில நீக்கங்களத மி் கிரைடட கிரதொழிலப்

உயன்உடுத்திக் ின் தகியாண்டிரக்கிறத.

அின் தமேரிக்கியாவிலும இதமயோவ உண் கிரமேயியாக இரக்கிறத,

அங்கு UAW (ஐக்கிய யோவியாகன உற்உத்தித் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்

்சங்கம)  நீண்டகியாதொழிலமேியாக மதசியயோவியாத ன இடைவிடாத நெஞ் கிர்ச ஊடடி

யோவந்திரக்கிறத,  “அின் தமேரிக்கியாவின் மயோவ கிரதொழிலக கிரள”

திரடியதியாக ின் தமேக்சிக்மகியா,  சீனியா மேற்றும பிற ன இடைவிடாத நெியாடுகளத

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள அத குற்றம்சியாடடிய அமதமயோவ கிரளயில்,

ஊதியங்க கிரளக் கீழிறக்குயோவதில் யோவியாகன உற்உத்தி நிறுயோவன

முததொழிலியாளிகளுடன் ம்சர்ந்த ஒத்த கிரழத்தத.  பி் கிரைதிஉதொழிலனியாக,

UAWக்கு GM,  Ford மேற்றும Fiat  Chrysler ஆகிய

நிறுயோவனங்களிடம இரந்த பில்லியன் கணக்கில்

ின் தஉரநிறுயோவனப் உங்குகளும,  இதொழிலஞ்்சமும

 கிரகயூடடப்உடடிரக்கிறத.  ன இடைவிடாத நெடந்த ின் தகியாண்டிரக்கின்ற

கூடட் கிரை்சியாங்க குற்ற யோவழக்கு ஒன்றில், ின் தஉரநிறுயோவனங்களிடம

ஆயி் கிரைக்கணக்கியான டியாதொழிலர்க கிரள இதொழிலஞ்்சமேியாகப் ின் தஉற்றுக்

ின் தகியாண்டு பி் கிரைதிஉதொழிலனியாய் நிறுயோவனத்தின் எடுபிடிகளியாக

ம்ச கிரயோவின் த்சய்ததியாக UAW நிர்யோவியாகத் கிரத ம்சர்ந்தயோவர்கள்

குற்றத் கிரத ஒப்புக்ின் தகியாண்டிரக்கின்றனர்.

ரமமேனியத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களின் மயோவ கிரதொழிலநிறுத்தமேியானத

உதொழிலின் தகங்கிலும ின் ததியாழிற்்சங்க-ஆத் கிரைவுடனியான முடியோவற்ற

தியாக்குதல்களுக்கு ின் ததியாழிதொழிலியாள யோவர்க்கத்தின் ின் தஉரகிச்

ின் த்சல்லும எதிர்ப்பின் உகுதியியாகும.  2017  இன் உியா கிரதயில்,

ம்சர்பியியாவில் ஃபியட ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களும

ஸ்மதொழிலியாயோவியாக்கியியாவில் VW ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களும ின் தகியாத்தடி கிரமே

நி கிரதொழில கூலிகளுக்கும மயோவ கிரதொழிலநி கிரதொழில கிரமேகளுக்கும எதி் கிரைியாக

மயோவ கிரதொழிலநிறுத்தம ின் த்சய்திரக்கின்றனர்.  கடந்த உதொழில

ஆண்டுகளில்,  சீனியா மேற்றும இந்தியியாவில் யோவியாகனத் த கிரற

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் முக்கியமேியான மஉியா் கிரைியாடடங்க கிரள

ன இடைவிடாத நெடத்தியிரக்கின்றனர்,  2015  இல் அின் தமேரிக்கியாவில் யோவியாகன

உற்உத்தித் த கிரறத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் ஊழதொழில கிரடந்த UAWக்கு

எதி் கிரைியாகக் கிளர்ச்சி ின் த்சய்தனர். 

மயோவ கிரதொழிலக கிரளயும யோவியாழ்க் கிரக நி கிரதொழில கிரமேக கிரளயும

உியாதகியாப்உதற்கியான ஒர ின் தயோவற்றிக் கிரைமேியான மஉியா் கிரைியாடடம

ன இடைவிடாத நெடத்தப்உட மயோவண்டுமேியாயின்,  உதொழிலின் தகங்கிலுமேியான ின் ததியாழிதொழிலியாள

யோவர்க்கத்தின் மஉியா் கிரைியாடடங்க கிரள இ கிரணப்உதற்கும,

ின் தஉரநிறுயோவனங்கள் மேற்றும அயோவற்றின் ின் ததியாழிற்்சங்க

உடந் கிரதயியாளர்களுக்கு எதி் கிரைியான ஒர மஉியா் கிரைியாடடத்தில்

அயோவற் கிரற ஓ் கிரைணியில் ின் தகியாண்டுயோவரயோவதற்கும புதிய

அ கிரமேப்புகள் அயோவசியமேியாயுள்ளன.

