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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான
புகுகையிரெத மக்ரரதசேகசேவைகவ

தனிவ ஜனார்மவம ஜனாக்ுகை தவ ஜனாரிப்பு ரரதசேய்கிசெய்கிற ஜனார்
By Anthony Torres,     13 February 2018

பொததுத் துறுறை ப தழிலதளர்களுக்கு ்கு வதழ் வாழ்நதள் ்நாள் வ்கு வறல

உத் ர்கு வத ங்கறள முடிவுக்குக் பகதண்டு்கு வரவிருப்ொற  அறிவித் 
பின்னர், பிபரஞ்சு ஜனததிொதி இதி இமதனு்கு வல் தி இமக்்நாள் வரதன் புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
ப தழிலதளர்களுக்கும் இ்நாள் வ  உத் ர்கு வத ங்கறள முடிவுக்குக்
பகதண்டு ்கு வரு்கு வ ற்கு  கு தயதரிப்பு ப் புகையிரதசேய்து பகதண்டிருக்கிுறைதர்.  இது,
இரண்டதம் உலகப் ்நாள் வொதரின் முடிவில்  வாழ்நதஜி ஆக்கிரமிப்பில் இருந் தன
விடு றலயின் ்நாள் வொதது நிறல வாழ்நதட்டப்ொட்ட இன்னுபதி இமதரு ் புகையிரதசேமூக
உரிறதி இமகு தயதகும். 

பிபரஞ்சு புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வறகு தய  னிகு தயதர் ்நாள் வொதட்டிக்கதய் திுறைந்து
விடு்கு வ ற்கு ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தயம் கட்டறளயிட்ட ன் தி இமத்தியில்
புறகயிர  ்நாள் வொதக்கு்கு வரத்தின் ஒரு மூ்நாள் வலதொதகு தய தி இமறு்நாள் வ வாழ்நதக்குநிறல
குறித்து,  அக்்நாள் வடதொரில் பிர தி இமர் எட்்கு வதர்ட் பிலிப்பினதல்
அறதி இமக்கப்ொட்ட குழுவின் ஒரு அறிக்றகறகு தய,  ஏர் பிரதன்சின்
முன்னதள்  றலறதி இம நிர்்கு வதக அதிகதரிகு தயதன ்நாள் வஜதன்-சிறில்
ஸ்பிபனற்ுறைத (Jean-Cyril Spinetta)  கு தயதரிப்பு ப் புகையிரதசேய்து பகதண்டிருக்கிுறைதர்.

ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தயத்தின் விதிகள் 2023  டி் புகையிரதசேம்ொர் 25  மு லதக
பிரதந்திகு தய புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ்நாள் வொதக்கு்கு வரத்தும்,  2020  டி் புகையிரதசேம்ொர்
14 க்குள்ளதக அதிக-்நாள் வ்கு வக இரயில்களும் (TGV)  னிகு தயதர் ்நாள் வொதட்டிக்குத்
திுறைந்து விடப்ொட எதிர்ொதர்க்கப்ொடுகின்ுறைன.  SNCF க்கதன (பிபரஞ்சு
்நாள் வ சிகு தய புறகயிர  ் புகையிரதசேறொ)  ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தயத்தின் கட்டறளறகு தய
பிபரஞ்சு உள் வாழ்நதட்டு ் புகையிரதசேட்டதி இமதக தி இமதற்று்கு வ ற்கதன ஒரு தி இம்நாள் வ் புகையிரதசேத தற்கு வ
பிபரஞ்சு அதிகதரிகள் ்கு வறரவு ப் புகையிரதசேய்து பகதண்டிருக்கின்ுறைனர்.

ஸ்பிபனற்ுறைதவின் அறிக்றக இன்னும் ப்கு வளியிடப்ொட்டிருக்கவில்றல,
ஆயினும்,  தி இமக்்நாள் வரதனதல் ஆய்வு ப் புகையிரதசேய்கு தயப்ொட்டு ்கு வருகின்ுறை ொல்்நாள் வ்கு வறு
ப ரிவுகறளக் குறித்து Le Parisien ஏற்கன்நாள் வ்கு வ சுட்டிக்கதட்டியிருக்கிுறைது.
‘SNCF இல் ் புகையிரதசேமூக ்நாள் வதி இமத லின் அதிகப்ொட்் புகையிரதசே ஆொத்து’  என்ுறை
 றலப்பிலதன அ ன் கட்டுறரயில்,  SNCF   னிகு தயதர்தி இமகு தயதி இமதக்கப்ொடும்
் புகையிரதசேதத்திகு தயத்ற  அது குறிப்பிடுகிுறைது.  ப தழிற்துறுறை தி இமற்றும்
்கு வணிகத் ன்றதி இமயுறடகு தய பொததுச்்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ நிறு்கு வனம் (Public Establishment

