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ஒப்பந்னத்்துறன ஆனரிக்கின்ல்துறைன
             By Alex Lantier,         8 January 2018

மதலலாளிமலார்கள் ் ததலாழிலலாளர்களுக்கு குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலிக்கு குறந்தபட்ச கூலியைக்

கலாட்டிலும் குக்கு குறுக்கு குறைகுறைவலாக சம்பளம் குறைவழங்கக்கூடிந்தபட்ச கூலியை ஓர் அடிப்பக்கு குறட
ஒப்பந்தத்திற்கு பி் திற்கு பிரெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனநலாந்தபட்ச கூலியைக ் ததலாழிலலாளர் ் ததலாழிற்சங்க
சம்மமளனம் (CFDT) ஒப்புதல் அளித்திருப்பது ் தகுறைவள்ளிந்தபட்ச கூலியைன்ற
் ததரிந்தபட்ச கூலியை குறைவந்தது.  இது,  ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை ஒன்றிந்தபட்ச கூலியைத்தின் ஆதிற்கு பிரெவுடன்,
மசலாசலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) ் ததலாழிற்சட்டம் மற்றம் மன்னலாள்
் தபலாருளலாதலாிற்கு பிரெ அக்கு குறமச்சரும் தற்மபலாக்கு குறதந்தபட்ச கூலியை பி் திற்கு பிரெஞ்சு
ஜனலாதிபதியுமலான இமலானுகுறைவல் மக்மிற்கு பிரெலானின் ் ததலாழில்
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகள் ஆகிந்தபட்ச கூலியைகுறைவற்றின் மற்் துக்கு குறைலாரு பந்தபட்ச கூலியைன்பலாடலாக
உள்ளது.  அகுறைவர்களது ் தகலாள்க்கு குறககள்,  20  ஆம் நூற்ுக்கு குறைலாண்டில்
தக்கு குறலமக்கு குறுக்கு குறை தக்கு குறலமக்கு குறுக்கு குறைகளது மபலாிற்கு பிரெலாட்டங்களினூடலாக
் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கம் மபலாிற்கு பிரெலாடி ் தகுறைவன்ுக்கு குறை அடிப்பக்கு குறட சமூக
உரிக்கு குறமகக்கு குறள ரெஞ்சு ஜனநசுக்குகுறைவதற்கலானது என்பக்கு குறத இது
் ததளிவுபடுத்துகின்ுக்கு குறைது.

ஸ்ிற்கு பிரெலாலினிச ் ததலாழிற்சங்கமலான ் ததலாழிலலாளர்களின் ் தபலாதுக்
கூட்டக்கு குறமப்பு (CGT), பி் திற்கு பிரெஞ்சு நிர்குறைவலாகிகளின் கூட்டக்கு குறமப்பு (CFE),
மற்றம் ் ததலாழிலலாளர் சக்தி (FO) ஆகிந்தபட்ச கூலியைக்கு குறகுறைவ, ஒரு ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறை
மழுகுறைவதும் 1.1  சதவீத கூலி உந்தபட்ச கூலியைர்க்கு குறகுறைவ இிற்கு பிரெண்டு தகுறைவக்கு குறாணைகளில்
குறைவழங்குகுறைவதற்கலான டிசம்பர் 21  ஒப்பந்தம் ஒன்றில் CFDT

க்கு குறக் தந்தபட்ச கூலியைழுத்திட்டுள்ளதலாக அறிவிக்கும் அறிக்க்கு குறக ஒன்க்கு குறுக்கு குறை
் தகுறைவள்ளிந்தபட்ச கூலியைன்ற ் தகுறைவளியிட்டன.  இது மிகக் குக்கு குறுக்கு குறைந்தளகுறைவலாக
மணிக்கு 9.82  யூமிற்கு பிரெலா சம்பளத்க்கு குறத ஜனகுறைவரி 1  இல் இருந்தும்,
பின்னர் 9.86  யூமிற்கு பிரெலாக்கு குறகுறைவ ஏப்ிற்கு பிரெல் 1  மதலும்
ரெஞ்சு ஜனநக்கு குறடமக்கு குறுக்கு குறைப்படுத்தும்.  இவ்விிற்கு பிரெண்டுமம,  இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைனத்துக்கு குறுக்கு குறை
ஒப்பந்தத்தில் CFDT க்கு குறக் தந்தபட்ச கூலியைழுத்திடுகுறைவதற்கு மன்னதலாக, டிசம்பர்
15  இல் 2018  குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலிந்தபட்ச கூலியைலாக (SMIC)