ின் ததியாழிதொழிலியாள யோவர்க்கத்தின் உரி கிரமேக கிரளப் உியாதகியாப்உதற்கு

ரமமேனிய ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்,  நிறுயோவனத்தின்,

ின் ததியாழிற்்சங்கத்தின்,  மேற்றும ரமமேனிய அ் கிரைசியல்

ஸ்தியாஉகத்தின் ின் த்சல்யோவியாக்கில் இரந்த சுதந்தி் கிரைமேியான,  ஒர

சுயியாதீனமேியான உியா கிரத கிரய யோவகுப்உ கிரதத் தனத உணியியாகக்

ின் தகியாண்ட ஒர ்சியாமேியானியத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர் கமிடடி கிரய

உரயோவியாக்க மயோவண்டும என்று உதொழிலக ம்சியா்சலி்ச யோவ கிரதொழிலத்
தளத்தின் Autoworker Newsletter அ கிரழப்பு விடுக்கிறத.

ரமமேனியியா எங்கிலும,  அ் கிரை்சியாங்கத்தின் யோவரிச்சீர்திரத்த

மயியா்ச கிரன கிரய எதிர்த்தப் மஉியா் கிரைியாடுயோவதற்கு ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்

தயியா் கிரைியாக இரக்கின்றனர்.  ஆயினும, ரமமேனியியா,  ஐம் கிரைியாப்உியா

மேற்றும உதொழிலின் தகங்கிலுமேியான யோவியாகன உற்உத்தித்

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களிடம ஆத் கிரைவு மயோவண்டி அ கிரறகூயோவல்

விடுப்உமத ்சியாமேியானியத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர் கமிடடியின் முதல்

உணியியாக இரக்கும. 

ன இடைவிடாத நெியாடுகடந்த நிறுயோவனங்கள் ின் ததியாழிதொழிலியாள யோவர்க்கத்திற்கு எதி் கிரைியாக

மஉியார் ன இடைவிடாத நெடத்தயோவதற்கு ஒர ்சர்யோவமத்ச மூமதொழிலியாஉியாயத் கிரதக்

ின் தகியாண்டுள்ளன.  ஆகமயோவ ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் தமேத

ன இடைவிடாத நெதொழிலன்க கிரளப் உியாதகியாப்உதற்கியான யோவர்க்கப் மஉியா் கிரைியாடடத் கிரத

ன இடைவிடாத நெடத்தயோவதற்கு தமேத ின் த்சியாந்த ்சர்யோவமத்ச மூமதொழிலியாஉியாயத் கிரத

அபிவிரத்தி ின் த்சய்தியாக மயோவண்டும.  கி கிர் கிரைமயியாயோவியாவின்

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்,  உதொழிலின் தகங்கிலுமேியான அயோவர்களின் ்சமகியாத் கிரை

்சமகியாதரிகளிடம இரந்த தனி கிரமேப்உடுத்தப்உடடு,  உன்னியாடடு

நிறுயோவனங்கள் மேற்றும அயோவற்றின் ின் ததியாழிற்்சங்கக்

கூடடியாளிகளத க் கிரைங்களில் அதொழிலடசியத்தடன்

 கிரகயியாளப்உடுகின்றனர்.  ரமமேனியத் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்

அயோவர்களத ்சர்யோவமத்ச ்சக-ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களத அமத

பி் கிரைச்சி கிரனகளுக்மக முகம ின் தகியாடுக்கின்றனர்,  ஒன்றுஉடடு

நிற்குமமஉியாத,  அயோவர்கள் ஒர மேியாின் தஉரம ்சமூக ்சக்தி கிரயக்

ின் தகியாண்டிரக்கின்றனர்:  அயோவர்களின் உ கிரழப் கிரஉச்

சு் கிரைண்டுயோவதில் இரந்ததியான் நிறுயோவனத்தின் இதொழிலியாஉங்கள்

யோவரகின்றன.