of  Industrial  and  Commercial  character  -  EPIC)  என்ுறை அ ன்  வாழ்நடப்பு
அந் ஸ்து, அது ்நாள் வொதட்டிக்கு இறடஞ்் புகையிரதசேலதக இருப்ொ தகக் கருதுகின்ுறை
ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தயத் தல் அச்சுறுத் ல் பொறுகின்ுறைது என்கிுறைதர்
்நாள் வ் புகையிரதசேத் புகையிரதசேலிஸ்ட் கட்சியின் முன்னதள் பிரதிநிதிகு தயதன ஜில் ் புகையிரதசே்கு வதரி.  இது
SNCFக்கு தி்கு வதல்நிறலயில் இருந்து அ றனப் ொததுகதக்கின்ுறை ஒரு
் புகையிரதசேகலவி த்திலுதி இமதன உத் ர்கு வத த்ற  அளிக்கிுறைது.  அது Caisse  des

d p ts  [é ô அ த்கு வது பிபரஞ்சு அர் புகையிரதசேதங்கத்தின்] ொகுதிகு தயதன உரிறதி இம
பகதண்ட ஒரு  னிகு தயதர் நிறு்கு வனதி இமதக தி இமதற்ுறைப்ொட்டதல்,  அது பொததுத்
துறுறை அந் ஸ்ற  ொததுகதத்துக் பகதள்கின்ுறை அ்நாள் வ ்நாள் வ வாழ்நரத்தில்
ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய விதிமுறுறைகளுக்கும் இணங்கிகு தய தய் இருக்கும்.”

SNCF இன்  னிகு தயதர்தி இமகு தயதி இமதக்கதி இமதனது,  புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
ப தழிலதளர்களுக்கதன ் புகையிரதசேட்டப்பிரிவு ஒழிக்கப்ொடு்கு வதுடன் றக்நாள் வகதர்த்து
 வாழ்நடக்கவிருக்கிுறைது.

Le  Parisien குறிப்பிடுகிுறைது,  “இது மிகவும் ப்கு வடிப்ொதன
பிரச்சிறனகு தயதகும்.  1950  உத் ர்கு வதறண ஒன்றின் அடிப்ொறடயில்,
இப்பிரிவு ப தழிலதளர் ் புகையிரதசேட்டத்ற  பூரணப்ொடுத்திகு தயது,  ஊதிகு தயங்கள்,
விடுமுறுறைகள்,  ப தழில் ொ விப்ொடிநிறலகள்,  தி இமற்றும் ப தழிற்் புகையிரதசேங்க
் புகையிரதசேட்டம் ஆகிகு தயற்கு வ ப தடர்ொதக புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
ப தழிலதளர்களுக்குத்  னிகு தயதன விதிகறள ்கு வறரகு தயறுறை ப் புகையிரதசேய்கிுறைது.
இது புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களுக்கு ்கு வதழ் வாழ்நதள் ்நாள் வ்கு வறல
உத் ர்கு வத தி இமளிக்கின்ுறை ஒரு அனுகூலதி இமதன ் புகையிரதசேட்டஷரத் தகும்....இது
ஒருவி த்தில் ஆண்டு்நாள் வ தறும் க்கதன ஊதிகு தயங்களுக்கதன ஒதுக்கீறட
 தனதக 2.4  ் புகையிரதசே வீ SNCFம் ்கு வறர உகு தயர்த் க் கூடிகு தய புறகயிர 
ப தழிலதளர்களது  ஒரு புனி தி இமதன ் புகையிரதசேட்டப்பிரிப்கு வனும்  றடக்கட்றட
 கர்த்ப றி்கு வ தகும்....”