ஒப்புக்் தகலாள்ளப்பட்ட 1.24  சதவீத உந்தபட்ச கூலியைர்குறைவலான 9.88  யூமிற்கு பிரெலாக்கு குறகுறைவக்
கலாட்டிலும் குக்கு குறுக்கு குறைகுறைவலாகும்.

மசலாசலிஸ்ட் கட்சியின் ் ததலாழிற்சட்டம் மற்றம் மக்மிற்கு பிரெலானின்
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகக்கு குறளப் பந்தபட்ச கூலியைன்படுத்தி,  அிற்கு பிரெசும்,  எண்் தாணைய்துக்கு குறுக்கு குறை
மதலலாளிமலார்களும் மற்றம் CFDT உம் ் ததலாழிலலாளர்களின்
கூலிகள் மற்றம் நிக்கு குறலக்கு குறமகளில் கடுக்கு குறமந்தபட்ச கூலியைலான ் தகுறைவட்டுக்கக்கு குறளச்
் தசய்ந்தபட்ச கூலியை ஒரு மபலாலிந்தபட்ச கூலியைலான சட்ட கட்டக்கு குறமப்க்கு குறப ஏற்படுத்த சதி
் தசய்து குறைவருகின்ுக்கு குறைன. 2009  இல் இருந்து,  கிரீஸில் ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை
ஒன்றிந்தபட்ச கூலியைத்தின் கூலி மற்றம் ஓய்வூதிந்தபட்ச கூலியை ் தகுறைவட்டுக்களின்
ஒட்டு் தமலாத்த தலாக்கம்,  40  சதவீத அளவிலலான குறைவருகுறைவலாக்கு குறந்தபட்ச கூலியைக்
குக்கு குறுக்கு குறைப்பதலாக இருந்துள்ளது. இப்மபலாமதலா, ் ததலாழிலலாளர்களுக்கு
எதிிற்கு பிரெலாக ஐமிற்கு பிரெலாப்பலாவின் மிகப்் தபரிந்தபட்ச கூலியை ் தபலாருளலாதலாிற்கு பிரெங்களில்
அத்தக்கு குறகந்தபட்ச கூலியை தலாக்குதல்கள் தந்தபட்ச கூலியைலாரிக்கப்பட்டு குறைவருகின்ுக்கு குறைன.

CGT-CFE-FO அறிக்க்கு குறகயின்படி,  CFDT இன் ஒப்பந்தம் "பணி
அனுபகுறைவ மூப்பு மற்றம் மகுறைவக்கு குறலயிட நிக்கு குறலக்கு குறமகளுக்கலாக (இிற்கு பிரெவு
மகுறைவக்கு குறல,  ஞாலாயிற்றக்கிழக்கு குறம மற்றம் விடுமக்கு குறுக்கு குறை ரெஞ்சு ஜனநலாட்களில்
மகுறைவக்கு குறல,  இதிற்கு பிரெ பிுக்கு குறைகுறைவற்றக்கும்)  குறைவழங்கப்படும் குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச
கூலி ் தகலாடுப்பனவுகக்கு குறளயும் காணைக்கில் மசர்த்திருக்கும்.”

இதுகுறைவக்கு குறிற்கு பிரெயில்,  ் தமலாத்த சம்பளத்தில் 35  சதவீதம் குறைவக்கு குறிற்கு பிரெயில்
் தகலாண்டிருந்த இதுமபலான்ுக்கு குறை ் தகலாடுப்பனவுகள்,  குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்சம்
SMIC குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலிக்கு இக்கு குறாணைந்தபட்ச கூலியைலாக அடிப்பக்கு குறட
சம்பளத்திற்கு கூடுதலலாக குறைவழங்கப்பட்டன.  ஆனலால் புதிந்தபட்ச கூலியை
ஒப்பந்தத்தின்படி,  35  சதவீதம் அல்லது அதற்கு அதிகமலான
கூலி ் தகுறைவட்டுக்களுக்கு குறைவழி குறைவகுக்கும் குறைவக்கு குறகயில்,
மதலலாளிமலார்கள் அந்த ் தகலாடுப்பனவுகக்கு குறளயும் CFDT ஆல்
ஒப்புக் ் தகலாள்ளப்பட்ட துக்கு குறாணை-SMIC கூலியின் பலாகமலாக
காணைக்கிட மடியும்.