கி கிர் கிரைமயியாயோவியாவில் இரக்கும ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்கு தங்களத

மிகவும மஉியார்க்குணமிக்க மேற்றும மிகவும ன இடைவிடாத நெமபிக் கிரகக்குரிய

்சக-ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் யியார் என்உத ின் ததரியும.  இந்தத்

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் ்சமீஉ யோவியா் கிரைங்களில், தங்களத மயோவ கிரதொழிலகளும

யோவியாழ்யோவியாதியா் கிரைங்களும அஉியாயத்திற்குடஉடக் கூடும எனத்

ின் ததரிந்தமஉியாதம ்சமேத்தயோவமின் கிரமேக்கும ின் தஉரநிறுயோவன-
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ின் ததியாழிற்்சங்க ்சர்யோவியாதிகியா் கிரைத்தக்கும எதி் கிரைியான ஒர

நி கிரதொழிலப்உியாட கிரட எடுத்ததன் மூதொழிலமேியாக தங்க கிரள நிரூஉணம

ின் த்சய்திரக்கின்றனர்.  இந்த ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களில் மிகவும

தீ் கிரைமேியானயோவர்களும மகியாடஉியாடு மிக்கயோவர்களும ஒர

கமிடடிக்குத் த கிரதொழில கிரமே ின் தகியாடுப்உதற்கு வர் ஜனன இடைவிடாத நெியாயகரீதியியான

மு கிரறயில் மதர்ந்ின் ததடுக்கப்உட மயோவண்டும.  ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள்

இயோவர்க கிரள திரமஉ த கிரதொழில கிரமேயில் இரந்த கீழிறக்க

இயலுயோவதற்கு யோவழியோவ கிரக தரயோவதன் மூதொழிலம இயோவர்கள்

ின் தஉியாறுப்புக்குரியயோவர்களியாக ஆக்கப்உடுயோவர்.  புதிதியாக

மயோவ கிரதொழிலக்கு அமேர்த்தப்உடடயோவர்க கிரளயும மூத்த

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரளயும ஒர ின் தஉியாதயோவியான மஉியா் கிரைியாடடத்தில்

இ கிரணப்உதற்கு ின் தஉரந்தி் கிரைள் கூடடங்கள் ன இடைவிடாத நெடத்தப்உட

மயோவண்டும.  உழியோவியாங்கல் மயோவ கிரதொழிலநீக்கங்கள் ஒர ஒன்றுஉடட

ின் ததியாழிதொழிலியாளர் உ கிரடயினியால் எதிர்க்கப்உடும,

அமஉதொழிலப்உடுத்தப்உடும மேற்றும உகி் கிரைங்கப்உடுத்தப்உடும

என்உ கிரத நிறுயோவனமும ின் ததியாழிற்்சங்கங்களும

அறிந்தின் தகியாள்ளுமஉடி ின் த்சய்யப்உட மயோவண்டும.

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் திடடமிடுயோவதற்கும தகயோவல் உகிர்யோவதற்கும

உயன்உடுத்தகின்ற ்சமூக ஊடக குழுக்களில் இரந்த

ின் ததியாழிற்்சங்க உளயோவியாளிகளும நிறுயோவனத்திற்கு தகயோவல்-

ின் தகியாடுப்உயோவர்களும அகற்றப்உட மயோவண்டும.

ரமமேனியியாவில் மதசிய அளவிதொழிலியான ின் ததியாழிற்்சங்கங்கள்

ஏ் கிரைியாளமேியாக உள்ளன.  தங்களத அ கிரமேப்புகளில்

இ கிரணயோவதற்கும ஒழுங்க கிரமேப்உ கிரதயும மஉச்சுயோவியார்த் கிரத

ன இடைவிடாத நெடத்தயோவ கிரதயும தமேத நிர்யோவியாகிகளிடம விடுயோவதற்கும

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள ஊக்கப்உடுத்தம முயற்சியில் அ கிரயோவ

இறங்கதொழிலியாம.  அதில் சிக்குயோவத ஒர ின் தஉரம பி கிரழயியாக

இரக்கும!  ின் தஉரநிறுயோவனங்களுடன் உத்திமயியாகபூர்யோவமேியாக

பி கிரணக்கப்உடியாத ின் ததியாழிற்்சங்கங்களியாயினும கூட,

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்க கிரள தனி கிரமேப்உடுத்தவும யோவரங்கியாதொழில வி கிரதொழில-

மஉ்சல்களுக்கு தயியாரிப்பு ின் த்சய்யோவ கிரதயுமமே ின் த்சய்யும.