ஆரஞ்சு (முன்னதளில் பிரதன்ஸ் படலிகதம்)  தி இமற்றும் அஞ்் புகையிரதசேல்
அலு்கு வலகத்தில் ்நாள் வொதல,  இந்  ் புகையிரதசேட்டப்பிரி்கு வதனது SNCF இன் புதிகு தய
ொணிகு தயதி இமர்த் ங்களுக்கதய் ஒடுக்கப்ொடலதம்,  அ ன் உள்ளடக்கம்
அகற்ுறைப்ொடலதம், அல்லது ஒட்டுபதி இமதத் தி இமதக அகற்ுறைப்ொடலதம். ப் புகையிரதசேன்ுறை
்நாள் வகதறடயில் தி இமக்்நாள் வரதன் இவ்்கு வதறு அறிவித் தர்:  “உங்கறளப்
ொததுகதப்ொது என்ொ ன் அர்த் ம் உங்களது ் புகையிரதசேட்டப்பிரிற்கு வ்நாள் வகு தயத
அல்லது உங்களது ்நாள் வ வாழ்நற்றுறைகு தய ்நாள் வ்கு வறலறகு தய்நாள் வகு தயத ொததுகதப்ொது
என்ொ ல்ல, தி இமதுறைதக ஒரு  னி வாழ்நொரதக உங்களது  வாழ்நதறளகு தய ்நாள் வ்கு வறலறகு தய
நீங்கள் பொுறை இகு தயலும் ்கு வண்ணம் உங்கறளப் ொததுகதப்ொது
என்ொ தகும்.”

புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வயில் சு ந்திரதி இமதன ்நாள் வொதட்டி குறித்  கட்டறளறகு தய
திணிப்ொ ற்கதக,  தி இமக்்நாள் வரதன் SNCF இன் கடன்கறள அரசு
்கு வதங்கு்கு வ ற்கு கடுறதி இமகு தயதன நிொந் றனகறள விதித்து
ப தழிலதளர்கறள மிரட்ட முகு தயற்சித் தர்.  “ப்கு வளிப்ொறடகு தயதகப்
்நாள் வொசு்நாள் வ்கு வதம்,   வாழ்நதங்கள் கடன்கறள ்கு வதங்கினதல் SNCF எந்  புதிகு தய
் புகையிரதசேமூக ஒப்ொந் த்ற  ஏற்றுக்பகதள்ள விருப்ொத்துடன் இருக்கிுறைது?
என்ொற க் ்நாள் வகட்்நாள் வொதம்…. சீர்திருத் ங்கள் விடகு தயத்தில், ் புகையிரதசேட்டப் பிரிவுகள்
விடகு தயத்தில்,  ப வாழ்நகிழ்வுத் ன்றதி இம விடகு தயத்தில்,  ஓய்வூதிகு தயங்கள்
விடகு தயத்தில் SNCF இன்னும் முன்்நாள் வனறிச் ப் புகையிரதசேல்ல ்நாள் வ்கு வண்டும் என்று
 வாழ்நதங்கள் ்நாள் வகட்கி்நாள் வுறைதம்.”

புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களது ் புகையிரதசேட்ட அந் ஸ்ற  அகற்ுறை
 வாழ்நட்கு வடிக்றக எடுப்ொ ன் மூலதி இமதக,  2019 க்கதய் அறிவிக்கப்ொட்ட
ஓய்வூதிகு தய ப்கு வட்டுக்களுக்கும் தி இமக்்நாள் வரதன்  கு தயதரிப்பு ப் புகையிரதசேய்து
பகதண்டிருக்கிுறைதர்.  உண்றதி இமயில்,  ஜனததிொதித் ்நாள் வ ர் ல் ் புகையிரதசேதி இமகு தயத்தில்,
பிரதன்சில் இருக்கக் கூடிகு தய கிட்டத் ட்ட 30  ்கு வறககு தயதன ப்கு வவ்்நாள் வ்கு வறு
ஓய்வூதிகு தயத் திட்டங்களுக்குப் ொதிலதக ஒன்றுொட்டு ்நாள் வொதகும்்நாள் வொதது