குறைவலாகன உற்பத்தி நிறகுறைவனமலான PSA  Peugeot-Citro në  மஜர்மனி
மற்றம் பிரிட்டனில் உள்ள அதன் Opel-Vauxhall துக்கு குறாணை
நிறகுறைவனங்களில் ஆயிிற்கு பிரெக் காணைக்கலான மகுறைவக்கு குறலகக்கு குறள ் தகுறைவட்டுகின்ுக்கு குறை
அமதமகுறைவக்கு குறளயில்,  பிிற்கு பிரெலான்சில் மக்மிற்கு பிரெலானின் ் ததலாழில்
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகளில் உள்ள குறைவழிகுறைவக்கு குறகப் பந்தபட்ச கூலியைன்படுத்தி,
் ததலாழிற்சங்க ஒப்புதலுடன் அதன் பி் திற்கு பிரெஞ்சு ஆக்கு குறலகளில் பலாரிந்தபட்ச கூலியை
மகுறைவக்கு குறல ் தகுறைவட்டுக்கக்கு குறளச் ் தசய்ந்தபட்ச கூலியை திட்டமிட்டுள்ளதலாக ் தகுறைவளிந்தபட்ச கூலியைலான
் தசய்திகளுக்கு ஒரு சில ரெஞ்சு ஜனநலாட்களுக்குப் பின்னமிற்கு பிரெ இந்த
அறிவிப்பு குறைவந்தது.  குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலியில் அல்லது அதற்கும்
குக்கு குறுக்கு குறைகுறைவலான சம்பளத்தில் அமர்த்தப்பட்ட ் தபரிதும் தற்கலாலிக
் ததலாழிலலாளர் சக்திக்குள் PSA ஐ ரெஞ்சு ஜனநகர்த்துகுறைவமத இதன் இலக்கலாக
உள்ளது.

இத்தக்கு குறகந்தபட்ச கூலியை ரெஞ்சு ஜனநடகுறைவடிக்க்கு குறககள் ஐமிற்கு பிரெலாப்பலா எங்கிலும் மற்றம்
சர்குறைவமதச அளவிலும் ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்திற்கு ஒர்
எச்சரிக்க்கு குறகந்தபட்ச கூலியைலாகும்.  ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை ஒன்றிந்தபட்ச கூலியைம் மற்றம் ஆளும்
குறைவர்க்கத்தலாலும்,  மற்றம் விக்கு குறல-மபலான பல்மகுறைவற ் ததலாழிற்சங்க
அதிகலாிற்கு பிரெத்துகுறைவங்களலாலும் எழுப்பப்படும் மபலாலி-சட்ட
கட்டக்கு குறமப்க்கு குறப நிிற்கு பிரெலாகரிப்பமத கூலிகள் மற்றம் மகுறைவக்கு குறலகக்கு குறளப்
பலாதுகலாப்பதற்கலான ஒமிற்கு பிரெ குறைவழிந்தபட்ச கூலியைலாகும்.  “பாணைக்கலாிற்கு பிரெர்களின்
ஜனலாதிபதிக்கு"  எதிிற்கு பிரெலாக பிிற்கு பிரெலான்சில் மகலாபம் அதிகரித்து
குறைவருகின்ுக்கு குறை நிக்கு குறலயில், நிறகுறைவனங்கள் மற்றம் மதசிந்தபட்ச கூலியை அிற்கு பிரெசுகளலால்
திாணைக்கப்படும் சட்டவிமிற்கு பிரெலாத ரெஞ்சு ஜனநடகுறைவடிக்க்கு குறககளுக்கு எதிிற்கு பிரெலாக
் ததலாழிற்சங்கங்களில் இருந்து சுந்தபட்ச கூலியைலாதீனமலாக ஒழுங்கக்கு குறமக்கப்பட்ட
ஓர் அிற்கு பிரெசிந்தபட்ச கூலியைல் மபலாிற்கு பிரெலாட்டத்க்கு குறத ஒழுங்கக்கு குறமக்கும் பணிக்கு குறந்தபட்ச கூலியை
் ததலாழிலலாளர்கள் மகங்் தகலாடுக்கிுக்கு குறைலார்கள்.