்சர்யோவமத்ச ின் தஉரநிறுயோவனங்க கிரள எதிர்த்தப் மஉியா் கிரைியாடுயோவதற்கு

இ கிரயோவ எதின் தயோவியான்றிடமும ஒர ்சர்யோவமத்ச மூமதொழிலியாஉியாயம

இல் கிரதொழில.  இந்த யோவரிச்சீர்திரத்தத் கிரத அமேல்உடுத்தயோவதற்குப்

ின் தஉியாறுப்உியான அமத அ் கிரைசியல் கடசிகளுடன்

இ கிரணக்கப்உடட கிரயோவயியாகமயோவ இ கிரயோவ இரக்கின்றன, ஆகமயோவ

ன இடைவிடாத நெமஉப்உட முடியியாத கிரயோவ.  கி கிர் கிரைமயியாயோவியா ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களத

மஉியா் கிரைியாடடத்தின் ின் தயோவற்றியியானத,  ின் ததியாழிற்்சங்கங்களில்

இரந்தம முததொழிலியாளித்தயோவக் கடசிகளில் இரந்தம

சுயியாதீனத் கிரத உ் கிரைியாமேரிக்க இயலுகின்ற அயோவர்களத

திறத்தினியாலும,  தங்கள் மீதியான தனி கிரமேப்உடுத்த கிரதொழில

முறியடித்த ்சர்யோவமத்ச அளவில் ்சக ஃமஉியார்ட

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுடன் ஒன்றுஉடுயோவதற்கு அயோவர்கள்

ின் தகியாண்டிரக்கும திறத்தினியாலுமமே தீர்மேியானிக்கப்உடுயோவதியாக

அ கிரமேயும.
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மேடடுமமே கி கிர் கிரைமயியாயோவியா ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களத மஉியா் கிரைியாடடம

குறித்த ்சர்யோவமத்ச அளவில் ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களுக்குக்

கல்வியூடட மு கிரனகின்ற ஒம் கிரைின் தயியார ்சர்யோவமத்ச ின் த்சய்திப்

பி் கிரைசு் கிரைமேியாகும.  ரமமேனிய ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களின்

மஉியா் கிரைியாடடங்கள் குறித்த எங்களத கடடு கிர் கிரைக கிரள

அின் தமேரிக்கியாவிலும மேற்றும பிறின் தயோவங்கிலும இரக்கும யோவியாகன

உற்உத்தித் த கிரற ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் மேத்தியில்

விநிமயியாகித்திரக்கிமறியாம,  வியோவியாதித்திரக்கிமறியாம.  தமேத

மஉியா் கிரைியாடடம உதொழிலின் தகங்கிலும இரந்த முழு ஆத் கிரை கிரயோவ

அனுப்பியிரக்கின்ற ஏ் கிரைியாளமேியான யோவியாகனத்த கிரற

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களியால் கயோவனமேியாகப் பின்ின் ததியாட் கிரைப்உடடுக்

ின் தகியாண்டிரக்கிறத என்உ கிரத ரமமேனிய ஃமஉியார்ட

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் அறிந்த ின் தகியாள்ள மயோவண்டும.

ரமமேனிய ஃமஉியார்ட ின் ததியாழிதொழிலியாளர்கள் உதொழிலரம ்சமீஉத்தில்தியான்

உதொழிலக ம்சியா்சலி்ச யோவ கிரதொழிலத் தளத் கிரதப் உற்றி அறிந்த

ின் தகியாண்டிரக்கின்றனர்.  WSWS ஒர பு் கிரைடசிக் கிரை ம்சியா்சலி்ச

ின் தயோவளியீடியாகும,  ன இடைவிடாத நெியான்கியாம அகிதொழிலத்தின் அ கிரனத்ததொழிலகக்

குழுவுடன் இ கிரணப்புக் ின் தகியாண்டயோவர்களியாமயோவியாம.  எமேத

மஉியாக்கு 1917 ் கிரைஷ்யப் பு் கிரைடசியில் விளியாடிமிர் ின் ததொழிலனினின் ்சக-

த கிரதொழிலயோவ் கிரைியாக நின்ற லிமயியான் டின் த் கிரைியாடஸ்கியியால் 1938  இல்

ஸ்தியாபிக்கப்உடடதியாகும.  டின் த் கிரைியாடஸ்கி ஸ்் கிரைியாலினி்ச

முகயோவர்களியால் ின் தமேக்சிமகியா ன இடைவிடாத நெகரில் உடுின் தகியா கிரதொழில

ின் த்சய்யப்உடடியார். 

ின் தஉரநிறுயோவன மேற்றும நிதியப் பி் கிரைபுக்களத தனிமேனித

ின் த்சல்யோவத்திதொழிலியான அயோவதொழிலட்சணமேியான குவிப் கிரஉக் கியாடடிலும,

்சமூகத்தின் ின் த்சல்யோவத் கிரத உரயோவியாக்கக் கூடிய

ின் ததியாழிதொழிலியாளர்களத ்சமூக உரி கிரமேகமள முன்னுரி கிரமே ின் தஉற

மயோவண்டும என்றும,  இதற்கு ம்சியா்சலி்சத்திற்கியான ஒர

மஉியா் கிரைியாடடம அயோவசியமேியாயுள்ளத என்றும ன இடைவிடாத நெியாங்கள்

ன இடைவிடாத நெமபுகிமறியாம.
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