பொற்றுக் பகதள்ளத் க்க தன ஒரு ஓய்வுதிகு தய முறுறைறகு தயக் பகதண்டு
பிரதியிட ்கு வதக்குறுதிகு தயளித் தர்.  இவ்்கு வதுறைதக,  2007  இல் ஜனததிொதி
நிக்்நாள் வகத்நாள் வலத ் புகையிரதசேதர்க்்நாள் வகதசியின் கீழ் ஏற்கன்நாள் வ்கு வ ப்கு வட்டப்ொட்டிருந் 
புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களுக்கதன ஓய்வூதிகு தயத் திட்டதி இமதனது
அழிக்கப்ொடவிருக்கிுறைது,  ஒட்டுபதி இமதத்  தி இமக்களின் ஓய்வூதிகு தயங்களும்
ஒ்நாள் வர அடி-தி இமட்ட அளவிற்கு ப்கு வட்டப்ொட இருக்கிுறைது.

புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களது ் புகையிரதசேட்ட உரிறதி இமறகு தய
அகற்று்கு வ ற்கதன திட்டங்கள் ஐ்நாள் வரதப்ொதப்கு வங்கிலும் 1917  அக்்நாள் வடதொர்
புரட்சிக்கும் 1945  இல்  வாழ்நதஜி் புகையிரதசேத்தின் மீ தன ப்கு வற்றிக்கும் பிந்ற கு தய
கதலத்தில் ப தழிலதள ்கு வர்க்கத் தல் ் புகையிரதசேததிக்கப்ொட்டிருந்  ் புகையிரதசேமூக
்நாள் வ ட்டங்கள் அறனத்தின் மீதும் ஐ்நாள் வரதப்ொதப்கு வங்கிலும்
ப தடுக்கப்ொடுகின்ுறை ஒரு ொரந்   தக்கு லின் ொகுதிகு தயதகும்.
எல்லத்கு வற்றிற்கும் ்நாள் வதி இமலதக இது ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய தி இமற்றும் பிபரஞ்சு
மு லதளித்து்கு வத்தின் ஒரு ஆழதி இமதன தி இமற்றும்  ப்பிக்கமுடிகு தயத 
ப வாழ்நருக்கடியின் விறளபொதருளதகும்.  ொல பிபரஞ்சு நிறு்கு வனங்கறள
்நாள் வொதல,  உலகப் ்நாள் வொதட்டிக்கு முகம்பகதடுத் நிறலயில் துரி தி இமதக
்நாள் வ தல்விகண்டு ்கு வருகின்ுறை SNCF இன் உற்ொத்தித் திுறைறனயும்
்நாள் வொதட்டித்திுறைறனயும் ஊக்குவிப்ொ ற்கதக என்ுறை பிரச்் புகையிரதசேதரத்்நாள் வ தடு
புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களது ் புகையிரதசேட்டப்ொததுகதப்றொ
 கர்த்ப றி்கு வ ற்கு அர் புகையிரதசேதங்கம் ்நாள் வ வாழ்நதக்கம் பகதண்டிருக்கிுறைது.

லி்நாள் வகு தயதன் புளூம்மின் அர் புகையிரதசேதங்கம் 1937 இல் ஒரு அரசு- னிகு தயதர் கூட்டு
நிறு்கு வனதி இமதக SNCF ஐ உரு்கு வதக்கிகு தயது,  அ ன் 51  ் புகையிரதசே வீ ம் அரசு-
உரிறதி இமகு தயதன தக இருந் து,  அ ன்மூலம்  னிகு தயதர் புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
உரிறதி இமகு தயதளர்களது பில்லிகு தயன் கணக்கதன ஃபிரதங்குகள் இழப்றொ
பொததுதி இமக்கள்  றலயில் கட்டிகு தயது.  அ்நாள் வ ் புகையிரதசேதி இமகு தயத்தில்,  அ்கு வரது
அர் புகையிரதசேதங்கம் ஸ்ொதனிகு தய உள் வாழ்நதட்டுப் ்நாள் வொதரில் பிரதன்சின்ஸ்்நாள் வகத
ஃபிரதங்்நாள் வகதவின் ொதசி் புகையிரதசே ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ் புகையிரதசேதிக்கு எதிரதன ஸ்ொதனிகு தயத்
ப தழிலதளர்களது புரட்சிகரப் ்நாள் வொதரதட்டங்கறள  னிறதி இமப்ொடுத்தி,
அத்துடன் பிரதன்சிலும் ்நாள் வ்கு வறலநிறுத் ங்கறள பகதடூரதி இமதக
ஒடுக்கிகு தயது.  இந்  எதிர்ப்புரட்சிகர பகதள்றக முற்றிலும்
தி்கு வதலதன தக மூன்று ்கு வருடங்களுக்குப் பின்னர்,  பிரதன்சின் மீ தன
 வாழ்நதஜிக்களின் ொறடபகு தயடுப்பின் மூலதி இமதகவும் பிபரஞ்சு மு லதளித்து்கு வம்
 வாழ்நதஜிக்களுடன் ஒத்துறழத்  ன் மூலதி இமதகவும் நிரூொணதி இமதனது.