இதுமபலான்ுக்கு குறை மபலாிற்கு பிரெலாட்டங்கள் புிற்கு பிரெட்சிகிற்கு பிரெ தலாக்கங்களுடன்
் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்க்கு குறத அிற்கு பிரெசுடன் ஒரு சமிற்கு பிரெசமற்ுக்கு குறை
மமலாதலுக்குள் ் தகலாண்டு குறைவரும் என்பக்கு குறத பி் திற்கு பிரெஞ்சு
் ததலாழிற்சட்டத்திற்கு எதிிற்கு பிரெலான அனுபகுறைவம் கலாட்டுகிுக்கு குறைது.
மக்கள்் ததலாக்கு குறகயில் 70  சதவீதத்தினருக்கு அதிகமலானகுறைவர்களின்
எதிர்ப்புக்கு மன்னலால்,  ் ததலாழிற்சட்டத்திற்கு எதிிற்கு பிரெலான மக்கள்
மபலாிற்கு பிரெலாட்டங்கள் மீது மூர்க்கமலான ் தபலாலிஸ் ஒடுக்குமக்கு குறுக்கு குறைக்கு குறந்தபட்ச கூலியைப்
பிிற்கு பிரெமந்தபட்ச கூலியைலாகிக்க அகுறைவசிற்கு பிரெகலால நிக்கு குறலக்கு குறந்தபட்ச கூலியைப் பந்தபட்ச கூலியைன்படுத்தி, மசலாசலிஸ்ட்
கட்சி 2016  இல் அந்த ் ததலாழிற்சட்டத்க்கு குறதத் திணித்தது.  புதிந்தபட்ச கூலியை
மதலலாளித்துகுறைவ எதிர்ப்பு கட்சி (NPA)  மற்றம் அடிபணிந்தபட்ச கூலியைலா
பிிற்கு பிரெலான்ஸ் (France insoumise – LFI) மபலான்ுக்கு குறை குட்டி-மதலலாளித்துகுறைவ



கட்சிகளின் ஆதிற்கு பிரெவுடன், CGT அதன் மபலாிற்கு பிரெலாட்டங்களுக்குத் தக்கு குறட
விதிக்கப்படும் என்ுக்கு குறை மசலாசலிஸ்ட் கட்சியின் அச்சுறத்தல்களுக்கு
அடிபணிந்து,  அச்சட்டத்திற்கு எதிிற்கு பிரெலாக மமல் ரெஞ்சு ஜனநடகுறைவடிக்க்கு குறக
எடுப்பக்கு குறதக் க்கு குறகவிட்டது.