 வாழ்நதஜி ஆக்கிரமிப்புக்கதன எதிர்ப்பில் புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
ப தழிலதளர்கள் ஒரு முக்கிகு தயதி இமதன ொதத்திரம் ்கு வகித் னர்.  யூ ர்கறள
அல்லது எதிர்ப்புப் ்நாள் வொதரதளிகறள தி இமரண முகதம்களுக்கு அனுப்ொ
 வாழ்நதஜிக்களுக்கு SNCF உ விக் பகதண்டிருந்  நிறலயில்,
புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களது முக்கிகு தயதி இமதன பிரிவுகள்
எதிர்ப்பில் இறணந்து பகதண்டன. சுதி இமதர் 800 SNCF ப தழிலதளர்கள்
கட்டறளகளுக்கு கீழ்ப்ொடிகு தயதறதி இமக்கதக  வாழ்நதஜிக்களதல் சுடப்ொட்டனர்.
சுதி இமதர் 1,200  ்நாள் வொர் ் புகையிரதசேதி அல்லது கீழ்ப்ொடிகு தயத ப் புகையிரதசேகு தயல்களுக்கதக ்கு வற 
முகதம்களுக்கு அனுப்ொப்ொட்டனர்,  2,361  ்நாள் வொர் ்நாள் வ தட்டதக்களதல்,
கண்ணிப்கு வடிகளதல் அல்லது ்கு வதன்்கு வழி குண்டுவீச்சுகளின் மூலதி இமதய்
பகதல்லப்ொட்டனர்.

இரண்டதம் உலகப் ்நாள் வொதரில்  வாழ்நதஜி ்நாள் வஜர்தி இமனிறகு தய ்நாள் வ் புகையிரதசேதவிகு தயத் ஒன்றிகு தயம்
்நாள் வ தற்கடித்  ற்குப் பின்னரும் பிரதன்ஸ் விடு றல பொற்ுறை ற்குப்
பின்னரும், பொததுத் துறுறை ப தழிலதளர்கள் தி இமற்றும் புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ
ப தழிலதளர்களின் இந்  ் புகையிரதசேட்ட அந் ஸ்துகளுக்கு உத் ர்கு வத ம்
அளிக்கப் பொற்றிருந் து.  இப்்நாள் வொதது கிட்டத் ட்ட முக்கதல்
நூற்ுறைதண்டுக்குப் பின்னர்,  புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களின்
மீ தன தி இமக்்நாள் வரதனின்  தக்கு ல்கள் இந்  ் புகையிரதசேமூக உரிறதி இமகறள
அகற்று்கு வ ற்கு ்நாள் வ வாழ்நதக்கம் பகதண்டிருக்கிுறைது.

இருொ தம் நூற்ுறைதண்டின் ்நாள் வொதது ஸ் தபிக்கப்ொட்ட ் புகையிரதசேமூக
உரிறதி இமகளுக்கு எதிரதன இந் த்  தக்கு லதனது ஸ்ரதலினி் புகையிரதசேத்தின்