பின்னர்,  இிற்கு பிரெண்டலாகுறைவது சுற்ற ஜனலாதிபதி மதர்தலில் ரெஞ்சு ஜனநகுறைவ-
பலாசிசகுறைவலாத மகுறைவட்பலாளர் மரீன் லு ் தபன்னுக்கு எதிிற்கு பிரெலாக தன்க்கு குறன
கலாட்டிக் ் தகலாண்டு மகுறைவற குறைவழியின்றி மதர்ந்் ததடுக்கப்பட்டகுறைவரும்,
பி் திற்கு பிரெஞ்சு குறைவலாக்கலாளர்களில் பலாதிக்கும் குக்கு குறுக்கு குறைகுறைவலானர்கமள
பங்் தகடுத்த மதர்தல்களில் ரெஞ்சு ஜனநலாடலாளுமன்ுக்கு குறை ் தபரும்பலான்க்கு குறம
் தபற்ுக்கு குறைகுறைவருமலான மக்மிற்கு பிரெலான்,  ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கதின் மீது ஒரு
குறைவிற்கு பிரெலலாற்ற தலாக்குதலுக்குத் தந்தபட்ச கூலியைலாரிப்பு ் தசய்ந்தபட்ச கூலியை
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகளுக்குத் தந்தபட்ச கூலியைலாரிப்பு ் தசய்தலார்.  2008
் தபலாறிவுக்குப் பின்னர் குறைவங்கிகள் மற்றம் நிதிந்தபட்ச கூலியை
பிிற்கு பிரெபுத்துகுறைவத்திற்கு ட்ரில்லிந்தபட்ச கூலியைன் காணைக்கலான யூமிற்கு பிரெலாக்கக்கு குறளக்
க்கு குறகந்தபட்ச கூலியைளித்துள்ள பி் திற்கு பிரெஞ்சு மற்றம் ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை அதிகலாரிகள்,
இப்மபலாது,  ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்தின் பிற்கு பிரெந்த பிரிவுகக்கு குறள
மடமலாக்க மரெஞ்சு ஜனநலாக்கம் ் தகலாண்டுள்ளனர்.

இதுமபலான்ுக்கு குறை ் தகலாள்க்கு குறககளில் ஒரு துளியும் ஜனரெஞ்சு ஜனநலாந்தபட்ச கூலியைக
சட்டப்பூர்குறைவத்தன்க்கு குறம கிக்கு குறடந்தபட்ச கூலியைலாது.  ் தசப்டம்பர் மஜர்மன்
மதர்தல்கள் ஒரு ் ததலாங்கு ரெஞ்சு ஜனநலாடலாளுமன்ுக்கு குறைத்க்கு குறத உருகுறைவலாக்கிந்தபட்ச கூலியை
பின்னரும்,  ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை அதிகலாரிகள் பலாரீஸ்-மபர்லின் அச்சு
ஐமிற்கு பிரெலாப்பலாவிற்கலான ஒரு புதிந்தபட்ச கூலியை விடிந்தபட்ச கூலியைக்கு குறல மமற்பலார்க்கு குறகுறைவயிடும்
என்ற குறைவலாக்குறதி அளித்து குறைவருகின்ுக்கு குறைனர்.  பி் திற்கு பிரெஞ்சு
் ததலாழிற்சட்டத்க்கு குறத ் தரெஞ்சு ஜனநறிப்படுத்துகுறைவதில் மசலாசலிஸ்ட் கட்சி,
இத்தலாலிந்தபட்ச கூலியை ஜனரெஞ்சு ஜனநலாந்தபட்ச கூலியைகக் கட்சி மற்றம் ஏக்கு குறனந்தபட்ச கூலியைகுறைவற்றடன் மசர்ந்து
இந்தபட்ச கூலியைங்கிந்தபட்ச கூலியை சமூக ஜனரெஞ்சு ஜனநலாந்தபட்ச கூலியைகக் கட்சியின் (SPD) மதலால்வி
அக்கு குறடந்த மகுறைவட்பலாளர் மலார்டின் சூல்ஸ்,  “குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச
கூலிக்கலான ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை கட்டக்கு குறமப்புக்கலாக"  அகுறைவர் மபலாிற்கு பிரெலாடி
குறைவருகுறைவதலாக கடந்த மலாதம் குறிப்பிட்டலார்.

உண்க்கு குறமயில் மசலாசலிஸ்ட் கட்சியும் மக்மிற்கு பிரெலானும்,  ஐமிற்கு பிரெலாப்பலா
எங்கிலும் உள்ள சமூக ஜனரெஞ்சு ஜனநலாந்தபட்ச கூலியைகக் கட்சிகளுடன் மசர்ந்து,
குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலிக்கு குறந்தபட்ச கூலியை ஒரு மபனலா மக்கு குறனயில் நீக்க எவ்குறைவலாற
மக்களின் மதுகுக்குப் பின்னலால் சதி ் தசய்கின்ுக்கு குறைனர்
என்பக்கு குறதமந்தபட்ச கூலியை CFDT இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைன ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறை ஒப்பந்தம்
எடுத்துக்கலாட்டுகிுக்கு குறைது.

பி் திற்கு பிரெஞ்சு இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைன ஒப்பந்தம் மசலாசலிஸ்ட் கட்சியின்
் ததலாழிற்சட்டம் மற்றம் மக்மிற்கு பிரெலான் உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகளின் இிற்கு பிரெண்டு
மக்கிந்தபட்ச கூலியை குறைவழிகுறைவக்கு குறககக்கு குறளப் பந்தபட்ச கூலியைன்படுத்துகிுக்கு குறைது:  மதலலாகுறைவதலாக,
மதசிந்தபட்ச கூலியை ் ததலாழில் விதிமக்கு குறுக்கு குறைகளில் இருந்து ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறைகளும்
நிறகுறைவனங்களும் விதிவிலக்குகக்கு குறளப் ் தபுக்கு குறைமடியும்;
இிற்கு பிரெண்டலாகுறைவது, 30  சதவீத ் ததலாழிலலாளர்கக்கு குறளப் பிிற்கு பிரெதிநிதித்துகுறைவம்
் தசய்யும் ் ததலாழிற்சங்கங்களின் ஒப்புதக்கு குறலப் ் தபற்ுக்கு குறைலால் மபலாதும்
மதலலாளிமலார்களலால் ஓர் ஒப்பந்தத்க்கு குறதத் திணிக்க மடியும்.
ஆகமகுறைவ,  இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைன ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறை ் ததலாழிலலாளர் பலத்தில் 33
சதவீதத்திற்கு சற்ற அதிகமலாக ் தகலாண்டுள்ள CFDT, ் ததலாழில்
விதிமக்கு குறுக்கு குறையின் ஷிற்கு பிரெத்து 141  க்கு விதிவிலக்கு குறைவழங்கும் ஓர்
ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் குறைவழங்கிவிட்டது.  இந்த ஷிற்கு பிரெத்து தலான்
பிிற்கு பிரெலான்சில் SMIC குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலிக்கு குறந்தபட்ச கூலியைக் கட்டலாந்தபட்ச கூலியைமலாக்குகிுக்கு குறைது.

குக்கு குறுக்கு குறைந்தபட்ச கூலி சட்டங்கக்கு குறளச் சுற்றி உள்ள இதுமபலான்ுக்கு குறைக்கு குறகுறைவ
பிிற்கு பிரெலான்ஸ் எங்கிலும் மற்றம் அக்கு குறதக் கடந்தும் நிறகுறைவனங்கள்
மற்றம் ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறையில் தந்தபட்ச கூலியைலாரிக்கப்பட்டு குறைவருகின்ுக்கு குறைனகுறைவலா
என்ற ஐந்தபட்ச கூலியைமலாக உள்ளது.

இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைன ் ததலாழில்துக்கு குறுக்கு குறை ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்ப்க்கு குறப
் ததலாழிலலாளர்கள் ஒழுங்கக்கு குறமக்க்கு குறகயில்,  CFDT க்கு
விமர்சனபூர்குறைவமலாக உள்ள CGT, FO, அல்லது பிுக்கு குறை ் ததலாழிற்சங்க

அதிகலாிற்கு பிரெத்துகுறைவங்களின் மீது ரெஞ்சு ஜனநம்பிக்க்கு குறக க்கு குறகுறைவக்க மடிந்தபட்ச கூலியைலாது.
் தபலாதுகுறைவலாக இக்கு குறகுறைவ அிற்கு பிரெசின் அங்கங்களலாக பரிாணைமிப்பதற்கும்,
மதலலாளிமலார்களிடம் இருந்து நிதியுதவி ் தபறகுறைவதற்கும்
மசலாசலிஸ்ட் கட்சியின் ் ததலாழிற்சட்டமம் மக்மிற்கு பிரெலானின்
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகளும் நீதி பரிபலாலன சுதந்திிற்கு பிரெத்க்கு குறத
குறைவழங்குகின்ுக்கு குறைன,  தங்களின் ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்க அடித்தளத்க்கு குறத
இழந்துள்ள இக்கு குறகுறைவ,  தங்களின் ் தசலாந்த அங்கத்தகுறைவர்கள் மீது
தலாக்குதல்கக்கு குறள ரெஞ்சு ஜனநடத்துகுறைவதற்கலாக மபலாலிந்தபட்ச கூலியைலான சட்டக்
கட்டுப்பலாடுகக்கு குறள குறைவழங்குகுறைவதற்கும் மற்றம் திட்டமிடுகுறைவதற்கும்
மசக்கு குறகுறைவந்தபட்ச கூலியைலாற்றகின்ுக்கு குறைன.