மீ தன,  குறிப்ொதக விடு றலயின் ் புகையிரதசேதி இமகு தயத்தில் ஸ்ரதலினி் புகையிரதசே பிபரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF)  ்நாள் வதி இமற்பகதண்ட ்கு வர்க்க-ஒத்துறழப்பு்கு வத க்
பகதள்றகயின் மீ தன ட்பரதட்ஸ்கி் புகையிரதசே விதி இமர்் புகையிரதசேனத்தின் இன்னுபதி இமதரு
்கு வரலதற்று்கு வழிகு தயதன ஊர்ஜி ப்ொடுத் லதகும்.  அது மு லதளித்து்கு வ
்கு வர்க்கத்ற  அதிகதரத்தில் விட்டு ற்கு வத் ்நாள் வ தடு,  மு லதளித்து்கு வத்ற 
தூக்கிவீசி ்நாள் வ் புகையிரதசேத் புகையிரதசேலி் புகையிரதசேத்ற க் கட்டிபகு தயழுப்பு்கு வ ற்கதன ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய
ொதட்டதளி ்கு வர்க்கத்தின் ஒரு ்நாள் வொதரதட்டத்ற   டுத்துநின்ுறை தி இமட்டத்திற்கு,
இந்  ் புகையிரதசேமூக உரிறதி இமகள் எதுவு்நாள் வதி இம உண்றதி இமயில் ொததுகதப்புடன்
இருந்திருக்கவில்றல.

புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்களுக்கு எதிரதன தி இமக்்நாள் வரதனின்
 தக்கு லதனது,   ் புகையிரதசேதப் ங்களதக கட்டவிழ்ந்து ்கு வருகின்ுறை ்கு வர்க்கப்
்நாள் வொதரதட்டத்தின் ் புகையிரதசேதி இமர் புகையிரதசேதி இமற்ுறை  ன்றதி இமறகு தய சுட்டிக்கதட்டுகிுறைது.
 வாழ்நதஜிக்களின் கீழும்  வாழ்நதஜி-ஒத்துறழப்பு்கு வத  விச்சி ஆட்சியின் கீழும்,
மு லதளித்து்கு வம் இரண்டதம் உலகப் ்நாள் வொதரின் ்நாள் வொததும்
ஆயிரக்கணக்கதன புறகயிர ்நாள் வ் புகையிரதசேற்கு வ ப தழிலதளர்கறளப் ொடுபகதறல
ப் புகையிரதசேய் து;  இன்று ப தழிலதளர்கள் மீது  தக்கு ல்  வாழ்நடத்து்கு வ ன்
மூலதி இமதக,  ஆளும் ்கு வர்க்கதி இமதனது இந் த் ப தழிலதளர்களின்
கல்லறுறைகளின் மீது எச்சில் உமிழ்ந்து பகதண்டிருக்கிுறைது.

2008  நிதி ப வாழ்நருக்கடிக்குப் பின்னர் ்கு வங்கிப்பிறணபகு தயடுப்புகளின்
மூலதி இமதக டிரில்லிகு தயன் கணக்கதன யூ்நாள் வரதக்கறள  னக்குத் த்நாள் வன
றககு தயளித்துக் பகதண்ட நிதிகு தயப் பிரபுத்து்கு வதி இமதனது
ஐ்நாள் வரதப்ொதப்கு வங்கிலும் அடிப்ொறட ் புகையிரதசேமூக உரிறதி இமகள் மீது  தக்கு ல்
 வாழ்நடத்திக் பகதண்டிருக்கிுறைது.  ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தயத்தின் மிகப்பொரும்
பொதருளத தரதி இமதன ்நாள் வஜர்தி இமனியில்,  ்நாள் வஜர்தி இமனியின்
தி இமறுஆயு ொதணிகு தயதகலுக்கு ப தழிலதளர்கறள நிதிகு தயளிக்கச்
ப் புகையிரதசேய்்கு வ ற்கதக ப தழிலதளர்கள் மீது  தக்கு ல்  வாழ்நடத் த்  கு தயதரிப்பு
ப் புகையிரதசேய்கின்ுறை வி தி இமதக ஒரு ொழறதி இம்கு வததிகள்/் புகையிரதசேமூக ஜன வாழ்நதகு தயக “பொரும்
கூட்டணி”  அர் புகையிரதசேதங்கத்ற  ஒன்றுகூட்ட ஆளும் உகு தயரடுக்கு முகு தயற்சி
ப் புகையிரதசேய்து பகதண்டிருக்கிுறைது. கிரீஸில், “தீவிர இடதுகளது கூட்டணி”யின்
பிர தி இமர் அபலக்சிஸ் சிப்ரதஸின் ்நாள் வொதலி-இடது அர் புகையிரதசேதங்கதி இமதனது
அரக்கத் னதி இமதன ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ஒன்றிகு தய சிக்கன  வாழ்நட்கு வடிக்றககறள
ப் புகையிரதசேகு தயல்ொடுத்திக் பகதண்டிருக்கிுறைது.

ப தழிலதளர்கள்  தி இமது உரிறதி இமகறளப் ொததுகதக்கவும், ப தடர்ச்சிகு தயதன
்கு வங்கிப் பிறணபகு தயடுப்புகளின் ் புகையிரதசேதி இமகு தயத்தில்,  ப் புகையிரதசேதல்லப்ொடத  பில்லிகு தயன்
கணக்கதன யூ்நாள் வரதக்கறள ஆளும் உகு தயரடுக்கினர் குவித் 
அ்நாள் வ ்நாள் வ வாழ்நரத்தில்,  நீண்டகதலதி இமதய் ்நாள் வ ங்கி நிற்கின்ுறை  தி இமது
ஊதிகு தயங்கறள ்நாள் வதி இமம்ொடுத்து்கு வ ற்கும் ்நாள் வொதரதடு்கு வ ற்கு விரும்புகின்ுறைனர்.
ஆயினும்,  ்நாள் வொதலி-இடதுகறளயும் தி இமற்றும் ப தழிற்் புகையிரதசேங்க
அதிகதரத்து்கு வத்ற யும் -இது தி இமக்்நாள் வரதன் அ்கு வதி இமதித்து விட்ட தக
ஒருபுுறைம் புகதர் ப ரிவித்துக் பகதண்்நாள் வட அ்நாள் வ ் புகையிரதசேதி இமகு தயத்தில் அ்கு வருடனும்
்கு வணிகக் குழுக்களுடனும்  தக்கு ல்கறள ்நாள் வொச்சு்கு வதர்த்ற 
 வாழ்நடத்துகிுறைது- எதிர்த்து தி இமட்டு்நாள் வதி இம இது ப் புகையிரதசேய்கு தயப்ொட முடியும்.

இந்  ் புகையிரதசேக்திகள் தி இமக்்நாள் வரதறன்நாள் வகு தயத அல்லது ஐ்நாள் வரதப்ொதப்கு வங்குதி இமதன
்நாள் வ்கு வபுறைந்  பிற்்நாள் வொதக்கு அர் புகையிரதசேதங்கங்கறளயு்நாள் வதி இமத  டுத்து நிறுத் ப்
்நாள் வொத்கு வதில்றல.  ப தழிற்் புகையிரதசேங்கங்களில் இருந்து சுகு தயததீனப்ொட்டு,
ஐ்நாள் வரதப்ொதப்கு வங்கிலும் ப தழிலதளர்களது ்நாள் வொதரதட்டங்கறள
ஐக்கிகு தயப்ொடுத்து்கு வ ற்கதன ஒரு ் புகையிரதசேர்்கு வ்நாள் வ ் புகையிரதசே ்நாள் வொதரதட்டத்ற   வாழ்நடத்துகின்ுறை
ப தழிலதள ்கு வர்க்கத்தின் அறதி இமப்புகள் உரு்கு வதக்கப்ொடு்கு வது இ ற்கு
அ்கு வசிகு தயதி இமதக இருக்கிுறைது.  ப தழிலதளர்கள் அதிகதரத்ற க்
றகயிபலடுப்ொ ற்கும் ஐ்நாள் வரதப்பிகு தய ்நாள் வ் புகையிரதசேத் புகையிரதசேலி் புகையிரதசே அரசுகளின் ஒன்றிகு தயத்ற க்
கட்டிபகு தயழுப்பு்கு வ ற்குதி இமதன ஒரு ்நாள் வ்கு வறலத்திட்டத்திற்கதகப்
்நாள் வொதரதடுகின்ுறை ப தழிலதள ்கு வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர முன்னணிப்
ொறடகு தயதக  வாழ்நதன்கதம் அகிலத்தின் அறனத்துலகக் குழுற்கு வக்
கட்டு்கு வ ற்கதன ஒரு உண்றதி இமகு தயதன ்நாள் வ் புகையிரதசேத் புகையிரதசேலி் புகையிரதசே தி இமற்றும் ் புகையிரதசேர்்கு வ்நாள் வ சிகு தய
்நாள் வ்கு வறலத்திட்ட்நாள் வதி இம இந் ப் ்நாள் வொதரதட்டத்திற்கதன அடிப்ொறடகு தயதகும்.