CFDT மீதலான இகுறைவற்றின் விமர்சனங்கள் பிிற்கு பிரெதலானமலாக
் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்தில் அதிகரித்து குறைவரும் சமூக
மகலாபத்திலிருந்து தங்கக்கு குறளப் பலாதுகலாத்துக் ் தகலாள்குறைவதற்கலாக
கன்க்கு குறனகளுக்கு இக்கு குறடமந்தபட்ச கூலியை குறைவடிகுறைவக்கு குறமக்கப்பட்ட சதிகளலாகும்,
அமதமகுறைவக்கு குறளயில் இக்கு குறகுறைவ ் ததலாழிலலாளர்கக்கு குறள விக்கு குறலந்தபட்ச கூலியைலாக
் தகலாடுத்து உலக சந்க்கு குறதயில் பி் திற்கு பிரெஞ்சு மபலாட்டித்தன்க்கு குறமக்கு குறந்தபட்ச கூலியை
அதிகரிக்க மந்தபட்ச கூலியைற்சிக்கும் ஒரு மதசிந்தபட்ச கூலியைகுறைவலாத ் தகலாள்க்கு குறகக்கு குறந்தபட்ச கூலியைப்
பின்் ததலாடர்கின்ுக்கு குறைன.

இக்கு குறகுறைவ அக்கு குறனத்துமம மக்மிற்கு பிரெலான் மற்றம் ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை
ஒன்றிந்தபட்ச கூலியைத்தின் குறைவிற்கு பிரெலலாற்றரீதியில் பிற்மபலாக்குத்தனமலான
் தகலாள்க்கு குறககளுக்கு எதிிற்கு பிரெலாக ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்க்கு குறத
அிற்கு பிரெசிந்தபட்ச கூலியைல்ரீதியில் அணிதிிற்கு பிரெட்டுகுறைவதற்கு விமிற்கு பிரெலாதமலாக உள்ளன.
CFDT இன் இிற்கு பிரெசலாந்தபட்ச கூலியைன ஒப்பந்தத்க்கு குறத விமர்சிப்பதில் FO உடன்
CGT இக்கு குறாணைகின்ுக்கு குறை அமதமகுறைவக்கு குறளயில்,  ் ததற்கு பிிற்கு பிரெலான்சில் FO

அக்கு குறழப்பு விடுத்த மகுறைவக்கு குறல ் தகுறைவட்டுக்களுக்கு எதிிற்கு பிரெலான
இிற்கு பிரெயில்மகுறைவ மகுறைவக்கு குறலநிறத்தத்க்கு குறத,  “அது இிற்கு பிரெயில்மகுறைவ
் ததலாழிலலாளர்களுக்கு எதிிற்கு பிரெலான விமிற்கு பிரெலாதத்க்கு குறத குறைவளர்க்கும்
மரெஞ்சு ஜனநலாக்கில் இருப்பதலால்,  ஆக்கபூர்குறைவமற்ுக்கு குறை”  "் தகுறைவகுஜனகுறைவலாத"
கண்துக்கு குறடப்பு என்றம் ஆத்திிற்கு பிரெமூட்டும் குறைவக்கு குறகயில் கண்டித்து
குறைவருகிுக்கு குறைது.  FO ஐ ் தபலாறத்த குறைவக்கு குறிற்கு பிரெயில்,  FO இன் தக்கு குறலகுறைவர்
மஜலான்-குமளலாட் க்கு குறமய்யி (Jean-Claude  Mailly) உள்ளடங்கலலாக
அதன் தக்கு குறலக்கு குறமயில் உள்ள ் தபரும்பலாலலானகுறைவர்கள்,  கடந்த
இக்கு குறலயுதிர் கலாலத்தில் மக்மிற்கு பிரெலானின் உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகக்கு குறளப்
பகிிற்கு பிரெங்கமலாகமகுறைவ ஆமமலாதித்திருந்தனர்.

் ததலாழிற்சங்கங்களின் ஒப்புதமலலாடு மக்மிற்கு பிரெலானின்
உத்திற்கு பிரெகுறைவலாக்கு குறாணைகளில் இருந்து எழும் பல்மகுறைவற தலாக்குதல்கக்கு குறள
எதிர்த்து விகுறைவலாதிக்கவும் ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்க்கு குறத
அணிதிிற்கு பிரெட்டுகுறைவதற்கும்,  மகுறைவக்கு குறலயிடங்களிலும் ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்க
அண்க்கு குறடப்பகுதிகளிலும் சுந்தபட்ச கூலியைலாதீனமலான ் ததலாழிலலாளர்
அக்கு குறமப்புகள் மற்றம் கமிட்டிகக்கு குறளக் கட்டக்கு குறமப்பது மட்டுமம
மன்மன உள்ள ஒமிற்கு பிரெ குறைவழிந்தபட்ச கூலியைலாகும்.  ஐமிற்கு பிரெலாப்பலா எங்கிலும்
இமதமபலான்ுக்கு குறை மகுறைவக்கு குறல மற்றம் கூலி ் தகுறைவட்டுக்கக்கு குறள
மகங்் தகலாடுத்து குறைவரும் ் ததலாழிலலாளர்களுடன் தங்களின்
மபலாிற்கு பிரெலாட்டங்கக்கு குறளச் சர்குறைவமதசரீதியில் ஒருங்கிக்கு குறாணைப்பமத
் ததலாழிலலாளர்களது பணியில் உள்ள ஒரு மக்கிந்தபட்ச கூலியை கூறபலாடலாகும்.

இது ் ததலாழிலலாள குறைவர்க்கத்தில் ஒரு புதிந்தபட்ச கூலியை தக்கு குறலக்கு குறமக்கு குறந்தபட்ச கூலியை,
அதலாகுறைவது சமூக ் தசலவின குக்கு குறுக்கு குறைப்பு ரெஞ்சு ஜனநடகுறைவடிக்க்கு குறககள் மற்றம்
சர்குறைவலாதிகலாிற்கு பிரெத்திற்கு எதிிற்கு பிரெலாக மபலாிற்கு பிரெலாடுகுறைவதில் ஒவ்் தகுறைவலாரு ரெஞ்சு ஜனநலாட்டிலும்
ரெஞ்சு ஜனநலான்கலாம் அகிலத்தின் அக்கு குறனத்துலகக் குழுவின் பிரிவுகக்கு குறளக்
கட்டக்கு குறமப்பதற்கலான அகுறைவசிற்கு பிரெ மதக்கு குறகுறைவக்கு குறந்தபட்ச கூலியை எழுப்புகிுக்கு குறைது. ரெஞ்சு ஜனநலான்கலாம்
அகிலத்தின் அக்கு குறனத்துலகக் குழு (ICFI) சுந்தபட்ச கூலியைலாதீனமலான
் ததலாழிலலாளர் அக்கு குறமப்புகளின் குறைவளர்ச்சிக்கு குறந்தபட்ச கூலியை ஊக்குவிக்கவும்,
அதிகலாிற்கு பிரெத்க்கு குறதக் க்கு குறகயி் தலடுத்து இந்த திகுறைவலாலலான ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை
ஒன்றிந்தபட்ச கூலியைத்க்கு குறத ஐக்கிந்தபட்ச கூலியை ஐமிற்கு பிரெலாப்பிந்தபட்ச கூலியை மசலாசலிச அிற்கு பிரெசுகக்கு குறளக்
் தகலாண்டு பிிற்கு பிரெதியீடு ் தசய்யும் ஒரு சர்குறைவமதச மசலாசலிச
இந்தபட்ச கூலியைக்கத்துடன் அகுறைவற்க்கு குறுக்கு குறை இக்கு குறாணைக்கவும் மபலாிற்கு பிரெலாடும்.


